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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  ر وتقديرشك

 رب العاملني والصالة والسالم احلمد . بسم ا الرمحن الرحيم
على سيد وعلى آله الطيبني الطاهريندنا حمم.  
شرح هناية  يف ناهاألقيدروس  موعة جزءا من جمدراسة الهعد هذت

ة الشيخ مة احلج العالفضيلة حاول تلميذنا ،احلكمة للعالمة الطباطبائي
بعد تدوينها بصيغة  كتاب ا رجه خي أنتهي دامت توفيقا العباد محودعلي

ا كان له األثر املفيد يف مم  وإبداء املالحظات الفنية والتوضيحية عليها؛
  .صياغتها هبذه الصورة
ستوعب مجيع التفاصيل اليت ت ا وجدت أهنما قررهوبعد مالحظة 

فهمن  هلا بدقة وعمق وحسن بيان؛ وعرضت ي تثم ر عن جهد فكريعب
  . أجل توضيح هذه األفكاروعلمي جليل للكاتب الفاضل بذله من

 اجلهد املبارك أدعو ا العلي القدير أن جيعله ا إذ أشكر له هذيوإن
  السيما مع ما تعيشه ، علماً من أعالم هذه األمة راجياً أن يواصل الشوط

، آمال أن تستجيب لبعض تلك هذا اال األمة من تساؤالت خمتلفة يف
  .ةديئبات الفكرية  والعقااملتطلّ

  .وآخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني
  كمال احليدري

  هـ١٤٣٠ رجب املرجب ١
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احلمد هللا الذي أخرجنا من الظلامت إىل النور وأنقذنا من اجلاهلية 
باإلسالم، والصالة والسالم عىل خري خلقه خاتم رسله، البشري النذير 

ىل أهل بيته الطيبني الطاهرين، عصمة د وعّدنا حممّوالرساج املنري، سي
املعتصمني ومنار املهتدين، والسالم عىل صفوة أصحابه الصاحلني والتابعني 

 .هلم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

 اهللا تعاىل قد خلق اإلنسان ألجل أن يبلغ غايته، وهي حتقيق كامله ّ إن
n  m   <:  قال تعاىل؛ق صبغة التوحيد يف قلبهّل بالقرب اإلهلي وحتقّاملتمث

q  p  o <  )١٣٨: البقرة(. 
مة لوصول اإلنسان إىل ّ مقدّ مجيع العلوم الرشعية تعدّ ومن الواضح أن

 بعض هذه ّق التوحيد يف قلبه، إال أنّتلك الغاية، وهي القرب اإلهلي وحتق
 علم الفقه ً فمثال.طةّوستمة قريبة وبعضها بعيدة وبعضها مّالعلوم تكون مقد

ل بسياسة املدن ّ يشتمل عىل املسائل الفردية واالجتامعية واملسائل التي تتكفبام
مة للعمل، والعمل ّوتعمري البالد وتدبري املنزل وتنظيم العباد، يكون مقد

 .ق التوحيد يف قلب اإلنسانّمة حلصول املعارف العليا وحتقّبدوره يكون مقد
 ّنفوس وتزكيتها، يعدمة لتهذيب الّ مقدّوكذلك علم األخالق الذي يعد

 .ي املعارف اإلهلية والقرب اإلهليّمة لتهيئة النفس واستعدادها لتلقّمقد
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ف عىل معرفة ّ كامل املعرفة اإلهلية والقرب اإلهلي يتوقّوال خيفى أن
اإلنسان بخالقه ومعرفة صفاته وأسامئه احلسنى وكيفية خلقه لألشياء عىل 

 ًكيفية تدبريها، مضافاوىل بمخلوقاته  اوجهها األكمل ومعرفة كيفية عنايته تع
مات ّإىل معرفة النفس اإلنسانية وطرق اتصاهلا باهللا تعاىل، وغري ذلك من املقد

ف عليها كامل اإلنسان ووصوله إىل القرب اإلهلي والسعادة العظمى ّالتي يتوق
 القرب ّذلك ألن. الكامالت املنيعةووالرشف العظيم والدرجات الرفيعة 

 ضوء معرفة صحيحة بصرية، كام جاء يف يفق إال ّ يمكن أن يتحقاإلهلي ال
 فبالعلم هيتدي .)١(»ليس إىل اهللا طريق يسلك إال بالعلم«: فياحلديث الرش
  ويف )٣(»من علم اهتدى«: و  )٢(»كّ بالعلم هتتدي إىل ربّإن«: ه ّاإلنسان إىل رب

ة كالسائر العمل عىل غري بصري«:  يقولDحديث آخر عن اإلمام الصادق
 . )٤(»ً بعداّعىل غري طريق، فال تزيده رسعة السري إال

ل بواسطته إىل معرفة الواجب تعاىل ّتوصُويطلق عىل العلم الذي ي
مة ّ أو الفلسفة األوىل، كام ذكر ذلك العال،العلم األعىل... وأسامئه احلسنى

احث عن احلكمة اإلهلية هي العلم الب«: الطباطبائي يف بداية احلكمة بقوله
، والعلم األعىل، الفلسفة األوىل: ًى أيضاّأحوال املوجود بام هو موجود، ويسم

متييز املوجودات احلقيقية من :  غايتهو .املوجود بام هو موجود: وموضوعه
ة األوىل التي إليها ّ العلّ وباألخصـغريها، ومعرفة العلل العالية للوجود 

                                                        
 :، الطبعة األوىلعلمي، بريوت، مؤسسة األDىل االمام الصادقإ املنسوب مصباح الرشيعة) ١(

 .١٤ص
ري، حتقيق السيد حممد مهدي السيد حسن اخلرسان، ال النيسابوّ، حممد بن الفتروضة الواعظني) ٢(

 .١٦ص: قم املقدسة، انتشارات الرشيف الريض
 .١٥ص: املصدر نفسه )٣(
، دار صعب، دار ّ جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازيوثقة اإلسالم أب ،الكايف) ٤(

ّالتعارف، صححه وعلق عليه  .٤٤ص ،١ج:  هـ١٤٠١عيل أكرب الغفاري، الطبعة الرابعة، : ّ
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 ّهللا عزاى، وصفاهتا العليا، وهو تنتهي سلسلة املوجودات، وأسامئها احلسن
 . )١(»اسمه

رشف أوعىل هذا األساس يكون العلم األعىل أو الفلسفة األوىل من 
ىل ذلك أشار صدر إ رشف العلم برشف موضوعه وغايته، وّالعلوم، ألن

أي قسم [  هذا القسم من احلكمةّثم اعلم أن«: ني يف األسفار بقولهّاملتأهل
ي حاولنا الرشوع فيه هو أفضل أجزائها وهو ذ ال]ّاإلهليات باملعنى األخص

 : املشار إليه يف قوله تعاىل،اإليامن احلقيقي باهللا وآياته واليوم اآلخر
>u   t  s  r  q  p  n< )وقوله )٢٨٥: البقرة 
>  f    e  d   c  b  a  `  _  ^      ]  \

g <)باملبدأوهو مشتمل عىل علمني رشيفني أحدمها العلم )١٣٦: نساءال ، 
 معرفه اهللا وصفاته وأفعاله ، ويندرج يف العلم باملبدأ.وثانيهام العلم باملعاد

 وقد مدح اهللا .اتّ معرفه النفس والقيامة وعلم النبو، ويف العلم باملعاد،وآثاره
 ثناؤه يف مدح الناظرين يف خلق العامل وما ّرين فيهام، فقال جلّالناظرين املتفك

: ة عىل عظمه املبدع وتوحيدهّ وبدائع الفطرة الدالفيه من عجائب اخللقة
>u  t  s  r  q     p  o  n   m  l < ) آل

ي هلا عن األغشية ّ وقال يف مدح الناظر يف أمر نفسه واملزك،)١٩١: عمران
  C  B  A   @ *  E  * >  =  <  *8  9  :   < :املادية

H  G  F    < )٢(»)١٠ ـ ٧: الشمس(. 
ي يعتمد عليه هذا العلم الذي ذ املعيار واملالك الّومن الواضح أن

                                                        
ّ، ملؤلفه العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي، بداية احلكمة) ١( ّ ّ ّ  قم ـ ّ

 .٧ص  :هـ١٤٠٥إيران، 
ِّاحلكيم اإلهلي صدر الدين حممد الشريازي، : ّ، ملؤلفهّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(

 .٩،ص٦ج: هـ١٤١٠ بريوت ـ لبنان، الطبعة الرابعة ، الرتاث العريبهـ، دار إحياء١٠٥٠ّاملتوىف 
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 هذا من ّل، ولعلّل من خالله إىل معرفة الواجب هو العقل والتعقّيتوص
ف ّتوقّقضية نا نجد ّ إن:ًالواضحات التي تعلو عىل الربهنة واالستدالل، فمثال

إثبات وجود الباري تعاىل عىل العقل واضحة ال ريب فيها، إذ ال يمكن 
 ّالل عىل وجود الباري تعاىل بواسطة الرشائع بام هي رشائع؛ ألناالستد

 وعىل هذا فاإليامن هبا ،مرشوعية الرشائع إنام هي بانتساهبا إىل اهللا تعاىل
خذ االستدالل عىل وجود اهللا تعاىل ُأ فلو .ف عىل اإليامن بوجود اهللا تعاىلّمتوق

 حيال  E األنبياء موقفّ ولذا نجد أن. للزم الدور الباطل،من الرشائع
ه لالستدالل العقيل، وهكذا ّر واملنبّموقف املذكهو إثبات وجود اهللا تعاىل 

 .بالنسبة ألصول الدين األخرى
ع من النصوص القرآنية ومن هذا المنطلق نجد هذا الحشد المتنو

  .د أهمية العقلوالروائية التي تؤكّ
دة ال يناسب ّقات متعدطالإ العقل وإن كان له ّومما جتدر اإلشارة إليه أن

مة هو تلك ّاه من العقل يف هذه املقدّمة، لكن ما نتوخّ املقدَض هلا دورُّالتعر
ل اإلنسان إىل معرفة الواجب تعاىل وأسامئه ّة التي من خالهلا يتوصّالقو

ق ّمات وصول اإلنسان إىل القرب اإلهلي وحتقّاحلسنى ونحوها من مقد
 .التوحيد يف قلبه

 العقل أساس املعارف ّ القول بأنّطة اجلديرة بالذكر هي أن النقّ أنّإال
 ّاملالك الوحيد يف مجيع مسائل الدين، ألنو العقل هو املعيار ّاإلهلية ال يعني أن

ه له حدود ّالعقل مهام كان له دور يف الوصول إىل املعارف اإلهلية العليا، إال أن
ئل األخرى، من قبيل  عن معرفة مجلة من املساًال يتجاوزها ويقف عاجزا

التفاصيل اجلزئية لكثري من مسائل الرشيعة كتفاصيل املعاد وتفاصل العبادات 
 .ونحوها من املسائل األخرى التي ال يمكن للعقل إبداء الرأي فيها

 البحث يف معرفة الواجب تعاىل ّواليشء الذي يسرتعي االلتفات هو أن
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ق القرب ّهو وسيلة وواسطة لتحق، وإنام ًليس غاية يف نفسه، كام ارشنا آنفا
 ّن الباعث عىل هذا العلم طلب احلقمل يك فلو .اإلهلي ونيل السعادة العظمى

 ًم فنونه ال غري، فال يكون علامّنفس العلم وتعلكان هو والقرب اإلهلي، وإنام 
 ّوليعلم أن«: ني يف املقامّلذا يقول صدر املتأهل.  إهليةً وال حكمته حكمةًإهليا

جمرد البحث كام .... اهللا وعلم املعاد وعلم طريق اآلخرة ليس املراد هبامعرفة 
 مجيعها ظلامت بعضها ّنإهو دأب أهل النظر وغاية أصحاب املباحثة والفكر ف

 .)١(»فوق بعض
 

 :ييليتميز منهج السيد األستاذ العالمة احليدري يف رشح هناية احلكمة بام 
ة سامهت يف إعطاء ّمتيزت طريقة األستاذ احليدري بمنهجية خاص. ١

 عىل نصوص فلسفية هطالعإ يف املسائل الفلسفية من خالل ًساّالطالب متر
واملبدأ واملعاد، ، الشواهد الربوبيةو ، مسألة، السيام كتاب األسفارّأخرى لكل

س والشيخ باإلضافة إىل مصادر أخرى لكبار الفالسفة كالشيخ الرئي
رجع األستاذ إىل ُ يً مطلب تقريباّالسهروردي واملريداماد وغريهم، إذ يف كل

 .عدد من املصادر ليكسب الطالب رؤية واسعة حول املسائل الفلسفية
كذلك تساهم هذه املنهجية يف مترين الطالب عىل العودة بنفسه إىل اآلراء 

 املقارنة، مما يعطي ومتابعتها بنفسه يف مصادر أخرى لغرض االستزادة أو
 . يف ترسيخ املطالب يف ذهنهًا كبريًاللطالب أثر

عرض األقوال واآلراء املختلفة يف البحث بأسلوب مجيل واضح . ٢
 . أمانهّوبكل
 .يشري األستاذ إىل الدوافع الكامنة وراء األقوال . ٣

                                                        
 .١١ص ،١ ج:مصدر سابق، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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  اإلشارة يف خامتة:ة التي يمتاز هبا السيد األستاذّمن اخلصائص املهم. ٤
 .د تلك املسألة املبحوث عنها من نصوص قرآنية وروائيةّ  بحث إىل ما يؤيّكل

 ّ النقل يعدّية وأثر كبري يف البحث، ألنّوال خيفى ما هلذه النقطة من أمه
 الكثري من ّ، ومن هنا نجد أن)١( الطريق أمام العقل ويثري دفائنهّ يشقًامفتاح

ىل صعيد األبحاث الفلسفية، نجازات كبرية عإالفالسفة وصلوا إىل تسجيل 
 .نتيجة الستهدائهم برساج النقل

 . النزاع يف املسائل التي يقع فيها اخلالفّحترير حمل. ٥
بيان ثمرة املسألة الفلسفية وكيفية االستفادة منها يف البحوث األخرى . ٦

 .ّالسيام يف بحث اإلهليات باملعنى األخص
اإلضافة إىل اإلشارة إىل تاريخ  ب،مّالتسلسل املنطقي للبحث، كام تقد. ٧

 .املسألة 
 

ة الرشح هي جمموعة من الدروس التي ألقاها سامحة ّمن الواضح أن ماد
ها ُسة، وقد اقتىض تقريرّاألستاذ عىل جمموعة من الطلبة يف حوزة قم املقد

عة  ملا متليه طبيً، تبعاّ منهج خاصَباعّتابالشكل املاثل أمامك عزيزي القارئ 
ويمكن تلخيص منهج التقرير بالنقاط . ة مقروءةّحتويل الدروس إىل ماد

 :التالية
احلفاظ عىل تسلسل البحث عىل وفق ما كان عليه يف املتن، ما عدا . ١

 .بعض األبحاث التي اقتىض تنظيمها التقديم والتأخري
                                                        

روهم ّبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذك« : قالDعن أمري املؤمنني) ١(
موع ما اختاره وهو جم هنج البالغة .» ويثريوا هلم دفائن العقول،تبليغوا عليهم بالّ وحيتج، نعمتهّمنيس

               الدكتور صبحي الصالح، : ّ، ضبط نصه وابتكر فهارسه العلميةDّالرشيف الريض من كلامت اإلمام
  .٤٣، ص١ اخلطبة :منشورات دار اهلجرة، قم
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استحداث عناوين أخرى تسهم يف سهولة املطالعة ومعرفة حمتوى . ٢
 .بحثومضمون ال

 .تدوين األبحاث وفتحها يف ضوء مراجعة عدد من املصادر األخرى. ٣
 ضوء النصوص القرآنية يفبحث املسألة من وجهة النظر الكالمية . ٤

 .والروائية، واملصادر األخرى التي أحال إليها السيد األستاذ
 ً توضيحاتن بحث وضعت تعليقات السيد األستاذ عىل املّ يف هناية كل.٥

 اتتعليق« ما أفاده السيد األستاذ من مالحظات أخرى، حتت عنوان ، أوهل
 .»تنعىل امل
وكذلك . د من سالمة النصوص املقتبسة من مصادرها األصليةّالتأك. ٦

 .ختريج األقوال من املصادر املعتربة
حرصت عىل اإلفادة من املصادر واملراجع األساسية والقديمة . ٧

 .ألصالتها
 

ل مني هذه البضاعة املزجاة بأفضل القبول، ّاىل أن يتقب تع اهللا أسأل
 إليه تعاىل أن يرفع أجر هذا العمل إىل األرواح الطاهرة من أهل ًعاّمترض

 .Eالبيت وأن تكون موضع رضاهم
 عبد الرضا ي العزيزم بالشكر اجلزيل ألخّويف اخلتام ال يفوتني أن أتقد

عة اللغوية للكتاب وإخراجه  ملا بذله من جهد مشكور باملراج؛فتخاريالا
 .هبذه الصورة اجلميلة

                   1عش آل  حممد/                                                       قم املقدسة 
                                                          عيل محود عناد العبادي 

 . هـ١٤٣٠                       الثالث من ربيع الثاين                                
 





 

 

 
 
 

     
ّإنام تتفاضل فيام بينها عىل أساس موضوعاهتا، العلوم ّأن من الواضح 

ً ألن املوضوع إذا كان رشيفا فالغاية ؛وبتبع تلك املوضوعات تتفاضل الغايات ّ
ّه تكون رشيفة أيضا، للسنخية واملشاكلة بني املوضوع والغايةّاملرتتبة علي عىل . ً

ّهذا األساس يكون علم اإلهليات باملعنى األخص أرشف العلوم ألن  ّ ّ
 .ه وصفاته وأفعاله ـ أرشف املوضوعاتؤّموضوعه ـ وهو احلق تعاىل وأسام

و فهذا رشوع يف طور آخر من احلكمة واملعرفة، وه«: ّقال صدر املتأهلني
ّجتريد النظر إىل ذوات املوجودات وحتقيق وجود املفارقات واإلهليات املسمى  ّ

ّبمعرفة الربوبية واحلكمة اإلهلية ِوملا كان أفضل نعم اهللا الفائضة عىل خلقه . ّ ّ
ّوأرشف عطياته التي آتاها من لدنه عبدا من عباده، هو الذي سامه اهللا يف كتابه  ً ّ

ّاحلكمة اإلهلية واملعرفة الربوبيةاملنري باخلري الكثري ـ أعني  ّ... 
ّوال شك أهنا السعادة العظمى والبجهة الكربى، وبتحصيلها ينال  ّ
الرشف الكبري والسيادة العليا التي تفوق سائر الدرجات الرفيعة والكامالت 
ًاملنيعة، وكل من آتاه اهللا نعمه جيب ـ بحسبه ـ عليه شكرا وإحسانا، فيجب  ً ّ

ً رمحة من عنده وعلمه من لدنه علام، وأفاده قوة يف هذا عىل من آتاه اهللا ّ ً ّ ً
أن يسارع إىل شكر نعمة اهللا وجوده، ويبادر إىل إظهار كرمه ورمحته، ... العلم

 من إيضاح هذه )١١: الضحى( >  p q     r s <: ًامتثاال لقوله تعاىل
ّاملطالب املهمة وكشف هذه املقاصد العلية لينتفع هبا العباد، وي ّرتتب عليها ّ
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 .)١(»صالح املعاد
ّوهذه احلقيقة أكدهتا نصوص روائية كثرية، منها ّ: 

يا رسول اهللا : فقال 1ّجاء أعرايب إىل النبي«: ّ عن ابن عباس قال�
 عن ّما صنعت يف رأس العلم حتى تسأل: ّعلمني من غرائب العلم، قال

ّة اهللا حق معرف: ما رأس العلم يا رسول اهللا؟ قال:  قال الرجلغرائبه؟
 .)٢(»معرفته
 Aكنت عند أيب عبد اهللا الصادق«:  عن ابن أيب عمري عن هشام قال�
ّإن أفضل الفرائض وأوجبها عىل اإلنسان معرفة الرب واإلقرار له : فقال ّ

 .)٣(»ّبالعبودية

                                                        
 .٣ ص٦ج :مصدر سابق، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
ّ، للشيخ اجلليل األقدم الصدوق، أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي، التوحيد) ٢( ّّ

ّهـ، صححه وعلق عليه٣٨١ّاملتوىف  ّاملحقق البارع السيد هاشم احلسيني الطهراين، مؤسسة : ّ ّ ّ
ّالنرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة، الطبعة  ٤٠هـ، الباب ١٤٢٢:  السابعةّ

 .٢٧٧، ص٥: باب أدنى ما جيزي من معرفة التوحيد، احلديث
ّالعلم العالمة احلجة فخر األمة املوىل : ، تأليفّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ٣( ّ َّ َ

ّالشيخ حممد باقر املجليس، مؤسسة الوفاء بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة املصح هـ، ١٤٠٣حة ّ
 .٥٥ ص٤، ج٣٤: كتاب التوحيد، باب نفي الرؤية وتأويل اآليات فيها، احلديث



 

 

 

 

 

 ةاملرحلة الثانية عرش

 

 

دوا َ، أفرِ واإلمكانِ الوجوبِ بمرحلةٌّ متعلقةُ مسائلِقةوهي يف احلقي
ً مستقلةً فيها مرحلةِللكالم ِ اهتامما هبا واعتناء برشافةّ ً  .هاِ موضوعً

 .ً فصالَ وعرشونٌوفيها أربعة

 

 

 





 

 

 

 

 
عقد املصنّف هذه املرحلة للبحث يف وجود الواجب وصفاته وأفعاله، 

ّعنى األخص، مقابل اإلهليات باملعنى األعم، ّوهو املصطلح عليه باإلهليات بامل ّ ّ
ًالذي يكون البحث فيه عاما للموجود املطلق، أي املوجود بام هو موجود،  ّ

 .ّوهو أعم من الواجب واملمكن
 :ّوقبل الولوج يف البحث البد من تقديم عدد من األمور

 .البحث يف الواجب هو الغاية األسنى يف الفلسفة: ّاألمر األول
ّالسبب يف إطالق اإلهليات باملعنى األعم عىل الفلسفة األوىل:  الثايناألمر ّ. 

ّموقع بحث اإلهليات باملعنى األخص: األمر الثالث ّ. 
 

ّمن الغايات والثمرات األساسية املرتتبة عىل البحث الفلسفي  معرفة اهللا :ّ
ّامئه وصفاته، بل تعد هذه الثمرة أهم الفوائد والثمرات تعاىل ومعرفة أس ّ

ّومن الواضح أن اإلنسان لو مل يقف عىل املسائل . ّاملرتتبة عىل الفلسفة األوىل
ّاألساسية يف التوحيد، ال يمكن أن تتحقق له رؤية كونية سليمة وبعبارة . ّ

 الفهم ّدية يكمن يفائّن االعتقاد الصحيح جلميع املسائل العقإ: أخرى
ّالصحيح ملسائل اإلهليات باملعنى األخص ّ. 

ّ يف بيان الغاية املرتتبة عىل البحث الفلسفي R وهذا ما أشار إليه املاتن
ّمتييز املوجودات احلقيقية من غريها، ومعرفة العلل : وغايته«: حيث قال

ّالعالية للوجود، وباألخص العلة األوىل التي إليها تنتهي سلسلة املوجودات، ّ 
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 .)١(»ّوأسامئه احلسنى وصفاته العليا، وهو اهللا عز اسمه
 

ّذكرت عدة أسباب يف وجه تسمية الفلسفة األوىل باإلهليات باملعنى  ّ ُ
 :؛ منهاّاألعم
ّ إنه تسمية للكل باسم أرشف أجزا� وىل أجزاء الفلسفة األ  منّنه، ألئّ

ّاإلهليات باملعنى األخص الذي هو أرشف أجزاء هذا العلم، بل هو أرشف  ّ
 .ّالعلوم ـ كام تقدم ـ

ُ إن البحث يف الفلسفة األوىل هو بحث من زاوية البعد اإلهلي، وبعبارة � ّ
ّ البحث يف العلل املادية والصورية برؤية توحيدية:أخرى ّ ّ وال خيفى أمهية .ّ

ًيف فهم احلقائق الوجودية عمومااملبدأ الفاعيل والغائي  ّ ألن عزل املبدأ ؛ّ
ّالفاعيل وكذا الغائي عن هذه احلقائق ال يؤدي ـ بطبيعة احلال ـ إىل الفهم 

ّ، خصوصا عىل مباين احلكمة املتعالية التي تؤمن أن كل عامل  هلاالسليم ّ ً
 .اإلمكان وجود رابط بالنسبة إليه تعاىل

ود من حيث هو وجود، وهذا وإن كان ّ إن البحث فيه عن أحوال الوج�
ّأعم من وجود الواجب ووجود املمكن، إال أنه ملا كان البحث عن وجود  ّ ّ ّ
ّاملمكن مآله إىل البحث عن وجود الواجب عز اسمه ألنه فعله وأثره، إذن  ّ
ّالفلسفة األوىل، ليس فيها بحث إال عن وجود الواجب الذي هو اإلهليات  ّ

 .ّود املمكن الذي ليس هو إال أثره وفعلهّباملعنى األخص، وعن وج
ٌإن البحث عن الوجود املطلق بحث عنه سبحانه وعن «: لذا قال اآلميل ّ

ّآثاره وأفعاله، وإنام سمي باملعنى األعم، ألعمية موضوعه عن موضوع اإلهلي  ّ ّ ُ ّ
                                                        

ّ، ملؤلفه العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي، بداية احلكمة) ١( ّ ّ ّ ّ
 .٧ ص،ّ املقدمة : هـ١٤٠٥



 ٢١.................................................................................................الوجود بالواجب يتعلـَّق ما يف

 

ّباملعنى األخص، لكون موضوعه هو الوجود املرسل املطلق الغري املقيد  ّ
ًبخصوصية أصال  .ّ، وموضوع اإلهلي األخص هو الوجود الواجبي ّ

ّفالبحث عن اإلهلي األخص قسم من أبحاث اإلهلي باملعنى األعم،  ٌ ّ
 .)١(»ًلكون موضوعه قسام من موضوعه كام هو معلوم

 
ن  يف العرض الذايت هو أن يكوR مقتىض الضابط الذي ذكره املاتن

ّاملحمول مساويا ملوضوع العلم ال أعم منه وال أخص، وبتعبري آخر ّ ن أ«: ً
ّيكون بحيث يوضع املحمول بوضع املوضوع ويرفع برفعه مع قطع النظر عام 

 .)٢(»عداه
ّمن هنا ذكر أن بعض املحموالت إذا كانت أخص من موضوع العلم،  ّ

ّكاإلمكان أو الوجوب مثال، فإهنا بمفردها ال تكون عر ًضا ذاتيا ملوضوع ً ًّ
ّ العلم، وإنام هي وما يقابلها مجيعا تساوي املوجود املطلق، أي أن كال منهام  ً ّ

ّ حلصة خاصة من األعم املذكور، ألن املأخوذ يف حد كل منهام هو احلصة ّذايت ّ ّّ ّ ّ ّ
ّعىل هذا األساس فاملسائل الفلسفية تنقسم إىل قسمني أساسيني. ّاخلاصة به ّ: 
تكون األحوال واألعراض منحرصة يف أحكام تساوي  ما :ّاألول

ّ كاخلارجية املطلقة والوحدة العامة والفعلية ؛املوجود من حيث هو موجود ّّ
ِالكلية املساوية للموجود املطلق، وهذه غري اخلارجية املقيدة التي يقع يف قباهلا  ّ ّ ّ

ّالفعلية ّالوجود الذهني، وغري الوحدة اخلاصة التي تقابلها الكثرة، وغري 
ّاجلزئية التي تقابلها ما بالقوة ّ. 

                                                        
اج الشيخ حممد تقي اآلميل، ، وهو تعليقة عىل رشح املنظومة للسبزواري، تأليف احلدرر الفوائد) ١(

 .٤٢٢ ص١ج:   هـ١٤١٦ ، الطبعة الثالثة، ّمؤسسة دار التفسري للطباعة والنرش
 .٣٠ ص١ج: ، حاشية الطباطبائيّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ٢(
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ّ ما تكون تلك األعراض أخص من املوضوع األعم، لكنّها ليست :الثاين ّ
ّالعلة موجودة، فإن العلة وإن كانت أخص من املوجود بام هو : غريه، كقولنا ّ ّّ

ّموجود، لكن العلية ليست حيثية خارجة عن املوجودية العامة، وإال لكانت  ّ ّ ّ ّ
ّوأمثال هذه املحموالت مع ما يقابلها تعود إىل قضايا مرددة . ة الذاتباطل

ّاملحمول تساوي أطراف الرتديد فيها املوجودية العامة، كقولنا ّكل موجود : ّ
ّإما واجب أو ممكن، وإما بالفعل أو بالقوة، وإما واحد أو كثري ّ ّ وإما خارجي،ّّ ّ 

 .لفلسفة مرجعها إىل القسم الثاينّ، ومن الواضح أن أكثر املسائل يف اّأو ذهني
ّوعىل هذا األساس ذكر يف املتن أن املوضع الطبيعي لبحث اإلهليات  ّ
ّباملعنى األخص إنام هو يف مباحث الوجوب واإلمكان، ألهنام معا يشكالن  ً ّ ّ ّ
املحمول املساوي ملوضوع العلم، فكان من املناسب ختصيص بحث لبيان 

 .فاته وأسامئه وأفعاله يف تلك املرحلةخصائص الوجود الواجبي وبيان ص
ّفرد بحث مستقل لإلهليات باملعنى األخص ُإذن ملاذا أ: ُمن هنا قد يقال ّ ّ

ّعل خامتة األبحاث الفلسفية مجيعا؟ واجلواب عن ذلك، لعله يعود إىلُوج ً ّ: 
ّ ـ توقف بحوث اإلهليات باملعنى األخص عىل عدد من األصول ١ ّ ّ

ّ يبحث عنها يف األمور العامة من احلكمة اإلهليةّوالقواعد العقلية التي ّ. 
ّن البحث يف اإلهليات باملعنى األخص ومعرفة أسامئه وصفاته تعاىل، أ ـ ٢ ّ ّ

ّيعد الغاية القصوى من الفلسفة اإلهلية ـ التي مل تسم هبذا االسم إال ألجلها ـ  ّ ّ ّ
ّأخرت ليوافق ّوالغاية هي الكامل األخري الذي يتوجه إىل الفاعل يف فعله، ف ُ

 .الوضع الطبع
ّوهذا ما أشار إليه املصنّف يف مقدمة بداية احلكمة ـ كام تقدم ـ  وغايته، (ّ

ّمعرفة العلل العالية للوجود، وباألخص العلة األوىل ـ التي إليها تنتهي  ّ
ّسلسلة املوجودات ـ وأسامؤه احلسنى وصفاته العليا، وهو اهللا عز اسمه ُ(. 

 



 

 

 
 
 
 

 ّفصل األولال

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

 

عقد املصنّف هذا الفصل إلثبات وجود الواجب تعاىل من خالل برهان 
ّالصديقني، إال أنه عنونه بـ  : وكان األحرى أن يقول» إثبات الوجود الواجبي«ّّ

 :وذلك» ِّالوجود الواجبي بربهان الصديقنييف إثبات «
ِّ إنه بني فيه خصوص برهان الصديقني بتقريراته املختلفة� ّّ. 
 ال يتالءم من الناحية الفنّية مع ما ذكر Rّ إن عنونة هذا الفصل بام ذكره�

ُيف بعض آخر مما أقيم عىل وجود «: ّيف عنوان الفصل الثاين، ألنه عنون بقوله ّ
ّاللهم إال أن يقال إن التعبري . »ن الرباهنيالواجب تعاىل م ُ ُّ َّ يف » ببعض آخر«ّ

ّالفصل الثاين لإلشارة إىل اخلصوصية التي يتميز هبا الربهان الذي ذكر يف  ّ
ّالفصل األول عام ذكر يف الفصل الثاين ّ. 

ّوكيفام كان، لكي يتضح معنى قوله يف املتن إن الرباهني الدالة عىل وجوده  ّ ّ
ّرة، البد من الوقوف عىل الطرق األساسية التي من خالهلا يمكن كثرية متكاث ّ

 :ّالعلم بوجوده تعاىل ينقسم إىل قسمني أساسيني؛ فإثبات وجوده تعاىل
 

ّهو حضور ذات املعلوم ووجوده لدى العامل، وقد تقدم يف املرحلة احلادية 
ّ أن العلم احلضوري ال خيتص بعلم اليشةعرش ّء بنفسه وإنام يشمل علم العلة ّ ّ

ًوهذا واضح بناء عىل مباين احلكمة املتعالية . )١(ّبمعلوهلا وعلم املعلول بعلته
ّ أن وجود املعلول وجود رابط بالنسبة إىل وجود علتهرىالتي ت  قائم به غري ،ّ

                                                        
عة جلامعة ّ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي التاب،هناية احلكمة) ١(

ّاملدرسني بقم املرشفة،   .٢٦٢ص: ، الفصل الثالث عرشة املرحلة احلادية عرش هـ ،١٤٠٤ّ
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ّ فكام أن املعلول حارض بتامم وجوده لعلته غري حمجوب .ّمستقل عنه بوجه ّ
ّك العلة حارضة بوجودها ملعلوهلا الرابط هلا القائم هبا املستقل عنها، كذل ّ

ًباستقالهلا، فهي معلومة ملعلوهلا علام حضوريا ّ ً. 
ّوالقرآن الكريم أول كاشف عن هذه احلقيقة عىل هذا «: قال الطباطبائي

ّ فالكتب الساموية السابقة عىل ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا .الوجه البديع
ن العلم باهللا، وختلو عنه األبحاث املأثورة عن الفالسفة الباحثني عن النوع م

ًهذه املسائل، فإن العلم احلضوري عندهم كان منحرصا يف علم اليشء بنفسه  ّ
ُحتى ك  .)١(»ّشف عنه يف اإلسالم، فللقرآن املنّة يف تنقيح املعارف اإلهليةّ

ّ هو أن اهللا ّومنشأ هذا العلم احلضوري والشهودي احلاصل لكل أحد،
 ¬  » ª ©< : قال تعاىل؛سبحانه خلق اإلنسان عىل فطرة التوحيد

 B< :ّ، ولعل يف قوله تعاىل)٣٠: الروم(>´   ³ ² ± ¯° ®
DC E F<)إشارة إىل هذه احلقيقة، خاصة بالنظر إىل ما )١٧٢: األعراف ً ّ

 .G ّورد يف تفسريه عن أئمة أهل البيت
 7 6<:  عن قولهD هللا الصادقا سألت أبا عبد«:  عن زرارة قال�

8 9 : ; < = > ?  @ A B DC E F< 
نعم، فثبتت املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه، :  كان هذا؟ قالًمعاينة: قلت

َولوال ذلك مل يدر أحد من خالقه ورازقه ، وكذلك ما ورد يف بعض )٢(»...ِ
ّتعرفت لكل يشء«: )دعاء عرفةيف ( Gكلامهتم  .» فام جهلك يشء،ّ
ّ أن هذه املعرفة احلضورية باهللا تعاىلّإال ّ: 

                                                        
ّ، للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، منشورات مؤسسة األعلمي امليزان يف تفسري القرآن)  ١( ّ ّ

 .٢٤١ ص٨ج : هـ١٣٩٠ ، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية،للمطبوعات
ّ حممد بن مسعود العيايش، املتوىف نحو رضالشيخ أيب الن: تأليف، ايشّتفسري العي) ٢( : حتقيق. هـ٣٢٠ّ

ّقسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة  .١٦٥١: ، احلديث رقم١٧٣ ص٢ ج: قم،ّ
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ًأوال ّ ال تعني اإلحاطة التامة بالذات املقدسة، إذ :ّ ّن اإلحاطة هبا إّ
ُ ألن ذاته تعاىل غري متناهية، ومن املحال إحاطة املتناهي ـ كاإلنسان ؛مستحيلة ّ

ّوأما أن«: ّوهذا ما أشار إليه صدر املتأهلني بقوله. ًمثال ـ بالالمتناهي  حقيقته ّ
ّكتناهيا وإحاطيا عقليا أو حسيا، فهذا حق ال يعرتيه اًغري معلومة ألحد علام  ً ً ً ًّ ّ ّ ّ

ّشبهة، إذ ليس للقوى العقلية أو احلسية التسلط عليه باإلحاطة واالكتناه، فإن  ّ ّ ّ
ٌالقاهرية والتسلط للعلة بالقياس إىل املعلول، واملعلول إنام هو شأن من شؤون  ّ ّ ّ ّ

ّصول تام عندها، وليس هلا حصول تام عندهّعلته، وله ح ّ. 
ً ألحد من املمكنات أصال، فليس كذلك، ةذاته ال تكون مشهودّ أن ّوأما

ّبل لكل منها أن يالحظ ذاته املقدسة ـ عن احلرص والتقييد باألمكنة واجلهات  ّ
ّواألحياز ـ عىل قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يالحظ املفيض، فكل منها  ُ ُ

ّيل ذاته بقدر وعائه الوجودي، وحيرم عنه بقدر ضعفه وقصوره ينال من جت
ُوضيقه عن اإلحاطة به، لبعده عن منبع الوجود من قبل ضعف وجوده أو 

ٍعدام والقوى واملواد، ال ملنعمقارنته لأل  .)١(» وبخل من قبله تعاىلّ
ّ إن هذه املعرفة هلا مراتب متعددة، وأدن:ًوثانيا   هي املعرفة احلاصلةاهاّ

ّ وأعالها ما يفوز به األنبياء الكاملون واألولياء املقربون ،ّلدى كل إنسان
 .ِّوالشهداء والصديقون

 
 .ّينقسم هذا النحو من العلم به تعاىل إىل بسيط ومركب

ًلعلم كاجلهل قد يكون بسيطا، وهو عبارة عن إدراك يشء اّن إ: توضيحه
؟ وقد يكون  هوّلك اإلدراك، وعن التصديق بأن املدرك مامع الذهول عن ذ

َمركبا، وهو عبارة عن إدراك يشء مع الشعور هبذا اإلدراك وبأن املدرك هو  ّ ً ّ
                                                        

 .١١٤ ص١ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة  )١(
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 .ذلك اليشء
ّبناء عىل ذلك، فام ذكر أن كل إنسان له علم حضوري باهللا تعاىل، إنام  ّ ٌ ًّ ّ

ّإن إدراك احلق تعاىل «: ّقال صدر املتأهلني. ّيقصد به العلم البسيط ال املركب ّ
ّوأما اإلدراك املركب، ... ّعىل الوجه البسيط حاصل لكل أحد يف أصل فطرته ّ

ّسواء كان عىل وجه الكشف والشهود ـ كام خيتص بخلص األولياء والعرفاء ّ، 
ّأو بالعلم االستداليل كام حيصل للعقالء املتفكرين يف صفاته وآثاره ـ فهو ليس 

ّوهو مناط التكليف والرسالة، وفيه يتطرق اخلطأ . يعّمما هو حاصل للجم
والصواب، وإليه يرجع حكم الكفر واإليامن، والتفاضل بني العرفاء واملراتب 

ّ بخالف النحو األول ـ أي العلم البسيط ـ فإنه ال يتطرق إليه ،بني الناس ّ ّ
 .)١(»ًاخلطأ واجلهالة أصال

 
ّأن حقيقة العلم  اوي البحوث السابقة عىل هذه املرحلةّبني املصنّف يف مط

ّ بحضور صورة اليشء يف الذهن، بمعنى أن األشياء حترض يّاحلصويل إنام ه
ّإىل الذهن بامهياهتا ال بوجوداهتا اخلارجية التي ترتتب عليها آثارها اخلارجية ّ ّّ .

م إىل القسمني وانقسام العل«: ةّقال يف الفصل األول من املرحلة احلادية عرش
ّقسمة حارصة، فحضور املعلوم للعامل، إما بامهيته وهو العلم احلصويل، أو  ّ

 .)٢(»بوجوده وهو العلم احلضوري
ّيف ضوء هذا التعريف للعلم احلصويل قالوا إن حقيقة الواجب غري 
ّمعلومة ألحد بالعلم احلصويل، ألن الواجب تعاىل ال ماهية له ـ كام سيأيت يف  ّ

 .ثالث من هذه املرحلةالفصل ال
ّأما أن حقيقة الواجب غري معلومة ألحد «: فارسّقال صدر املتأهلني يف األ ّ

                                                        
 .١١٦ ص١ج: ، مصدر سابقّعقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار ال)  ١(
 .٢٣٧ص : مصدر سابق، هناية احلكمة)  ٢(
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ّبالعلم احلصويل الصوري، فهذا مما ال خالف فيه ألحد من احلكامء والعرفاء، 
ّوقد أقيم عليه الربهان، كيف وحقيقته ليست إال نحو وجوده العيني اخلاص  ّ ُ

ٌيشء متعددا، بخالف املاهية فإهنا أمر مبهم ال به؟ وليس الوجود اخلاص لل ّ ّ ً ّ
 .)١(»ّيأبى تعدد أنحاء الوجود هلا
ّإن للعقل أن يكتنه تلك املاهيات ويتصورها بكنه «: وقال يف املبدأ واملعاد ّ ّ

ّحقائقها وينتزع منها اإلنسانية واحليوانية والفلكية وغريها، وليس له أن ينال  ّ ّ
ّاملوجود احلق ويتصوره ع ّىل االكتناه به حتى ينتزع منه املوجودية املصدريةّ ّ  إذ ،ّ

يمتنع ارتسام احلقيقة الواجبة يف األذهان ـ عالية كانت أو سافلة ـ بل مجيع 
ّالقوى اإلدراكية ـ عقلية كانت أو حسية ـ يف مرتبة واحدة بالقياس إىل نيل  ّ ّ

لعقول كام ّإن اهللا احتجب عن ا«: 1ّاجلناب الربويب، كام ورد عن النبي
، »ّن املأل األعىل يطلبونه كام تطلبونه أنتمإ و،احتجب عن األبصار

ّفاإلحساس إنام يتعلق بام يف عامل اخللق، والتعقل إنام يتعلق بام يف عامل األمر، فام  ّّ ّّ
ّهو فوق اخللق واألمر يكون حمتجبا عن احلس والعقل ً«)٢(. 

 
ّثم إنه ل ّو قبلنا أنه يمكن حتصيل العلم به تعاىل من خالل العلم احلصويل ّ

ّأيضا، كام هو احلال يف العلم احلضوري، بناء عىل أن الوجود الذهني لليشء  ًً 
ّمنحرصا يف ماهيته، بل يشمل املفهوم الفلسفي أيضا، فيعم احلصويل ليس  ً ًّ

 وجوده ّعلمنا بالواجب تعاىل وبالوجود الرابط وبكل وجود من حيث
ّوصفات وجوده وباألعدام، وكذا علمنا بصفات املفاهيم واملاهيات املوجودة 

ّيف الذهن ـ املعرب عنها باملعقوالت الثانية املنطقية ـ َّ. 
                                                        

 .١١٣ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
ّصدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازي، مقدمة وتصحيح: ، تأليفاملبدأ واملعاد)  ٢( ّسيد جالل : ِّّ

  .٣٣ص : االشتياين



 ١ج / رشح هناية احلكمة ...................................................................................٣٠

 

إذا كان األمر كذلك، قد يتساءل عن الفرق بني العلم احلضوري باليشء 
 والعلم احلصويل به؟

ّن حقيقة كل واحد من األشياء ـإ: واجلواب  كائنة ما كانت ـ هي عينها ّ
ً فحقيقة زيد مثال هي العني اإلنساين املوجود يف اخلارج، . يف اخلارجةاملوجود

ّوهو الذي يتميز بنفسه عن كل يشء وال خيتلط بغريه وال يشتبه بيشء من أمره  ّ
ّثم إنا ننتزع منه معاين ناقلني إياها إىل أذهاننا، نتعرف هبا . هناك مع من سواه ّّ ّ

ّاألشياء ونتفكر هبا يف أمرها، كمعاين اإلنسان وطويل القامة والشابحال  ّ 
ّ كلية إذا اجتمعت وانضمت أفادت ٍون وغري ذلك، وهي معانوأبيض الل ّ

ّنوعا من التميز الذهني نقنع به ً. 
 ّوهذه املعاين التي نناهلا ونأخذها من العني اخلارجية، هي آثار الروابط التي

ًعني اخلارجية نوعا من االرتباط واالتصال، كام أن زيدا هبا ترتبط بنا تلك ال ّ ًّ ّ
ًمثال يرتبط ببرصنا بشكله ولونه، ويرتبط بسمعنا بصوته وكالمه، ويرتبط 
ّبأكفنا ببرشته، فنعقل منه صفة طول القامة والتكلم ولني اجللد ونحو ذلك ّ .

ٍفلزيد ـ مثال ـ أنحاء من الظهور لنا تنتقل بنحو ّسامة بالصفات،  إلينا، وهي املً
ّوأما عني زيد ووجود ذاته فال تنتقل إىل أفهامنا بوجه، وال تتجاىف عن مكاهنا 

ّوال طريق إىل نيلها، إال أن نشهد عني زيد اخلارجية بنفسها وحقيقتها ّ. 
ّوهبذا يظهر أنا لو شاهدنا عني زيد مثال وعلمنا به حضورا، فهذا معناه أنا  ًّ ً

ًناه حقيقة عن غريه من ّميز، فهو املعروف الذي ًوجدناه بعينه بوجه مشهودا
حدة بعد واحدة فقد اّاألشياء من غري أن يشتبه بغريه، ثم إذا عرفنا صفاته و

ّوأما إذا مل نعلم به شهودا وحضورا، وإنام . استكملنا معرفته والعلم بأحواله ً ً ّ
ّتوسلنا إىل معرفته بالصفات، فإنا مل نعرف منه إال أمورا كلية ً ّ ّ ً ال توجب له متيزا ّ ّ
ّعن غريه وتوحيدا يف نفسه، كام لو مل نر مثال زيدا بعينه، وإن ً ًً ّام عرفناه بأنه إنسان َ

ّعىل االشرتاك حتى نجده بعينه، ثم  بقيون طويل القامة ونحوها، أبيض الل ّ
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 .)١(ّنطبق عليه ما نعرفه من صفاته
ّإن املعرفة احلقيقية باهللا: ًتأسيسا عىل ذلك نقول ّ تعاىل ال تكون إال بأن ّ

ّيعرف بعينه أوال ـ وإن مل تكن عىل نحو اإلحاطة واالكتناه كام تقدم ـ ثم  ّ ً ّ ُ
ّتعرف صفاته لتكميل اإليامن به، وهذا ما ال يتحقق إال من خالل العلم  ّ ُ

 .احلضوري والشهودي به تعاىل
ًأما الرباهني الفلسفية والكالمية عموما ـ التي هي املدار يف حت ّ ّ صيل العلم ّ

ًاحلصويل به تعاىل ـ فإن غاية ما تفيده أن يف دار الوجود موجودا ما يمتنع  ّ ّ
ّعدمه فيقال إنه واجب الوجود، وهكذا يوصف باحلياة والعلم والقدرة من  ُ
ّالصفات الذاتية، كام أنه يتصف بالعلية واخلالقية والربوبية وغريها من  ّ ّّ ّ ّ

ّالصفات الفعلية واإلضافية، وموض ُوع مجيع هذه األوصاف هو ما يطلق عليه ّ
 .ّونحومها من املفاهيم العامة» موجود«أو » يشء«

 معرفة اهللا من حولّولعل هذا هو وجه التأكيد يف النصوص املستفيضة 
ّخالل معرفة النفس، وأهنا أنفع املعرفتني كام قال عيل أمري املؤمنني ّA :

ّباملعرفتني مها املعرفة اآلفاقية ، واملراد »املعرفة بالنفس أنفع املعرفتني«
  À  Á Â Ã Ä Å<: اهللا تعاىلّواألنفسية، كام يف قول

Æ Ç È É Ê< )٥٣: ّفصلت(. 
ّفاقية واملعرفة احلاصلة من ّأن النظر يف اآليات اآل«: ّووجه األنفعية هو

ّذلك نظر فكري وعلم حصويل، بخالف النظر يف النفس وقواها وأطوارها  ٌ ٌّ
ّرفة املتجلية منها، فإنه نظر شهوديووجودها، واملع ّ ّ وعلم حضوريّ ٌ .

ّوالتصديق الفكري حيتاج يف حتققه إىل نظم األقيسة واستعامل الربهان، وهو 
                                                        

ّ، ملؤلفه الشيخ الثقة اجلليل األقدم، حتف العقول عن آل الرسول  ينظر حاشية الطباطبائي عىل )١(
: ّأبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة احلراين، مؤسسة النرش اإلسالمي، الطبعة الثانية

 .ّ بترصف٣٢٦، صGّ يف وصف املحبة ألهل البيتCهـ، كالم اإلمام الصادق١٤٠٤
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ّ ما دام اإلنسان متوجها إىل مقدماته غري ذاهل عنها وال مشتغل بغريها، ٍباق ً ِّ
يثور فيه ولذلك يزول العلم بزوال اإلرشاف عىل دليله وتكثر فيه الشبهات و

 .االختالف
ّوهذا بخالف العلم احلضوري بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإنه من 
ّالعيان، فإذا اشتغل اإلنسان بالنظر إىل آيات نفسه وشاهد فقرها إىل رهبا، 
ّوحاجتها يف مجيع أطوار وجودها، وجد أمرا عجيبا، وجد نفسه متعلقة  ً ً

ا وعلمها وقدرهتا وسمعها ّبالعظمة والكربياء، متصلة وجودها وحياهت
ً بام ال يتناهى هباء وسناء ،ّوبرصها وإرادهتا وحبها، وسائر صفاهتا وأفعاهلا ً

ًومجاال وجالال وكامال ً ّ من الوجود واحلياة والعلم والقدرة وغريها من كل ،ً
ّوعند ذلك تنرصف عن كل يشء وتتوجه إىل رهبا وتنسى كل يشء  .كامل ّّ ّ

ّ وهو حق املعرفة ، عنها حجاب وال تسترت عنه بسرتّوتذكر رهبا، فال حيجبه
 .)١(»ّالذي قدر إلنسان

ً يف بيان ما قدمناه كثري جداGّواألخبار املأثورة عن أئمة أهل البيت ّ ّ: 
ّإن اهللا أجل من أن «:  يف كالم لهAّ عن الشعبي عن عيل أمري املؤمنني� ّ

 .)٢(»حيتجب عن يشء أو حيتجب عنه يشء
ليس بينه وبني خلقه حجاب «:  يف كالم لهHعفر وعن موسى بن ج�

ّغري خلقه، احتجب بغري حجاب واسترت بغري سرت مستور، ال إله إال هو 
 .)٣(»الكبري املتعال

ّ األحرى هبا أن تسمى بمعرفة اهللا باهللا، كام وردت ،وهذه املعرفة
                                                        

 .١٧١ ص٦ ج:، مصدر سابقان يف تفسري القرآنامليز  )١(
، حتقيق السيد ) هـ ٥٤٨: ت(، تأليف أيب منصور أمحد بن عيل بن طالب الطربيس االحتجاج)  ٢(

 .٣١٣ ص١ ج:هـ١٣٨٦حممد باقر اخلرسان، دار النعامن للطباعة والنرش، النجف األرشف، 
 .٩٨ص: مصدر سابق ،، للصدوقالتوحيد)  ٣(
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 :النصوص املستفيضة
 .)١(»فوا اهللا باهللاعر: Aقال أمري املؤمنني«: قالA  الصادقاإلمام عن �
ّإنام «:  يف حديث قال فيهAاهللا الصادق  وعن عبد األعىل عن أيب عبد�

 .)٢(»ّعرف اهللا من عرفه باهللا، فمن مل يعرفه به فليس يعرفه إنام يعرف غريه
ّ وعن عيل بن احلسني السجاد� ّ H :» َبك عرفتك وأنت دللتني عليك

 .)٣(»ِودعوتني إليك، ولوال أنت مل أدر ما أنت
ّولعل ما ورد يف كلامت احلكامء من أن  ّواجب الوجود ال يعرف إال من «ّ ُ

 . إشارة إىل ذلك)٤(»ذاته
ّوأما املعرفة الفكرية التي يفيدها النظر يف اآليات اآل ّفاقية، سواء حصلت ّ

ّمن قياس أو حدس أو غري ذلك، فإنام هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة  ّ
ّذهنية، وجل اإلله أن حي ٌة اختلقها خلق قيط به ذهن أو تساوي ذاته صورة خمتلّ

ّكل ما ميزمتوه بأوهامكم يف « :Aمن خلقه، لذا ورد عن أيب جعفر الباقر ّ
 .)٥(» مردود إليكم، خملوق مصنوع مثلكم،ّأدق معانيه

ال هذين النحوين من املعرفة باهللا ك،  Aّوقد خلص اإلمام الصادق
ّومن زعم أنه يعبد بالصفة ال «: حيث قالتعاىل، والفارق بينهام يف كالمه  َ
ّإن معرفة عني الشاهد قبل صفته، «: ّ، ثم قال»باإلدراك فقد أحال عىل غائب
 .)٦(»ومعرفة صفة الغائب قبل عينه

                                                        
 ١ج، ّ لثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي،الكايفاألصول من )  ١(

 .١: ّباب ال يعرف إال به، احلديث كتاب التوحيد،،  ٨٥ص
 .١٤٣ص : ، مصدر سابق للصدوقالتوحيد،) ٢(
 .دعاء أيب محزة الثاميل، Sّللشيخ عباس القمي، مفاتيح اجلنان) ٣(
 مكتبة اإلعالم الدكتور عبد الرمحن بدوي، مطبعة: ّ وقدم لهّ، ابن سينا، حققهالتعليقات) ٤(

 .٢٧٠ص  : هـ١٤٠٤اإلسالمي، 
 .٢٩٣، ص ٦٦ج: ، مصدر سابقبحار األنوار ) ٥(
 .٣٢٦ ص:، مصدر سابقحتف العقول) ٦(
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 .»ٌكثرية متكاثرة«: R قوله�
» ّإن الطرق إىل اهللا كثرية«: ّعلق احلكيم السبزواري عىل قول احلكامء

ًاعلم أن هلذا الكالم ظاهرا يناسب طريقة أهل النظر، وباطنا يناسب «: لهبقو ً ّ
 .مرشب أهل الذوق والشهود

ّأما الظاهر، فهو أن املراد بالطرق الكثرية  واإلمكان ب طرق الوجو:ّ
الطرق : ّوأما الباطن فهو تلميح إىل قوهلم... واحلدوث واحلركة وغري ذلك
 .)١(»ئقإىل اهللا تعاىل بعدد أنفاس اخلال

                                                        
 .١، رقم ١٢ ص٦ج: حاشية السبزواري، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 ِ من ناحيةِ إليهِ للسلوكُنِّ املتضمُها هو الربهانُها وأمتنُوأوثق
َ الصديقنيَ برهانُوهَّ، وقد سمِالوجود َ، ملا أهنم يعرفونِّ  ال ِ تعاىل بهُهّ
ٌّ إينٌ ـ برهانِ عليهُ، وهو ـ كام سنقفِهِبغري َ يسلّ ن ِ مٍ من الزمِ فيهُكُ
 .َ آخرٍ إىل الزمِ الوجودِلوازم
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ِّقبل بيان تقريرات برهان الصديقني التي عرض هلا املصنّف يف هذا 

ّالفصل، البد من اإلشارة إىل مبحثني أساسيني ّ: 
ّبرهان الصديقني ملي أم  هل: ّاألول  ّين؟إّ
 .ِّوجه تسميته بربهان الصديقني: الثاين

 
ّي يتضح أن برهان الصديقني ملي ألك ّ ّين البد من بيان عدة أمورإ وّ ّ ّ: 

 .أنحاء العلم احلصويل: ّاألول
 .طرق االستدالل الربهاين عىل وجوده تعاىل: الثاين
 .أقسام الربهان: الثالث

 
 :ّينقسم العلم احلصويل إىل نحوين أساسيني

وهو العلم الذي ال حيتاج يف . احلصويل البدهيي العلم :ّالنحو األول
ًحصوله إىل كسب ونظر، إال أن ذلك ال ينايف أن يكون قابال لإلثبات بطريق  ّ ّ

 .النظر
قسم ال يمكن االستدالل عليه بحيث لو : البدهيي قسامن: ببيان آخر

 مل يكن لنا طريق إىل إثباته، مثل استحالة اجتامع ،ّفرض أنه أنكره منكر
ّ وأصل العلية ووجود الواقعية العينية،ضنيالنقي ّ  عىل وقدرة العقل البرشي ،ّ

ّالكشف عن الواقع، وقسم يمكن أن يستدل عليه، فلو أنكره منكر أمكن 
ً وعندئذ تكون احلجة ـ يف احلقيقة ـ تنبيها عىل أمر ،ّاإلتيان بحجة وبرهان يثبته ّ

شيخ امتناع إعادة املعدوم ّوهذا ما أشار إليه املصنّف ـ بعد أن عد ال. بدهيي
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ًبعينه رضوريا ـ بقوله ً بناء عىل ،ًوقد أقاموا عىل ذلك حججا هي تنبيهات«: ّ
 .)١(»ّرضورية املسألة

ّعىل هذا فإذا كان العلم بوجوده تعاىل أمرا بدهييا، فإن مجيع الرباهني التي  ً ًّ
ّتقام إلثبات وجوده ال تكون براهني حقيقية ـ بحسب االصطالح املن طقي ـ ُ

ّألن وظيفة الربهان هو السري من معلوم تصديقي  للكشف عن جمهول ّ
، ومع فرض عدم وجود املجهول التصديقي ـ لبداهته ـ فال معنى ّتصديقي

إلقامة الربهان عليه، وبذلك تنحرص وظيفة الربهان عىل هذا الفرض بكونه 
ًمنبها ال أكثر ّ. 

إن كان (ّ حيتاج يف تصوره  العلم احلصويل النظري، وهو ما:النحو الثاين
ًعلام تصوريا ّ ّ ًإن كان علام تصديقيا( أو يف التصديق به )ً ّ  إىل اكتساب ونظر، )ً

ّكتصور ماهية اإلنسان، والتصديق بأن الزوايا الثالث مساوية لقائمتني، وأن  ّ ّ ّ
 .ّاإلنسان ذو نفس جمردة

 
ّية االستدالل التي يامرسها أيّمن الواضح أن عمل ّ مستدل، هي حركة ّ

ّ املستدل، والطريق الذي يسلكه، والغاية واهلدف ؛ّ تتقوم بأمور ثالثة)٢(ّفكرية
 .الذي يرمي الوصول إليه

 :عىل هذا األساس يمكن تقسيم الطرق إلثبات وجوده تعاىل إىل ثالثة هي
ّ الثالثة املقومة  وهو الطريق الذي تكون فيه األمور:ّالطريق األول

ّللحركة الفكرية، منعزل بعضها عن بعض، وهو من أشهر الطرق يف 
                                                        

 .٢٤ ص، الفصل اخلامس من املرحلة األوىل: مصدر سابق،هناية احلكمة) ١(
ّمن هنا ذكر بعض األعالم أن املدرسة املشائية إنام تسمت هبذا االسم ألهنا اكتفت بمجرد النظر )  ٢( ّ ّ ّ ّ ّ

ّوالبيان والربهان، ألن عقوهلم يف الفكر واحلركة من املطالب إىل املبادئ، ومن املبادئ إىل 
  .٤ص: يلالهيج الة املشاعررشح رس:  ينظر.املطالب
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 ، واإلمكان،االستدالل عىل إثبات وجوده تعاىل، من قبيل برهان احلدوث
 . والنظم ونحوها،واحلركة

ّفإن املالحظ يف هذه األدلة هو عدم احتاد أركان احلركة الفكرية، إذ  َّ ّ ّن إّ
واحلدوث، ومها غري اهلدف ان غري الطريق كاإلمكان ّاملستدل وهو اإلنس

 .وجوده تعاىلإثبات  الذي هو
ّ وهو الذي يكون فيه احتاد بني املستدل والطريق، ومها غري :الطريق الثاين ّ

ّالغاية واهلدف، من قبيل برهان النفس، فإن املستدل هو النفس اإلنسانية،  ّ ّ
ًوهي متحدة مع الطريق الذي هو النفس أيضا  ومها غري الغاية التي هي ،ّ

 .وجوده تعاىلإثبات 
َّ وهو الذي يتحد فيه الطريق والغاية دون املستدل، ويعرب:الطريق الثالث ّ ّ 

َفإن املالحظ يف هذا . ّعن هذا النحو من االستدالل بربهان الصديقني ّ
ّاالستدالل أن الطريق وهو الوجود ـ كام سيأيت بيانه ـ عني الغاية، وهي كون 

ّجود واجبا، ومها غري املستدلالو ً. 
 

ُمن الواضح أن الذي ي ّستعمل يف االستدالالت الفلسفية هو القياس ّ
ّالربهاين، ال القياس اخلطايب أو اجلديل أو الشعري أو املغالطي، ألن ما يرمي 

ـ بحسب منطق الربهان به واملقصود . لوصول إليه هو اليقنياالفيلسوف 
 .)١(»ّ وأنه ال يمكن أن ال يكون كذا،ّهو العلم بأن كذا كذا«األرسطي ـ 
ّن هذا اليقني مركب من علمنيإ آخر :وبتعبري ّ العلم بقضية معينة، :ّ ّ

ُوالعلم بأن من املستحيل أن ال تكون القضية بالشكل الذي علم ّ ّ وما مل ينضم .ّ
ًالعلم الثاين إىل العلم األول ال يعترب يقينا يف   وهذا .منطق الربهان األرسطيّ

                                                        
 .٣٠ ص١ج: ، حاشية الطباطبائيّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّما يعرب عنه بأنه  ّ اجلزم بثبوت املحمول للموضوع، واجلزم باستحالة سلب «ُ
ّاملحمول عن املوضوع، وأن اجلزم األول جزم ال يزول، وأن اجلزم الثاين ـ  ّّ

 .)١(»ًأيضا ـ جزم ال يزول
ّثم ذكر املنطق األرسطي أن القياس الربهاين لكي يفيد نتيجة يقيني ّ ّ البد ،ةّ

ّأن يتألف من مقدمن   :ةّمة لكي تكون يقينيّة، واملقدّمات يقينيّ
ّجيب أن تكون رضورية، أي يف الصدق، وإال مل يمتنع الطرف « � ّ

 .املخالف، فلم حيصل يقني
ّ وأن تكون دائمة، أي يف الصدق بحسب األزمان، وإال كذب يف بعض �

 . يقنياألزمان، فلم يمتنع الطرف املخالف، فلم حيصل
ّ وأن تكون كلية، أي يف الصدق بحسب األحوال، وإال كذب يف � ّ

 .بعضها، فلم يمتنع الطرف املخالف، فلم حيصل يقني
ّ وأن تكون ذاتية املحمول للموضوع، أي بحيث يوضع املحمول �

ّبوضع املوضوع ويرفع برفعه، بقطع النظر عام عداه، إذ لو رفع مع وضع 
 .)٢(» حيصل يقنياملوضوع أو وضع مع رفعه مل

ّبعد أن اتضحت هذه املقدمة نقول ّقسم املناطقة الربهان إىل أقسام عىل : ّ
ّأساس احلد األوسط فيه، ألنه هو الذي يؤلف العالقة بني األصغر واألكرب  ّ ّ

 :فيوصلنا إىل النتيجة، وهي
 أن يكون األوسط ـ مع كونه واسطة يف اإلثبات والتصديق ـ :ّاألول

ّوت أيضا، أي علة لثبوت األكرب يف األصغر، وبتعبري آخر علة واسطة يف الثب ّ ً
ّوهو املسمى بالربهان اللم. للنتيجة ّاإلنسان متعجب، وكل «: ي، كقوهلمّ ّ

ًفإن التعجب علة لثبوت الضحك لإلنسان واقعا، أو » ّمتعجب فهو ضاحك ّّ ّ
                                                        

 .٢٣٧ ص:، مركز مديرية احلوزة العلمية، قم، فاريس آميليجوادآية اهللا  ،شناخت در قرآن) ١(
 . ٣٠، ص١، ج١م رق: ، حاشية الطباطبائيكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةاحل) ٢(
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فهي ّهذه احلديدة ارتفعت حرارهتا، وكل حديدة ارتفعت حرارهتا «: كقوهلم
ّفنجد أن احلد األوسط وهو ارتفاع . ّهذه احلديدة متمددة: ، فينتج»ّمتمددة ّ
ّ علة للنتيجة وهي متدد احلديد يف عامل الثبوت ونفس األمر والواقع،احلرارة ّ. 

ًوال فرق بعدئذ بني أن يكون األوسط معلوال لألكرب يف نفسه أو لألصغر 
ّ االنتاج، وكل ما كان ُّا القياس بدهييهذ«: ًفمثال قولنا. ّيف نفسه أو لعلة ثالثة

ّ فإن »ّ فهذا القياس من الشكل األول،ّ االنتاج فهو من الشكل األولَّبدهيي
ّكل «: وقولنا. ّنتاج التي هي احلد األوسط معلولة لألكرب يف نفسهبداهة اإل

ّبرهان فهو قياس، وكل قياس فهو حجة فاألوسط فيه معلول لألصغر يف » ّ
ّاملاء مركب، وكل مركب فهو قابل للتجزئة«: قولناوكذلك . نفسه فاألوسط » ّّ

 .ـ وهو الرتكيب ـ ال هو معلول لألصغر وال لألكرب
ّفإنه يف مجيع هذه احلاالت إذا كان األوسط علة لثبوت األكرب يف األصغر  ّ

ّإن األوسط : ّواعلم أنه ال سواء قولك«: »اإلشارات« قال الشيخ يف ؛ملـّيفهو 
ّد األكرب مطلقا أو معلول مطلقا، وقولك إنه علة أو معلول لوجود ّعلة لوجو ّ ً ً

ًوهذا مما يغفلون عنه، بل جيب أن تعلم أنه كثريا ما يكون . األكرب يف األصغر ّ ّ
ّاألوسط معلوال لألكرب، لكنّه علة لوجود األكرب يف األصغر ً«. 

ًقال الطويس معلقا عىل هذا املقطع ًا غري وجود األكرب مطلق: أقول«: ّ
ّوجود األكرب يف األصغر، واحلكم هو الثاين، وعلة األول غري علة ال ثاين، ّّ

ِواألوسط علة يف برهان مل  وأهل الظاهر ،ّ ومعلول يف الدليل الثاين دون األولّ
 .ّمن املنطقيني قد غفلوا عن هذا الفرق، فالشيخ أوضح احلال فيه

ّومما نزيده بيانا أن األوسط يمكن أن يكون ـ ً ّ مع كونه علة لوجود األكرب ّ
ّهذه اخلشبة يتحرك إليها النار، وكل ما (: ًيف األصغر ـ معلوال لألكرب، كقولنا ّ
 فوجود النار أكرب وحركة النار واسطة، )ّيتحرك إليها النار يوجد فيها النار

ّوهي علة لوجود النار يف اخلشبة مع أهنا معلولة للنار، ويكون هذا الربهان  ّ
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 .)١(»ِبرهان مل
ّ أن يكون األوسط معلوال لثبوت األكرب يف األصغر ال علة له، :الثاين ً
ّهذه احلديدة متمددة، وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حراهتا، : كقوهلم ّّ

ّ فاحلد األوسط وهو التمدد معلول .فينتج هذه احلديدة مرتفعة درجة حرارهتا ّ
اإلنسان ضاحك، : هلمللنتيجة وهي ارتفاع درجة حرارة احلديدة، أو كقو

ّوكل ضاحك فهو متعجب ّين املصطلح عليه وهذا القسم من الربهان هو اإل. ّ
 .بالدليل

 : كال هذين القسمني بقوله»منطق اإلشارات«وأوضح الشيخ يف 
ّإن احلد األوسط إن كان هو السبب يف نفس األمر لوجود احلكم ـ وهو « ّ

ّربهان برهان مل، ألنه يعطي نسبة أجزاء النتيجة بعضها إىل بعض ـ كان ال ِ
ّالسبب يف التصديق باحلكم ويعطي اللمية يف التصديق ووجود احلكم، فهو 

ٍمطلقا معط  . للسببً
ّوإن مل يكن كذلك، بل كان سببا للتصديق فقط، فأعطى اللمية يف  ً
ّالتصديق ومل يعط اللمية يف الوجود، فهو املسمى برهان إن، ألنه دل عىل إنية  ّ ّ ّ ّ ّ

 .ّ يف نفسه دون مليته يف نفسهاحلكم
ّفإن كان األوسط يف برهان إن ـ مع أنه ليس بعلة لنسبة حدي النتيجة ـ  ّّ ّ

ًهو معلول نسبة حدي النتيجة، لكنّه أعرف عندنا سمي دليال ّ مثال ذلك، . ّ
ّإن كان كسوف قمري موجودا، فاألرض متوسطة بني الشمس : قولك ً ّ

 .»ّ فإذن األرض متوسطةوالقمر، لكن الكسوف القمري موجود،
ّاحلد األوسط يف الربهان البد وأن «: ّوعلق الطويس عىل ذلك بقوله ّ

ّيكون علة حلصول التصديق باحلكم الذي هو املطلوب يف العقل، وإال فلم  ّ
                                                        

، النجف ّاهللا بن سينا، املطبعة احليدرية  للشيخ أيب عيل حسني بن عبد،اإلشارات والتنبيهات )١(
 .٣٠٨ ص١ج: هـ١٤٠٣، سنة األرشف
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 .ًيكن الربهان برهانا عىل ذلك املطلوب، هذا خلف
ًثم إنه ال خيلو إما أن يكون مع ذلك علة أيضا لوجود ذلك  ّ ّ احلكم يف ّّ

ْ فالربهان هو املسمى بربهان مل،فإن كان. اخلارج أو ال يكون ّ، وإال فهو ّ
ً وهو ال خيلو إما أن يكون األوسط فيه معلوال .ّالربهان املسمى بربهان إن ّ

ُلوجود احلكم يف اخلارج أو ال يكون، فاألول يسمى دليال، والثاين ال خي ً ّ ّص ّ
احلدود، ويتخالفان يف وضع األوسط  يف ِوالدليل يشارك برهان مل. باسم

 .واألكرب، ويف النتيجة
ٍألنه معط» مل«ّوأحق الرباهني باسم الربهان هو برهان   للسبب يف الوجود ّ

ّوالعقل، والعلم اليقيني بام له سبب يف اخلارج عن أجزاء القضية ال حيصل إال  ّ
ًبه، كام ذكرناه، فمقدمتاه أقدم يف الوجود والعقل مجيعا من ا ّوأما . لنتيجةّ

ّفال يعطي السبب إال يف العقل فقط، والعلم اليقيني حيصل به إذا » إن«برهان 
ّكان السبب يف الوجود معلوما، إال أنه ال يكون سببا يف العقل لكونه غري تام  ً ًّ ّ
ًيف سببيته، ولذلك ال يصلح أن يقع يف الربهان، فالواقع يف الربهان يكون سببا  ّ

ّ، ومقدمتا هذا الربهان أقدم يف »ّإن«ن الربهان به برهان يف العقل فقط، ويكو
 .ّالعقل ألهنام أعرف عندنا، وليستا بأقدم يف الطبع

ّوإنام عرفتا بلم وإن، ألن اللمية هي العلية، واإلنية هي الثبوت، وبرهان  ّّ ّ ّّ ّ ُ
ّ ال يعطي علته يف الوجود، )إن(ّ يعطي علة احلكم عىل اإلطالق، وبرهان )ِمل(

 .)١(» يعطي ثبوته يف العقللكن
ً أن ال يكون األوسط علة أو معلوال للنتيجة، بل أحد معلويل :الثالث ّ

ّعلة، والنتيجة معلوهلا اآلخر، فهناك تالزم خارجي  بينهام ينشأ من التالزم بني ّ
ّمعلويل علة ثالثة، يستكشف من وجود أحدمها وجود اآلخر، فلو علمنا 

ّد معلول من دون علة، فإذا علم بوجود العلة الستحالة وجوفّبوجود علته،  ّ
                                                        

 .٣٠٦ ص١ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات) ١(
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ّحتقق العلم باملعلول اآلخر، الستحالة ختلف املعلول عن علته، إذن العلم  ّ ّ
ّكل إنسان كاتب، (: كقوهلم. بأحد املعلولني يستلزم العلم باملعلول اآلخر

ّ، فالكتابة علة إلثبات الضحك لإلنسان، وليس بني )ّوكل كاتب ضاحك
ًضحك أي علية أو معلولية، فالكتابة والضحك متالزمان خارجا الكتابة وال ّ ّ

ّ علتهام واحدة، وليس لكوهنام متالزمني بالذات، ويسمى هذا القسم ّنأل ّ
 . املطلقّباإلن

ّ يف عامل الثبوت ونفس األمر ـ علة أو  ـّ أن ال يكون احلد األوسط:الرابع
 عن ٍالذي هو حاك(ود ًمعلوال للنتيجة، من قبيل االستدالل بمفهوم الوج

ً عىل كون نفس ذلك الوجود واجبا، فيكون الطريق فيه ـ وهو )الوجود
ًالوجود ـ حدا أوسط للوصول إىل النتيجة، وهو كون ذلك الوجود واجبا ً ّ. 

ّواملالحظ هنا أن احلد األوسط ـ وهو الوجود ـ ال ه ّ علة للنتيجة وال وّ
ّمعلوال هلا وال مها معلوال علة ثالثة،  ّألن الوجود الواجبي ال معنى أن يكون ً

ّ متالزمان، ألهنام مفهومان بنعم مفهوم الوجود والوجو.  لغريهًمعلوال
 ،ّوهذا هو املصطلح عليه بربهان املالزمات العامة. منتزعان من حقيقة واحدة

 .)١(ّباللمشبيه ّوقد يعرب عنه بال
َأما مل ِ ً نجعل بعض اللوازم العامة حدا أوسط لبعضّ ّ ّها اآلخر، فذلك ألن ّ

ّاللوازم بعضها بينة وبعضها ليست كذلك، فيستدل بام هو بني عىل ما ليس  ّ ّ
ًببني، فيجعل األول حدا أوسط للوصول إىل الثاين ّ ّ  قال الشيخ يف كتاب .ّ

ّفإن كان األكرب لألصغر ال بسبب بل لذاته لكنّه ليس بني الوجود «: الربهان
ّ أنه بني الوجود لألصغر، ثم األكرب بني ّله، واألوسط كذلك لألصغر إال ّ ّ ّ

 .)٢(»ّن ليس برهان ملإ، ويكون برهان ّالوجود لألوسط، فينعقد برهان يقيني
                                                        

 .٢٩ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
  =الفصل ، هـ١٤٠٤، املنطق، ابن سينا، منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي، اءالشف) ٢(
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ّوالسبب يف إفادة هذا القسم من الربهان لليقني، هو توفر أركان الربهان 
ّاملتقدمة، من كوهنا رضورية، دائمية، ذاتية، كلية ّ ّ ّ د فق«: من هنا قال املصنّف. ّ

ّظهر مما تقدم أن البحث عن املطلوب إنام يفيد العلم به بالسلوك إليه عن  ّّ ّ
ّطريق سببه إن كان ذا سبب، أو من طريق املالزمات العامة إن كان مما ال  ّ

 .)١(»سبب له
ّولعل وجه تشبيهه باللم . ّ هو ألجل إفادته لليقني كام هو يف برهان اللمّ

ً إنيا يف احلقيقًامع كونه برهان ّة، ألجل تقسيم املناطقة للربهان قسمة أولية إىل ّ ّ
ًملي وإين، فإذا مل يكن الربهان مليا كان إنيا بالرضورة ًّ ّ ّ ّ. 

 
ّعدم إمكانية إقامة الربهان اللمي يف مجيع املسائل  Rيعتقد املصنّف ّ

ًالفلسفية فضال عن إثبات  وجوده تعاىل، وهبذا حرص االستدالل بربهان ّ
 :يللتااكّوعلل ذلك . ّاملالزمات العامة، أي االنتقال من أحد املتالزمني إىل اآلخر

ّيف املسائل الفلسفية عموما، فألن » ّاللم«ّأما وجه عدم جريان برهان  ً ّ
ّموضوع الفلسفة هو الوجود املطلق، ومن الواضح أن الوجود املطلق ال علة  ّ

ّإن كون موضوعها ـ أي الفلسفة ـ «: ّله، إذ ال خارج عنه إال العدم حيث قال
ًأعم األشياء، يوجب أن ال يكون معلوال ليشء خارج عنه، إذ ال خارج هناك  ّ

 .)٢(»ّ فالرباهني املستعملة فيها ليست برباهني ملية،ّفال علة له
ّألنه ال علة فال إلثبات جوده تعاىل، ف» ّاللم«ّوأما وجه عدم جريان برهان  ّ

 .وهذا ما ذكره مجلة من األعالم. عليه» ّمل«برهان 
                                                                                                                                  

 .٨٦  ص،٣ج: الثامن من املقالة األوىل= 
 .٢٦٢ص: ة الفصل الثالث عرش من املرحلة احلادية عرش، مصدر سابق،هناية احلكمة) ١(
  .٦ ص،ناعة كالم بمنزلة املدخل هلذه الص:، مصدر سابقهناية احلكمة) ٢(
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ّفاألول تعاىل، ليس عليه برهان حمض، «: »املبدأ واملعاد«قال الشيخ يف 
ّألنه ال سبب له، بل كان قياسا شبيها بالربهان، ألنه استدالل من حال  ًّ ً

ّالوجود أنه يقتيض واجبا، وأن ذلك الواجب كيف جيب أن ي ً  .)١(»كونّ
ّاحلق ما وجوده له من ذاته، فلذلك الباري هو احلق «: وقال يف التعليقات ّ

ّوما سواه باطل، كام أن واجب الوجود ال برهان عليه وال يعرف إال من  ّ
 .)٢(»ذاته

ّإن االحتجاج منحرص يف اإلين واللمي، والواجب «: ّوقال صدر املتأهلني ّ ّ
ًتعاىل ليس معلوال ليشء أصال، بل ه ّو علة جلميع ما عداه، فكل ما يستدل به ً ّ ّ

ًعىل وجوده يكون دليال إنيا ّ ً«)٣(. 
 :ًأيضا، وذلك لوجهني» ّاإلن«وكذلك ال جمال لربهان 

ّأن العلم «: ما أشار إليه املصنّف يف حواشيه عىل األسفار من: ّاألول
ّباملعلول ال يتم إال مع العلم بوجود علته قبله، فيكون إثبات وجود ا ّ ّلعلة به ّ

 .)٤(»ً لغوا ال أثر له،ًثانيا
ّات األسباب ال تعرف إال بأسباهبا، فالعلم باملعلول يتوقف وّأن ذ: الثاين ّ

ّعىل العلم بالعلة، فلو توقف العلم بالعلة عىل العلم باملعلول لزم الدور  ّّ
  .)٥(املحال

ًالسلوك من املعلول إىل العلة ال يفيد يقينا«إذن  ّ«)٦(. 
ّألساس رصح بأنه عىل هذا ا ّال يبقى للبحث الفلسفي إال برهان اإلن، «ّ ّ

                                                        
 .٣٣، ص٢٤ الفصل :اهللا نوراين عبد: اهللا بن سينا، حتقيق ، أليب عيل احلسني بن عبداملبدأ واملعاد) ١(
  .٧٠ص: التعليقات) ٢(
 .٢٧ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(
 .٣٩٦ ص٣، ج١، احلاشية رقم نفسهاملصدر )  ٤(
 .٢٧ ص٦، ج٢ احلاشية رقم ،نفسهاملصدر )  ٥(
 .٦ ص، كالم بمنزلة املدخل هلذه الصناعة:، مصدر سابقهناية احلكمة  )٦(
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ّالذي يعتمد فيه عىل املالزمات العامة، فيسلك فيه من أحد املتالزمني العامني  ّ
 .)١(»إىل اآلخر

 :وأشكل بعض األعالم املعارصين عىل هذا الكالم
ًأوال ّ ال يستلزم عدم علة حلصة ،ّعدم وجود علة للموجود املطلق «:ّ ّ

ّخاصة أو ملرتبة خاصة منه، ويكفي يف ذاتية املحمول أن يكون ثابتا حلصة من  ّ ّ ًّ
ّموضوع العلم، كام أنه يكون حصة من املحمول ثابتة للموضوع كام رصح به  ّ ّ

 .أساطني املنطق
ّ بناء عىل كون مسائل اإلهليات باملعنى األخص من مسائل :ًوثانيا ّ ً

ّمة الربهان اللمي فيها، فإن األفعال الفلسفة، ال مناص عن قبول إمكان إقا ّ
ّيمكن إثباهتا من طريق الصفات اإلهلية تبارك وتعاىل، فيسلك من العلة إىل  ّ

 .)٢(»ّاملعلول، وهو برهان ملي
ّإال أن هذين اإلشكالني ال يردان  ّ ألهنام يبتنيان عىل Rعىل املصنّفّ

ّأساس أن املحمول حتى لو كان أخص من املوضوع فهو ذايت ّ ّ ّ له، وقد تقدم ّ
ًأن املصنّف ال يقبل ذلك وإنام يرى أن املحمول البد أن يكون مساويا ملوضوع  ّ ّّ ّ

ًالعلم، وإذا كان أخص فيكون هو وما يقابله حمموال يف املسألة الواحدة ّ. 
ّ من عدم جريان الربهان اللمي يف الفلسفة Rّنعم، تتم نظرية املصنّف
ّعموما ويف اإلهليات باملعنى األ ًخص خصوصا، إذا التزمناً ّ: 

ًأوال ّناه يف ضابط املسألة الفلسفية، وأما إذا مل نقبل ذلك كام ب بم:ّ ّ
ًأوضحناه مفصال يف رشحنا عىل األسفار ّ، حيث أثبتنا أن املحمول ال )٣(ّ

                                                        
  .٦ص: نفسهاملصدر )  ١(
 .١٥ ، ص٨: ، حممد تقي مصباح يزدي، الفقرة رقمتعليقة عىل هناية احلكمة  )٢(
ّ تقريرا ألبحاث السيد كامل احليب األسفار األربعة،، رشح كتاالفلسفة )٣( الشيخ : دري، بقلمً

 .٣٢٧ ص١ج  :هـ١٤٢٩ ،قيرص التميمي، دار فراقد، الطبعة األوىل
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ّيشرتط أن يكون مساويا ملوضوع العلم، بل قد يكون أخص منه، فللربهان  ً
ّسع، كام أشري إليه، من أن األفعال اإلهلية يمكن ّاللمي يف تلك املسائل جمال وا ّ

ّإثباهتا من طريق الصفات الذاتية هللا تبارك وتعاىل، حيث استدل عىل كون  ّ
ًالعامل خملوقا عىل أحسن نظام وأتقنه بعلمه الذايت بالنظام األحسن الذي هو 

ّومن الواضح أن هذا الربهان ملي ألنه اس. ّعلة للعامل بنظامه األحسن ّ ّتدل من ّ
 . املعلولعىلّالعلة 

ّ إن احلد األوسط البد أن يكون علة خارجية للنتيجة، وأما إذا مل :ًوثانيا ّ ّ ّ ّ ّ
ّنقبل ذلك وذهبنا إىل أن الذي يشرتط يف الربهان اللمي أن يكون األوسط علة  ّ ّ

ّللنتيجة، ال علة خارجية عينية، فال جمال األمر ّحتليلية بحسب الواقع ونفس  ّ ّ
 .املصنّفلدعوى 

ًإن التالزم بني األوسط والنتيجة تارة يكون وجوديا خارجيا، : توضيحه ً ّّ ّ ً
ًوأخرى حتليليا مفهوميا بحسب الواقع ونفس األمر ًّ ّ. 

ٍّوالنحو األول من التالزم، هو ما يكون لكل من املتالزمني وجوده  ّ
ّد العلة ّ به، وبينهام رابطة وجودية توجب تالزمهام، كالتالزم بني وجوّاخلاص

 .ّووجود املعلول، وبني وجود معلويل علة ثالثة
 ّوالنحو الثاين منه ما مل يكن كذلك، حيث ال تعدد بحسب الوجود اخلارجي

ّحتى يعقل تالزم خارجي ّ بينهام، وإنام التعدد بتحليل من العقل ّ وجوديّ ّ
ّبحسب الواقع ونفس األمر، وإنام يكون التالزم لوحدة املصداق اخلارجي، 
ّكالوجود وصفاته احلقيقية، حيث إن صفات الوجود عينه يف اخلارج، فال  ّ
ّتعدد يف واقعها اخلارجي حتى يمكن أن يصري بعضها علة لبعض، أو تكون  ّ ّ
ّبأمجعها معلولة ليشء آخر، وتكثرها وتعددها إنام هو بحسب املفهوم النفس  ّ ّ

ّنى أهنا ال تنفك األمري، فهي لكوهنا منتزعة من مصداق واحد متالزمة، بمع ّ
 .ّيف املصداق، ولذا يمكن أن يستدل ببعضها عىل بعض



 ١ج / رشح هناية احلكمة ...................................................................................٤٨

 

ّوهذا ما رصح به الشيخ يف برهان الشفاء، حيث عد محل احليوان عىل زيد  ّ
ّبتوسط اإلنسان من الربهان اللمي ّإن مجيع ما هو سبب لوجود «:  قال.ّ

ّإما أن يكون سببا لنفس احلد األكرب ) أي النتيجة(املطلوب  ً ًمع كونه سببا ّ
 .»ًلوجوده لألصغر، أو ال يكون سببا لوجود األكرب يف نفسه

ًأي ما يكون سببا لوجود األكرب يف األصغر، وال (ومثال الثاين «: ّثم قال
ّأن احليوان حممول عىل زيد بتوسط محله ) ًيكون سببا لوجود األكرب يف نفسه ّ

ًعىل اإلنسان، فاإلنسان علة لوجود زيد حيوانا، أل ًن احليوان حممول أوال عىل ّ ّ ّ
وكذلك اجلسم . اإلنسان، واإلنسان عىل زيد، فاحليوان كذلك حممول عىل زيد

ّفاحليوان وجوده لإلنسان علة يف وجود . ّحممول عىل احليوان ثم عىل اإلنسان
 .)١(»ًاإلنسان جسام

ّومن الواضح أن اإلنسان ليس علة خارجية لثبوت احليوانية لزيد، وال  ّ ّ ّ
ّيوان علة خارجية لثبوت اجلسمية لإلنسان، بل مها علة حتليلية ترتبط بعامل احل ّ ّّ ّ

ًاملفاهيم النفس األمرية الواقعية، وإن كان اجلميع موجودا يف اخلارج بوجود  ّ ّ
ّوال حاجة إىل التعدد اخلارجي بني  ًملـّياوهذا يكفي ألن يكون الربهان . واحد

 .ّالعلة واملعلول
ّملا كان اإلمكان ـ عند احلكامء ـ هو علة احتياج املعلول إىل ًبناء عىل ذلك،  ّ

من » ّالعامل ممكن، وكل ممكن حيتاج إىل الواجب«: الواجب، إذن يكون قوهلم
ّقبيل الربهان اللمي، مع أن حقيقته إثبات الواجب من طريق العلم بمعلوله  ّ

جود اخلارجي ّفالعامل املتصف باإلمكان وإن كان بحسب الو. الذي هو العامل
ّمعلوال له تعاىل، إال أنه بحسب التحليل الواقعي النفس األمري فإن اإلمكان  ّ ّ ً
ّهو علة احتياج العامل إىل الواجب الذي هو النتيجة، فيكون اإلمكان الذي هو 

ّاحلد األوسط علة للنتيجة التي هي  .»العامل حيتاج إىل الواجب«: ّ
                                                        

  .٨٠ ص٣ج: ، املنطق، الفصل السابع من املقالة األوىلالشفاء)  ١(
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ّولة ألية علة، إال أن املالك يف إذن ذات الواجب تعاىل وإن مل تكن معل ّ ّ ّ
ّكون الربهان مليا ليس هو هذا، وإنام املالك ما قدمناه ّ ً ّ. 

ّوأما اإلهليون «:  قال الطويس؛ّوهذا ما رصح به مجلة من األعالم ّ
ّفيستدلون بالنظر يف الوجود وأنه واجب أو ممكن عىل إثبات واجب، ثم  ّ ّ

 .»... صفاتهما يلزم الوجوب واإلمكان عىل بالنظر يف
ّإن هذه الطريقة مرجحة عىل الطرق األخرى«: ّثم قال ّهنا أوثق أل ؛ّ

ّوأرشف، وذلك ألن أوىل الرباهني بإعطاء اليقني هو االستدالل بالعلة عىل  ّ
 .)١(»املعلول

ّ أيضا، فإنه بعد أن »جتريد االعتقاد«ّوهكذا ما ذكره احليل يف رشحه عىل  ً
 .)٢(»ّوهذا استدالل ملي«: جوب، قالأشار إىل برهان اإلمكان والو

 
ّحتصل إىل هنا أننا إذا اشرتطنا يف الربهان اللمي أن يكون احلد األوسط  ّّ ّ

ّعلة خارجية لوجود النسبة بني أجزاء النتيجة، فاحلق مع املصنّف ّ ّR يف ذهابه 
ّبرهان اللم ال جمال له يف إثبات واجب الوجود سبحانه، وأن برهانّأن إىل  ّ 

ًالصديقني يكون برهانا إنيا يسلك فيه من الزم من لوازم الوجود إىل الزم  ًّ ّ
ّوأما إذا مل نشرتط ذلك وقلنا إن املراد من علية األوسط للنتيجة هو . آخر ّ ّ

ّالعلية بلحاظ عامل االعتبارات العقلية النفس أمرية ـ كام ذهب إليه أساطني  ّ
ًام، وعليه يكون برهان الصديقني مليا فال يمكن قبول ما ذكره يف املقـ املنطق  ّ ِّ
 .ّكام تقدم

                                                        
  .٦٦ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات  )١(
ّالعالمة احليل، صححه وقد: ، تأليفاالعتقادجتريد كشف املراد يف رشح )  ٢( ّ ّ : ّم له وعلق عليهّ

، ٢٨٠ص: هـ١٤٠٧: ّستاذ حسن حسن زاده اآلميل، مؤسسة النرش اإلسالمي، تاريخ الطبعاأل
 .ّالفصل األول من املقصد الثالث
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ّسمى األعالم ومنهم املصنّف برهان الصديقني بأنه أوثق وأرشف، من  ّ ّ
ّهنا البد من معرفة امليزان والضابط الذي عىل أساسه يعد هذا الربهان أفضل  ّ

ّذكروا وجهني لتحديد األفضلية واألرشفيةويف املقام . وأرشف من غريه ّ: 
ُ إن املالك يف ذلك، إنام هو بسبب احتاد الطريق الذي سلك يف هذا :ّاألول ّ ّ ّ

ّتبة عليه، بخالفه يف الطرق األخرى فإهنا ليست كذلك، رتالدليل مع الغاية امل ّ
ّاملتكلمون يستدلون بحدوث األجسام «: وهذا ما أشار إليه الطويس بقوله ّ

ألعراض عىل وجود اخلالق، وبالنظر يف أحوال اخلليقة عىل صفاته واحدة وا
ّواحلكامء الطبيعيون أيضا يستدلون بوجود احلركة عىل حمرك، . فواحدة ّ ً ّ

ّوبامتناع اتصال احلركات ال إىل هناية، عىل وجود حمرك أول غري متحرك، ثم  ّ ّّ ّ
ّيستدلون من ذلك عىل وجود مبدأ أول ّوأما اإلهليو. ّ ّن فيستدلون بالنظر يف ّ

 .)١(»...ّالوجود وأنه واجب أو ممكن عىل إثبات واجب
ّوعىل هذا سمي هذا الطريق بربهان الصديقني، وبتعبري الشيخ ّإن هذا «: ّ

 .)٢(»ّحكم الصديقني الذين يستشهدون به ال عليه
ًوهذا ما رصح به صدر املتأهلني يف األسفار أيضا قال ّ ّاعلم أن الطرق «: ّ

ّاهللا كثرية متكاثرة، لكن بعضها أوثق وأرشف وأنور من بعض، وأسد إىل 
الرباهني وأرشفها إليه هو الذي ال يكون الوسط يف الربهان غريه باحلقيقة، 

ّوهو سبيل الصديقني الذين . فيكون الطريق إىل املقصود هو عني املقصود
ته عىل ّيستشهدون به تعاىل عليه، ثم يستشهدون بذاته عىل صفاته، وبصفا

 .ًأفعاله، واحدا بعد واحد

                                                        
  .٦٦ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات)  ١(
 .نفسهاملصدر )  ٢(
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ّوغري هؤالء كاملتكلمني والطبيعيني وغريهم، يتوسلون إىل معرفته تعاىل  ّ ّ
 ، واحلدوث للخلق،ّوصفاته بواسطة اعتبار أمر آخر غريه، كاإلمكان للامهية

ًواحلركة للجسم أو غري ذلك، وهي أيضا دالئل عىل ذاته وشواهد عىل 
 .)١(»كم وأرشفصفاته، لكن هذا املنهج أح

ّوقد سموه «: وهذا الوجه هو الذي أشار إليه املصنّف يف املتن بقوله
 .»ّ ملا أهنم يعرفونه تعاىل به ال بغريه؛ّبرهان الصديقني

ّن املالك يف ذلك إنام هو بقلة املقدمات املأخوذة يف الدليل، إ :الثاين ّّ ّ
ّوأقربيتها إىل البداهية ًقال اآلميل معلقا عىل كال. ّ م السبزواري الذي وصف ّ
ّبرهان الصديقني بأنه  ّنه أوثق، فلعدم احلاجة يف تقريره أّأما «: »أوثق وأخرص«ّ

ّإىل دعوى بطالن الدور والتسلسل، حتى حيتاج إىل النظر يف األول  أي (ّ
ّمن حيث إنه بدهيي) الدور ، حمتاج يف بطالنه إىل إقامة الربهان عىل ّ أو نظريّ
إىل إقامة الربهان عىل بطالنه بالرباهني ) أي التسلسل(ويف الثاين . بطالنه

. ّوبيان سد ثغور براهينه ودفع الشكوك الواردة عليه. ّالعرشة املذكورة يف حمله
ّومنه يظهر أنه أخرص، لعدم احلاجة يف تقريره إىل إطالة البيان، وأن الربهان  ّ

ّ ألجل قلة ّ لقلة ما يرد عليه من االعرتاض،؛ّدسّكلام كان أقرص كان أ
 .)٢(»ّاملقدمات

ّلذا نجد أن األعالم حاولوا ـ قدر ما يستطيعون ـ تقليل املقدمات  ّ
ً قال السبزواري معلقا عىل تقرير صدر ؛املأخوذة يف هذا النوع من االستدالل ّ

ّاملتأهلني لربهان الصديقني ّاملقدمات املأخوذة يف هذه احلجة وإن كانت «: ّ ّ
ّ، إال أن االستكشاف عنها يف أول األمر ليس بالزم، شاخمة، فيها مطالب عالية ّ ّ

ًإذ تصري به كثرية الدقة عرسة النيل، وإن كان الزما يف مقام آخر  كمقام ،ّ
                                                        

 .١٣ص ٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة  )١(
 .٤٢٩ ص١ ج:، مصدر سابقدرر الفوائد ) ٢(
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ّ أي أن التقرير وإن كان يوصلنا إىل النتيجة إال أن )١(»هتّياضّالبحث عن في ّّ
ّمقدماته طويلة وحتتاج إىل دقة عالية ّ. 

 
ّوقد سموه برهان الصديقني«: Rه قول� ّ«. 

ّالصديق مبالغة الصادق، وهو «: السبزواري يف حواشيه عىل األسفارقال 
. مالزم الصدق يف األقوال واألفعال والقصود والعهود مع اهللا ومع اخللق

ّوكأنه يشار بذلك إىل أن الطرق األخرى ال ختلو عن كذب ُ ّ ألن من مل يعلق ؛ّ
ّ هي بينة املائية واهللية، وهي أظهر الظواهر وأوسع ـ التيبحقيقة الوجود 

ّالواسعات، كام أن مفهومها وعنواهنا أبده البدهييات وأعم العامات ـ  ّ وعلق ّ
ّبغريها من احلدوث واإلمكان واحلركة ونحوها من األخفياء، ورأى املاهيات 

ُالتي شأهنا االختفاء وجعلها وأحكامها مفروغا عنها، مل ختل ن  فطرته عً
ّبخالف من استدل بحقيقة ؛ عوجاج، ومل يعدل حيث مل يضع اليشء موضعها

ّالوجود عىل حقيقة الوجوب، فإن نظره وقع عىل ما هو حق الواقع وحاق ّّ 
 .)٢(»نفس األمر

ّملا كان طريقة قومه «: وهذا ما أومأ إليه الطويس يف رشح اإلشارات بقوله
ّهم بالصديقني، فإن الصديق هو َأصدق الوجهني، وسم) ّأي احلكامء اإلهليني( ّّ

 .)٣(»مالزم الصدق
 .» ال بغريه،ّملا أهنم يعرفونه تعاىل به«: R قوله�

ّتكرر هذا املضمون يف كلامت أئمة أهل البيت ّG كقول سيد الشهداء ،ّ
                                                        

 .١٦ ص٦ ج، ١ احلاشية رقم :، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .١٣ ص٦ج: ٢، احلاشية رقم نفسهاملصدر )  ٢(
  .٦٧ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات) ٣(
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ّألغريك من الظهور ما ليس لك حتى «: يف دعاء عرفة Hّاحلسني بن عيل
 ومتى ؟ّحتتاج إىل دليل يدل عليكّ متى غبت حتى ؟يكون هو املظهر لك

ِبعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك ّ َ  .)١(»؟ُ
َبك «: يف مناجاته التي رواها أبو محزة الثاميل Aّوقول اإلمام السجاد

 .)٢(»ِعرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولوال أنت مل أدر ما أنت
فه وتعرف نفسك تعر«: يف حديث طويلAاهللا الصادق وقول أيب عبد

 >Z   [ ]\ ^ _ ` a b < :كام قالوا ليوسف... به
ّفعرفوه به ومل يعرفوه بغريه، وال أثبتوه من أنفسهم بتوهم  )٩٠: يوسف(

 .)٣(»... القلوب
 .»يسلك فيه من الزم من لوازم الوجود إىل الزم آخر«: R قوله�

ِّسيتضح الحقا أنه يستدل يف برهان الصديقني من الوجود  ّ ّّ عىل وجوب ً
الوجود، فهو سلوك من الوجود إىل الوجوب الذي هو من لوازمه، وليس من 

ُاللهم إال أن يقال. السلوك من الزم من لوازم الوجود إىل الزم آخر ُّ َّ ّإنه «: ّ
 عىل وجوب ) عن الوجودٍالذي هو حاك(ّيستدل من مفهوم الوجود 

 لنفس الوجود، ّالوجود، ومفهوم الوجود ووجوب الوجود كل منهام الزم
ّويستدل باألول عىل الثاين ّ«)٤(. 

                                                        
 .، دعاء عرفةمفاتيح اجلنان) ١(
 .، دعاء أيب محزة الثاميلجلنانمفاتيح ا )٢(
  .٣٢٨ ص:، مصدر سابقحتف العقول) ٣(
ّ للحكيم اإلهلي السيد حممد حسني الطباطبائي، صححها وعلق عليها غالم رضا ،هناية احلكمة) ٤( ّ ّّ

 .١٠٤١ ص٤ج: الفيايض
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ِّوقد قر  :ن التقريرِ مٍ واحدِ بغريَرُ

َإن حقيقة: َ ما قيلُوأوجز ٌ، إما واجبةِ الوجودّ ُ وإما تستلزمّ ها، ّ
 .ُ، وهو املطلوبٌ بالذات موجودُ الواجبْفإذن
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 .ببيانني ّألولاّيمكن أن يبني ، ِّثالثة لربهان الصديقنيذكر املصنّف تقريرات 
ّقبل ذلك البد من اإلشارة إىل أن حقيقة الوجود تطلق يف موارد ثالثة ّ: 

 التي ،ُ تطلق يف مورد الواجب تعاىل، وهذه هي احلقيقة املأخوذة برشط�
 .)١(هي أعىل مراتب التشكيك

ّ وقد تطلق ويراد هبا العني اخلارجية من � ُ دون نظر إىل جمموعها أو مرتبة ُ
 .منها، ويقابلها املفهوم

 من غري نظر إىل املصداق، وهو الذي يقع ، وقد يراد هبا الوجود بأرسه�
ًموضوعا للتشكيك فيكون شامال لتامم مراتب الوجود، ويقابلها العدم ً. 

ّإن املراد من حقيقة الوجود هو املورد الثالث أي ما : ّإذا تبني ذلك نقول
 .ابل العدميق

ّ إن حقيقة الوجود إما أن تكون واجبة فهو املطلوب، وإما :ّالبيان األول ّ ّ
ّأن تكون ممكنة فقرية ال تتقوم إال بمستقل، فتستلزم الواجب، وهو املستقل  ّ ّ ّ

 .مهاّالذي يقو
ّبعدما ثبت من أصالة الوجود وأن له حقيقة، ينال هبا كل : توضيح ذلك ّ

ّإما أن تكون واجبة بذاهتا، : لك احلقيقة ال ختلوّذي حقيقة حقيقته، وأن ت
ّويكون ما سواها قائام هبا، فعىل األول ثبت املطلوب، وعىل الثاين، فنضم إليه  ّ ً
ّمقدمة أخرى، وهي أن هذه احلقيقة ال يمكن أن تتصف باإلمكان، بمعنى  ّّ
 ْتساوي النسبة إىل الوجود والعدم، وال سلب الرضورتني، وذلك لبداهة عدم
ّتساوي نسبة اليشء إىل نفسه ونقيضه، وأن حيثية الوجود حيثية الرضورة  ّ ّ

ّوالفعلية، ال حيثية عدم الرضورة، سيام حيثية عدم رضورة  ّ ّ الوجود الذي هو ّ
                                                        

 .٤٥ ص١ ج،٢ احلاشية رقم :، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(



 ١ج / رشح هناية احلكمة ...................................................................................٥٦

 

ّبل تتصف باإلمكان بمعنى الفقر والربط، ال بمعنى ؛ نفس حقيقة الوجود
ًلوجود شيئا له الوجود يشء له الربط والفقر، بل نفس الربط والفقر، إذ ليس ا

ًحتى يتصور يف حقه كونه شيئا يتصف بكذا، فإنه لو كان فقريا جيب ً ّّ ّ  ملكان ؛ّّ
 . أن يكون نفس الربط والفقر،بساطته

وإذا كان كذلك، فال يمكن أن يكون نفس الربط والفقر إىل العدم وال إىل 
زامه للدور  ال ألجل استل،ّاملاهية وال إىل ما هو مثله يف كونه نفس الربط

ّوالتسلسل، بل ألن اليشء ال يمكن تعلقه بنفيه، وأن الربط والنسبة ال يمكن  ّّ
ّأن يكون ربطا إىل الربط والنسبة، فإن ضم الاليشء إىل الاليشء ال يفيد القوام  ً
ّوالشيئية واالستغناء، فيجب أن يكون ربطا إىل ما هو نفس الغناء والقيومية،  ًّ

 .ّلغنية من تلك احلقيقةّوهي املرتبة األصلية ا
ّفثبت وجود الواجب بالذات، ألن هذه املرتبة مما ال تقبل العدم لذاهتا  ّ

 .ّوبذاهتا، وكل ما كان كذلك فهو واجب، فتلك احلقيقة واجبة بذاهتا
 ْإذ«:  ما أشار إليه السبزواري يف رشح املنظومة حيث قال:البيان الثاين

ّي ثبت أصالته، وأن به حقيقة كل ذي الوجود واملراد به حقيقة الوجود الذ ّ
ّحقيقة، كان واجبا فهو املراد، ومع اإلمكان بمعنى الفقر والتعلق بالغري، ال  ً
ّبمعنى سلب رضورة الوجود والعدم، ألن ثبوت الوجود لنفسه رضوري ّ ،

ّوال بمعنى تساوي نسبتي الوجود والعدم، ألن نسبة اليشء إىل نفسه ليست 
ّألن األوىل مكيفة بالوجوب والثانية باالمتناع، قد استلزمه  ؛كنسبة نقيضه إليه ّ

ّعىل سبيل اخللف، ألن تلك احلقيقة ال ثاين هلا حتى تتعلق به وتفتقر إليه، بل  ّ ّ
ّكل ما فرضته ثانيا هلا، فهو هي ال غريها، والعدم واملاهية  حاهلام معلومة ً ّ«)١(. 

                                                        
ّاحلكيم املتأله السبزواري، علق : ، قسم احلكمة، غرر الفرائد ورشحها، تأليفرشح املنظومة) ١( ّ

 غرر :هـ١٤١٣: مسعود طالبي، الطبعة األوىل: آية اهللا حسن زاده اآلميل، تقديم وحتقيق: عليه
 .٥٠٥ ص،يف إثباته تعاىل، القسم الثاين من اجلزء الثاين
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 .»واحد من التقريرّوقد قرر بغري «: R قوله�
ّهذه العبارة إشارة إىل كثرة ما قرر به برهان الصديقني، وذكر اآلشتياين يف  ّ

، غري ما ذكره املصنّف يف )١(ًتعليقته عىل رشح املنظومة تسعة عرش تقريرا
 .حواشيه عىل األسفار

 .»...ّ وإما...ّإما واجبة«: R قوله�
ّألن التقسيم إنام يتم بعد ثبوت هنا تفيد الرتديد ال التقسيم، وذلك » ّإما« ّ ّ

ُوجود األقسام، مع أن الواجب مل يثبت بعد ّ. 
 .»ّإن حقيقة الوجود«: R قوله�

ّإن املراد من حقيقة الوجود، هو الوجود بأرسه من غري نظر إىل هذا : قلنا
ًاملصداق أو ذاك، وهو الذي يقع موضوعا للتشكيك، فيكون شامال لتامم  ً

 واملمكن ا من السعة واالنبساط، فتشمل الواجب تعاىلمراتب الوجود بام هل
 .تهآبجميع مراتبه ونش
ً شيئا واحدا ذا حكم تّإن حقيقة الوجود هبذا املعنى ليس: ُهنا قد يقال ً

ّإما واجبة وإما ليست واجبة؟«: واحد، فكيف يستقيم الرتديد يف قوهلم ّ«.  
ًإن ما كان من مراتب هذه احلقيقة ممكنا : واجلواب ًفهو لكونه معلوال، ّ

ّواملعلول عني الربط والتعلق ال حكم له، ألن الربط من حيث هو ربط  ال ،ّ
ّ، ألن احلكم عىل اليشء متوقف عىل حلاظ املحكوم عليه، )٢(حكم له يف نفسه ّ

ّوال يصح حلاظ الربط من حيث هو ربط حتى حيكم عليه، ألنه بلحاظه  ّ ّ
 .الربط كام ال خيفى مستقال خيرج عن حقيقته التي هي عني 

                                                        
: س آشتياين، حتقيقّمريزا مهدي مدر:  تأليف، للسبزواري،حلكمةتعليقة عىل رشح منظومة ا) ١(

 .٤٩٧ ـ ٤٨٨ص: ّعبد اجلواد فالطوري ومهدي حمقق
 .٣٠ص، ّالفصل األول من املرحلة الثالثة :، مصدر سابقهناية احلكمة) ٢(
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ِّ ما قرُويف معناه  ِ الوجودَ حقيقةَّ ـ أنِ الوجودِ عىل أصالةِ ـ بالبناءَرُ
ا َ عليهُ يمتنعٌلةَ مرسٌ حقيقة)ِ الواقعُّ وحاقِ األعيانُالتي هي عني(

 ُ التي يمتنعُ املرسلةُ، واحلقيقةِ ملقابلهٍ قابلُ غريٍ مقابلُّ، إذ كلُالعدم
ُ الكذائيةِ الوجودُ، فحقيقةِ بالذاتِالوجودُبة ج، واُعليها العدم  ٌ واجبةّ
 .ُ، وهو املطلوبِبالذات

ًه واجبا َ كونُ، ال يوجبِ الوجودَ عىلِ العدمُامتناع: َفإن قلت
َ، وإال كانِبالذات ِ واجبا بالذاتٍ ممكنُّ كلّ  َ، فكانُهَ عدمِ ملناقضته؛ً
َ واجبا وهوُاملمكن  .ٌ، هذا خلفٌ ممكنً

ٍ ماهويةٍ بحدودٌ وهي حمدودةِ املمكنةِ يف الوجوداتهذا: ُقلت  ال ّ
ُتتعداها، في َها مما وراءُ عدمُنتزعّ  ُّكل:  بقوهلمُها، وهو املرادِ حدودّ

ُوأما حقيقة. ٌّ تركيبيٌ زوجٍممكن  ال ُ ـ التي هي األصيلةُ الوجود املرسلةّ
ٌ رصفةٌ بسيطةها، فهيُدِّ يقيَها وال قيدُّ هلا حيدَّها ـ فال حدُ غريَأصيل ْ ،
 .ِ بالذاتُ، وهو الوجوبِه بالذاتُ وتناقضَ العدمُمتانع
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 وهو )١( عىل األسفارهوهو للحكيم السبزواري، كام أشار إليه يف حواشي
ّمشابه وقريب من التقرير األول، لذا عرب عنه املصنّف ّويف معناه ما قرر«: ّ ُ«. 

ّ هذا التقرير هي عني املقدمات التي اعتمدت يف ّواملقدمات التي اعتمدها يف
ّأصالة الوجود، وأن وجود املعلول عني الربط بعلته: ّالتقرير األول، وهي ّ. 

ّإن هذه احلقيقة املتحققة يف اخلارج، مرددة بني : عىل هذا األساس نقول ّ ّ
ّكوهنا مرسلة أو مقيدة، فإن كان األول ثبت املطلوب، إذ املراد بكوهنا مرس لة، ّ

ّمنه، وإذا كانت غري حمدودة بحد العدم ّ فال حد هلا ينتزع ، مطلقة ال متناهيةّأهنا
ّفال غري هلا، ومن ثم فال علة هلا، فتكون واجبة بالذات، يمتنع عليها العدم  ّ

ّلذاهتا، ألن كل نقيض يمتنع أن يقبل نقيضه ّ. 
ّوإن كانت مقيدة، فتكون حمدودة، فينتزع عدمها مما وراء تلك  احلدود، ّ

ّفتكون ممكنة فقرية متعلقة بالغري، لكن هذا خلف ما ثبت أن هذه احلقيقة ليس  ّ
ْهلا غري، ألن غريها إما العدم أو املاهية، والعدم نفي حمض وباطل رصف ّ ّ ّ .

ّواملاهية نفسها ال موجودة وال معدومة، فال تصلح للقابلية النفس األمرية،  ّ
ّلشق الثاين، يثبت الشق األول، وهو أن وببطالن ا؟ ّفكيف للتعلق الصدوري ّ ّ ّ

 .حقيقة الوجود واجبة بالذات وهو املطلوب
ّوهذا التقرير أقرب إىل البيان الثاين من البيانني املتقدمني يف التقريب 

 .ّاألول
 

ُإال أنه قد يقال ّ ّإن امتناع العدم عىل الوجود ال يستلزم أن يكون ذلك : ّ
ّال لكان وجود املمكن واجبا أيضا ألنه يناقض عدمه، ًالوجود واجبا، وإ ً ً ّ

                                                        
 .١٦ ص٦ ج،١ احلاشية رقم ، مصدر سابق،ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 كام قال السبزواري يف »ّأن الوجود كاشف الوجوب جاء«وذلك ملا ثبت 
 .منظومته، وهو الوجوب الالحق الذي هو الرضورة برشط املحمول

ّن املمكن وإن امتنع عليه العدم، إال أن هذا ال يستلزم أن إ: واجلواب ّّ
ّك ألن وجوده ملا كان بعلته، كانت مناقضته للعدم ووجوبه ًيكون واجبا، وذل ّ ّ

ّأيضا بعلته، فهو واجب لكنّه بالغري، والسبب يف ذلك أن املمكن زوج تركيبي ّ ًّ 
ًله ماهية ووجود، فيكون حمدودا، وإذا كان كذلك يكون له غري، فال يمتنع  ّ

 .ًعليه العدم لذاته، فال يكون واجبا لذاته
ّ أن املمكن ال حد له ـ كام عىل بعض املباين القائلة أن ّبل حتى لو فرضنا ّّ

ّالصادر األول ال حد له ـ إال أنه عىل الرغم من عدم حمدوديته، فهو معدوم يف  ّّ ّّ
ًرتبة علته، وإذا كان كذلك يكون مسبوقا بالعدم، وإذا كان مسبوقا بالعدم  ً ّ

 . بالغري ال بالذاتًيكون له غري، فال يمتنع عليه العدم لذاته، فيكون واجبا
 

 .»حقيقة مرسلة«: R قوله�
ّأي حقيقة غري مقيدة بيشء، أي غري متعلقة بيشء، وذلك ألنه ليس  ّ ّ
ّوراءها يشء تتعلق به ويقيدها، ينتزع عدمها منه، فهو من السالبة بانتفاء  ّ ٌ

ّواحلاصل أهنا ليست بمعلولة يتعلق وجودها بعلتها، و. املوضوع ّ ينتزع عدمها ّ
ّمن وجود علتها، شأن الوجودات املقيدة ّ. 

ّنعم، يبقى الكالم يف أنه ما هو الدليل عىل وجود هذه احلقيقة املرسلة التي 
ّهي حقيقة رصفة ال خيالطها ماهية وليس هلا حد عدمي ّ ّ ّ، فإهنا ليست بينة وال ْ ّ

ّمبينة، وهذا ما مل يتضح وجهه يف هذا التقرير ّ. 
 .»نع عليها العدمويمت«: Rقوله

ّأي يمتنع عليها العدم لذاهتا، وذلك ألهنا موجودة بذاهتا ـ كام مر بيانه يف  ّ
: التوضيح السابق ـ وليس امتناع العدم عليها لكوهنا موجودة، بقرينة قوله
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ٍإذ كل مقابل«  ملقابله، فإذا كانت موجودة بذاهتا كان امتناع العدم ل قابُ غريّ
 .»واجبة الوجود بالذات... واحلقيقة املرسلة«: ّتضح قولهوهبذا ي .ًأيضا لذاهتا
ّكل ممكن فهو زوج تركيبي«: R قوله� ّ«. 

ّأي أن الوجود اإلمكاين مركب من وجود وعدم، وهذا ما بينه املصنّف  ّ ّ
ّإن للمراتب املرتتبة من الوجود حدودا غري أعىل املراتب، فإهنا «: بقوله ً ّّ

ّحمدودة بأهنا ال حد هلا ّاهر أن هذه احلدود املالزمة للسلوب واألعدام وظ. ّ
ّوالفقدانات التي نثبتها يف مراتب الوجود، وهي أصيلة وبسيطة، إنام هي من 
ّضيق التعبري، وإال فالعدم نقيض الوجود، ومن املستحيل أن يتخلل يف مراتب  ّ

 .نقيضه
عدام يف مراتب الوجود املحدودة وعدم وهذا املعنى ـ أعني دخول األ

ّوهلا املؤدي إىل الرصافة ـ نوع من البساطة والرتكيب يف الوجود غري دخ
البساطة والرتكيب املصطلح عليها يف موارد أخرى، وهو البساطة والرتكيب 

ّمن جهة األجزاء اخلارجية أو العقلية أو الومهية ّ ّ«)١(. 
الذي (ّوهذا يعني أن الرتكيب من الوجود والعدم أو الوجدان والفقدان 

ّ يستلزم الرتكيب من املاهية والوجود وعدمه، )ّحدودية وعدمها عنه باملّيعرب
ّفإن املاهية ـ كام هو املشهور ـ حد عدمي للوجود اإلمكاين، وعليه فالوجود  ّ ّ

ّاملحدودة ـ عندهم ـ مركب من ماهية ووجود ّ وأما الوجود الرصف الذي ال ،ّ
ًحد له، فال ماهية له أيضا ّ ّ. 

 .»ْة رصفةفهي بسيط«: R قوله�
ّالبساطة والرصافة هنا الزم لعدم الغريية، ال أن البساطة والرصافة من  ّ

 .ّمقدمات الربهان

                                                        
 .١٩ ص، الفصل الثالث من املرحلة األوىل:، مصدر سابقهناية احلكمة )١(
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َوقرر َ املتأهلنيُ صدرّ ّRقالُ، حيثَ آخرٍ عىل وجهَ الربهان َ :

ٌ عينيةٌ ـ حقيقةَّ ـ كام مرَ الوجودَّه أنُوتقرير« ، ال ٌ بسيطةٌ واحدةّ
 ٍ، أو بأمورِ والضعفِةَّ والشدِ والنقصِكاملّها إال بالِ إفرادَ بنيَاختالف
ٍ ماهيةِ كام يف أفرادٍزائدة ٍ نوعيةّ  منه، وهو الذي َّا ما ال أتمِكامهل ُوغاية. ّ

ِ متعلقا بغريُال يكون ً ُتصورُه، وال يّ ٌ متعلقٍ ناقصُّ منه، إذ كلُّ ما هو أتمّ ّ 
َه، وقد تبنيِ إىل متامٌه، مفتقرِبغري ، ِ النقصَ قبلَاممّ أن التَ يف ما سبقّ

ِ القوةَ قبلَوالفعل َ، وبني أيضا أن متامِ العدمَ قبلَ، والوجودّ ّّ ً  هو ِ اليشءُ
 .ل عليهُ وما يفضُاليشء
ٍ إما مستغنُالوجود: نَفإذ . هِ إىل غريِ بالذاتٌفتقرُمّه وإما ِ عن غريّ
ُواألول ُ، وهو رصفِ الوجودُ هو واجبّ ْ  منه وال َّ الذي ال أتمِ الوجودِ

 َه، وال قوامِه وآثارِن أفعالِ مُوالثاين هو ما سواه. ٌ وال نقصٌه عدمُشوبي
ِ إال بُا سواهِمل َ هلا، وإنام يلحَ ال نقصِ الوجودَ حقيقةَّ أنَّا مرِه، ملّ ها ُقّ

ِ املعلوليةِ ألجلُالنقص  يف َ أن يكونُ ال يمكنَ املعلولَّ ألنَ، وذلكّ
ِ مساويا لعلتهِ الوجودِفضيلة ّ ٍ جمعوال ذا قاهرُ الوجودِمل يكن، فلو ً ً 
ُه وحيصلُيوجد ، ِن القصورِ مٌ له نحوَ أن يكونُرَّتصوُيه، ال يِه كام يقتضّ
َ هلا وال تعنيَّ ال حدٌبسيطة ـ َـ كام علمت ِ الوجودَ حقيقةَّألن َ إال حمض،ّ ّ 

ِالفعلية ِ، وإال لكان فيهِ واحلصولّ ٌ أو له ماهيةٌ تركيبّ ِ املوجوديةُ غريّ ّ .
َّ أيضا أنَّوقد مر ِ معلوال، كان جمعوال بنفسهَ إذا كانَ الوجودً ً ً جعال ً ْ

ُبسيطا، وكان ذات ٍرا إىل جاعلِه مفتقِه بذاتً ُ، وهو متعلقً  ِ اجلوهرّ
 .لهِ بجاعِوالذات
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َ واتضحَفإذن قد ثبت َ أن الوجودّ ُّ، إما تامّ ِ اهلويةُ واجبِ احلقيقةّ ّ ،
ُوإما مفتقر ِ اجلوهريةُقّ متعلِ إليهِ الذاتّ  ُ يثبتِ القسمنيِّ، وعىل أيّ

ُويتبني ِ اهلويةُّ غنيِ الوجودِ واجبَ وجودَّ أنّ ُ عام سواهّ ، وهذا هو ما ّ
 .)١(ناهْأرد

                                                        
 .١٤ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّما ذكره املصنّف هنا يشتمل عىل التقرير الذي ذكره صدر املتأهلني لربهان 

ّالصديقني، مضافا إىل قواعد حكمية أخرى ملزيد ً يبتني  و. التوضيح والتأكيدِّ
ّهذا التقرير عىل عدة مقدمات هي ّ: 

 
ّاملقصود من عينية حقيقة الوجود، هو البحث املعروف يف احلكمة املتعالية 

ّبأصالة الوجود واعتبارية املاهية، إذ  ّن صدر املتأهلني غالبا ما يعرب عن أصالة إّ ً ّّ
ّن الوجود حقيقة عينيةالوجود بأ ّ، واملراد بالعينية هو ما أشار إليه املصنّف )١(ّ

ّفقد حتصل أن الوجود أصيل واملاهية اعتبارية ـ كام قال به املش«: بقوله ّ ّ اؤون ـ ّّ
ّأي أن الوجود موجود بذاته، واملاهية موجودة به كي ّبمعنى أن الوجود ل» ّ

ًيتحقق خارجا ال حيتاج إىل ح ّية، بخالف املاهية فإهنا حتتاج إىل ة تقييدّثييّ ّ ّ
ًالوجود لكي تتحقق خارجا ّ. 

 
ّلكي تتضح هذه املقدمة البد من احلديث ـ ولو إمجاال ـ يف النظريات  ً ّ ّ ّ

 .املطروحة حيال وحدة الوجود وكثرته
ًذكرنا يف مقدمة الدخول يف البحث الفلسفي، أن هناك أصال ّ  ال يمكن ّ

ًالتنازل عنه، هو وجود الواقعية ـ يف اجلملة ـ وأن العامل ليس تومها حمضا كام  ً ّّ ّ
ّيقول السوفسطائي، وبينا أن هذا هو احلد الفاصل بني الفلسفة والسفسطة ّ ّ .

ّن الذهن عندما يواجه هذه الواقعية جيد أهنا تظهر بمظاهر إ: ّثم قلنا بعد ذلك ّ ّ
ّمتعددة وأمور متكثرة اإلنسان، الشجر، احلجر، الشمس :  ومتخالفة من قبيلّ

                                                        
 .٣٨ ص١ج:  املصدر نفسه)١(
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ّوأمور أخرى كثرية، كلها حيمل عليها أهنا  ُ وهذه هي التي اصطلح » موجودة«ّ
ّوهي التي تؤلف األجزاء املختصة يف القضايا» ّاملاهيات«عليها بـ  ّ. 

ّإنا بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات األصيل «: Rقال املصنّف ّ
ّية األشياء، أول ما نرجع إىل األشياء، نجدها خمتلفة متاميزة الذي هو واقع ّ

ّمسلوبا بعضها عن بعض، يف عني أهنا مجيعا متحدة يف دفع ما كان حيتمله  ً ًّ
ًالسوفسطي من بطالن الواقعية، فنجد فيها إنسانا موجودا وفرسا موجودا  ً ً ً ّ

ًفلها ماهيات حممولة عليها هبا يباين بعضها بعضا، . وهكذا ووجود وحممول ّ
 .)١(»عليها مشرتك املعنى بينها

ّونتيجة ذلك أن األصل األويل الذي كان يقول ّإن هناك واقعية، يظهر يف : ّ ّ
ّالذهن اإلنساين بنحو آخر، يتمثل بأن هذه الواقعية متكثرة ومتعددة ّ ّ ّّ. 

ّمن هنا يطرح هذا التساؤل األسايس الذي طاملا حري العقل البرشي منذ 
هذه الكثرات التي تنعكس يف الذهن هل :  هذه احلقيقة إىل يومنا هذاَالتفت إىل

هذه : ّتوهم حمض؟ بعبارة أخرى أمّاإلنساين عن العامل اخلارجي أمور واقعية 
ّالكثرة الذهنية ـ التي جيدها اإلنسان عندما يريد احلكاية عن هذه الواقعية ـ  ّ

ًأمرا واقعيا حقيقيا، فيكون الذهن بمث تعكسأ ً ًّ ّابة املرآة التي تعكس كل حقيقة ّ
ّوقعت فيها، أم أن الذهن اإلنساين خمطئ يف ذلك، فال توجد كثرة يف الواقع 

 ؟اخلارجي، بل هي من قبيل ما يراه األحول
ّهنا وقع االختالف بني املدارس الفلسفية والعرفانية لبيان هذه احلقيقة ّ: 

 
ّذا االجتاه أن الواقع اخلارجي متعدد ومتكثر حقيقة، يعتقد أصحاب ه ّّ ّ

ّوالدليل عليه هو الدليل الذي أقيم إلثبات أصل الواقعية، فإن النار يف احلس  ّ ُ
ّغري املاء، واألرض غري السامء، والنار تسخن واملاء يربد، والسخونة غري  ّ

                                                        
 .٩ص:  من املرحلة األوىلينالفصل الثامصدر سابق، ، هناية احلكمة) ١(
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ّل عىل اختالف الربودة بالذات واحلقيقة، واختالف اآلثار بالذات واحلقيقة يد
ّاملؤثرات بالذات واحلقيقة، فتكون كثرهتا حقيقية ّ. 

ّن هذه احلقائق الوجودية يف اخلارج متباينة بتامم الذاتإ: بتعبري آخر نعم . ّ
الذهن ينتزع من تلك الوجودات الكثرية مفهوم الوجود الواحد الذي هو 

 . بني اجلميعّمشرتك معنوي
ّ ضوء هذه النظرية ـ حقيقية يف عىل هذا األساس تكون الكثرة ـ يف ّ

ّاخلارج، وأما الوحدة فال موطن هلا إال يف الذهن، لذا يطلق عىل هذا االجتاه  ّ ّ
 من قبيل انتزاع الذهن مفهوم اإلنسان من األفراد ؛ّنظرية الكثرة املحضة

ّاخلارجية، فاملوجود يف اخلارج هو األفراد الكثرية فقط، أما مفهوم اإلنسان  ّ
 .)١(ّ موطن له إال يف الذهنالواحد فال

ّهذا ما ذكره بعض األعالم يف تفسري النظرية املشائية يف وحدة الوجود  ّ
ّوكثرته، إال أن التحقيق خالف ذلك كام أوضحناه يف رشح األسفار ّ. 

 
ّيف مقابل االجتاه األول، ذهب أصحاب هذا االجتاه إىل أن الكثر ّ ة ليست ّّ

واقعة يف الوجود وال موجودة يف نفس األمر، واملوجود فيه ذات واحدة 
ّبسيطة واجبة لذاهتا قائمة بنفسها، ال تعدد هلا وال تكثر فيها وال تش ن، وهي ّؤّ

ّحقيقة الوجود، والكثرة املرتائية فيها رصف التوهم وحمض التخيل كثانية ما  ّ ْ
 .يراه األحول
ّإال أن ّ نفي وجوده تعاىل، ألن نفي ّأنه يلزم منها ّ النظرية  هذهشكل عىلُ أهّ

ّاملمكنات يستلزم نفي فاعليته تعاىل، وملا كان فاعلية احلق نفس ذاته، فنفي  ّ ّّ

                                                        
ّشيخ جوادي آميل، القسم األول من اجلزء السادس من األسفار، ، الرشح احلكمة املتعاليةينظر )  ١(

 .١٢٢ص : هـ١٤١٠الطبعة األوىل، سنة 
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ّهذا مضافا إىل أنه يلزم منه نفي الرشائع وامللل . ّفاعليته يستلزم نفي ذاته ً
ّوإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويكذهبم احلس والعقل ّ ّا إما من غلبة وهذ. ُّ

 .ّحكم الوحدة عليهم، وإما من مداخلة الشيطان يف مكاشفاهتم
ّنعم، هناك قراءة أخرى لنظرية الوحدة الشخصية للعرفاء، ال يلزم منه  اّ

ّيشء مما تقدم، عرضنا هل ّ مفصال يف مباحث متهيد القواعد ومقدمة اّ ً ّ
صار الوجود ّؤول إىل ما ذكره صدر املتأهلني من انحت اّ لعله،الفصوص

ّاملستقل فيه سبحانه، لكون سائر املوجودات روابط لوجوده وأضواء وأشعة  ّ
 .ّوجتليات لنوره احلقيقي

ّوهذا ما نبه عليه صدر املتأهلني بقوله ّإن أكثر الناظرين يف كالم العرفاء «: ّ
ّاإلهليني حيث مل يصلوا إىل مقامهم ومل حييطوا بكنه مرامهم، ظنّوا أنه يلزم من  ُ ّ

 واملوجود بام هو موجود ،ّ يف إثبات التوحيد اخلايص يف حقيقة الوجودهمكالم
ّن هويات املمكنات أمور اعتبارية حمضة، وحقائقها أوهام أ :ّوحدة شخصية ّ ّ

ّوخياالت ال حتصل هلا إال بحسب االعتبار ّن هؤالء الناظرين يف إّحتى . ّ
ّكالمهم من غري حتصيل، رصحوا بعدمية الذوات الكري ّمة القدسية، ّ

ّ كالعقل األول وسائر املالئكة املقربني، ،ّواألشخاص الرشيفة امللكوتية ّ
ًوذوات األنبياء واألولياء، واألجرام العظيمة املتعددة املختلفة جهة وقدرا  ً ّ

وباجلملة النظام املشاهد يف هذا العامل املحسوس والعوامل التي  .وآثارها املتفنّنة
ًالف أشخاص كل منها نوعا وشخصا وهوية وعددا، فوق هذا العامل، مع خت ً ً ًّ ّ

ًوالتضاد الواقع بني كثري من احلقائق أيضا ًثم إن لكل منها آثارا خمصوصة . ّ ٍّّ ّ
ّوأحكاما خاصة ، وال نعني ّ أثر خارجيأال ما يكون مبدإوال نعني باحلقيقة . ً

ّبالكثرة إال ما يوجب تعدد األحكام واآلثار ً ال شيئا يف  فكيف يكون املمكن،ّ
 ًاخلارج وال موجودا فيه؟

ّءى من ظواهر كلامت الصوفية أن املمكنات أمور اعتبارية أو اوما يرت ّّ
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ّانتزاعية عقلية، ليس معناه ما يفهم منه اجلمهور، ممن ليس له قدم راسخ يف  ّ ّ
ّفقه املعارف، وأراد أن يتفطن بأغراضهم ومقاصدهم بمجرد مطالعة كتبهم،  ّ

ّ يصري من مجلة الشعراء بمجرد تتبع قوانني العروض من غري َكمن أراد أن ّ
 .)١(»سليقة حتكم باستقامة األوزان أو اختالهلا عن هنج الوحدة االعتدالية

 
ّبإزاء االجتاهني السابقني، هناك اجتاه ثالث اختاره صدر املتأهلني وأتباع  ّ ّ

ّ املتعالية، وهو أن الكثرة الظاهرة يف الوجود حقيقية، ألن مدرسته يف احلكمة ّّ
ّاملتكثرات موجودات يف نفس األمر متخالفات باملاهيات لرتتب اآلثار  ّ ّ

ّاملختلفة عليها كام عرفت، ووحدهتا أيضا حقيقية  لوحدة الوجود الناطق هبا ؛ً
 ،وضعهالكتاب والسنّة والكشف الصحيح والعقل الرصيح كام هو ثابت يف م

ّوال تنايف بني الوحدة احلقيقية والكثرة احلقيقية، بل هذه الكثرة ترجع إىل  ّ
فتكون حقيقة الوجود .  تبطل الكثرة أو تنهدم الوحدة أنالوحدة، من غري

ّكثرية يف عني أهنا واحدة، وواحدة يف عني أهنا كثرية ّ. 
  وهي للعرفاءّالنظرية الرابعة،«: ّقال الشهيد مطهري يف رشحه عىل املنظومة

ّأن الوجود حقيقة واحدة ولكنّها وحدة يف عني الكثرة، وكثرة : ًأيضا مفادها
ّوهذا يعني أن الوجود واحد ذو مراتب، وليس الوجود . يف عني الوحدة

ّأمورا متباينة كام يقول املش ًن، كام أنه ليس واحدا حمضا لكي ال يقبل واؤً ً ّ
 .)٢(»ّو حقيقة واحدة ذات مراتب متعددةّاملراتب كام هي النظرية السابقة بل ه

ّوهي النظرية التي عرب عنها احلكيم السبزواري يف حواشيه عىل األسفار  ّ
ًبوحدة الوجود واملوجود مجيعا يف عني كثرهتام، وهو مذهب صدر «

                                                        
 .٣١٩ ص٢ج: ، مصدر سابقّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
ّعبد اجلبار الرفاعي، قسم الدراسات : ّاألستاذ مرتىض املطهري، ترمجة: ، تأليفرشح املنظومة) ٢(

ّالمية ـ مؤسساإلس  .١٧٥ ص١ج : هـ١٤١٣ ،ة البعثة، الطبعة األوىلّ
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 .)١(» والعرفاء الشاخمنيRّاملتأهلني
 

ّ ينسجم دعوى أن الوحدة عني الكثرة، وأن الكثرة كيف: ُهنا قد يقال ّ
ّعني الوحدة، مع أن الوجودات بسائط خارجية، بمعنى أنه ال يوجد يف متن  ّ ّ

ّ ألن الزم ذلك أن يكون ،ّ ألصالته واعتبارية غريه؛ّاألعيان إال الوجود ال غري
ّكل وجود مركبا مما به االشرتاك وهو جهة الوحدة، وما به االمتياز ً ّ ّ 
ّواالختالف وهو حيثية الكثرة، فال يمكن اجلمع بني بساطة الوجودات من 

ّمن هنا وجدنا أن . جهة، ورجوع تلك الكثرة فيها إىل وحدة من جهة أخرى
ًائية التزمت بتحقق الكثرة خارجا، وعدم رجوعها إىل وحدة ّاملدرسة املش ّ

ُواقعية حقيقية يف متن األعيان كام ن ّ  .سب إليهمّ
ّجلواب عن ذلك البد من اإلشارة إىل أن التشكيك عىل نحوينّليتضح ا ّ: 

 
ّالتشكيك يف مصطلح املنطق هو كون املفهوم الكيل الذي له أفراد كثرية، 

ّخمتلفا يف أفراده بكامل أو نقص أو تقدم أو تأخر أو أولوية وعدمها ّ ّ قال صدر . ً
ّرد املعنى إن منع من وقوع الرشكة فيه جم«: »ّاللمعات املرشقية«ّاملتأهلني يف 

ّ وإال فكيل، مستحيل ّفجزئي : منترش. فراده أو ممكن، معدوم أو موجودأّ
ًمتناهيا أم ال، أو واحدا حقيقيا أم ال ً واملنترش . واحلقيقي ممتنع الباقي أم ال. ًّ

ّمتواطئ إن اتفق يف اجلميع، ومشكك إن اختلف بكامل أو نقص  ّو تقدم أّ
 .)٢(»ّأو أولوية وعدمهاّوتأخر 

                                                        
 .٧١ ص١، ج١ احلاشية رقم :، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
ّاللمعات املرشقية يف الفنون املنطقية )٢( ِّصدر الدين الشريازي، رشح الدكتور عبد املحسن : ، تأليفّ

 .٥ص: ّ آكاه، اللمعة الرابعة من اإلرشاق األولّمشكاة الديني، مؤسسة
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ّأما التشكيك يف املصطلح الفلسفي، فهو كون الوجود حقيقة واحدة ذات 
ًمراتب خمتلفة، وبعبارة أخرى كونه واحدا يف عني الكثرة وكثريا يف عني  ً

 :فالفرق بينهام من وجوه ،الوحدة
ّ أن معنى التشكيك يف املنطق هو اختالف الكيل:ّاألول  يف أفراده، أي ّ

كون أفراده خمتلفة يف نفس صدق مفهومه عليها، ومعناه يف الفلسفة هي 
 .الكثرة يف الوحدة وبالعكس

ّ أن األول صفة للمفهوم الكيل، والثاين وصف حلقيقة الوجود:الثاين ّ ّ. 
ّ أن األول أعم من اخلايص والعامي:الثالث ّ ّ ّ ّ. 
ّفراد عني ما به االتفاق، ّ واخلايص، هو ما يكون به االختالف يف األ�

ّكاملقدار فإن أفراده تتفاوت يف نفس املقدار، فإن اخلط الطويل خيتلف عن  ّ
ّاخلط القصري يف املقدار واخلط وكالعدد . ّ، كام يشرتكان يف نفس املقدار واخلطّ

ّفإن ما به االختالف بني مراتبه املختلفة ـ كاألربعة والثالثة ـ يف العدد، وما به 
ّوكاحلركة فإهنا حقيقة واحدة ذات مراتب . ًاك بينها يف العدد أيضااالشرت

ًخمتلفة بالرسعة والبطء، وليست الرسيعة حركة وشيئا زائدا عىل احلركة، كام  ً
ّ مركبة من احلركة والسكون، بل احلركة ـ وهو السيالن ـ قد ليست ّأن البطيئة

ّقيقة واحدة متكثرة فاحلركة ح. ّتشتد فتكون رسيعة وقد تضعف فتكون بطيئة
 .ّيف عني وحدة حقيقتها ومتوحدة يف عني كثرهتا

ّ والعامي، هو ما يكون ما به االختالف فيها غري ما به االتفاق، مثل نور � ّ
الشمس حيث يصدق عىل الضياء ونور القمر وغريمها، وهي متفاوتة 

 .ّباختالف القوابل ووجود املوانع وعدمها ال يف أصل النورية
ّ أشار إليه صدر املتأهلني عندما بني أن التقدم والتأخر يف معنى ما وهذا ما ّ ّ ّ ّ

 :ّيتصور عىل وجهني
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ّأن يكون بنفس ذلك املعنى حتى يكون ما فيه التقدم وما به «: أحدمها ّ
ّالتقدم شيئا واحدا، كتقدم أجزاء الزمان بعضها عىل بعض، فإن القبليات  ّ ً ًّ ّ

ّوالبعديات فيها بنفس هوياهتا امل ّتجددة املتقضية لذاهتا، ال بأمر آخر عارض ّ ّ
 .هلا

ًأن ال يكون بنفس ذلك املعنى، بل بواسطة معنى آخر، فيفرتق : واآلخر
ّيف ذلك ما فيه التقدم عام ّ به التقدم، كتقدم اإلنسان الذي هو األب عىل ّ ّ

 ّاإلنسان الذي هو االبن، ال يف معنى اإلنسانية املقول عليهام بالتساوي، بل يف
 .)١(»ًمعنى آخر هو الوجود أو الزمان

 .ّوالثاين ـ وهو التشكيك الفلسفي ـ منحرص يف اخلايص
ّ أن األول مقابل للت:الرابع اطؤ، والثاين مقابل لتباين الوجودات الذي وّ
ّاء، وللوحدة الشخصية التي تنسب إىل الصوفيةّيقول به املش ّ. 

ّدم هو توهم أن ما به امتياز ّإن منشأ اإلشكال املتق: ّإذا اتضح ذلك نقول ّ ّ
ّاألشياء البد أن يكون شيئا غري ما به اشرتاكها واتفاقها ـ وهو التشكيك  ًّ
ّالعامي ـ فلو كنّا نقول به يف احلقائق الوجودية، فال ريب يف حتقق الرتكب،  ّ ّ ّ

 .وهذا ينايف بساطة املوجودات
ًوأما إذا كان التشكيك خاصيا بنحو يكون ما به االمتي ّ از وما به االشرتاك ّ

ّيف حقيقة واحدة وحيثية فاردة، فال حمذور يف أن نلتزم ببساطة املوجودات 
املتخالفة من جهة، ورجوع كثرهتا إىل وحدة من جهة أخرى من غري أن تبطل 

ّحقيقة مشككة ذات مراتب خمتلفة، يعود ما به «: وبتعبري املصنّف. تلك الكثرة
 .)٢(» ما به االشرتاكّاالمتياز ـ يف كل مرتبة ـ إىل

ّفالتقدم والتأخر والكامل «: ّوإىل هذا املعنى أشار صدر املتأهلني بقوله ّ
                                                        

 .٣٦ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
  .١٨ ص،الفصل الثالث من املرحلة األوىل: مصدر سابق، هناية احلكمة) ٢(
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ّوالنقص والقوة والضعف يف الوجودات بنفس هوياهتا ال بأمر آخر وقال . )١(»ّ
ّوكام أن االختالف بني األعداد بنفس ما به االتفاق، فكذلك «: يف موضع آخر ّ

ّس هوياهتا املتوافقة يف سنخ املوجوديةالتفاوت بني الوجودات بنف ّ«)٢(. 
ّعىل هذا األساس فهذه الوجودات املتكثرة ختتلف فيام بينها بالوجود 
ًوتشرتك بالوجود أيضا، فيكون الوجود هو ما به امتيازها واختالفها وما به 

ّإذن فمع أن كل مرتبة من مراتب الوجود بسيطة وليست . ّاشرتاكها واتفاقها ّ
ًإال أهنا مجيعا ترجع إىل جهة وحدة من غري أن تبطل تلك الكثرةّمركبة،  ّ ّ. 

 
ّتنقسم الكثرة التشكيكية إىل طولية وعرضية ّ ّْ: 

ّ فالطولية، هي الكثرة النابعة من ذات الوجود، ومن أهم خصائص � ّ
ّهذه الكثرة هي أن مراتب الوجود املتفاوتة بالشدة والضعف والكامل ّ 

ّذات ارتباط عيل ومعلويل... والنقص ة السابقة أقوى من ّ فيام بينها، وأن املرتبّ
 .ّ هلا، وأن الالحقة منها أضعف من سابقتها ومعلولة هلاّالحقتها وعلة

ّ والعرضية، هي الكثرة التي ال ارتباط عيل فيام بينها، وهي يف مرتبة � ّ َْ
ّهنا متساوية من حيث الدرجة ّواحدة، كوجودات عامل املادة، وهذا ال يعني أ

ّالوجودية، بل هي خمتلفة، ولكن ال توجد بينها طولية أي علية ومعلولية ّ ّّ. 
ـ كمقدمة يف الربهان ـّومن املعلوم أن التشكيك املقصود  .ْ هو الطويل ال العريضّ 

 
ّ أن من بني مراتب الوجود املشككة واملختلفة :ةّحاصل هذه املقدم ّ

ّبالشدة والضعف البد من وجود مرتبة تامة بل وجود مرتبة ال يتصور ما هو  ّ ّ ّ
                                                        

 .٣٧ ص١ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .٩٩ ص٢ج: نفسهاملصدر )  ٢(
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ّأتم منها، وذلك ألن كل وجود ناقص فهو فقري يف ذاته متعلق بغريه، فالبد أن  ّ ّ ّ ّ
ّتنتهي هذه املراتب الوجودية إىل مرتبة ال يمكن أن يتصور أتم من ّ ّها، وإال يلزم ّ

ّأن املراتب الناقصة من الوجود غري متعلقة بغريها، وهو خلف كوهنا عني  ّ
 .ّالتعلق والربط بالغري

ّفإن كان ذلك الغري تاما بل ال يتصور فوقه ما هو أتم منه، ثبت املطلوب،  ّّ ً
ّوإن مل يكن كذلك، بأن مل يكن تاما أو كان ولكن أمكن تصور ما هو أتم منه،  ّّ ً

ًوجوده حمدودا مركبا من الوجود والعدم، وبتعبري آخر من الوجدان كان  ًّ
ًوالفقدان، فكان زوجا تركيبيا له ماهية ووجود، والزمه أن يكون ممكنا حمتاجا  ً ً ًّ ّ
 .ّإىل قاهر يوجده، هذا خلف، ألن ما فرض غاية كامل الوجود مل يكن كذلك

ًإن بني مراتب الوجود إطالقا وتقيي«: قال املصنّف ًدا بقياس بعضها إىل ّ
فاملرتبة ... ّبعض، ملكان ما فيها من االختالف بالشدة والضعف ونحو ذلك

ّالضعيفة كاملؤلفة من وجدان وفقدان، فذاهتا مقيدة بعدم بعض ما يف املرتبة  ّ
ّوأما املرتبة الشديدة فذاهتا . حمدودة: الشديدة من الكامل، وإن شئت فقل

 . املرتبة الضعيفةمطلقة غري حمدودة بالنسبة إىل
وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة كانت نسبة الشديدة إىل هذه التي 
فرضنا فوقها كنسبة التي دوهنا إليها، وصارت الشديدة حمدودة بالنسبة إىل ما 
فوقها، كام كانت مطلقة بالنسبة إىل ما دوهنا، وعىل هذا القياس يف املراتب 

تبة ليست فوقها مرتبة، فهي املطلقة من غري ّالذاهبة إىل فوق حتى نقف يف مر
ّأن تكون حمدودة إال بأهنا ال حد هلا ّ ّ«)١(. 

ًوهبذا ننتهي إىل أن املراتب الوجودية البد أن تنتهي صعودا يف سلسلة  ّّ ّ
ّفة ال يمكن أن يتصور فوقها مرتبة، إذ لو كان ْ رصّالعلل الوجودية، إىل مرتبة

                                                        
 .١٩ص:  الفصل الثالث من املرحلة األوىل مصدر سابق،،هناية احلكمة) ١(
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وقها ذلك، لكانت ناقصة، وهو خلف كوهنا فوقها مرتبة أو أمكن أن يكون ف
ّوغاية كامهلا ما ال أتم منه، وهو الذي ال «: ّتامة بل فوق التامم، لذا جاء يف املتن

ّيكون متعلقا بغريه، وال يتصور ما هو أتم منه، إذ كل ناقص متعلق بغريه  ّ ّّ ّ ً
 .»مفتقر إىل متامه

 

ّبعد أن تبني يف املقدمات السابقة أن ا ّ ّلوجود حقيقة عينية، واحدة، ّ
ّبسيطة، ذات مراتب متفاوتة بالشدة والضعف والكامل والنقص، وأن من بني  ّ

ّمراتب الوجود مرتبة تامة ال يتصور ما هو أتم منها، يثبت أن املوجود ّ  ّ املتحققّّ
ّينقسم إىل وجود غني قائم بذاته، وهو الواجب تعاىل، وإىل وجود فقري قائم 

 .ه وأثرهبغريه وهو فعل
املراتب «:  عىل األسفار بقولهوإىل هذا املعنى أشار السبزواري يف حاشيته

ًخر من حقيقة الوجود متقومة تقوما وجوديا، ومفتقرة فقرا نوريا إىل ُاأل ً ً ًّ ّ ّ ّ
ّالوجوب الذايت، ملا ثبت أن الوجودات عني الربط والفقر إىل اهللا تعاىل، ال أهنا  ّ

 .)١(»ذوات هلا الربط والفقر
ّوهبذا يتضح عىل أي القسمني يثبت وجود الغني الذي هو الواجب  ّ
ّبالذات، فإن كان القسم األول من الوجود ـ وهو الوجود الغني املستغني 
بذاته ـ فهو املطلوب، وإن كان القسم الثاين من الوجود وهو املوجود الفقري، 

 . بذاتهيّفهو حمتاج يف تقومه إىل الوجود الغني املستغن
ّ أهم خصائص هذا الربهان كام ذكر صدر املتأهلني أنه ال يتوقف عىل ومن ّ ّ ّ

ّإبطال الدور والتسلسل من قبل، بل هو بنفسه متكفل إلبطال التسلسل 
ّد املناهج وأرشفها وأبسطها، سفهذا املنهج الذي سلكناه أ«: والدور، قال

                                                        
 .١٥ ص٦ج، ٢احلاشية رقم : ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّه إىل توسط ّحيث ال حيتاج السالك إياه يف معرفة ذاته تعاىل وصفاته وأفعال
يشء من غريه، وال إىل االستعانة بإبطال الدور والتسلسل، فبذاته تعاىل يعرف 

Ì   <  ويعرف غريه>   4   5  6     7   8   9     : < :ّذاته ووحدانيته
Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í   <)١(. 

 
ّل والنقص والشدة ّال اختالف بني أفرادها لذاهتا إال بالكام«: R قوله�

 .»والضعف أو بأمور زائدة
ّاختالف الوجودات إما اختالف حقيقي ّ، وإما اختالف اعتباريّ ذايتّ ّ 

ّعريض َ ّهو اختالفها بصفاهتا احلقيقية التي هي عينها، كالقوة : ّفاألول. َ ّ
ّوالفعل والكامل والنقص والشدة والضعف والعلية واملعلولية والوحدة  ّ ّ

 .اوالكثرة ونحوه
وهذا االختالف مع وحدة حقيقة الوجود هو املنشأ للتشكيك الطويل 

ّفمثل االختالف بالغنى والفقر والعلية واملعلولية هو الذي «ْوالعريض،  ّ
ّحيصل منه التشكيك الطويل، ومثل االختالف بالقوة والفعل والكامل 

ًالنقص والشدة والضعف ال يستلزم التشكيك الطويل وإن كان متحققاو ّ  فيه، ّ
ّفيمكن أن حيصل ويتحقق هذا النوع من االختالف من دون تشكيك طويل ّ ،
ّكاختالف البذرة والنبات بالقوة والفعل والشدة والضعف، بينام ال علية ّ ّ  

ّعني العلية الفاعلية التي تسبب التشكيك الطويل ـ وال معلولية بينهام، وهذا أـ  ّ ّ ّ
ْهو الذي يسمى بالتشكيك العريض ّ. 

ّهو االختالف باملاهيات التي هي أمور زائدة عىل الوجود، وهذا : والثاين
َاالختالف ـ يف احلقيقة ـ اختالف املاهيات، وينسب إىل الوجودات بالعرض،  َ ّ

                                                        
 .٢٦ ص٦ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّوال يفرق يف هذا االختالف بني أن يكون بامهيات ذاتية كاختالف وجود زيد  ّ ّ
َووجود فرس، فإهنام خمتلفان ماهية، أو بامهيات عرض َّ ّ ّية، كاختالف وجود ّ

ّزيد عن وجود عمرو، فإهنام من ماهية نوعية واحدة ّ ّ«)١(. 
ّال ريب أن اهلويات العينية اخلارجية «: وهذا ما أشار إليه املصنّف بقوله ّ ّ ّ

ّتتصف بالكثرة تارة من جهة أن هذا  ً نسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو إّ
ّذلك، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة ّ  وهذا ،واحد وذاك كثري وهذا ،ً

 . وهذا ممكن وذاك واجب وهكذا،حادث وذاك قديم
ّوالكثرة من اجلهة األوىل ـ وهي الكثرة املاهوية ـ موجودة يف اخلارج 
ّبعرض الوجود، وأن الوجود يتصف بعرض املاهية، ملكان أصالة الوجود  َ َ ََ ّ ّ

ّواعتبارية املاهية َلتي تعرض الوجود من ّوأما الكثرة من اجلهة الثانية، فهي ا. ّ
ّوملا ثبت أن الوجود بسيط وأنه ال غري . جهة االنقسامات الطارئة عليه نفسه ّ ّ

ّله، يثبت أن هذه الكثرة مقومة للوجود بمعنى أهنا فيه غري خارجة منه، وإال  ّ ّ ّ
 منه وال جزء للوجود أو حقيقة خارجة منه وال خارج من ًاكانت جزء

 .)٢(»الوجود
ّمور زائدة كام يف أفراد ماهية نوعيةأو بأ«: R قوله� ّ«. 

ّتبني مما مر يف التوضيح السابق أن االختالف بأمور زائدة ّ  وهو ،ّّ
ّاالختالف باملاهيات، أعم من االختالف بالعرضيات يف ماهية نوعية واحدة،  ّ ّ َ َّ ّ
ّبل يشمل االختالف باملاهيات الذاتية أيضا، فذكر أفراد ماهية نوعية واحدة،  ّ ّ ًّ

 .ام هو من باب املثالّإن
ّإذ كل ناقص متعلق بغريه مفتقر إىل متامه«: R قوله� ّ«. 

ّهو الذي ال يكون متعلقا بغريه، وال يتصور ما هو أتم «: هذا تعليل لقوله ّ ً ّ
                                                        

 .١٠٤٧ ص٤ج: ّها وعلق عليها غالم رضا الفيايضّ، صححةهناية احلكم)  ١(
 . ١٧ص، من املرحلة األوىلالثالث  الفصل :، مصدر سابقهناية احلكمة) ٢(
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ّوذلك ملا ثبت أن كل وجود ناقص فهو متعلق بالغري تعلق املعلول بعلته، » منه ّ ّ ّ ّ
ّذي هو الوجود التام، وليس معنى تعلق ّفهو متعلق الذات والوجود بالغري ال ّ

ًالفقري بالغري أنه يشء ثبت له الفقر بحيث يكون هو شيئا والفقر الطارئ عليه  ّ
ًشيئا آخر، بل بمعنى أنه عني الفقر والتعلق بالغري، وإال لو كان شيئا ل ًّ ّ  الربط هّ
ّلوقع يف مرتبة متأخرة عنه، والزم ذلك أن يكون يف حد ذاته، إما لي ّ س له ّ

ّالربط بل غني بذاته، فال يمكن أن يصري ربطا يف مرتبة متأخرة، وإن كان نفس  ً ّ
ّواحلاصل أن احلكمة املتعالية تعتقد أن الوجود الناقص . الربط، ثبت املطلوب ّ

 .سميّكاملعنى احلريف املتقوم باملعنى اال
ّثم إن كل وجود ناقص حمدود، وكل حمدود فله ماهية هي حده، وكل ّ ّّ ّ ّ  ذي ّ

ّماهية ممكن حيتاج إىل علة توجده ّفكل ناقص متعلق بعلة توجده، ويكون . ّ ّ ّ
 .ًوجوده مفتقرا إليها

ٍفإذن الوجود إما مستغن«: R قوله� ّ عن غريه وإما مفتقر بالذات إىل ّ
 .»غريه

 للتقسيم ال للرتديد، كام ال )ّإما(كلمة «: قال السبزواري يف تعليقته هنا
ّوعىل أي «: ّ ذلك ما أشار إليه صدر املتأهلني بقوله والشاهد عىل)١(»خيفى

ّالقسمني يثبت ويتبني أن وجود واجب الوجود غني اهلوية عام سواه ّ ّّ ّ«)٢( ،
ّوعىل هذا فالقضية املذكورة يف هذا التقرير محلية مرددة املحمول، بينام  ّ ّ

 .املذكورة يف التقرير السابق منفصلة
 .»ّذي ال أتم منهْوهذا رصف الوجود ال«: R قوله�

ّأي أن مرتبة واجب الوجود وهي مرتبة رصفة ال يمكن أن يتصور ما هو  ّ
ّأتم منها، فضال عن عدم وجود مرتبة أتم منها فعال، إذ لو أمكن تصور مرتبة  ً ًّ ّ

                                                        
 .١٥ ص٦ ج،١ احلاشية رقم :، مصدر سابقّهناية احلكمة يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .١٦ ص٦ج: نفسهاملصدر )  ٢(
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ّأتم من مرتبة الواجب، لكانت مرتبته ناقصة، وهو خلف فرض كونه مرتبة 
 .ّتامة ال نقص وال عدم فيها

ّملا مر أن حقيقة الوجود ال نقص هلا «:R قوله� ّ«. 
ّواألول هو واجب الوجود، وهو رصف «: هذه اجلملة تعليل لقوله

 .»الوجود
ّوإال لكان فيه تركيب أو له ماهية غري املوجودية«: R قوله� ّ ّ«. 

عىل ما قبلها من باب التفنّن يف » ّأو له ماهية«يمكن أن يكون عطف مجلة 
ًون الوجود حمدودا يلزم أن يكون مركبا من الوجود ّن فرض كإالعبارة، إذ  ًّ

ّوالعدم، ومن ثم يكون له ماهية، ألن املاهية حد الوجود كام ذهب إليه  ّ ّّ ّ
املصنّف، حيث جعل الرتكيب من الوجود والعدم والرتكيب من الوجود 

ًواملاهية شيئا واحدا، وسيأيت بحثه يف الفصل الرابع من هذه املرحلة ً ّ. 
ّ ال يكون العطف املذكور من باب التفنّن يف التعبري، وإنام هو ويمكن أن

الرتكيب من الوجود والعدم أي : إشارة إىل نوعني من الرتكيب، أحدمها
ّالرتكيب من الوجود واملاهية، ومها تركيبان : الوجدان والفقدان، واآلخر

 .ّخمتلفان عىل مذهب صدر املتأهلني
ّوقد مر أيضا أن الو«: R قوله� ً ًجود إذا كان معلوال كان جمعوال بنفسه ّ ً

ًجعال بسيطا ً«. 
والثاين هو ما سواه من أفعاله «: ّهذه اجلملة تعليل لقوله املتقدم وهو

ّواملقصود من اجلعل البسيط للمعلول هو أن » ّ وال قوام ملا سواه إال به،وآثاره
ّاهية، جعل املعلول ليس بنحو الصريورة وهي إجياد النسبة بني الوجود وامل
ّوإنام املجعول هو وجود املعلول بنفسه كام تقدم يف مرحلة العلة واملعلول ّ ّ)١(. 

                                                        
 .١٥٦ص، ّل األول من املرحلة الثامنةالفص :، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
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 ـ عقد املصنّف هذه املرحلة للبحث يف وجود الواجب تعاىل وصفاته ١
ّوأفعاله الذي يسمى باإلهليات باملعنى األخص مقابل اإلهليات باملعنى األعم  ّّ ّ ّ

ًث فيها عن املوجود املطلق سواء كان واجبا أم ممكناالتي يكون البح ً. 
ّ ـ البحث يف اإلهليات باملعنى األخص من املسائل الفلسفية٢ ّ ّ ألن ؛ّ

موضوع الفلسفة هو املوجود املطلق الشامل للوجود الواجبي، فالبحث عن 
 .الواجب تعاىل وأفعاله وصفاته هو جزء من موضوع الفلسفة

ّيات باملعنى األخص هو ّ ـ إن البحث يف اإلهل٣ الغايات والثمرات من ّ
ّاألساسية املرتتبة عىل البحث الفلسفي، إذ من الواضح أن معرفة اهللا تعاىل  ّ ّ
ًوأسامئه وصفاته من املسائل األساسية لتكوين رؤية كونية سليمة، مضافا إىل  ّ
ئل ّأن االعتقاد الصحيح بجميع املسائل العقدية يكمن يف الفهم السليم ملسا

ّاإلهليات باملعنى األخص، ولذا يعد علم اإلهليات باملعنى األخص أرشف  ّ ّ ّّ
 .العلوم
ّ ـ إن املوقع الطبيعي للبحث يف اإلهليات باملعنى األخص ينبغي أن يقع ٤ ّ ّ

ىف  املرحلة الرابعة التي عقدت للبحث عن انقسام الوجود إىل واجب وممكن، 
د اإلمكاين، لذا فمن املناسب أن وقد تناول يف تلك املرحلة خصائص الوجو

يتناول البحث عن خصائص الوجود الواجبي وأفعاله وصفاته يف تلك 
ّاملرحلة أيضا، إال أن سبب  ّفراد البحث يف اإلهليات باملعنى األخص يف هذه إًّ ّ

 :املرحلة هو
ّوجود عدد من املقدمات التي يتوقف عليها البحث يف اإلهليات باملعنى  � ّ ّ

 .ّتي مل تتضح قبل املرحلة الرابعةّاألخص وال
ّإن إفراد هذا البحث يف مرحلة خاصة، هو إبراز لقداسته ورشافته � ّ. 
ّ ـ تعرض العالمة يف هذا الفصل لثالث٥  تقريرات لربهان الصديقني ةّ
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ّالذي وصفه بأنه أرشف الرباهني وأوثقها وأمتنها الحتاد الطريق والغاية يف  ّ
غريه من الرباهني األخرى كربهان الوجوب وهذا بخالف . هذا الربهان

 .ّواإلمكان وبرهان العلة واملعلول التي يكون الطريق فيه غري الغاية
ّ ـ إن برهان الصديقني من برهان املالزمات العامة الذي يسلك فيه م٦  نّ

ّأحد لوازم الوجود العامة إىل الزم آخر، وليس من برهان اللم ّ ألن ؛ّ أو اإلنّ
ّهو سري من العلة إىل املعلول، مع أن الواجب تعاىل ال علة له ّبرهان اللم ّأما . ّّ
 .ّ فهو سري من املعلول إىل العلة وهو ال يفيد اليقنيّبرهان اإلن

ّ إن الضابطة : ضابطة التمييز بني الرباهني الثالثة، فقالصنّف ـ ذكر امل٧
ّحلد األوسط علة ّ النظر إىل العالقة بني احلد األوسط والنتيجة، فإن كان ايه ّ

ّللنتيجة فهو برهان ملي، وإن كان معلوال للنتيجة فهو برهان إين، وإن كان ال  ً ّ
ًعلة وال معلوال ّولذا ذهب إىل عدم إمكانية االستدالل .  فهو برهان املالزماتّ

ّ يف الفلسفة، ألن اللمّ واإلنّبربهان اللم ّي هو السري من العلة إىل املعلول، وال ّ
ّأما اإلين فال يفيد اليقني ألنه سري . ع الفلسفة وهو الوجود املطلقّعلة ملوضو ّ

 .ّمن املعلول إىل العلة
ّ ـ ناقشنا يف ثنايا البحث هذه الضابطة وقلنا إهنا ليست ضابطة صحيحة ٨

 .ّللتمييز بني الرباهني، وقدمنا ضابطة أخرى
 :ّ ـ التقرير األول لربهان الصديقني٩

ّقلنا إنه يمكن أن يبني  : هذا التقرير ببياننيّ
ّأن حقيقة الوجود، إما أن تكون واجبة فهو املطلوب، وإما أن : ّاألول ّ ّ

ّتكون ممكنة فقرية ال تتقوم إال بمستقل، فتستلزم الواجب، وهو املستقل الذي  ّ ّ ّ
 .ّيقومها

ّن حقيقة الوجود  من أما أشار إليه السبزواري يف رشح املنظومة: الثاين
ّا واجبة لذاهتا أو ممكنة فقرية متعلقة بالغري، فإن كان األول ّمرددة بني كوهن ّ
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ّثبت املطلوب، وإن كان الثاين فهو خلف ما ثبت من أن حقيقة الوجود ال غري 
ّهلا، فإذا بطل هذا الشق يثبت الشق األول، وهو أهنا واجبة لذاهتا ّ ّ ّ. 

ًيضا،  ـ التقرير الثاين لربهان الصديقني وهو للحكيم السبزواري أ١٠
ّويعتمد هذا التقرير عىل نفس املقدمات يف التقرير األول ّ. 

ّإن الواقعية املتحققة يف اخلارج مرددة بني كوهنا مرسلة مطلقة : حاصلهو ّّ ّ
ّال متناهية ال حد هلا وبني كوهنا مقيدة ممكنة فقرية متعلقة بالغري، فإن كانت  ّ ّ

 ال متناهية يلزم عدم ّن فرض كوهنا مرسلةإمرسلة مطلقة ثبت املطلوب إذ 
ّوجود غري هلا، وبذلك ال توجد علة هلا ألهنا ال غري هلا، وإن كانت مقيدة  ّ ّ
ّمتعلقة بالغري، فهو خلف ما تقدم من عدم وجود غري هلذه احلقيقة ألصالتها،  ّ

ّوببطالن هذا الشق يثبت الشق األول وه ّ ّ كون هذه احلقيقة اخلارجية ال علة وّ ّ
 .وهو املطلوبهلا واجبة بالذات 

ّإن : ّ إلشكال توجه عىل التقرير السابق حاصلهصنّفّ ـ تعرض امل١١
ّ أن يكون ذلك الوجود واجبا، وإال لكان  منهامتناع العدم عىل الوجود ال يلزم ً

ً ألنه يناقض عدمه أيضاًاوجود املمكن واجب ّ. 
ّ إال أن هذا ال يستلزم،ّإن املمكن وإن امتنع عليه العدم: اجلوابو  أن ّ

ًيكون واجبا بذاته، ألن املمكن له ماهية فيكون حمدودا له غري ّ  فال يمتنع عليه ،ًّ
ّالعدم لذاته، بل حتى لو فرضنا أن املمكن ال حد له ـ كام عىل بعض املباين  ّّ

ّالقائلة بأن الصادر األول ال ماهية له  ّ ّ أنه عىل الرغم من عدم حمدوديته ّإالـ ّ ّ
ًه فيكون مسبوقا بالعدم، وإذا كان كذلك يكون له غري ّفهو معدوم يف رتبة علت

ّأما احلقيقة املرسلة . ً فيكون واجبا بالغري،فال يمتنع عليه العدم لذاته
 . فيمتنع عليها العدم لذاهتا،الالمتناهية فال يوجد هلا غري

ّ ـ الفرق بني التقرير األول والثاين هو أن األول انطلق من تردد ١٢ ّ ّّ
ّ كوهنا واجبة لذاهتا وبني كوهنا ممكنة متعلقة بالغري، أما التقرير ّالواقعية بني ّ
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ّالثاين فقد انطلق من كون الواقعية مرددة بني كوهنا مرسلة ال متناهية وبني  ّ
 .ّكوهنا مقيدة حمدودة

ّ ـ التقرير الثالث، لصدر املتأهلني، وكان يتألف من مقدمات أربع هي١٣ ّ ّ: 
 .ّ الوجود حقيقة عينية�
 .حقيقة الوجود واحدة �
ّ حقيقة الوجود مشككة بالتشكيك اخلاص� ّ. 
ّ وجود مرتبة من مراتب الوجود ال يتصور ما هو أتم منها� ّ. 

ّأن املوجود املتحقق يف اخلارج ينقسم إىل وجود غني: والنتيجة ّ  قائم ّ
 .بذاته حمتاج إىل وجود قائم بذاته، وهو املطلوب، وإىل وجود فقري
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ّتعرض املصنّف يف هذا الفصل إىل براهني أخرى إلثبات الواجب تعاىل، 

برهان وبرهان النفس، وبرهان احلركة، وبرهان اإلمكان والوجوب، : هي
ّوسيتضح أن الرباهني الثالثة األخرية تعد مصاديق لربهان . وثاحلد ّّ

 .الوجوب واإلمكان
وقبل الدخول يف بيان هذه الرباهني، ينبغي اإلشارة إىل سبب إفراد هذه 

ّالرباهني عن برهان الصديقني الذي تقدم يف الفصل األول ّ ّ. 
إىل ّيرجع السبب يف عزل وإفراد هذه الرباهني عن برهان الصديقني 

 :نقطتني
ّ ـ إن هذه الرباهني ونحوها، ال يتم االستدالل هبا إلثبات الواجب ١ ّ

ّتعاىل إال باالستعانة بإبطال الدور والتسلسل، وهذا بخالف ما عرفت من 
ّ حيث إن االستدالل به تام من دون االستعانة بذلك، بل ،ّبرهان الصديقني ّ

 .ّ بني يف موضعههو الدليل إلبطال الدور والتسلسل يف العلل كام
ّ ـ إن هذه الرباهني، وإن كان االستدالل فيها عن طريق املالزمات ٢

ّالعامة كام هو احلال يف برهان الصديقني ـ عىل ما يعتقده املصنّف ـ إال أن  ّ ّ ّ
ّالسلوك فيها ليس من ناحية الوجود نفسه، أي إن الطريق فيها غري متحد مع  ّ

ّن اإلمكان واحلدوث واحلركة إعاىل ـ إذ الغاية ـ وهي إثبات وجوب وجوده ت
ّ نعم يف برهان النفس يتحد فيه .ونحوها، يكون فيها الطريق غري الغاية

ّالطريق مع املستدل إال أهنام غري الغاية، وهذا بخالف برهان الصديقني حيث  ّ ّ ّ
ّ مع الغاية، فإن الطريق هو الوجود، والغاية هي ًاّكان الطريق فيه متحد

 .ّد، وأحدمها عني اآلخر كام تقدموجوب الوجو
 :فقالّهلذا أفرد املصنّف هذه الرباهني يف فصل مستقل، 
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ُ أنهِ عليهِ الرباهنيَنِم َ أن هناكَيبَ ال رّ َ موجودا ما، فإن كانّ  هو أو ً
ُنه واجبا، فهو املطلوبِ مٌيشء ً واجبا بالذات ـ وهو ْ يكن، وإن ملً
 ٍه بأمرِه عىل عدمَ وجودَحَّ، فرجِرة بالرضوِ بالذاتٌ ـ فهو ممكنٌدموجو
ُه، وهو العلةِ عن ذاتٍخارج ً، وإال كان مرجحا بنفسه، فكان واجبا ّ ً ّ ّ
ٌ ممكنا، هذا خلفَرضُ، وقد فِبالذات ً. 
ُوعلت ٌه إما ممكنةّ ، ُ املطلوبُوعىل الثاين يثبت. ِ بالذاتٌ أو واجبةّ

ِ األولَوعىل ِ إىل علتُ الكالمُنقلُ يّ  أو َيدورأن ّفإما . ّرا جَّمُه، وهلّ
ٍ، أو ينتهي إىل علةِ، ومها حماالنَيتسلسل  ُ هي الواجبٍ معلولةِ غريّ
 .ُ، وهو املطلوبِبالذات

ِواعرت َّبأنه ليس بيانا برهانيا مفيدا لليقني، فإن : ِ عليهَضُ ً ً ًّ  َ الربهانّ
ُإنام يفيد ِ العلةَنِ مِ فيهُ إذا كان السلوكَ اليقنيّ  ُوهو الربهان، ِ املعلولَىل إّ
ُوأما الربهان. ّاللمي ُ اإلين املسلوكّ ِ إىل العلةِ املعلولَنِ مِ فيهّ  ُ، فال يفيدّ

ُيقينا كام ب  .ِ يف املنطقَّنيً
َوملا كان ً تعاىل علةُ الواجبّ  ٍ ليشءٍ معلولَ، غريُ ما سواهِّ لكلّ

ِ، سلوكا مَ كانٍ يشءِّن أيِ مِ وجودهِ إىل إثباتُ السلوكَ، كانٍبوجه  َنً
ِ العلةَ إىلِاملعلول  َنِ مِ يف هذا البيانَكِلُ لليقني، وقد سٍ مفيدَ، غريّ
 .هِ وجودِه ـ إىل إثباتُ ـ الذي هو معلولِ املمكنِاملوجود

 َنِ فيه مُسلكُ يف ما يُ ال ينحرصِّ اإلنَ برهانَّ أن: عنهُواجلواب
ِ إىل العلةِاملعلول  ِن بعضِ مِك فيهسلُام يّ ـ بل ربَ اليقنيُ ـ وهو ال يفيدّ
ِ العامة ِاللوازم  ُ يفيد ـ وهو  آخر ٍ إىل بعضِ املطلقةِ للموجودات  التي ّ
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ُ ـ كام بينهَاليقني ِوقد سل. ِ الشفاءِن منطقِ مِ الربهانِ يف كتابُ الشيخّ  َكُ
 ٌ ما ـ وهو مساوقٍ موجودِ ملفهومٍ الزمةٍن حالِ مِ السابقِيف الربهان
 َّ أخرى له، وهو أنٍ الزمةٍ ـ إىل حالٌد هو موجوُ من حيثِللموجود

ٍ علةَه وجودِن مصاديقِم  .اِها لذاهتُ وجودُ جيبٍ معلولةِ غريّ

ٌّ إينٌ برهانَ املذكورَ البيانَّ أنَِك بذلََّنيَد تبَفق  ِ كسائرِ لليقنيٌ مفيدّ
 هو ُن حيثِ مِ املوجودِّ خواصِ لبيانِ يف الفلسفةِ املوضوعةِالرباهني
 .ِّ العامِ للموجودِاوية، املسٌموجود
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ّعرض املصنّف يف هذا املقطع من الفصل إىل برهان الصديقني كام ذكره 
ّالشيخ يف اإلشارات، ومتسك به املحقق الطويس يف التجريد، وأوضحه  ّ

ّالعالمة احليل يف رشح التجريد  يف األسفار مع ّوكذلك ذكره صدر املتأهلني. ّ
ّتغيري احلد األوسط من وجوب الوجود ـ كام يف بيان الشيخ ـ إىل ترجح  ّ
ّالوجود، وذلك لكي ينسجم مع مسلك املتكلمني أيضا، فإن الرتجح أعم من  ّ ّ ً ّ

 :من هنا يمكن تقرير هذا الربهان من خالل بيانني .ّالوجوب واألولوية
 

املوجود ينقسم بحسب املفهوم إىل «: ّال صدر املتأهلني يف األسفارق
ّواجب وممكن، واملمكن لذاته ال يرتجح وجوده عىل عدمه، فالبد له من  ّ
ًمرجح من خارج، وإال ترجح بذاته، فكان ترجحه واجبا لذاته، فكان واجب  ّ ّ ّّ

ًعا وقد فرض وكذا يف جانب العدم، فكان ممتن. ًالوجود بذاته، وقد فرض ممكنا
 .ًممكنا، هذا خلف

ّفواجب الوجود البد من وجوده، فإن املوجودات حاصلة، فإن كان يشء  ّ
ّمنها واجبا، فقد وقع االعرتاف بالواجب، وإال فوقع االنتهاء إليه لبطالن  ً

والدور مستلزم للتسلسل فهو حمال . ّذهاب السلسلة إىل غري هناية كام مر بيانه
 .)١(»ًأيضا

، ّمحيل: ير هذا البيان من خالل قياسني اقرتانيني، أحدمهاويمكن تقر
 .ّرشطي: واآلخر

                                                        
 .٢٦ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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ّ فاحلميل يتألف من مقدمتني� ّ: 
ّ أن هناك واقعية ما:األوىل ّ ال يمكن الشك والريب فيها، وهذا ما أشار ،ّ

ًفال يسعنا أن نرتاب أن هناك وجودا «: ّإليه املصنّف يف مقدمة الكتاب بقوله ّ
ّلواقعية مطلقا، إال أن نكابر احلق فننكره أو نشك فيه، وإن يكن ما، وال ننكر ا ّ ّ ً ّ

 .)١(»ّيشء من ذلك، فإنام هو يف اللفظ فحسب
ّ أن كل ما هو موجود، فهو مرتجح الوجود، وإال لو مل يكن :الثانية ّ ّ ّ

ّكذلك، لكان إما مرتجح العدم أو متساوي النسبة مع الوجود، والزمه أن  ّ
ً ليس كذلك، وهذا خلف كونه موجودا، إذن مع ًيكون ما فرض موجودا

ّفرض كون اليشء موجودا فهو مرتجح وجوده عىل عدمه ً. 
ّوبعد ذلك نضع نتيجة هذا القياس احلميل مقدمة يف قياس رشطي  : هوّ

ّ كل ما هو مرتجح وجوده، فرتجحه إما بذاته أو بغريه� ّ ّ فإن كان بذاته . ّ
ّان ترجحه بغريه، فإن كان ذلك فهو واجب الوجود وهو املطلوب، وإن ك

ّالغري هو الوجود األول، لزم الدور الباطل، فالبد أن يكون غري األول، وهو  ّّ
ًإما مرتجح بنفسه فيثبت املطلوب، وإما يكون ترجحه بغريه أيضا فيتسلسل،  ّ ّّ ّ
ّوحيث إن التسلسل يف العلل الفاعلية باطل، فالبد أن ينتهي إىل مرتجح  ّّ ّ

 .جب الوجود بذاتهبنفسه، وهو وا
ّوهبذا يتبني أنه إذا كان هناك يشء متحصل بالفعل، فهو إما مرتجح  ّّ ّّ

 .ّ إىل ما هو مرتجح بالذاتٍبالذات أو منته
 

ُقد يعرتض عىل البيان املتقدم بأنه برهان إين س ّ ّ لك فيه من املعلول إىل ّ
ّالعلة، وهو ال يفيد اليقني ـ كام تقدم ـ  ّ. 

                                                        
  .٤ ص، املدخل:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
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ّن ما تقدم من البيان كان حاصلهإ: لكبيان ذ ّهذا مرتجح، وكل «: ّ ّ
ّمرتجح إما واجب بذاته أو بغريه ّوكان أحد شقي الرتديد، وهو كون ذلك . »ّ

ًالوجود املفروض واجبا بالغري ـ أي ممكنا ـ مستلزما للواجب ً  ومن الواضح .ً
علول إىل  هو سلوك من امل»ّهذا ممكن، وكل ممكن يستلزم الواجب«: ّأن قولنا

ّالعلة، وهو إين ال يفيد اليقني ّ. 
ً الشق األول من الرتديد وهو كونه مرتجحا بذاته فهو واجب ،نعم ّ ّ ّ

ّبالذات، ليس برهانا إنيا، لكن ملا كانت النتيجة تابعة ألخس الشقني، فيكون  ً ًّ ّ
ّهذا الربهان إنيا ال يفيد اليقني وإن كان يف شقه اآلخر ليس كذلك، وهذا كام  ً ّ
ّأن االستدالل من وجود أحد معلويل علة واحدة يسمى برهانا إنيا، مع أنه يف  ً ً ّّ ّ ّ
ّاحلقيقة مركب من سلوكني، سلوك من املعلول إىل العلة وهو اإلن، وسلوك  ّ ّ

ّمن العلة إىل املعلول اآلخر، وهو يف نفسه برهان ملي ّ. 
لوا يف كون ّثم استشك«: ّوقد أشار صدر املتأهلني إىل هذا اإلشكال بقوله

ّالبيان برهانا، بأن االحتجاج منحرص يف اإلين واللمي، والواجب تعاىل ليس  ّ ّ ً
ّمعلوال ليشء أصال، بل هو علة جلميع ما عداه، فكل ما يستدل به عىل وجوده  ّ ّ ً ً

ًيكون دليال إنيا، وهو ال يعطي اليقني ّ ً«)١(. 
ًواجلواب الذي ذكره املصنّف تبعا لصدر املتأهلني ـ بناء ّ  عىل الضابط الذي ً

ّذكراه لربهان اللم واإلن ـ أن االستدالل ليس منحرصا باللمي  ًّ ّ الذي هو (ّ
 )ّالذي هو سري من املعلول إىل العلة(ّ وال باإلين )ّسري من العلة إىل املعلول

ّوإنام هناك قسم ثالث، وهو الشبيه باللم الذي هو سري من أحد املتالزمني ( ّ
 .ّهو يفيد اليقني كام تقدمو) ّالعامني إىل اآلخر

ًإن االستدالل املذكور ليس سريا من املعلول إىل : ُعىل هذا األساس يقال ّ
ّإنه ال يفيد اليقني، وإنام هو سري من أحد املتالزمني إىل : ّالعلة لكي يقال ّ

                                                        
  .٢٧ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 .اآلخر
ّ تقدم أنه إذا كان هناك موجود، فهو إما مرتجح بذاته :توضيح ذلك ّ ّ ّ
ّ إىل ما هو مرتجح بذاته فيكون ممكنا، وهنا احلد ٍ منتهًفيكون واجبا، أو ً ّ

ّاملرتجح بذاته، ومن التي هي ّاألوسط ـ وهو مرتجح وجوده ـ مالزم للنتيجة 
ّالواضح أن هذا النحو من االستدالل ليس سريا من املعلول إىل العلة، وإنام  ّ ً ّ

بط الذي ذكروه وهبذا ينطبق عليه الضا. هو سري من أحد املتالزمني إىل اآلخر
ّسابقا يف التمييز بني أنحاء االستدالل، فإن احلد األوسط إذا مل يكن علة وال  ّ ّ ً
ّمعلوال للنتيجة، وإنام كان هناك تالزم بينهام من غري علية وال معلولية، فهو  ّ ّ ً

 .ّمن املالزمات العامة
ّويف املقام فإن احلد األوسط ـ أعني مرتجح ـ ال هو علة وال هو معل ّ ّ ول ّ

ّللنتيجة ـ أي مرتجح بذاته ـ وإنام هناك تالزم بينهام، فيفيد اليقني ّ. 
ّإذن الربهان املذكور متوقف عىل االستلزام بني املقدم  والتايل ) ّمرتجح(ّ

ّوهذه قضية رشطية صادقة وإن مل يتحقق طرفاها يف اخلارج، ) ّمرتجح بذاته( ّ ّ
 .ًا يف اخلارجّتحققم املمكنكن ّأي حتى لو مل ي

ًليس خمتصا » ّمرتجح بذاته«و » ّمرتجح«ّومن الواضح أن التالزم بني  ّ
ّبوجود معني وإنام هو من املالزمات العامة للموجود بام هو موجود، بقطع  ّّ

 .ّالنظر عن خصوصيات ذلك املوجود
ّإن الذي «: وإىل هذا املعنى أشار املصنّف يف حواشيه عىل األسفار بقوله

ّكان السلوك فيه من املعلول إىل العلة لتوقف العلم ال يفيد اليقني هو ما  ّ
ّوأما السلوك من . ّبوجود املعلول عىل العلم بوجود العلة، فلو عكس لدار

ّبعض اللوازم العامة التي ال علة هلا كلوازم املوجود من حيث هو موجود إىل  ّ
 .)١(»ّين مفيد لليقنيإبعض آخر، فهو برهان 

                                                        
 .٣، احلاشية رقم ٢٧ ص٦ ج:، مصدر سابقة األربعةّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلي)  ١(
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ّمن هنا يتضح أن املستشكل  أخذ نقطة انطالق االستدالل من فرض ّ
ًوجود املمكن املتساوي النسبة إىل الوجود والعدم، ودفعا للدور والتسلسل 
ّالبد أن ينتهي إىل الواجب، لذا اعرتض بأنه هذا سري من املعلول إىل العلة،  ٌ ّ ّ

 .وهو ال يفيد اليقني
ّأما استدالل الشيخ فلم ينطلق من فرض وجود املمكن، وإنام ان طلق من ّ

ّموجود ما، وهو إما مرتجح بذاته أو يستلزم املرتجح بالذات، فال يوجد  ّ ّ
ّعندنا علم بوجود املمكن، ألن هذه قضية رشطية صادقة وإن مل يتحقق  ّّ ّ
ًطرفاها، بخالف نقطة انطالق املستشكل الذي فرض وجود املمكن مفروغا 

 .منه
وب واإلمكان، الذي ّوهبذا يتضح الفرق بني هذا الربهان، وبرهان الوج

ّمل يتعرض له املصنّف هنا، حيث إنه يسلك فيه من وجود املمكنات إىل إثبات  ّ
ّوجود الواجب بمعونة بطالن الدور والتسلسل، فهو برهان إين يسلك فيه من 
ّاملعلول إىل العلة، ويبدو أن الذي محل املصنّف عىل إمهال هذا الربهان، ما كان  ّ

 .وإن كان التحقيق خالف ذلك ـ كام أرشنا ـ . ليقنيّيراه من أنه ال يفيد ا
 

ًال ريب أن هناك موجودا ما«: R قوله� ّ«. 
ما هو بنحو القضية املهملة، التي تصدق مع » ًموجودا ما«املراد من قوله 

ًكون املوجود يف اخلارج واحدا أو كثريا ّوعىل هذا األساس فإن النتيجة التي . ً
ًها هذا الربهان هو إثبات كون هذا الوجود املفروض واجبا بالذات، ينتهي إلي

ًما كونه واحدا أو كثريا فيحتاج إىل بيان آخرأ ً ّ. 
 .»فإن كان هو أو يشء منه«: R قوله�

ًواحدا وهو » موجود ما«أي إذا كان ذلك الوجود املفروض وهو 
 .ًكثريا فالواجب أحدها» موجود ما«الواجب، أو كان 
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 .»فهو ممكن بالرضورة «:R قوله�
ّألن املوجود إما واجب بذاته أو ممكن، بعد فرض عدم امتناعه، ألنه  ّ ّ
موجود بحسب الفرض، فيدور أمره بني الوجوب واإلمكان، فإذا مل يكن 

ًواجبا لزم كونه ممكنا بالرضورة ّكل موجود إذا «: قال الشيخ يف اإلشارات؛ ً
ّ إىل غريه، فإما أن يكون بحيث جيب التفت إليه من حيث ذاته من غري التفات

 .له الوجود يف نفسه أو ال يكون
ّفإن وجب فهو احلق بذاته الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم، وإن مل  ّ
ًجيب مل جيز أن يقال إنه ممتنع بذاته بعدما فرض موجودا، بل إن قرن باعتبار  ّ

ّذاته رشط عدم علته صار ممتنعا، أو مثل رشط وجود علته  ًصار واجبا، وإن مل ًّ
ّيقرن هبا رشط ال حصول علة وال عدمها، بقي له يف ذاته األمر الثالث وهو 

ّفيكون باعتبار ذاته اليشء الذي ال جيب وال يمتنع، فكل موجود إما . اإلمكان ّ
 .)١(»واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته

 .»ّفرجح وجوده عىل عدمه«: R قوله�
ّأي إن الرتجح ّ هو احلد األوسط يف هذا الربهان، والسبب يف استبدال ّ

ّترجح «إىل » وجوب الوجود«ّاملصنّف للحد األوسط يف كالم الشيخ من 
ّ، هو ألجل أن يتالءم هذا الربهان وينسجم مع مبنى بعض املتكلمني »الوجود

ّالقائلني بكفاية األولوية يف حتقق الوجود ّومن الواضح أن الرتجح أعم من. ّ ّ ّ 
ّوجوب الوجود املانع من النقيض، أو األولوية التي يكفي يف حتقق املعلول يف  ّ

 .ّاخلارج أولوية وجوده عىل عدمه فقط
 .»واعرتض عليه«: R قوله�

ّهذا االعرتاض ال خيتص هبذا الربهان، وإنام هو اعرتاض عىل مجيع  ّ
ًالرباهني التي تقام إلثبات الواجب تعاىل، بناء عىل الضابط الذ ّي ذكروه، ألن ُ

                                                        
  .١٨ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات)  ١(
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ّالربهان اللمي الذي هو السري من العلة إىل املعلول ال سبيل له إلثبات  ّ
ّالواجب تعاىل، إذ ال علة له بنحو من األنحاء، والربهان اإلين الذي هو السري  ّ

 .ّمن املعلول إىل العلة ال يفيد اليقني، للوجوه التي أشار إليها املصنّف
ّوأما الربهان اإلين«: R قوله�  .»ّ املسلوك فيه من املعلول إىل العلةّ

ًال فرق بني أن يكون احلد األوسط معلوال لثبوت األكرب يف األصغر،  ّ
ّاحلد األوسط والنتيجة معلولني لعلة و أن يكون ّوهو املسمى بالدليل، أ ّ
ًن املطلق، وذلك ألن يف القسم الثاين أيضا يسلك من ّواحدة، وهو املسمى باإل ّ ّ

ّط ـ الذي هو أحد املعلولني ـ إىل العلة، ثم يسلك من العلة إىل ّاحلد األوس ّّ
 .املعلول اآلخر الذي هو النتيجة

 ّقيد توضيحي» ّاملسلوك فيه من املعلول إىل العلة«ّوال خيفى أن قوله 
ّللربهان اإلين، النحصار الربهان عند املعرتض بربهان اللم واإلن ّ ّ. 

 .»ّني يف املنطقًفال يفيد يقينا كام ب«: R قوله�
ًكرر املصنّف يف مواضع متعددة أن الربهان اإلين مطلقا ال يفيد اليقني،  ّّ ّ ّ

 .ّوهذا ما أكده بعض األعالم املعارصين كالشيخ جوادي آميل
ّإال أن هذا الكالم غري تام، وذلك لوقوع اخللط فيه بني مقام اإلثبات  ّ ّ

ّإننا تارة نتكلم بلحاظ ال: والثبوت، وتوضيحه ً واقع ونفس األمر، وهبذا ّ
ّاللحاظ ال يمكن الشك يف العلة مع فرض وجود املعلول، ألنه من املحال أن  ّ ّ

ّيكون املعلول موجودا وعلته مشكوكة ّوأخرى نتكلم بلحاظ مقام العلم،  .ً
ّومن الواضح أنه هبذا اللحاظ يمكن أن يتحقق العلم باملعلول من حيث هو  ّ

ّ وال جيب أن يتحقق العلم بالعلة قبله، ومن هنا ّهو ـ ال من حيث إنه معلول ـ ّ
ّيمكن أن يتحقق العلم باملعلول أوال، وعندئذ ينتقل الذهن إىل وجود العلة  ً ّ ّ

 .ملكان عدم انفكاكها عنه، كالعكس
ّ هبذا النوع من االستدالل، بال حاجة إىل ما تكلفه ءوالقرآن الكريم ميل
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ّاالستدالل إىل اللمي أو املالزمات شيخنا اجلوادي من إرجاع هذا السنخ من 
 .)١(ّالعامة، كام يف مواضع من رشحه عىل األسفار

 .»ّمن بعض اللوازم العامة التي للموجودات املطلقة إىل بعض آخر«:  قوله�
ّاملراد من اللوازم العامة هي اللوازم التي ال ختتص بوجود معني أو ماهية  ّّ ّ

ّفإنه الزم » ّالرتجح«وجود، من قبيل ّمعينة، فهي لوازم للموجود بام هو م
ًللموجود بام هو موجود، سواء كان واجبا أم ممكنا، وسواء كان املمكن  ً

ًجوهرا أم عرضا ًَ ً جمردا أم ماديا،َ ًّ ّ. 
ًومن الواضح أن وجود اللوازم العامة ليس وجودا منحازا عن وجود  ً ّّ

ّموضوعها، وإنام هي موجودة بعني وجود موضوعها، وحيث إن    موضوعها ّ
ّهو الوجود املطلق ـ ال علة له، ألنه ليس وراوـ  ه يشء آخر لكي يكون له ءّ

ّعلة، فكذلك اللوازم العامة ال علة هل ّ، وإذا مل تكن هلا علة فيمكن العلم هبا، اّّ
 .فتكون مفيدة لليقني

 .» الزمة أخرى لهٍإىل حال...  ملفهوم موجود ماة الزمٍمن حال«: قوله �
 مصداق مفهوم موجود ما له حال الزمة له يف الذهن، وهي ّاملراد أن

ّترجح الوجود عىل العدم، إذ ال موجود إال وهو مرتجح الوجود عىل العدم ّّ .
ّثم يسلك من هذه احلال إىل حال أخرى، وهي أن من مصاديقه وجود علة  ّ ّ

ًغري معلولة، إذ املرتجح ال خيلو إما أن يكون مرتجحا بذاته، فيكون هو ّ  نفسه ّّ
ّعلة غري معلولة، أو يكون مرتجحا بغريه، فذلك الغري البد أن يكون علة غري  ّّ ً ّ

 .معلولة ولو بواسطة أو وسائط
ّواحلاصل أن ترجح موجود ما و ً من مصاديقه موجودا غري معلول، ّنأّ

ّمفهومان منتزعان من موجود ما، فهام من املالزمات العامة التي ال مصداق  ّ

                                                        
 .٢١٦ ص١ج، ّ القسم األول من اجلزء السادس:، مصدر سابقرشح احلكمة املتعالية)  ١(
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ًا، وليس هناك أمران خارجا حتى يكون أحدمها معلوال هلا غري موجود م ّ ً
 .ّواآلخر علة
ّإن الذي يثبت هبذا البيان ليس هو وجود الواجب تعاىل، وإنام : فإن قلت ّ

 .حال مالزمة ملفهوم موجود ما
وجود الواجب عندئذ يستنبط عىل وجه االستتباع واللزوم، : قلت

 .ضَرَفالربهان عليه يكون بالع
ّواحلق ـ كام سبق ـ أن الواجب ال برهان عليه بالذات «: ّتأهلنيقال صدر امل ّ

ّ بمعنى أنه ـ بناء عىل أنه ال برهان ملي إلثبات وجود الواجب )١(»ضَرَبل بالع ّ ًّ
ّوأن اإلين ال يفيد اليقني ـ ال طريق إلثبات وجود الواجب تعاىل مبارشة، وإنام  ً ّ ّ

ًلمخلوقني خالقا، أو للموجودات ّالذي يثبت من خالل هذه الرباهني هو أن ل
 .ّاملعلولة علة العلل أو املوجودات املمكنة الوجود حتتاج إىل واجب الوجود

ّفهذه الرباهني تثبت باألصالة حمموالت للمخلوقات، ال أهنا تثبت 
 .مبارشة وجود اخلالق وواجب الوجود

ّوقد يوجه كالم األعالم القائلني بأنه تعاىل ال برهان عليه، بام  ذكره ّ
ّ أن املراد بالربهان الذي ال يمكن إقامته :املصنّف يف حواشيه عىل األسفار

ّالربهان املصطلح عليه يف الفلسفة، وهو الربهان اللمي، وهو «عليه تعاىل هو 
ّالذي يسلك فيه من العلة إىل املعلول، إذ ال علة ملطلق الوجود الشامل  ّ

 وليس املراد به ما هو مصطلح للواجب واملمكن املبحوث عنه يف الفلسفة،
ّاملنطقي الشامل لإلين واللمي، كيف يع الرباهني املستعملة يف الفلسفة مجو! ّ

ّومنها القائمة عىل وجود الواجب، براهني إنية ـ كام عرفت ـ فيسلك فيها من 
 إىل بعض آخر )ّككونه حقيقة ثابتة بذاهتا أو علة أوىل(بعض لوازم الوجود 

                                                        
 .٢٨ ص ٦ ج :، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّوالشاهد عىل إرادة ما ذكر هو ما ذكره األعالم من أن .  )اتهًككونه واجبا لذ(
ّهناك برهانا شبيها باللمي  ً فقد اعرتفوا بوجود برهان هناك، ونفي عنه «ً

 .)١(»ّاإلينّإال ّاللمية، وال يبقى حينئذ 
ّإال أننا يف غنى عن كل هذه التوجيهات بل التكلفات، وذلك ملا بيناه  ّ ّ ً ّ ّ

ّسابقا من أن املال ّك يف كون الربهان مليا ليس العلية واملعلولية اخلارجية بني ً ّ ّ ًّ
ّاألوسط والنتيجة، وإنام العلية واملعلولية التحليلية بحسب نفس األمر  ّ ّ ّ

ّالعامل ممكن، وكل ممكن حيتاج إىل «: وعىل هذا األساس فقوهلم. والواقع
ف هنا ـ هو الذي أمهله املصنّـ الذي هو برهان الوجوب واإلمكان » الواجب

ّبرهان ملي، ألن اإلمكان علة احلاجة إىل الواجب كام بني يف حمله ّ ّّ ّ. 
ّإذن ذات الواجب تعاىل، وإن مل تكن معلولة ألية علة خارجا، إال أن  ًّ ّ ّ

ّاملالك يف كون الربهان مليا ليس هو هذا، وإنام ما عرفت ً ّ. 
ّوهو أن من مصاديقه وجود علة غري معلولة«: R قوله� ّ«. 
ّي إن مصداق ذلك الوجود املعرب عنه بـ أ أو بعض مصاديقه » وجود ما«ّ

ّغري معلولة لعلة أخرى، ألنه واجب الوجود بالذات من هنا كان األوىل أن . ّ
ّوهو أن مصداقه أو بعض مصاديقه موجود غري معلول، حتى يطابق ما : يقول ّ

ًجودا ما، فإن كان ّإن هناك مو«: ّجاء يف املقدمة األوىل يف الربهان وهو قوله
 .»هو أو يشء منه

 .»جيب وجودها لذاهتا«: R قوله�
ّألن احلد األوسط املأخوذ يف » ّيرتجح وجودها لذاهتا«ّوىل أن يعرب بـ َاأل ّ

ّهذا البيان هو الرتجح ال الوجوب، كام رصح به يف التنبيه الالحق ّ. 
 

                                                        
 .٢٩ ص٦ج ، ١:  احلاشية رقم:، مصدر سابقّالية يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتع)  ١(
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ُحمصل :ٌتنبيه ُّ أن حتقِ السابقِ البيانّ  ِحُّ لرتجٌ مالزم، ماٍ موجودَقّ
ِه، إما لذاتِوجود ِ واجبا بالذات، أو لغريُه فيكونّ ه وينتهي إىل ما ً
ُيرتجح َه، وإال دارِ بذاتّ  .ِ ومها مستحيالنَ أو تسلسلّ

ً سلوكا ُ، فيكونِ الوجودِ بوجوبِ الوجودِحُّ ترجُ تبديلُويمكن
ِإنيا م ً َنه ال ريبإ: هُتقرير .َ آخرٍن مسلكّ َ أن هناكّ ُّدا ما، وكل موجوّ ً 

ٌ فإنه واجبٍموجود  أو َ هوَ كانْ، فإنْدَ مل يوجْ ما مل جيبَ اليشءَّ، ألنّ
ِ واجبا لذاتُ منهٌيشء ِ واجبا لغريَ كانْ، وإنُه فهو املطلوبً ُ علتَه ـ وهوً ه ّ

ُ ـ فعلتهُ الواجبةُاملوجودة ٌ إما واجبةّ ٌا فهو، وإما واجبةِ لذاهتّ ها، ِ لغريّ
ِ علة إىلَ الكالمُفننقل ِ علتّ َ جرا، فإما أن يدورَّه وهلمّ ّ  أو َ أو يتسلسلّ
ِه، والشقانِ لذاتٍ إىل واجبَينتهي ِ األوالنّ  هو ُ، والثالثِ مستحيالنّ

 .ُاملطلوب
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ّيف هذا التنبيه يشري املصنّف إىل أن برهان الشيخ الرئيس هو نفس الربهان 
ّ، إال من جهة احلد األوسط الذي أبدًاملذكور آنفا » وجوب الوجود« من لّ

ويمكن «: كام أشار إىل ذلك بقوله» ّالرتجح«الذي هو يف تقرير الشيخ إىل 
 .»ّتبديل ترجح الوجود بوجوب الوجود

، واآلخر ّ أحدمها محيل؛يمكن تقرير هذا البيان من خالل قياسني اقرتانيني
ّأما احلميل فهو يتألف . ّرشطي  :ّمن مقدمتنيّ

ً أن هناك موجودا ما:األوىل ّ وقد تقدم الكالم عن هذه املقدمة يف البيان .ّ ّ
ّالسابق، وتبني أن هناك حقيقة وواقعية موجودة يف اخلارج بقطع النظر عن  ّ ّ

 .ّخصوصياهتا من الكثرة أو الوحدة
 والدليل عىل ذلك ما أشار إليه املصنّف .ّ كل موجود فهو واجب:الثانية

ّأن اليشء ما مل جيب مل يوجد، بمعنى أن من  ّترجح جانب الوجود بالعلة ليس «ّ ّ
ّإال بإجياب الوجود، إذ لوال اإلجياب مل يتعني الوجود  هلا، بل كانت جائزة ّ

ّ ينقطع السؤال أهنا مل صارت موجودة مع جواز العدم هلا، فال يتم الطرفني ومل َّ ِ
ّمن العلة إجياد إال بإجياب الوجود للم ّوالقول يف علة العدم . علول قبل ذلكّ

 .ّوإعطائها االمتناع للمعلول نظري القول يف علة الوجود وإعطائها الوجوب
ّفعلة الوجود ال تتم علة إال إذا صارت موجبة، وعلة العدم ال تتم علة إال إذا  ّّ ّ ّ ّّ ّ

 فاليشء ما مل جيب مل يوجد وما مل يمتنع مل. كانت بحيث تفيد امتناع معلوهلا
 .)١(»ُيعدم

ّأن ثبت أن كل موجود فهو واجب، نقول فبعد ،ّأما القياس الرشطي ّما إ: ّ
                                                        

 .٥٨ ص،الفصل اخلامس من املرحلة الرابعة :، مصدر سابقهناية احلكمة)  ١(
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ّما وجوبه بالغري، وعلة الغري إما واجبة بالذات إوجوبه بذاته وهو املطلوب، و ّّ
ّوهو املطلوب، وإما واجبة بغريها، فيدور أو يتسلسل أو ينتهي إىل علة واجبة ّ .

ّوحيث إن األولني باطالن ّستحالة الدور والتسلسل، يثبت الشق الثالث،  ال؛ّ
 . وهو املطلوب،ّوهو وجود علة واجبة بذاهتا

املوجود إن «: ّوقد أوجز املحقق الطويس هذا الربهان يف التجريد بقوله
ّكان واجبا وإال استلزمه  .» الستحالة الدور والتسلسل؛ً

ّوأوضح العالمة احليل ذلك بقوله إن كان هنا موجود بالرضورة، ف«: ّ
ّواجبا فهو املطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إىل مؤثر موجود بالرضورة، فذلك  ً ً
ّاملؤثر إن كان واجبا فاملطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إىل مؤثر موجود  ً ً ّ
ًبالرضورة، فإن كان واجبا فاملطلوب، وإن كان ممكنا تسلسل أو دار، وقد  ً

 .)١(»ّهان مليوهو بر.. وهذا برهان قاطع. ّتقدم بطالهنام
 

 .»ّحمصل البيان السابق«: R قوله�
ّأي البيان الذي أخذ فيه احلد األوسط الرتجح ال الوجوب ّ. 

ّويمكن تبديل ترجح الوجود بوجوب الوجود، فيكون «: R قوله�
ًسلوكا إنيا من مسلك آخر ًّ«. 

ّبعد تبديل احلد األوسط من الرتجح إىل وجوب الوجود، يكو ن الربهان ّ
ّمبتنيا عىل مسلك احلكامء، فيكون برهانا إنيا آخر، ألن تعدد الربهان إنام هو  ّ ّ ً ً ًّ

ّبتعدد احلد األوسط ّ. 
 .»ّألن اليشء ما مل جيب مل يوجد«: R قوله�

ّهذا هو دليل املقدمة الثانية من القياس احلميل، وهو أن  اليشء ما مل جيب «ّ
                                                        

 .٢٨٠ص: ّالفصل األول من املقصد الثالث:  مصدر سابق،كشف املراد) ١(
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ّأن العلة كام تعطي الوجود للمعلول، تعطي واملراد من هذه القاعدة » مل يوجد ّ
ّالوجوب والرضورة أيضا، أي إذا حتقق ّ العلة التامة ال يبقى تً ملعلول عىل اّ

ّإمكانه وتساوي نسبته إىل الوجود والعدم، بل ليس له إال أن يوجد 
ِّوهو خمتار املحققني من الفالسفة واملتكلمني. بالرضورة ّ. 

ُإال أن ما ينبغي أن يقا ّ ّن االستدالل عىل هذه املقدمة هبذه أ :ل يف املقامّ ّ
ّالقاعدة غري تام، ألن موضوع هذه القاعدة هو املمكن املتساوي النسبة إىل  ّ
ّالوجود والعدم، وعىل هذا فال وجه لالستدالل هبذه القاعدة يف املقام، ألن 

 مفروغ ّالبيان الذي ذكره الشيخ والطويس واحليل مل يؤخذ فيه املمكن، بام هو
ّعنه، وإنام املأخوذ هو الواقعية املتحققة يف اخلارج بقطع النظر عن كوهنا ممكنة  ّ ّ

 .ّأو واجبة، كام تقدم
ّتأمل كيف مل حيتج بياننا لثبوت األول ووحدانيته «: »اإلشارات«قال يف  ّ ّ

ه قّ إىل تأمل لغري نفس الوجود، ومل حيتج إىل اعتبار من خلتامسعن الءته وبرا
ًإن كان ذلك دليال عليه، لكن هذا الباب أوثق وأرشف، أي إذا اعتربنا وفعله و

 .)١(»حال الوجود، فشهد به الوجود من حيث هو وجود
ّوإنام الصحيح أن يستدل عىل هذه املقدمة بقاعدة مساوقة الوجود  ّّ

 .»الرضورة رشط املحمول«ـ للوجوب التي يصطلح عليها ب
ج حمفوف بوجوبني، وجوب سابق راّاملمكن املتحقق يف اخل: بيان ذلك

ّووجوب الحق، والوجوب السابق متعلق باإلمكان ويستدل عليه بقاعدة  ّ
والوجوب الالحق هو الذي يلحق املوجود بعد » اليشء ما مل جيب مل يوجد«

 .وجوده يف اخلارج
ّومن املعلوم أن الوجوب السابق املتعلق باإلمكان مل يؤخذ يف بيان  ّ

ُالشيخ، وإنام أخ ّأي فرض أنه متحقق يف اخل» وجود ما«ذ ّ  فيكون الوجود ،رجاّ
                                                        

  .٦٦ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات) ١(
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 الرضورة :، ويطلق عىل هذا الوجوب الالحقًا وسلبه عنه ممتنعًاّله رضوري
 .ّبرشط املحمول، أي بام أنه موجود فهو واجب يمتنع العدم عليه

 أحدمها ؛ّإن للممكن وجوبني«: »ّاملباحث املرشقية«قال الرازي يف 
ّوجوده، وذلك ملا عرفت أن اليشء برشط وجوده يكون يعرض له بعد 
ّ واآلخر قبل جوده، وذلك ملا بينا أنه ما مل خيرج عن حد ،واجب الوجود ّ ّ

 .)١(»ّالتساوي ومل يدخل يف حد الوجوب استحال أن يعرض له الوجود
ّما مر من وجوب الوجود للامهية وجوب بالغري : تنبيه«: قال املصنّفو ّ

ّتزع عنه، وهناك وجوب آخر الحق يلحق املاهية ن م،سابق عىل وجوده
ّاملوجودة، ويسمى الرضورة برشط املحمول، وذلك أنه لو أمكن للامهية  ّ ّ
ّاملتلبسة بالوجود ـ مادامت متلبسة ـ أن يطرأها العدم الذي يقابله ويطرده  ّ

 .)٢(»لكان يف ذلك إمكان اقرتان النقيضني، وهو حمال
ّوهبذا يتضح أن االستدال يف املقام » اليشء ما مل جيب مل يوجد«ل بقاعدة ّ

ّغري صحيح، ألننا مل نبدأ باالستدالل من املمكن، وإنام كانت نقطة االنطالق  ّ
ً الوجود املتحقق يف اخلارج ـ بقطع النظر عن كونه واجبا أم ييف الربهان ه ّ

 .ًممكنا ـ وهو الرضورة برشط املحمول
 

ّذكر الشيخ أن البيان الذي أورده إلثبات وجود الواجب هو برهان 
ّإن هذا حكم : أقول«:  قال يف ذيل البيان الذي أرشنا إليه؛ّالصديقني

 .)٣(» ال عليه،ّللصديقني الذين يستشهدون به
ّإال أن صدر املتأهلني بعد أن أورد تقرير الشيخ لربهان الصديقني قال ّ ّ ّ: 

                                                        
ّحث املرشقية يف علم اإلهليات والطبيعياتاملبا) ١( ّ  .ِّ، فخر الدين الرازي، مكتبة األسدي، بطهرانّ
 .٦١ ص،الفصل اخلامس من املرحلة الرابعة :، مصدر سابقهناية احلكمة) ٢(
  .٦٦ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات) ٣(
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 .)١(»ّوهذا املسلك أقرب املسالك إىل منهج الصديقني وليس بذلك كام زعم«
 :من هنا حاول األعالم بيان الفروق املوجودة بني التقريرين

ّ أن االستدالل يف تقرير الشيخ إنام هو بمفهوم الوجود، :ّالفرق األول ّ
موجود «وهو خارج عن ذات الواجب وحقيقته، والشاهد عىل ذلك تعبريه 

ّفإن هذا خصوصية املفهوم ال املصداق، وإال فإن املصداق ال يعقل أن » ما ّّ ّ
ّيكون مبهام غري متعني ّ بخالف تقرير صدر املتأهلني، فإن النظر إنام هو متوجه ،ً ّ ّ ّ

أي (ّألن هناك «: قال الشريازي. إىل حقيقة الوجود اخلارجي ال مفهومه
 )أي تقرير الشيخ(ود، وهاهنا  يكون النظر إىل حقيقة الوج)ّتقريره اخلاص به

 .)١(»يكون النظر يف مفهوم الوجود
ّإال أن هذا الفرق غري صحيح، ألن أخذ املفهوم بام هو مفهوم ال معنى له،  ّ ّ

 ال ينقسم إىل واجب وإىل ممكن كام هو واضح، ،ّن املفهوم بام هو هوإإذ 
ّاخلارجية، ّفالشيخ إنام أخذ مفهوم الوجود ألجل حكايته عن حقيقة الوجود 

وليس املراد به نفس مفهوم تلك احلقيقة، فاملراد من مفهوم الوجود هو 
فهو ألجل احلكاية عن تلك » موجود ما«ّأما التعبري بـ . مصداقه اخلارجي

 .ّاحلقيقة اخلارجية التي ال يعلم حكمها بعد
ّوهذا ما نلمسه يف كل برهان، إذ البد من تصور املوضوع واملحمول، فلو  ّ ّ

ًب تصور ذلك أن يكون نفس املفهوم مأخوذا يف االستدالل، جيري ذلك أوج ّ
ّيف برهان الصديقني الذي أقامه صدر املتأهلني أيضا، ألن يف كل استدالل البد  ّّ ّ ً ّ

ّمن تصور أجزاء القضية  وهذا ما أشار إليه السبزواري يف حواشيه عىل األسفار. ّ
ّن أخذ املفهوم إنام هو أ ّإىل املعنون، ومن حيث إن مفهوم من حيث الرساية «ّ

 .)٢(»املوجود وجه املوجود احلقيقي بام هو موجود، ووجه اليشء هو اليشء بوجه
                                                        

 .٢٦ ص٦ ج :، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .٢٧ ص٦ ج،١ احلاشية رقم :نفسهاملصدر )  ٢(
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ّأن النظر يف مفهوم الوجود من حيث هو مفهوم حاصل يف : واحلاصل
ّالذهن، كيف يعقل أن يقال إنه ال يمكن حتققه إال بالواجب من دون االنتقال  ّ ّ ُ

ّإذن فحقيقة الوجود البد أن تكون ملحوظة يف هذا . قةمن املفهوم إىل احلقي
ّاحلكم، كام هو مرصح به يف بيانات مجلة من الذين علقوا عىل برهان الشيخ ّ. 

ّاعلم أن هذا املنهج ـ أي بيان الشيخ ـ أعني «: قال الالهيجي يف الشوارق
ّق املناهج وأقواها وأمتها وأهداها وأقلها مؤثّمنهج اإلهليني، هو أو ونة وأكثرها ّ

ّمعونة، ويشبه أن يكون طريق الصديقني الذين هم يستشهدون باحلق ال عليه،  ِّ
ّلكونه نظرا يف الوجود وهو عني حقيقته تعاىل، فيغني غناء الرباهني اللمية،  ً
ويمكن الوصول إىل معرفته تعاىل وإن مل ينظر إىل موجود بالفعل بعدما فرض 

 .)١(»إمكان وجوده
ّإن برهان فلسفة املش :الفرق الثاين ّاء يرتكز عىل اإلمكان املاهوي، أما يف ّ

ّبرهان احلكمة املتعالية فلم يعتمد عىل ذلك، ألن النظر إنام هو إىل الوجود  ّ
ّاخلارجي، وهو إما واجب بالذات وإما ممكن باإلمكان الفقري الذي هو عني  ّ

ائني ّ برهان املشّولذا أشكل صدر املتأهلني عىل. ّالتعلق واالرتباط بالواجب
ّيتوسلون يف السلوك إىل معرفته ) ّالصديقني(وغري هؤالء «: وغريهم بقوله

ّتعاىل وصفاته بواسطة اعتبار أمر آخر غريه، كاإلمكان للامهية، واحلدوث 
 .)٢(»للخلق، واحلركة للجسم أو غري ذلك
ًإال أن هذا الفرق غري تام أيضا ّّ ًوصفا ّ ألن اإلمكان املاهوي هو ما يقع ؛ّ

ًللامهية، أما إذا وقع وصفا للوجود، فال يكون إمكانا ماهويا بل ال يعقل  ً ًّ ّّ
ّذلك، وإنام هو إمكان فقري ّإن موضوع اإلمكان «:  قال املصنّف؛ّ ال ماهويّ

ّهو املاهية، إذ ال يتصف اليشء بال رضورة الوجود والعدم إال إذا كان يف  ّ ّ
                                                        

ّ، للحكيم اإلهلي العارف الشيخ عبد الرزاق الالهيجي، شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم) ١(
 .٤٩٦ص:  ّالفصل األول من املقصد الثالث

 .١٤ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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ًنفسه خلوا من الوجود والعدم مجيعا، ّ وليس إال املاهية من حيث هيً ّ. 
ّوأما إطالق املمكن عىل وجود غري الواجب بالذات وتسميته بالوجود 
اإلمكاين فاصطالح آخر يف اإلمكان والوجوب، يستعمل فيه اإلمكان 
ُوالوجوب بمعنى الفقر الذايت والغنى الذايت، وليس يراد به سلب الرضورتني 

 .)١(»م، إذ ال يعقل ذلك بالنسبة إىل الوجودأو استواء النسبة إىل الوجود والعد
ًواإلمكان الواقع يف بيان الشيخ مل يقع وصفا للامهية، وإنام وقع وصفا  ًّ ّ

ّللوجود، ألن الكالم عن الوجود املتحقق باخلارج، إذن فاإلمكان فقري ّ  عىل ّ
 .كال التقريرين

ًتعلقا  كونه مالوجود املستفاد من الغري«: »التعليقات«قال الشيخ يف  ّ
ّقوم له، كام أن االستغناء عن الغري مقوم لواجب الوجود بذاته، بالغري، هو م ّّ

ّواملقوم لليشء ال جيوز أن يفارقه، إذ هو ذايت  . لهّ
ّالوجود إما أن يكون حمتاجا إىل الغري، فتكون حاجته إىل الغري مقومة له،  ً ّ

ًوإما أن يكون مستغنيا عنه فيكون ذلك مقوما له ًّ ّ يصح أن يوجد الوجود وال. ّ
ّاملحتاج غري حمتاج، كام أنه ال يصح أن يوجد املستغني حمتاجا، وإال قد تغري  ّ ً ّ ّ

 .)٢(»ّوتبدل حقيقتهام
ّنعم، هناك فرق بني املدرسة املشائية واحلكمة املتعالية يف حقيقة الوجود 
ّاإلمكاين من جهة أخرى، وهي أن احلكمة املتعالية تعتقد أن الوجودات  ّ

ّإلمكانية هي وجودات رابطة متقومة بوجود واحد هو املستقل، كام هو ا ّ
ّمقتىض نظرية أن املعلول وجود رابط، فهي كاملعاين احلرفية يف عامل الذهن ال  ّّ

ّتتحقق إال بتحقق املرتبط إليه، كام هو شأن الربط من حيث هو ربط  بخالف ،ّّ
ّاملدرسة املشائية فإهنا ترى أن الوجود ّانية وجودات مستقلة وليست  اإلمكاتّ

                                                        
 .٤٤ ص،ّ الفصل األول من املرحلة الرابعة:، مصدر سابق احلكمةهناية) ١(
 .١٧٨ ص:، مصدر سابق التعليقات) ٢(
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 .ّمعاين حرفية
ّ إن تقرير الربهان عىل مباين احلكمة املشائية ملا اعتمد :الفرق الثالث

. اإلمكان املاهوي، فهو حيتاج لتتميم االستدالل إىل إبطال الدور والتسلسل
 عىل اإلمكان الفقري فال حيتاج إىل ذلك، بل يّأما يف احلكمة املتعالية فحيث بن

ًمكان الفقري بنفسه يكون دليال عىل إبطال الدور والتسلسل يف العلل اإل
 .ّالفاعلية

ّهذا املنهج الذي سلكناه أسد «: ّوإىل ذلك أشار صدر املتأهلني بقوله
 .)١(»املناهج وأرشفها وأبسطها حيث ال حيتاج إىل االستعانة بالدور والتسلسل

ًإال أن هذا الفرق وإن كان تاما بحسب التقر ّّ ير الذي ذكره الشيخ ّ
ّوالطويس واحليل، لكن بناء عىل أن املراد باإلمكان يف تقرير الشيخ هو  ً ّ
ّالفقري، فيمكن القول بأن هذا البيان ال حيتاج يف تقريره إىل إبطال الدور 

 .ًوالتسلسل أيضا
ّنه بناء عىل تقرير الشيخ فإن هذا الربهان يثبت وجود إ :الفرق الرابع ً ّ

ًالنظر عن كونه واحدا أم كثريا، لذا حيتاج يف إثبات وحدته إىل الواجب، بقطع  ً
ّ بخالفه عىل تقرير صدر املتأهلني، فإنه كام يثبت وجود الواجب ؛دليل آخر ّ

 .ًيثبت وحدته أيضا
فقد ثبت وجود الواجب، ويثبت به «: وهذا ما أشار إليه الشريازي بقوله

ّأيضا توحيده، ألن الوجود حقيقة واحدة ال ي عرتهيا نقص بحسب سنخه ً
ّوذاته، وال تعدد يتصور يف ال تناهيه ّ«)٢(. 

وسيأيت التحقيق يف هذا الفرق وفروق أخرى ذكرت يف املقام، يف مباحث 
 .رشح األسفار إن شاء اهللا تعاىل

                                                        
 .٢٥ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .٢٤ ص٦ج: نفسهاملصدر ) ٢(
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َ الطبيعيونُهَ، أقامُ آخرٌبرهان  .ُّ والتغريِ احلركةِن طريقِ مّ

َأنه قد ثبت: هُتقرير ِ القوةِ يف مباحثَمّ يف ما تقدّ َ أن املحركِ والفعلّ ّ ّ 
ٍ متحركِّ، فلكلِكِّحرت املُغري ٌ حمركّ ُ املحركَه، ولو كانُ غريّ ً متحركا، ّ ِّ
ٌ حمركُفله ُ أيضا غريّ ِ املحركاتُ تنتهي سلسلةَه، وال حمالةً ٍ إىل حمركّ  ِ غريّ

ٍمتحرك َّ، دفعا للدّ ِ من املادةِوهو لرباءته. ِ والتسلسلِورً ِالقوة أو ّ ّ 
ِوتنزهه ِ التغريِنَ عّ ِ والتبدلّ  ِ بالذاتِ الوجودُه، واجبِه يف وجودِ وثباتّ

 .ِ عللهِأو ينتهي إليه يف سلسلة
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بيان برهان آخر إلثبات وجود الواجب تعاىل، وهو برهان ب املصنّف عرش
وقبل الرشوع يف بيان تقرير هذا . ّد نسب هذا الربهان إىل الطبيعينياحلركة، وق

 .ّالربهان نشري إىل سبب نسبته إىل الطبيعيني
ّاملقصود من الطبيعي هو الباحث الذي يبحث عن العوارض الذاتية 

ّ فاجلسم هو موضوع علم الطبيعيات، وبعبارة .للجسم بعد الفراغ من وجوده
 بام هو طبيعي البحث عن كان الناقصة ال كان ّن وظيفة الطبيعيإ: أخرى

 .ّالتامة للجسم
ّوعىل هذا األساس فال عالقة للطبيعي بإثبات الواجب تعاىل، ألنه بحث 
 ،ّخارج عن وظيفته، أما البحث عن وجود الواجب فهو من وظيفة الفلسفة

 .ّكام ثبت يف حمله
ّومن هنا يتضح أن  ّ هو ألجل أن ّسبب نسبة هذا الربهان إىل الطبيعينيّ

ّبعض املقدمات التي حيتاجها الفيلسوف إلثبات الواجب تعاىل يأخذها من 
ّ يف االستدالل، ويف املقام املقدمة التي أخذها ّالطبيعي كأصل موضوعي
ّ وجود احلركة يف األجسام، ألن موضوع علم يالفيلسوف يف االستدالل ه

ّالطبيعيات هو اجلسم من حيث إنه يتحرك أو يسكن ّ ّ، وإن كانت املقدمات ّ
ّاألخرى يف االستدالل غري مأخوذة من الطبيعي كاملقدمة القائلة بأن كل  ّ ّ
ّمتحرك البد له من حمرك، فإهنا مرتبطة بالبحث الفلسفي الرتباطها بالعلة  ّ ِّ ّّ

 .ّالفاعلية، التي هي من وظيفة البحث الفلسفي
احلركة إىل أرجع فّنعم، صدر املتأهلني جعل احلركة من مباحث الفلسفة 

 ينقسم إىل ثابت ،ّأثبت أن الوجود بام هو وجودّنحو الوجود السيال حيث 
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 .ّوسيال
ّومن الواضح أن البحث عن الوجود املطلق هو بحث فلسفي ، والوجود ّ

ّ ومن ثم تكون ،ّاملتحرك قسم من الوجود املطلق الذي هو موضوع الفلسفة
ّن نسبة هذا الربهان إىل الطبيعيني إنام  هذا الضوء فإيفّاحلركة مسألة فلسفية، و ّ ّ

ّتصح عىل مبنى املدرسة املشائية التي تقول إن احلركة من عوارض اجلسم، أما  ّ ّ ّ
ّعىل مبنى احلكمة املتعالية فال يصح نسبة هذا الربهان إىل الطبيعيني ألن  ّ ّ

ًالبحث عن احلركة يكون بحثا فلسفيا ًّ. 
 

 :ّهان عىل املقدمات التاليةيعتمد هذا الرب
ّهذه املقدمة ثابتة عند من يقول : وجود حركة يف العامل: ّاملقدمة األوىل

بوجود حركة يف العامل كحركات النجوم وحركة األرض وحركة النمو يف 
 لذا يقول صدر ؛ّالنبات واحليوان واحلركة اجلوهرية عىل مبنى احلكمة املتعالية

ّوكامل هذه الطريقة بام حققناه وأحكمناه من «: ا الربهانّاملتأهلني بعد تقرير هذ
ّإثبات احلركة اجلوهرية يف مجيع الطبائع اجلسامنية ّ«)١(. 

ْوعىل هذا األساس فإن هذا الربهان يتم عند من يقول بوجود حركة يف  َ ّ ّ
ّالعامل، أما من ينكر وجود حركة يف العامل فاالستدالل هبذا الربهان غري تام  َ ّ

ّعدم متامية هذه املقدمةعنده ل ّ. 
ّهذه املقدمة تقدم الكالم حوهلا  :ّاحتياج احلركة إىل حمرك: ّاملقدمة الثانية ّ

ّيف املرحلة التاسعة، إذ تبني أن احلركة تتوقف عىل أمور ستة منها املحرك ّّ ّ ّ)٢(. 
ّمغايرة املحرك للمتحرك: ّاملقدمة الثالثة ّتقدم الكالم حول هذه املقدمة : ّ ّ

                                                        
 .٤٤، ص٦ ج:، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية) ١(
 .٢٠١ صالفصل الثالث من املرحلة التاسعة، :، مصدر سابقهناية احلكمةانظر ) ٢(
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ِّ، إذ لو كان املحرك عني املتحرك ـ الذي هو موضوع احلركة ـ لزم هناك ًأيضا ّ
ًأن يكون يشء واحد واجدا وفاقدا، وهو حمال ّ ألن املحرك وهو فاعل احلركة ؛ً ّ

ّيكون معطيا وواجدا للحركة، واملتحرك وهو القا ً ًفاقدا هلا، ومن يكون ل بً
ًاملحال أن يكون يشء واحد واجدا وفاقدا ً . 

ّليعلم أن احلركة كيفام فرضت «:  بقولهملصنّف هذا املعنى أشار اوإىل
ّفاملحرك فيها غري املتحرك، فإن كانت احلركة جوهرية واحلركة يف ذات اليشء  ّ

ّوهو املتحرك باحلقيقة كام تقدم ّ كان فرض كون املتحرك هو املحرك فرض ،ّ ّ
ًكون اليشء فاعال وموجدا لنفسه إن كانت احلركة و... ّ واستحالته رضورية،ً

َضية وكان العرَرَع ًض الزما للوجود، فالفاعل املوجد للحركة فاعل املوضوع ّ
ّاملتحرك بعني جعل املوضوع من غري ختلل   آخر بني املوضوع وبني جعلّ

ً إذ لو ختلل اجلعل وكان املتحرك ـ وهو مادي ـ فاعال يف نفسه ؛احلركة ّ ّ ّ
ّ كان فاعال من غري توسط املاد،للحركة ّ ّة، وقد تقدم يف مباحث العلة واملعلول ً ّ

ّأن العلل املادية ال تعقل إال بتوسط املادة ّّ ّ ّوهبذا يتبني أن املحرك غري  .)١( »...ّ ّّ
 .ّاملتحرك

 يف مرحلة ّوهذا ما تقدم إثباته :بطالن الدور والتسلسل: ّاملقدمة الرابعة
 )٢(.العلة واملعلول

ّوبعد أن اتضحت هذه املقدمات ـ وج  واحتياج احلركة ،ود حركة يف العاملّ
ّ ومغايرة املحرك للمتحرك،ّإىل حمرك ّإن : نقول  وبطالن الدور والتسلسل ـ،ّ

ّاملحرك لو كان متحركا أيضا للزم أن يكون حمتاجا إىل حمرك آخر، وننقل  ّ ًّ ً ً
ّ كان متحركا أيضا للزم أن يكون له حمرك، لوّالكالم إىل هذا املحرك اآلخر، ف ًّ ً

                                                        
 .٢١٣ صالفصل العارش من املرحلة التاسعة، : مصدر سابق،هناية احلكمة) ١(
 .٢١٣ صالفصل اخلامس من املرحلة الثالثة، :هناية احلكمة)  ٢(
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ّ، فالبد أن ننتهي إىل حمرك غري اما أن يدور أو يتسلسل وقد ثبت بطالهنّفإم ّ
ً ألنه لو كان املحرك ماديا لكان متحركا؛ّمادي ًّ ّّ ّن كل موجود مادي فهو إ إذ ؛ّ ّ ّ

ّمتحرك بجوهره وأعراضه، إذن البد أن يكون املحرك أمرا جمردا، ثم نقول ّ ّ ًّ ً ّ :
ً فهو املطلوب وإن مل يكن منحرصا  بالواجب تعاىلًاّإن كان املجرد منحرص

ًبالواجب، فالبد أن ينتهي إىل الواجب، إذ لو كان ممكنا لكان حمتاجا ً ًودفعا  .ّ
 .ّللدور والتسلسل البد أن ينتهي إىل واجب الوجود بالذات وهو املطلوب

ّوهبذا يتضح أننا استفدنا من بطالن الدور والتسلسل مرتني ّ ّ: 
 .ّك جمردّإلثبات وجود حمر: األوىل
ّإلثبات انتهاء املحرك املجرد إىل الواجب تعاىل: الثاين ً بناء عىل عدم ؛ّ

 .ّانحصار املجرد به تعاىل
ّإن لزوم انتهاء احلركة إىل حمرك غري متحرك: إن قلت ّ ّ ينايف ما ذكر من أن ،ّ

ّعلة احلركة البد أن تكون متحركة، وهو الذي تبنّاه صدر املتأهلني يف بعض  ّ ّ ّ
:  بقولهصنّفّني التي أقامها عىل إثبات احلركة اجلوهرية كام ذكر ذلك املالرباه

ّعىل ما اختاره بوجوه خمتلفة، من أوضحها أن  S)ّصدر املتأهلني(ّوقد احتج «
ّاحلركات العرضية بوجودها سيالة متغرية، وهي معلولة للطبائع والصور  ّ ّ

ّالنوعية التي ملوضوعاهتا، وعلة املتغري جيب أن تك ّون متغرية، وإال لزم ختلف ّ ّ ّ
 .)١(»ّ عن علته وهو حمالهّاملعلول بتغري
ّإن ما ذكر من لزوم كون املحرك متحركا هو املحرك الطبيعي: قلت ّ ًّ  أي ،ّ

ّالسبب القريب املبارش للتغري، أما ما تنتهي إليه احلركة أي موجد احلركة  ّ
ًواملتحرك معا فال يلزم أن يكون متحركا ًّ ّاد ذات املتحرك عني إجياد ّ ألن إجي؛ّ

ّحركته وجتدده، وبذلك يصح استناد املتحرك إىل علة ثابتة توجد ذاته ّ ّ ّ )٢(. 
                                                        

 .٢٠٧ صة،الفصل الثامن من املرحلة التاسع :، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 .١٢٥ص:  املصدر نفسه )٢(
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ّفلكل متحرك«: R قوله�  .»ّ حمرك غريه،ّ
ّاملراد من املحرك هنا هو معطي وموجد احلركة وهو الفاعل اإلهلي، ال 

ّعالم وجوه متعددة إلثبات رضورة وقد ذكرت يف كلامت األ. الفاعل الطبيعي
ّأن املحرك غري املتحرك ّ ّ. 

ّأن التحريك من مقولة الفعل، والتحرك من مقولة االنفعال، فلو : منها ّ
ً واحد حمركا ومتحركا، لزم أن يكون الواحد داخال ٍكان اليشء الواحد باعتبار ً ًّ ّ

 .ًحتت جنسني عاليني ومندرجا حتت مقولتني متباينتني، وهو حمال
ّأنه يلزم عىل االحتاد، احتاد الفاعل والقابل من جهة واحدة، وهو : ومنها ّ ّ

 .حمال
ّوهو لرباءته عن املادة والقوة وتنزهه عن التغري والتبدل«: R قوله� ّّ ّ ّ«. 

ًأي إن املحرك البد أن يكون أمرا جمردا، إذ لو كان أمرا ماديا لكان  ً ً ً ّّ ّ ّّ
ّمتحركا حيتاج إىل حمرك، ألن امل ًّ  .ّادي ال خيلو من حركة يف جوهره وأعراضهّ
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َ الطبيعيونُهَ، أقامُ آخرٌبرهان ِ أيضا مّ  .ّ اإلنسانيةِ النفسِن طريقً

َ اإلنسانيةَ النفسَّأن: هُتقرير ٌ جمردةّ ِ املادةِنَ عّ ٌ ذاتا، حادثةّ  بام هي ً
 ِ التناسخِ واستحالةِ األبدانِ بدونِ التاميزِ، المتناعِ البدنِ بحدوثٌنفس

ِيف حمله ٍ إىل علةٌ مفتقرةٌ ممكنةَ، فهيّ ٍ وال جسامنيةٍ جسمِ غريّ ُأما عدم. ّ ّ 
ْا جسام، فألهنا لو كانتِكوهن ّ ُّ جسام، كان كلً  َ، وليسٍ ذا نفسٍ جسمً
ُوأما عدم. كذلك ًا جسامنيةِ كوهنّ ْ، فألهنا لو كانتّ ً جسامنيةّ  ٌ ـ سواءّ
ً نفسا أخرى أو صورةْكانت ً جسميةً ُ أو عرضا جسامنيا ـ كان تأثريّ ً ًّ َ ها َ
ِبتوسط ًا جمردةِ كوهنَ معِ للنفسَ، وال وضعِ الوضعّ  َ النفسَّعىل أن. ّ
ُرا وأرشفُهْوَى جتَها أقوِدُّلتجر ِ وجودا مً ، وال ٍّ وجسامينٍ جسمِّن كلً
ِى لعليةَمعن  .ِى األرشفَ لألقوِّ األخسِ األضعفّ

ُ املوجدُفالسبب َ أمر وراءِ للنفسِ  ُ الواجبَوُ، وهِالطبيعةَملِ  عاٌ
ٍ مرتتبةٍ عللِ أو بواسطةٍتعاىل بال واسطة  . تنتهي إليهّ
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ّبعد أن بني املصنّف الربهان األول للطبيعيني، وهو برهان احلركة، رشع  ّ ّ
ّيف بيان برهان آخر للطبيعيني أيضا، وهو برهان النفس اإلنسانية، الذي يعد  ّ ًّ

ّابقه من مصاديق برهان اإلمكان والوجوب، فإنه تارة يستدل بوجود كس ً ّ
املمكن من غري تعيني ملصداق املمكن، فيكون برهان اإلمكان والوجوب، 
ّوأخرى يستدل بمصداق معني منه بعد إثبات مصداقيته كام هو احلال يف  ّ ّ

 .برهان احلركة والنفس
ّأما سبب نسبة هذا الربهان إىل الطبيعيني،  فهو ألجل استفادة بعض ّ

ّاملقدمات من علم الطبيعيات، وهي أن النفس من عوارض اجلسم الذي هو  ّ ّ
ّموضوع علم الطبيعيات، حيث عرفوا النفس ّكامل أول جلسم طبيعي: ّ ، )١(ّ آيلّ

كام هو واضح من تقسيم البحوث عند الشيخ يف الشفاء ـ وتبعه عىل ذلك 
ّاحلكيم السبزواري ومجلة ممن تأخر  عنه ـ حيث صنّف البحث يف علم النفس ّ

 .ّيف بحث الطبيعيات
ّاعلم أن النفس بام هي نفس، ال بام «: لذا قال بعض األعالم املعارصين

ٌن النفس اسم هلذا إ: ّ، داخل يف الطبيعيات، وبعبارة أخرىّهي جوهر عقيل ّ
اجلوهر العقيل باإلضافة إىل اجلسم الطبيعي، وهبذه اإلضافة صار مبحث 

 .)٢(»ّفس من الطبيعياتالن
ّلكن ملا انتهى البحث إىل صدر املتأهلني، أدخل بحث علم النفس يف  ّ

ّالبحوث الفلسفية، ألن النفس قسم من الوجود السيال ـ   ضوء مباين يفّّ
                                                        

 .١٧ ص٥ ج،قسم احلكمة: مصدر سابق، رشح املنظومة) ١(
 . ـ احلاشية١٤ ص٥ج: نفسهاملصدر ) ٢(
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ّاحلكمة املتعالية ـ وهو جزء من موضوع الفلسفة، فإن موضوعها هو الوجود 
 .ّه النفس اإلنسانيةّاملطلق، ومن أقسامه الوجود السيال ومن

ّإن النفس حيث كانت ذات جهتني، ألهنا من جهة «: ّقال صدر املتأهلني ّ
ّذاهتا كأهنا جوهر عقيل ّ ثابت بالقوة، ومن جهة تعلقها بالطبيعة ونسبتها إليها ّ ّ

ّكون إحدامها مقومة تّوهاتان اجلهتان مما يشبه أن . ّجوهر متجدد وغري ثابت
ّألهنا اجلنبة العالية، واألخرى الحقة لذاهتا، وهي للنفس داخلة يف قوامها، 

 .)١(»ّاجلنبة السافلة املضافة إىل أمر متجدد
ّعىل هذا يتضح أن نسبة هذا الربهان إىل الطبيعيني إنام عىل أساس احلكمة  ّّ ّ
ّاملشائية، ال عىل مبنى احلكمة املتعالية التي أدخلت بحث علم النفس يف 

ّاإلهليات باملعنى األعم ّ. 
 :ّيعتمد هذا الربهان عىل املقدمات التالية

 
َهناك أدلة كثرية إلثبات جترد النفس اإلنسانية، عرضنا بعضها يف مباحث  َّ ّ ّ

 .)٢(علم النفس الفلسفي
ّمن املعلوم أن للنفس مدركات خمتلفة عىل مستوى الصور  :ّالدليل األول

َ اجلزئية منها والكلية، ومن املعلوم أيضا أن كثريا من هذه املدركات واملعاين ً ّ ً ّ ّ
ّمتزامحة متنافرة متضادة يف عامل املادة، لكنّها يف النفس متوالفة جمتمعة، فلو  ّ
ّكانت النفس مادية ملا اجتمعت هذه املدركات املتنافرة املتضادة، لكنّها جمتمعة  ّ

 .ّس ليست ماديةغري متنافرة وال متزامحة، فالنف

                                                        
 .١٩٨ ص٥ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
ّ ، تقريرا لدروس سيدنا األبحوث يف علم النفس الفلسفي) ٢( الشيخ : يدري، بقلمستاذ كامل احلً

 .١٢٧ ـ ص٩٥ص:  هـ١٤٢٦: عبداهللا األسعد، الطبعة الثالثة
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 :واحلاصل يمكن تقرير هذا الدليل عىل هيئة الشكل الثاين
 . النفس جممع للصور واملعاين املتزامحة�
 . ال يشء من اجلسم واجلسامين بمجمع للصور واملعاين املتزامحة�

 .إذن النفس ليست بجسم وال جسامين
ّوهو يعد من أمتن األدلة وأقواها عىل جترد :الدليل الثاين ّ  النفس، ويمكن ّ

 :ّتقريره من خالل مقدمات
ّال شك يف أننا نعقل مفاهيم كلية، وهذا ما ثبت يف : ّاملقدمة األوىل � ّ ّ

ّمباحث الوجود الذهني من الكتاب، حيث كان من األدلة عىل الوجود 
ّالذهني إدراكنا ملفاهيم كلية، واإلدراك إشارة عقلية ال تكون إال بمشار إليه  ّ ّ

ّلكيل فهو موجود بوجود آخر هو الذي سمي ل ًا وجود خارجيموجود، وإذ ال ُ ّ
 .الوجود الذهني

ّكام هو معروف أن مفهوم الكيل صادق عىل كثريين، أو : ّاملقدمة الثانية � ّ
 .ما ال يمنع فرض صدقه عىل كثريين

ّإذا عقلنا مفهوما كليا صادقا عىل كثريين فالبد من جترده : ّاملقدمة الثالثة � ّ ً ً ًّ
ًاملادة ولواحقها، وإال فلو كان ماديا لصدق عىل البعض دون اآلخر، كام عن  ّ ّّ

 .هو واضح
ِهذه املعقوالت موجودة لغريها ـ وهو املدرك هلا ـ ال : ّاملقدمة الرابعة � ُ
 .لنفسها

ّ فإذا كان املعقول جمردا كام تقدم، وكان وجوده للعاقل، فالبد أن :النتيجة ّ ً ّ
ًيكون هذا العاقل جمردا ّوهو كذلك عىل كل املباين املوجودة يف املسألة، والتي . ّ

ِتصور عالقة املدرك باملدرك أو العاقل باملعقول، وهي َ ّ: 
ً مبنى احللول، أي حلول املدرك يف املدرك، وقيامه فيه قياما حلوليا� ًّ ِ َ. 
َ مبنى االحتاد، أي احتاد املدرك � ّ ِبنحو من أنحاء االحتاد مع املدركّ ّ. 
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ًملدرك قياما صدوريا باًقائام َ حيث يكون املدرك ،القيام الصدوريمبنى  � ًّ ِ
ًال حلوليا، بمعنى أن تكون الصورة املعقولة معلولة  .ّالنفس علة هلاو ،ّ

ّفعىل مجيع هذه املباين البد أن يكون املدرك جمردا عن املادة ولواحقها ً ّ ِ ّ. 
َفأما عىل الثاين فواضح، ألن املدرك ـ وهو املفهوم ً الكيل ـ إذا كان جمردا، ّّ ّ ّ

ًما هو متحد معه ـ وهي النفس ـ جمردا أيضاأن يكون ّفالبد  ً ّ ّ. 
ّوكذلك عىل الثالث، وذلك ألن املعقول ـ وهو جمرد ـ صادر عن العاقل،  ّ
ًفالبد أن يكون جمردا أيضا، إذ ال يعقل أن تكون العلة مادية واملعلول جمردا،  ً ًّ ّّ ّ ّ

ّوذلك ألن املادي أضعف ّ من املجرد، فال تكون العلة أضعف من املعلولّ ّ. 
ّوهكذا احلال عىل مبنى احللول فإنه البد أن يكون املدرك جمردا، وإال لزم  ً ّ ِ ّ ّ
ّأن يكون العارض جمردا ومعروضه ماديا جسامنيا، وهو حمال، ألن كل قوة  ّ ّّ ّ ً ً ً ّ

ًتكون ذاهتا جسامنية تكون أفعاهلا وانفعاالهتا أيضا كذلك ّ. 
ّ هذا فالصور التي تدركها القوة اجلسامنية تكون حاصلة يف مادة تلك وعىل ّ ّ

ّالقوة، وكل صورة حصلت يف مادة جسمية تكون خمصصة بوضع وجهة وكم ّ ّ ّ ّّ 
ّوكيف، فلم تكن كلية مطلقة حممولة عىل كثرة متخالفة األوضاع واألحوال، 

ّفتكون حمسوسة ال معقولة، هذا خلف، ألننا فرضناها كلية ال  يمتنع فرض ّ
 .صدقها عىل كثريين، بينام املحسوسة يمتنع فرض صدقها عىل كثريين

 :ّيمكن عرضه من خالل مقدمتني :الدليل الثالث
 كمفهوم ،النفس تدرك بعض املفاهيم البسيطة التي ال تنقسم: األوىل �

 .الوحدة والوجود وواجب الوجود واإلمكان، وكذلك املقوالت العالية
ّهذه املفاهيم موجودة للنفس إما بنحو القيام احللويل أو ّأن : الثانية �

 .ّالقيام الصدوري أو االحتاد
ًفلو كانت النفس جسام أو جسامنيا لكانت قابلة لالنقسام، فإذا انقسمت  ّ ً
ّانقسم ما فيها من مفاهيم حتى البسيطة منها، فال تكون املفاهيم البسيطة 
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فالنفس ليست . ّايل باطل، فاملقدم مثلهّبسيطة، بل مركبة قابلة لالنقسام، والت
ًجسام وال جسامنيا ّ ً. 

 :ويمكن عرض هذا الدليل من خالل قياسني
ّالنفس الناطقة حمل للعلم : ّ قياس من الشكل األول، مفاده:ّاألول
ّوكل ما هو كذلك فهو ليس بمنقسم، وإال لو انقسم البسيط الذي . البسيط ّ

 .ليست بمنقسمةإذن النفس الناطقة  .فيه، هذا خلف
النفس الناطقة ليست بمنقسمة، :  قياس من الشكل الثاين، مفاده:الثاين

ّوكل جسم وجسامين إذن النفس الناطقة ليست بجسم وال جسامين، .  منقسمّ
 .ّ جمردة هيأي

ًإنا ال نشك يف أنا نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكي عنه  :الدليل الرابع ّ ّّ
ّ وال نشك أن كل،»أنا«بـ  ّ  ا إنسان هو مثلنا يف هذه املشاهدة التي ال نغفل عنهّ

د بالوجدان ـ هو البدن َفلو كان ـ هذا املشاه. ًحينا من أحيان حياتنا وشعورنا
ّأو شيئا من أعضائه أو أجزائه، أو خاصة من اخلواص ّ  املوجودة فيها ـ وهي ً

ّمجيعا مادية ّ ومن حكم املادة التغري ا،ً   ـّ والتجزيلتدرجيي وقبول االنقسامّ
ًلكان ماديا متغريا وقابال لالنقسام،  ً ًّ ّليس كذلك، فإن كل أحد إذا رجع  وهوّ ّ

ّإىل هذه املشاهدة النفسانية الالزمة لنفسه، وذكر ما كان جيده من هذه املشاهدة 
ًمنذ أول شعوره بنفسه، وجده معنى مشهودا واحدا باقيا عىل حاله من غري  ً ً ً ّ

ّأدنى تعدد وتغري  ّا بخالف ما جيده من بدنه وأجزاء بدنه، واخلواصوهذ. ّ
ّ فإهنا متغرية متبدلة من كل جهة، يف مادهتا وشكلها وسائر ،املوجودة معها ّ ّ ّ ّ

 .أحواهلا وصورها
ّإذن فهذا املشهود أمر مستقل يف نفسه، ال ينطبق عليه حد املادة وال يوجد  ّ ّ ٌ

ّعن املادة، متعلق بالبدن ّفيه يشء من أحكامها الالزمة هلا، فهو جوهر جمرد  ّ
ّنحو تعلق يوجب احتادا ما له بالبدن، وهو التعلق التدبريي ًّ ّ. 
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ّاستدل القائلون بحدوث النفس مع حدوث البدن بأدلة متعددة إلثبات  ّ ّ
 : منها،ذلك

 : من خالل النقاط التاليةرهيمكن تقريو: ّالدليل األول
 لكانت موجود قبل وجود ، لو مل تكن النفس حادثة بحدوث البدن�

 .البدن بال ريب
ّ ولو كانت موجودة كذلك، كانت جمردة، من باب السالبة بانتفاء �

 .املوضوع
ً وإذا كانت جمردة، كان نوعها منحرصا بفرد�  وذلك ملا ثبت يف املرحلة ؛ّ

ّهية النوعية أو بعضها أو خارجة ّإما أن تكون متام ذات املا«ّاخلامسة أن الكثرة  ّ
ّول يمتنع أن يتحقق هلا فرد، ُعنها، الزمة أو مفارقة، وعىل التقادير الثالثة األ

ّإذ كل ما فرض فردا هلا وجب كونه كثريا، وكل كثري مؤلف من آحاد، وكل  ّ ّ ًّ ً
ّواحد مفروض جيب أن يكون كثريا، وكل كثري مؤلف فإنه مؤلف من آحاد  ّ ّّ ً

ّ فال يتحقق ،ذهب األمر إىل غري النهاية، وال ينتهي إىل واحدوهكذا، في
 .ّالواحد، فال يتحقق هلا فرد، وقد فرض كثري األفراد، هذا خلف

ّوعىل التقدير الرابع، كانت الكثرة بعرض مفارق، يعرض النوع تتحقق  َ َ
َبانضاممه إليه وعدم انضاممه الكثرة، وكل عرض مفارق  ّتوقف عروضه عىل يَ

ّكان حامله املادة، فيكون النوع ماديا بالرضورة، فكل نوع كثري األفراد سبق إم ً ّ ّ ّ
ّفهو مادي، وينعكس بعكس النقيض إىل أن كل نوع جمرد فهو منحرص يف فرد،  ّ ّ ّ

 .)١(»وهو املطلوب
ّ ولكن ليس نوعها منحرصا يف فرد، ألن نفوس زيد وعمرو وسائر � ً

                                                        
 .٨٦ ص، الفصل السابع من املرحلة اخلامسة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
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 . املفروضأفراد اإلنسان موجودة قبل البدن، كام هو
 .ليست النفس موجودة قبل البدن: فالنتيجة إذن
 : بالنحو التايلهيمكن تقرير :الدليل الثاين

ّمتعلقة باملادة يف فعلها، فإن حقيقة كانت ّ ال إشكال يف أن النفس وإن � ّ ّ
ّالنفس ذلك، نعم وقع االختالف يف ذاهتا وأهنا جمردة أم ال؟ ّ 

ّعل شيئا من دون املادة، ألن التعلق  يستحيل أن يف،ّ وكل ما كان كذلك� ّ ًّ
 .يقتيض ذلك
 فلو كانت النفس موجودة قبل البدن، لزم أن ال يكون هلا عند ذلك �

 .ًفعل أصال
ّ ألن املبادئ العالية ؛ً وعدم وجود فعل هلا أصال الزمه التعطيل املحال�

ّحكيمة فال تفعل فعال إال هبدف وغرض، والغرض من خلق النفس أن تفعل  ً
ًأفعاال تستكمل هبا، فمع عدم أدائها فعال أصال ً  . يلزم نقض الغرض املحال،ً
 .ّفينتج أن النفس ليست موجودة قبل البدن

ّ قرر صدر املتأهلني هذا الدليل من خالل النقاط التالية:الدليل الثالث ّ: 
ّ لعدم الشك يف ؛ّ لو كانت النفس موجودة قبل البدن، كانت جمردة�

 .حدوث البدن
 فام يمكن هلا موجود هلا ؛ّلو كانت جمردة، كانت كاملة اجلوهر يف ذاهتا و�
 .بالفعل
ّ ولو كانت كاملة، مل تكن متجددة مستحيلة، وكذلك مل تكن مفتقرة إىل �

 .اآلالت والقوى
ّ لكنّها متجددة متغرية متحركة، وكذلك كوهنا مفتقرة إىل اآلالت � ّ ّ
 .والقوى
 .ودة قبل البدنّ ينتج أن النفس ليست موج:إذن
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ّإن هذه النفوس حادثة بحدوث األبدان، إذ قد ظهر «: ّقال صدر املتأهلني
ّأهنا متجددة مستحيلة من أدنى احلاالت اجلوهرية إىل أعالها، ولو كانت يف  ّ ّ

ًلكانت كاملة اجلوهر فطرة وذاتا، ) أي غري حادثة بحدوث البدن(ذاهتا قديمة  ً
كن يف ذاهتا ناقصة الوجود مل تكن مفتقرة فال يلحقها نقص وقصور، ولو مل ت

 .)١(»إىل آالت وقوى، بعضها نباتية وبعضها حيوانية
لو كانت النفس : ّ ومن األدلة األخرى يف املقام هو أن يقال:الدليل الرابع

ّموجودة قبل البدن، فإما أن تكون موجودة بصورة وجود واحد، أو 
ّبوجودات متعددة متكثرة  : أحد وجوه مخسةوهذا ال خيلو من. ّ

ّوحدة النفوس قبل التعلق باألبدان، ويكون حاهلا بعد التعلق : ّ األول� ّ
 .كذلك
ّأن تكون واحدة قبل التعلق باألبدان، لكنّها بعد التعلق تكون :  الثاين� ّ

 .ّكثرية متعددة
ّأن تكون كثرية بعدد األبدان قبل التعلق هبا، مع كون التكثر :  الثالث� ّ

ّب املاهية النوعيةّإنام هو بحس ّ. 
ّأن تكون كثرية بعدد األبدان قبل التعلق هبا، مع كون التكثر :  الرابع� ّ

ّبلوازم املاهية، مع وحدة ماهيتها النوعية ّ ّ. 
ّأن تكون كثرية بعدد األبدان قبل التعلق، مع كون التكثر :  اخلامس� ّ

 .ّبعوارض املاهية املفارقة
ّوالوجه األول باطل، ألنه لو كا ن كذلك للزم منه أن يكون ما علمه فرد ّ

ِمن اإلنسان علمه مجيع أفراد اإلنسان، وما جهله فرد منه جهله مجيع األفراد،  َ
ّوهكذا يف أي حالة نفسانية أخرى  .وهو واضح البطالن بالوجدان. ّ

                                                        
  .٣٣٠ ص٨ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ً ألنه يستلزم كون املجرد منقسام خارجا وهو ؛ًوالوجه الثاين باطل أيضا ً ّ ّ
 .ته لذلكّ لعدم قابلي؛حمال

ّوهكذا الوجه الثالث، فإنه باطل أيضا كسابقيه، ألنه خلف كون النفس  ًّ
ًاإلنسانية نوعا واحدا ً ّوهذا إنام يتم بناء عىل مباين احلكمة املشائية يف أن . ّ ً ّ ّ

ًاإلنسان نوع واحد والتكثر يف األفراد، فيكون اإلشكال تاما ًأما بناء عىل . ّّ ّ
ً أن اإلنسان ليس نوعا واحدا كي تكون الكثرة يف مباين احلكمة املتعالية من ً ّ

ّأفراده حتام، وإنام اإلنسان عنده جنس حتته أنواع أربعة، ملكية، شيطانية،  ّ ّ ً
ّهبيمية، غضبية ّ وبعبارة أخرى اإلنسان هو جنس متوسط ال قريب وحتته  ـّ

 .ّفال يتم هذا اإلشكالـ أنواع 
ًته، إذ مع وحدة املاهية نوعا ال ّ لعدم معقولي؛ًوالوجه الرابع أيضا باطل ّ

ّختتلف لوازم املاهية، ألن الزم املاهية ال ينفك عنها، فيستحيل ختلفه يف  ّ ّ ّّ
 .الشخص اآلخر

َفلم يبق إال الوجه اخلامس، وهو باطل أيضا، ألن عروض العريض  ّ ً ّ
ِاملفارق متوقف عىل استعداد املعروض مسبقا، واالستعداد من شؤون املادة ّ ً ّ ،

 .ّ ـ كام هو املفروض ـ جمردةُلنفوسوا
ّ ـ يبطل املقدم، وهو وجود النفس قبل هّومع بطالن التايل ـ بكل وجوه

 .البدن
لو كانت النفوس : ما ذكره أبو الربكات البغدادي، ببيان: الدليل اخلامس

ّموجودة قبل األبدان، فال خيلو إما أن تكون متعلقة بأبدان أخرى، أو غري  ّ
 .ّ التايل بقسميه باطل، فاملقدم مثلهنلك. ّمتعلقة هبا
ّ أما بطالن األول، فألنه يستلزم التناسخ امللكي، وهو باطل، ألن � ّ ّ ّ

ّالنفس حينام كانت متعلقة بالبدن السابق فإهنا خرجت من القوة إىل الفعل،  ّ ّ
ّوحني تتعلق بالبدن الالحق ألبدان ترجع إىل القوة، ورجوع اليشء من الفعل  ّ
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 .ة انقالب حمالّإىل القو
ّ وأما بطالن الثاين، فألنه مستلزم للتعطيل املحال ـ كام تقدم ـ � ّ ّ. 

 .إذن النفس ليس هلا وجود قبل وجود البدن
ّنعم، اختلف يف كيفية حدوثها إىل أقوال متعددة، وأشهرها ثالثة ّ: 

ّ إن النفس جسامنية احلدوث روحانية البقاء، وهو ما ذهب:ّالقول األول ّ  تّ
ّه احلكمة املتعالية، بمعنى أن النفس تبدأ جسامنية أي مادية، ثم تتكامل إلي ّ ّ ّ

ّباحلركة اجلوهرية حتى تصل إىل مرحلة التجرد عن املادة، فتكون روحانية  ّ ّّ ّ
ّوهذا معناه أن النفس يف مفهومها . ّالبقاء بعد أن كانت جسامنية احلدوث

ّدا بصورة جمردة قبل البدن، ًالفلسفي عند احلكمة املتعالية ليست شيئا موجو ً
ّكام يعتقد االجتاه اإلفالطوين، بل هي نتاج حركة جوهرية يف املادة تبدأ النفس  ّ ّ

ّهبا مادية متصفة بخصائص املادة وخاضعة لقوانينها، وتصبح باحلركة  ّّ
ّوالتكامل وجودا جمردا عن املادة، ال تتصف بصفاهتا وال ختضع لقوانينها،  ّ ً ًّ

 .ّة لقوانني الوجود العامةوإن كانت خاضع
ّفاحلق أن النفس اإلنسانية جسامنية احلدوث «: ّقال صدر املتأهلني ّ ّ ّ

ّ روحانية البقاء والتعقل، فترصفها يف األجسام جسامين،ّوالترصف ّ ّ ّ، وتعقلها ّ
ّوأما العقول املفارقة فهي روحانية الذات . ّذاهتا وذات جاعلها روحاينِل ّ

ّئع جسامنية الذات والفعل مجيعا، فلكل من تلك  والطبا،ًوالفعل مجيعا ً ّ
ّاجلواهر مقام معلوم، بخالف النفس اإلنسانية، وهلذا حكمنا بتطورها يف  ّ

ّاألطوار، إذ ليس ترصفها يف البدن كترصف املفارقات يف األجسام ّ«)١(. 
ّ روحانية احلدوث والبقاء، وهو الذي آمنت به املدرسة :القول الثاين

ّرسطاطاليس ومن تأخر عنه من املشأّوأما «: ّقال صدر املتأهلني. ّائيةّاملش ّ ائني َ
وهذه إحدى املسائل التي . ّواألتباع، فقد اتفقوا عىل حدوث هذه النفوس

                                                        
 .٣٤٧ ص٨ ج:، مصدر سابقةّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربع) ١(
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 .)١(»ّاشتهر أنه وقع اخلالف فيها بني هذين احلكيمني
ّ النفس جسامنية احلدوث والبقاء وال جمال للتجرد فيها، :القول الثالث ّ

ُ السبزواري القائل هبذا القول بأنه أعور العني اليمنى، يف إشارة وقد وصف ّ
ّإىل عدم استعامل العقل، وهو اجلهة الرشيفة من اإلنسان، ألن كل يمني  ّ

 .)٢(ُرشيف، إذ هو من اليمن والربكة
 

ّوهذه املقدمة واضحة بناء عىل ما تقدم من كون النفس حادثة، أي ًّ 
ًمسبوقة بالعدم، وكل ما هو مسبوق بالعدم فهو ممكن، إذ لو كان واجبا مل يكن  ّ
ًمسبوقا بالعدم، واحلال أنه كذلك ألن النفس حادثة، ولو كان ممتنعا ملا وجد،  ّ ًّ

ّ وهبذا يتضح أهنا ممكنة،ّواملفروض أن النفس موجودة ّ. 
 
ّقدمة واضحة بناء عىل ما تقدم من أن حاجة املمكن إىل العلة وهذه امل ّ ّ من «ًّ

ّالرضوريات األولية التي ال يتو ّ ّ التصديق هبا عىل أزيد من تصور فّقّ
ّفإنا إذا تصورنا املاهية بام أهنا ممكنة تستوي نسبتها إىل . موضوعها وحمموهلا ّ ّ ّ

ّالوجود والعدم، وتوقف ترجح أحد اجلانبني هلا وت ّلبسها به عىل أمر وراء ّ
ّاملاهية مل نلبث دون أن نصدق، فاتصاف املمكن بأحد الوصفني ـ أعني  ّ ّ
ّالوجود والعدم ـ متوقف عىل أمر وراء نفسه ونسميه العلة، ال يرتاب فيه  ّ ّ

ّوأما جتويز اتصافه ـ وهو ممكن مستوي النسبة إىل الطرفني ـ . عقل سليم ّ
 )٣(.»ء نفسه، فخروج عن الفطرة اإلنسانية ورابأحدمها ال لنفسه وال ألمر

                                                        
 .٣٣٢ ص٨ج: نفسهاملصدر ) ١(
 .١١٨ ص٥ج:  آية اهللا حسن زاده اآلميل: ّ، قسم احلكمة، علق عليهرشح املنظومة) ٢(
 .٦١ ص،ةرابعس من املرحلة الداس الفصل ال:، مصدر سابقهناية احلكمة) ٣(
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ّقبل االستدالل عىل هذه املقدمة نشري بصورة إمجالية إىل معنى اجلسم  ّ
 .اجلسامينو

ّهو املركب من املادة والصورة اجلسمية: اء ـ ّاجلسم ـ عىل مبنى املش • ّ ّ. 
ّاقيني هو أمر بسيط له أبعاد ثالثة، وليس مركبا من مادة وعىل مبنى اإلرش ًّ ّ ٌ
 .ّوصورة جسمية

ّفهو الصورة النوعية املنطبعة يف اجلسم، والتي هلا نحو : ّأما اجلسامين •
ّن اجلسم يف اخلارج ال يمكن أن يوجد إال ضمن صورة إارتباط باجلسم، إذ  ّ

 .ّور النوعية املنطبعة يف اجلسم كالنبات واحليوان واملعدن ونحوها من الص،ّنوعية
ّومن الواضح أن الفرق بني الصورة اجلسمية والنوعية هو أن الصورة  ّّ ّ
ّاجلسمية شأهنا الفعلية واالمتداد يف األبعاد الثالثة، وليس هلا القبول  ّ
ّواالنفعال، أما الصورة النوعية فهي مبدأ اختالف آثار األجسام، فإن أثر املاء  ّ ّ

 .ّ نتيجة اختالف صورها النوعية؛ وغري أثر احلديدغري أثر النار
ّة يف األجسام أهنا تنقسم بانقسام عّومن خصائص الصور النوعية املنطب

ّ فالصورة النوعية للحديد املنطبعة يف اجلسم تنقسم بانقسام الصورة .األجسام
ّاجلسمية للحديد، وهذا بخالف الصورة النوعية غري املنطبعة يف األجسام  ّ  

ّالنفس اإلنسانية ـ فإهنا ال تنقسم بانقسام الصورة اجلسمية املتعلقة هبا، ألن ـ ك ّ ّ ّّ
 .ارتباط النفس ببدن اإلنسان ارتباط تدبري

ّوإذا تبني ذلك سوف نتعرض إىل الدليل عىل أن علة النفس ال جسم وال  ّ ّ ّ
 .ّجسامين

ّ نسوق دليلني عىل أن علة النفس ال جسم وال جسامينويف املقام ّ ّ: 
ّأما سبب عدم كون اجلسم علة للنفس اإلنسانية فألنه لو  :ّالدليل األول ّ ّ

ّكان اجلسم هو العلة للنفس للزم أن يكون لكل جسم نفس إنسانية، ألن  ّ ّ ّ
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ّاملعلول ـ وهو النفس ـ ال ينفك عن علته وهي اجلسم بالفرض  وهو واضح ،ّ
ّ إذ ليس كل جسم ذا نفس إنسانية؛البطالن ّ. 

ّ فألن اجلسامين ـ سواء ،ّم كون اجلسامين علة للنفس اإلنسانيةّأما سبب عد
ّ ـ ال يفعل إال مع ًا نفسانيًا أو كيفًا أو نفسًاّ ماديًاّكان صورة جوهرية أو عرض
ّوضع خاص بينه وبني املادة ّ فإن تسخني النار مثال ال يتحقق إال يف وضع .ّ ّ ًّ

ُخاص من املالقاة مع النار أو القرب منها، وكذ ّلك إضاءة نور الشمس فإهنا ّ
ًال تيضء إال إذا كان اجلسم مقابال جلرمها أو ما يف حكم املقابلة  ولذلك ال ،ّ

 عدم تأثري العلل  والسبب يف.تفعل النار يف البعيد وال الشمس يف املستور
ّاجلسامنية إال يف وضع خاص بينها وبني املادة  ّ ّألهنا ملا احتاجت إىل املادة يف «ّّ ّ ّ

ا احتاجت إليها يف إجيادها، الذي هو فرع وجودها، وحاجتها إىل وجوده
ّاملادة يف إجيادها هو أن حيصل هلا بسبب املادة وضع خاص مع معلوهلا ّ ّ«)١(. 

ّوحيث إن النفس اإلنسانية ال وضع هلا ألهنا جمردة كام تقدم، فال يكون  ّ ّ ّ ّ
ّاجلسامين علة هلا، وهبذا يتضح أن علة النفس البد أن ّّ ً يكون أمرا جمردا عن ّّ ًّ

ًإنه ال جيوز أن تكون علة النفوس أمرا «: قال الرازي؛ اجلسم واجلسامين ّ ّ
ّجسامنيا، ألن الصور  ً ّاجلسامنية إنام تؤثر بواسطة الوضع، ويمتنع حصول الوضع ّ ّ ّ

 .)٢(»ما ال وضع له يف
 

ّذكر يف املقام إشكاالن حيال ما تقدم من عدم علية اجل سم واجلسامين ّ
 :ّللنفس اإلنسانية

ّ لو كانت العلل اجلسامنية ال تؤثر إال بوضع خاص، فإن :ّاإلشكال األول ّّ ّّ
                                                        

 .١٩٤ ص،ةثامن من املرحلة الامس عرش الفصل اخل:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
ّاملباحث املرشقية يف علم اإلهليات والطبيعيات) ٢( ّ  .٤٠٢ ص٢ ج:، مصدر سابقّ
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ّ وال أي من أوصافه، ألن بني ّال جسامينوذلك يستلزم أن ال يوجد جسم  ّ
 إذ ال وضع ؛ وضعّاجلسم وأوصافه وبني املبادئ العالية املفيضة ال يوجد أي

 . واضح ـ ّللمجردات ـ كام هو
ّاجلسامنية ال تفعل وال تنفعل إال قوى ّإن ال: ّإن قوهلم«: ّقال صدر املتأهلني ّ

ّبتوسط الوضع، مستلزم ألن ال ينفعل وال يوجد جسم، وال صفة له من 
ّاملبادئ املفارفة، إذ ال يتصور وضع بني املادي واملفارق ّ«)١(. 

ّإن رشطية الوضع اخلاص يف األجسام هو : واجلواب ّ ألجل فعلها ّ
ّومؤثريتها وليس ألجل انفعاهلا، وعىل هذا األساس فإن األجسام وأوصافها  ّّ
ّمنفعلة عن املبادئ العالية، ال أهنا فاعلة، وانفعال املادي عن املجرد ال يتوقف  ّ ّّ

ّعىل وضع خاص، فإن تأثري املجرد يف اجلسامين  ّ ّغري حمتاج يف فعله إىل املادة بام «ّ
ّوختصيص حال هلا بالنسبة إليه حتى يفعل، بل يكفيه وجود ها، ضعفيها من و

ّذاته يف أن يفعل يف املستعدات، بل نسبة اجلميع إليه نسبة واحدة عامة ّفإن . ّ
ذوات األوضاع يف أنفسها، ليست بذوات أوضاع بالقياس إليه، وإن كانت 

 .)٢(»كذلك بقياس بعضها إىل بعض
ّنية ال تؤثر إال بوضع خاص، فيلزم  لو كانت العلل اجلسام:اإلشكال الثاين ّ ّ

 .ّ لتجردها؛ّأن ال يؤثر البدن وأحواله يف النفس
ّ إن النفس غري متأثرة بالبدن من حيث جتردها عن :واجلواب عن ذلك ّ ّ

ّالبدن، أما من جهة فعلها فهي مادية ّاء، أما عىل مبنى ّ هذا عىل مبنى املش.ّ
ّاحلكمة املتعالية، فإن النفس جسامنية  ًاحلدوث ثم تتجرد شيئا فشيئا من خالل ّ ً ّ ّ

ّاحلركة اجلوهرية، وعىل هذا تكون مؤثرية البدن يف النفس بمقدار ماديتها ّّ)٣(. 
                                                        

 .٤٦ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
  .٢٠ ص:، مصدر سابق املبدأ واملعاد)٢(
 .٤٧ ص٦ ج:ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(
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ّ هو أن النفس لكوهنا جمردة: وحاصلهينالدليل الثا ً أقوى جتوهرا ،ّ
ًرشف وأشد وجودا من اجلسم واجلسامين، ومنأو  ّاألخسّ الواضح أن ّ

ّ ألن العلة البد أن تكون أرشف ؛ة لألرشف واألقوىّعلال يكون واألضعف  ّ ّ
ّ العلة واملعلول ـ وبتبعري صدر حثامبّوأقوى من املعلول ـ كام تقدم يف 

ّالبداهة حاكمة بأن العلة املؤثرة هي أقوى لذاهتا من معلوهلا «:ّاملتأهلني ّّ«)١(. 
ّوبعد بيان هذه املقدمات ـ من أن النفس جمردة، حادثة، ممكنة ّ ّ، علتها ال ّ

ّ ـ يتبني أن علة النفس البد أن ّجسم وال جسامين ّ ّ ًكون أمرا جمردا، فإن انحرص تّ ًّ
ّهذا األمر املجرد بالواجب بالذات فهو املطلوب، وإن مل ينحرص بالواجب 

 .ًا للدور والتسلسلعفدّفالبد أن ينتهي إىل الواجب بذاته 
ّإن النفس يف أول األمر غري جمردة : إن قيل ّ ـ عىل مبنى احلكمة املتعالية ـ ّ

ّألهنا جسامنية احلدوث روحانية البقاء، وبذلك يبطل هذا االستدالل ألن أحد  ّ ّ
ّمقدماته هو جترد النفس؟ ّ 

ّإن النفس وإن كانت جسامنية احلدوث ـ عىل مبنى احلكمة : اجلوابف ّ
ّاملتعالية ـ إال أهنا جمردة بقاء، فيتم االستدالل من خالل جترد ّ ً ّ ّ  .ها البقائيّ

هذا متام الكالم يف االستدالل عىل إثبات الواجب تعاىل من خالل النفس 
 .ّاإلنسانية

 

 :ّمن أهم خصائص برهان النفس ما ييل
ّ ـ احتاد الطريق واملستدل، إذ ١ ّن الطريق هو النفس اإلنسانية، واملستدل إّ ّ ّ

يت برهان النفس باملرتبة الثانية ًهو نفس اإلنسان أيضا، وعىل هذا األساس يأ
ّبعد برهان الصديقني ـ الذي يتحد فيه الطريق والغاية ـ من حيث األرشفية  ّ

                                                        
 .١٨٧ ص٢ج: ، مصدر سابقّاملتعالية يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة  )١(
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ّوللطبيعيني «: ّ وإىل هذا املعنى أشار صدر املتأهلني بقوله.ّواألمهية والقداسة
ًمسلك آخر يبتني عىل معرفة النفس وهو رشيف جدا لكنّه دون مسلك  ّ

ّ ووجه ذلك أن السالك هاهنا عني الطريق ويف . ذكرهَّالصديقني الذي مر
 .)١(»ّاألول املسلوك فيه عني السبيل فهو أرشف

ّوهذه احلجة من احلجج القوية عند ذوي «:  قال»املبدأ واملعاد«ويف  ّ
ّالبصائر الثاقبة من أصحاب احلكمة املتعالية الذين حصل هلم ملكة جترد  ََ

برص بصريته حيكم برجحاهنا عىل كثري األبدان ورشوق األنوار، ومن است
 .)٢(»منها

ّ ـ إن تعزيز هذا الربهان عىل أساس اإلمكان املاهوي حيتاج إىل بطالن ٢
ًالدور والتسلسل ـ كام تقدم آنفا ـ وأما بناء عىل اإلمكان الفقري فال حيتاج إىل  ّ ً ّ

 يستلزم ،ّن إثبات كون النفس ممكنة فقريةإ إذ ؛بطالن الدور والتسلسل
 .ّ كام تقدم يف برهان احلركة،احتياجها إىل الواجب بالذات

 

 .»بام هي نفس حادثة بحدوث البدن«: R قوله•
ّجل بيان أن النفس اإلنسانية ليست حادثة يف ّقيد النفس بام هي نفس، أل ّ

ّمرتبتها العقلية السابقة عىل النفس، بناء عىل أن الوجود ذ ً ّ مراتب مشككة، وّ
ّت أخرى سابقة عىل مرتبة النفس، فالنفس يف مرتبتها العقلية آفالنفس هلا نش

ًليست حادثة وإنام قديمة ـ بالغري ـ أزلية جمردة جتردا تاما يكفي يف وجودها  ًّ ّ ّ ّ ّ
إمكاهنا الذايت، وإىل هذا املعنى أشار احلكيم السبزواري يف حاشيته عىل 

 لإلشارة إىل قدم النفس باعتبار باطن د احلدوث هبذا القيدّقي«: األسفار بقوله
                                                        

 .٤٤ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةانظر )  ١(
  .٢١ ص:، مصدر سابقاملبدأ واملعاد) ٢(
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ًذاهتا أي بام هي عقل كيل، فإن كينونة العقل الكيل ـ املفارق ذاتا وفعال يف املقام  ً ّّ ّ
ّالشامخ اجلربويت عند اهللا ـ كينونة النفوس يف ذلك املقام، ولكنّه مبني عىل 
ذا ّقواعد حكمية ـ حمكمة مربهنة يف هذا الكتاب ويف الكتب األخرى من ه

ّ من أصالة الوجود وتشكيكه واحلركة اجلوهرية وجواز R ّاحلكيم املتأله
ّاختالف أفراد نوع واحد يف اجلسامنية والتجرد وغري ذلك ّ«)١(. 

ّإذن املراد من النفس هي النفس اإلنسانية ال يف مرتبتها العقلية، وعىل هذا  ّ
ُاملعنى محل صدر املتأهلني ما ن ون من القول بقدم قل عن بعض القدماء كإفالطّ

ّأن اهللا «ّالنفوس اإلنسانية، وكذلك ما ورد يف بعض األحاديث الرشيفة من 
ّأن  من 1ّ النبي، وما ورد عن»تعاىل خلق األرواح قبل األبدان بألفي عام

ّاألرواح جنود جمندة فام تعارف منها  ، ونحوها ئتلف وما تناكر منها اختلفاٌ
ِمن الشواهد التي تؤيد القول بق ِ فاملراد من قدم النفس هي النفس .دم النفسّ
 .ّبمرتبتها العقلية ال بام هي نفس

ّقال صدر املتأهلني يف توجيه القول بقدم النفس وما يؤيدها من روايات ّ :
ّولعله ليس املراد أن النفوس البرشية بحسب هذه التعينات اجلزئية كانت « ّ ّ ّ ّ

ورة، وتعطيل قواها عن ّموجودة قبل البدن، وإال لزم املحاالت املذك
ّ إذ ليس النفس بام هي نفس إال صورة متعلقة بتدبري البدن هلا قوى ؛األفاعيل ّ

ّومدارك، بعضها حيوانية وبعضها نباتية، بل املراد أن هلا كينونة أخرى ملبادئ  ّ ّ
ّوجودها يف عامل علم اهللا من الصور املفارقة العقلية، وهي املثل اإلهلية التي  ّ

نوع اإلنسان أنحاء من من «ن قبله، فللنفوس الكاملة َطون ومأثبتها إفال
 عىل ،وبعضها ما بعد الطبيعةالكون بعضها عند الطبيعة وبعضها قبل الطبيعة 

ّفه الراسخون يف احلكمة املتعالية، وذلك مبني عىل ثبوت األشد ما عر ّ
                                                        

 .٤٥ ص٦ج، ٢احلاشية رقم  :، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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ّواألضعف يف اجلوهر، وعىل وقوع احلركة االشتدادية يف اجلواهر املاد ية، ّ
 .)١(»ّوعىل حتقيق املبادئ والغايات فإن هنايات األشياء هي بداياهتا

ًوإىل هذه احلقيقة يشري احلكيم السبزواري ـ أيضا ـ يف تعليقته عىل 
ّ ال أهنا ،ِمل قول إفالطون اإلهلي بقدم النفسُوعىل هذا حي«: األسفار بقوله

 .)٢(» المتناع التاميز؛قديمة بام هي نفس
 .»ّهي ممكنة مفتقرة إىل علةف«: R قوله•

ّممكنة ألهنا مسبوقة بالعدم أي متساوية النسبة إىل الوجود والعدم فهي 
ّحمتاجة فقرية إىل العلة، ويتضح أن املقصود باإلمكان هنا اإلمكان املاهوي ال  ّ ّ

ّ وقد تقدم أننا ال نقول ،الفقري ّممكنة وكل ممكن يفتقر إىل علة(ّ : ّوإنام نقول) ّ
. ّ كام يف األربعة والزوجية ،ّر عني اإلمكان، ال أن الفقر يالزم اإلمكانّإن الفق

وعىل هذا األساس أرجعنا برهان اإلمكان والوجوب إىل برهان املالزمات 
ًالذي يفيد اليقني، وليس برهانا إنيا يكون السري  كام ،ّ من املعلول إىل العلة فيهًّ

 .هو مبنى املصنّف
ً أقوى جتوهرا وأرشف وجوداّالنفس لتجردها«: R قوله• ً«. 

ّاملراد من التجوهر ليس التجوهر املاهوي، وإنام التجوهر الوجودي، أي 
ّهوية اليشء ووجوده ألن العلية واملعلولية إنام يكونان يف الوجود ال املاهية ّ ّّ ّ  ؛ّ

ليكون عطف تفسري » ًوأرشف وجودا«: ولذا عطف املصنّف بعد ذلك بقوله
 .ملا قبله
 .»ّأو صورة جسمية«:  قوله•

ّاملقصود من الصورة اجلسمية يف هذه العبارة هي الصورة النوعية، ألن  ّ ّ
ّالصورة اجلسمية املركبة من اجلسم واملادة تقدم الكالم عنها، يف بيان سبب  ّ ّّ

                                                        
 .٣٣٢  ص٨ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
 .٤٥ ص٦ج، )٢(اشية رقم احل : املصدر نفسه)٢(
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ّن حقيقة اجلسم ليست إال صورته اجلسمية، إّعدم كون اجلسم علة للنفس، إذ  ّ ّ
ّسفار أيضا ونبه عليها احلكيم السبزواري يف وقد وردت هذه العبارة يف األ ً

ّاملراد بالصورة اجلسمية الصورة النوعية وهو «: حاشيته عىل األسفار بقوله ّ
ّ إبطال هذا بوجه آخر هو حديث مدخلية الوضع وإال فيلزم R  أراد،ظاهر ّ

ّاملحذور األول أيضا، وهو كون املوضوعات واملحال كلها ذوات نفوس  ً ّ
 .)١(»ّإنسانية
ّواستحالة التناسخ كام بني يف حمله«: R قوله� ّ«. 

 .لكي، وملكويتُ م:ينقسم التناسخ إىل قسمني
ُأما التناسخ امللكي ّفهو انتقال النفس من بدن مادي إىل بدن مادي آخر، : ّ ّ

زيد عن بدنه باملوت إىل بدن آخر نفس ّتترصف به وتستكمل به، كانتقال 
 :وهو ينقسم إىل. ّتتعلق به
ّ التناسخ باملعنى األخص ويسمى النسخ، وهو انتقال النفس من بدن  ـ١ ّ

 .إنسان إىل بدن إنسان آخر
ّ ـ التامسخ ويسمى املسخ، وهو انتقال النفس من بدن إنسان إىل بدن ٢

 .معصيتهوحيوان، نتيجة خمالفاته وفعله 
ّ ـ التفاسخ ويسمى الفسخ، وهو انتقال النفس الدنيئة من بدن إنسان ٣

 . فيصري صورة النباتّجسم نبايتإىل 
 .ّ ـ الرتاسخ ويسمى الرسخ، وهو انتقال النفس الدنيئة إىل جسم مجاد٤

 :نزويل وصعودي: وهو عىل نحوين
ّأما النزويل، مثل انتقال النفس من بدن إنسان إىل بدن حيوان، أو من بدن 

 والصعودي، مثل انتقال النفس من بدن حيوان إىل. حيوان إىل جسم نبايت
ّإنسان، وغريمها، وهو انتقال النفس من بدن إىل بدن مشابه لألول كاالنتقال 

                                                        
 .٤٦، ص٦ ج، )١(اشية رقم احل :، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية )١(
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 .من بدن إنسان إىل بدن إنسان آخر
 أو ّفالتناسخ، بمعنى انتقال النفس من بدن عنرصي«: ّقال صدر املتأهلني

ً إىل بدن آخر منفصل عن األول، حمال، سواء كان يف النزول، إنسانيا ّطبيعي ّ ٌّ
ًسخ، أو حيوانيا وهو املسخ، أو نباتيا وهو الفسخ، أو مجاديا وهو كان وهو الن ً ًّ ّ ّ

 .)١(»الرسخ، أو يف الصعود وهو بالعكس من الذي ذكرناه
ّوالتناسخية منهم، قالوا بتناسخ «: »امللل والنحل«وقال الشهرستاين يف 

وما يلقى اإلنسان . األرواح يف األجساد، واالنتقال من شخص إىل شخص
ب عىل ما أسلفه من قبل، وهو يف ّة والتعب والدعة والنصب فمرتمن الراح

 :ًواإلنسان أبدا يف أحد أمرين. بدن آخر جزاء عىل ذلك
ّإما يف فعل وإما يف جزاء، وما هو فيه ّفإما مكافأة عىل عمل قدمه وإما : ّ ّّ

ّ وأعىل عليني درجة ،واجلنّة والنار يف هذه األبدان. عمل ينتظر املكافأة عليه
فال وجود أعىل من درجة الرسالة، وال . ةّحليّلنبوة، وأسفل السافلني دركة اا

الدرجة األعىل درجة املالئكة، : ومنهم من يقول. ّوجود أسفل من دركة احلية
 .)٢(»واألسفل دركة الشياطني

 :؛ فبنيوقد اختلفت كلامت األعالم يف إمكانه وامتناعه عىل أقوال
 . الستحالته؛ً منكر له مطلقا�
ّومثبت له مطلقا وأنه متحقق بكل أقسامه � ّ ًّ. 
ّومثبت للنزويل ال غري، وأن الروح نتيجة أعامهلا الدنيئة ال تتحرر  � ّ

 .باملوت وتعاقب بسجنها يف أبدان أدون
ّ بحجة أن الروح ال يمكن أن توجد دفعة يف ،ومثبت للصعودي ال غري � ّ

                                                        
 .٤ ص٩ ج:ابق، مصدر سّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
حممد :  حتقيق،) هـ٥٤٨ ـ ٤٧٩(يب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين أل ، امللل والنحل) ٢(

 .٢٥٣ ص١ج:  هـ١٤٠٢ بريوت ـ لبنان، ،سيد كيالين، دار املعرفة
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ّاإلنسان، وإنام البد أن تتدرج مبتدئة من ا ّ ّجلامدية فالنباتية فاحليوانية ّ ّ
 .ّفاإلنسانية

ًومن أقوى األدلة التي ذكرت إلثبات استحالة التناسخ امللكي عقال هو  ّ
ّبرهان استحالة الرجوع من الفعل إىل القوة، وتوضيحه من خالل النقاط 

 :التالية
ّأن النفس يف بدء حدوثها أمر بالقوة بالنسبة إىل كل ما هلا من : األوىل ّ ّ

 .ال وامللكاتحوفعال واألاأل
ّوهي خترج من القوة إىل الفعل يف جوهرها من خالل احلركة : الثانية
 .ّاجلوهرية
ّوما من نفس إال وخترج إىل الفعل يف مدة حياهتا اجلسامنية، فليس : الثالثة ّ ّ

ّهناك نفس تبقى بالقوة بعد تعلقها بالبدن، من دون فرق بني خروجها إىل  ّ
 .وةالسعادة أو الشقا

ّفلو تعلقت بعد خروجها إىل الفعل ببدن آخر، لزم رجوع اليشء : الرابعة
ّكان بدن زيد متحركا باحلركة اجلوهرية، فتعلقت :  ببيان؛ّمن الفعل إىل القوة ّ ً ّ

ّبه نفس فخرجت من القوة إىل الفعل، فإذا تعلقت ببدن عمرو أو حيوان،  ّ
ّفالفعلية التي كانت عنده ستزول ألهنا بتعلق ّ ها اجلديد تريد أن تبدأ من جديد ّ

 .ّصوب كسب الفعليات
ّلكن التايل باطل، وذلك ألن حركة النفس اجلوهرية من القوة : اخلامسة ّ ّ

ّ بمعنى أهنا موافقة للطبع، فخالفها حمال، سواء كان بالطبع ،ةيإىل الفعل طبيع
 .أو القرس

ّونحن بفضل اهللا وإهلامه علمنا برب«: ّقال صدر املتأهلني ّهان قوي عىل نفي ُ
 .ًالتناسخ مطلقا، سواء كان بطريق النزول أو الصعود
ّوهو أن النفس ـ كام علمت مرارا ـ هلا تعلق ذايت ّ ً  بالبدن، والرتكيب بينهام ّ
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ّ احتاديّتركيب طبيعي ّ، وأن لكل منهام مع اآلخر حركة ذاتية جوهريةّ ّ ٍّ ّ .
ّوالنفس يف أول حدوثها أمر بالقوة يف كل ما هل ّ ا من األحوال وكذا البدن، وهلا ّ

ٍيف كل وقت ّ شأن آخر من الشؤون الذاتية بإزاء سن الصبا والطفولية ّ ّ ّ
ّوالشباب والشيخوخة واهلرم وغريها، ومها معا خيرجان من القوة إىل الفعل،  ً
ّودرجات القوة والفعل يف كل نفس معينة بإزاء درجات القوة والفعل يف  ّ ّّ

 .ّم تعلقها البدينبدهنا اخلاص هبا ما دا
ّوما من نفس إال وخترج من القوة إىل الفعل يف مدة حياهتا اجلسامنية، وهلا  ّّ ّ

ّ رضب من الفعلية  ـّ حسنة كانت أو سيئة ـبحسب األفعال واألعامل
 .ّوالتحصل والوجود، سواء كان يف السعادة أو الشقاوة

ًارة أخرى فإذا صارت بالفعل يف نوع من األنواع، استحال صريورهتا ت
ّيف حد القوة املحضة، كام استحال صريورة احليوان بعد بلوغه إىل متام اخللقة  ّ
ّنطفة وعلقة، ألن هذه احلركة جوهرية ذاتية ال يمكن خالفها بقرس أو طبع أو  ّ ّ

ًفلو تعلقت نفس منسلخة ببدن آخر عند كونه جنينا أو غري . ّإرادة أو اتفاق ّ
  ـ واآلخر بالفعل، وكون اليشء ـ بام هو بالفعلّذلك، يلزم كون أحدمها بالقوة

ّبالقوة، وذلك ممتنع ألن الرتكيب بينهام طبيعي ّ ّ احتاديّ ، والرتكيب الطبيعي ّ
 .)١(»ّ أحدمها بالفعل واآلخر بالقوة:يستحيل بني أمرين

ًوهذا الربهان هو الذي أشارإليه املصنّف ـ إمجاال ـ يف حواشيه عىل 
ّيف نفي التناسخ لزوم رجوع اليشء بعد الفعلية إىل العمدة «:  قال؛البحار

 .)٢(»ّالقوة، وهو من املمتنعات بالرضورة
ّإال أن مجلة من األعالم رفضوا وجود برهان عقيل ّ  عىل استحالة التناسخ ّ

                                                        
 .٢ ص٩ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
، أحوال الربزخ والقرب ٨كتاب املعاد، الباب :  أخبار األئمة األطهاربحار األنوار اجلامعة لدرر ) ٢(

 .٢٧١ ص٦، ج١، احلاشية رقم ١٢٨وعذابه، ذيل احلديث 
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ّامللكي، واكتفوا باألدلة النقلية فقط ّإذ التناسخ مل يتم دليل «:  قال املجليس؛ّ
ِّوالعمدة يف نفيه رضورة الدين ... ثرها عليلة مدخولة عىل امتناعه، إذ أكّعقيل

 .)١(»وإمجاع املسلمني
 .ّوكيفام كان، فإن التحقيق يف ذلك موكول إىل دراسات أخرى

ّأما التناسخ امللكويت، فهو حدوث شكل وفعلية يف النفس مل تكن من  ّ
ّقبل، بمعنى أن النفس ملا كان هلا مرتبة امل ل ال، وهي يف طور االستكامثّ

ًاجلوهري، فالبد أن تأخذ شكال يتناسب واألعامل التي أنجزهنا ما دامت يف  ّ
 .ّاحلياة الدنيوية

ّوأما حتول النفس من نشأة الطبيعة الدنيوية إىل النشأة «: ّقال صدر املتأهلني ّ ّ
ّاألخروية، وصريورهتا بحسب ملكاهتا وأحواهلا مصورة بصورة أخروية  ّ ّ

ّية نورية أو قبيحة ردية ظلامنية سبعية أو هبيمية، ّحيوانية أو غريها، حسنة هب ّ ّ ّ ّ ّ
ّمتخالفة األنواع، حاصلة من أعامهلا وأفعاهلا الدنيوية الكاسبة لتلك الصور 
ّواهليئات، فليس ذلك خمالفا للتحقيق، بل هو أمر ثابت بالربهان، حمقق عند  ًٌ

ّأئمة الكشف والعيان، مستفاد من أرباب الرشائع احلقة وسائر  ...  األديانّ
ُدلت عليه ظواهر النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، بل الكتاب والسنّة  ّ ّ ّ
ّمشحونة بذكر جتسم النفوس بصور أخالقها وعاداهتا ونياهتا واعتقاداهتا،  ّ

ًترصحيا وتلوحيا ً«)٢(. 
 .»ّأو صورة جسمية«: R قوله�

ّاملقصود من الصورة اجلسمية هنا هي الصورة النوعية الت ي يف اجلسم، ّ
ّوليس املراد هبا الصورة اجلسمية التي يرتكب اجلسم منها ومن املادة ّ فإن ؛ّّ

ّالعلة لو كانت هي الصورة اجلسمية، لزم كون كل جسم ذا نفس، كام  لو ّّ
                                                        

 .نفسهاملصدر )  ١(
 .٤ ص٩ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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ّكانت العلة هي اجلسم، بل حقيقة اجلسم ليست إال صورته، وهي الصورة  ّ
 .ّاجلسمية

املراد «:  حواشيه عىل األسفار بقولهّوهذا ما نبه عليه السبزواري يف
ّبالصورة اجلسمية الصورة النوعية، وهو ظاهر ّ«)١(. 

 .»ّوال وضع للنفس مع كوهنا جمردة«: R قوله�
ًعدم وجود الوضع للنفس، تارة يكون بنحو السالبة بانتفاء املحمول، 

ّألهنا جمردة، واملجرد ال وضع جسامين ّ ّ   له وأخرى بنحو السالبة بانتفاءّ
ّاملوضوع، ألنه لو كان للنفس وضع فإنام هو بعد وجودها، وأما قبله فهي  ّ ّ

ّومن هنا امتنع للعلل اجلسامنية إجياد يشء قائم . معدومة، وال وضع ملعدوم
ّبنفسه، وإنام شأهنا تغيري أحوال ما هو موجود وحتريكها، ولذا كان الفاعل يف 

ّحرك، يف قبال الفاعل يف ّمصطلح الطبيعيني بمعنى ما به احلركة، وهو امل
 .ّمصطلح احلكامء اإلهليني، بمعنى إجياد اليشء، وهو الفاعل اإلهلي

ًالنفس لتجردها أقوى جتوهرا وأرشف وجودا«: R قوله� ً ّ«. 
ّاملراد من التجوهر ليس هو التجوهر املاهوي، وإنام التجوهر الوجودي، 

ّأي هوية اليشء ووجوده، ألن العلية واملعلولية إ ّّ ّنام يكونان يف الوجود ال ّ
وأرشف «: ّاملاهية، ألصالة الوجود، ولذا عطف املصنّف بعد ذلك بقوله

 .ليكون عطف تفسري ملا قبله» ًوجودا
 .»ّأو بواسطة علل مرتتبة تنتهي إليه«:  قوله�

 .ّالستحالة الدور والتسلسل، عىل بعض التقادير ـ كام تقدم ـ 

                                                        
 .١: ، احلاشية رقم٤٦ ص٦ج: نفسهاملصدر ) ١(
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َ للمتكلمنيُ آخرٌبرهان  ِ  احلدوثِن طريقِ، مّ

، ومها حادثان، ِ والسكونِ احلركةِ ال ختلو عنَ األجسامَّإن: هُتقرير
 ُّ، وكلٌها حادثةُّ كلُ، فاألجسامٌ فهو حادثِ احلوادثِوما ال خيلو عن

ِ إىل حمدٌ مفتقرٍحادث ُها أمر غريُ، فمحدثٍثُ ، وهو ٍّ وال جسامينٍ جسمٌ
َّ تعاىل، دفعا للدُالواجب  . والتسلسلِورً

ُواحلجة ٍ غري تامةّ َ املقدمةَّ، فإنّ  ِو عنُ ما ال خيلَّإن«: َ القائلةّ
ٌال بينة» ٌ فهو حادثِاحلوادث ٌ وال مبينةّ ُوتغري. ّ  ِ اجلوهرِ أعراضّ

ِ لتغريٍ مالزمُم غريُهِعند َ لو بني عىلْها، نعمُ الذي هو موضوعِ اجلوهرّ ُ 
ِ اجلوهريةِاحلركة ُ املقدمةِتَّ متّ  .ُةَّجُ احلِتَ، ونجحّ

ُوهذه احلجة ٌ، مبنيةِ السابقةِ الثالثِجَجُ ـ كام ترى ـ كاحلّ  عىل ّ
ٍها إىل علةِ وانتهائِتناهي العلل  . تعاىلُ، وهو الواجبٍمعلولةِ غريّ
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ًبعد أن أقام املصنّف يف هذا الفصل عددا من الرباهني إلثبات الواجب 
ّرهان احلكامء، ثم برهانني آخرين للطبيعيني ـ مها برهان ًتعاىل، ابتداء من ب ّ

ّاحلركة وبرهان حدوث النفس ـ رشع يف بيان برهان املتكلمني، وهو برهان 
 .احلدوث الزماين

 :ّيتألف هذا الربهان من قياسني محليني: تقريره
ّ يتألف من مقدمتنيّالقياس األول ّ: 
 ).ان حادثاومه(ركة والسكون  األجسام ال ختلو من احل:ّاملقدمة األوىل
 .ّ كل ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث:ّاملقدمة الثانية

 .ة األجسام حادث:النتيجة
ّأصل هذه املقدمة هي أن األجسام ال ختلو من  :ّبيان املقدمة األوىل ّ

ّاحلوادث، إال أن املصنّف عدل عن التعبري  ببيان مصاديقها وهي ) باحلوادث(ّ
 .»ومها حادثان« : ّ لذا عقب بعد ذلك بقولهاحلركة والسكون،

ّأما الدليل عىل أن األجسام ال ختلو من احلركة والسكون، فألن كل جسم  ّ ّ ّ
ّ إما أن ؛جسم من حالتني فال خيلووعىل هذا ّالبد له من مكان بالرضورة، 

ِّا أن يكون منتقال عنه فهو متحرك ّمًيكون ثابتا يف ذلك املكان فهو ساكن، وإ ً
: ّوإىل هذه احلقيقة أشار املحقق الطويس بقوله. واسطة بينهام بالرضورةوال 

ًألن اجلسم ال يعقل يف اخلارج منفكا عن املكان، فإن كان البثا فيه فهو « ً ّّ
ّالساكن، وإن كان منتقال عنه فهو املتحرك ً«)١(. 

ّأما الدليل عىل أن احلركة والسكون حادثا ّ فألن احلادث هو كون ،نّ
                                                        

 .١٧١ ص:، مصدر سابق رشح جتريد االعتقادكشف املراد يف) ١(
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 .ً بالغري، مقابل القديم الذي ال يكون مسبوقا بالغريًابوقاليشء مس
ّ ألن احلركة ؛وعىل هذا األساس تكون احلركة والسكون مسبوقني بالغري

ّحصول اجلسم يف حيز بعد أن كان يف حيز آخر، والسكون هو احلصول «هي  ّ
ّيف احليز بعد أن كان يف ذلك احليز ًوقا ، فاجلسم يف مكانه الثاين يكون مسب)١(»ّ

ّباحلصول يف املكان األول بالرضورة، فهو جسم متحرك حادث ألنه مسبوق  ّ ّ
 .بالكون يف املكان الثاين

ّوكذلك يف حالة السكون فهو وإن كان يف نفس مكانه إال أنه مسبوق  ّ
 .ّباحلصول يف مكانه األول بالرضورة

ان إن ك«:  حيث قال»رشح املواقف«جيي يف ألًوقد ذكر هذا املعنى أيضا ا
ّحصول اجلوهر يف احليز مسبوقا بحصوله يف ذلك احليز فسكون، وإن كان  ًّ

ٍمسبوقا بحصوله يف حيز آخر فحركة، وعىل هذا فالسكون حصول ثان ّ ّ يف حيز ً
ّأول، واحلركة حصول أول يف حيز ثان ّ ّ«)٢(. 
 .إذن األجسام ال ختلو من احلوادث

ّأما دليل املقدمة الثانية  »و من احلوادث فهو حادثّكل ما ال خيل« وهي ّ
ّبأن هذه املقدمة صنّف ّادعوا بداهتها، ولذا قال املفقد  ّال بينة وال مبينة«ّ ّ«. 

ّوإن كان البعض قدم استدالال عىل هذه املقدمة ك  »درر الفوائد«آلميل يف اًّ
ّ فألنه لو ؛ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث«: حيث قال يف بيان االستدالل

ِ وحينئذ فإما يكون معه يف القدم يشء من تلك ،ًلكان قديامًمل يكن حادثا  ّ
ًاحلوادث الالزمة له أو ال يكون، فإن كان لزم اجتامع القدم واحلدوث معا يف 

                                                        
 .املصدر نفسه) ١(
ّ، للقايض عضد الدين عبد الرمحن اإلجيي، املتوىف سنة رشح املواقف) ٢( ّ هـ، للمحقق السيد ٧٥٦ِّ ّ

ّالرشيف عيل بن حممد اجلرجاين، املتوىف   السيالكوين واجللبي، منشورات ا ويليه حاشيت ، هـ٨١٢ّ
 .١٦٥ ص٦ج: الرشيف الريض
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 التي علم ، وهو حمال، وإن مل يكن لزم انفكاك احلوادث عنه،يشء واحد
 .)١(»بالرضورة امتناع انفكاكها

 .حادثةجسام ّهو أن األاألول إذن نتيجة  القياس 
ّيتألف من مقدمتني: القياس الثاين ّ: 

 .ّاألجسام حادثة ـ وهي نتيجة القياس األول: األوىل
 .ّوكل حادث حيتاج إىل حمدث: الثانية
 .األجسام حتتاج إىل حمدث: النتيجة

ّأما سبب عدم كون حمدث األجسام . ّوحمدثها ليس بجسم وال جسامين
ًجسام، فألن اجلسم حادث أيضا، ف ّ ّوأما سبب . هو اآلخريحتاج إىل حمدث ً

ّعدم كون املحدث هو اجلسامين، فألن اجلسامين إما مادة وإما أمر حال يف  ّ ّّ ّ
ّأما املادة فليس من شأهنا الفعل بعدما كانت قوة رصفة ال شأن هلا إال . اجلسم ّ ّ ّ

ّوأما األمر احلال يف اجلسم، فألن احلال حمتاج إىل امل. القبول واالنفعال ّّ ّحل يف ّ
ًتشخصه، فال يمكن أن يكون اجلسم حادثا واجلسامين غري حادث، وهبذا  ّ

َيثبت أن اجلسامين حادث كاجلسم، بل بطريق أ ًودفعا للدور والتسلسل . وىلّ
ًالبد أن يكون املحدث أمرا جمردا، وهو الباري تعاىل ًّ ّ النحصار املجرد ؛ّ

 .ّ عىل مبنى املتكلمني،بالواجب فقط
 

ّ ـ وارد عىل دليل املتكلمني، وحاصل ّ املصنّف إىل إشكال ـ بنائيّتعرض
ّهذا اإلشكال هو أن كربى القياس األول وهي  ما ال خيلو من احلوادث فهو «ّ

ّ ـ التي استفادوا منها حدوث األجسام كلها بعد انضاممها إىل صغرى »حادث
كون فيها  لوجود احلركة والس؛ّالقياس وهي عدم خلو األجسام من احلوادث

                                                        
 .٤٣٦ ص١ ج:، مصدر سابقدرر الفوائد )١(
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ّنظرية مربهنة بربهان صحيح، ألهنا مبتنية ي ّـ هذه الكربى ال هي بدهيية وال ه ّ
حيث : جزاء، فقالوااألحكم ّالكل هو ّعىل قاعدة باطلة وهي قاعدة أن حكم 

ّ يف األجسام، فاألجسام مجيعا حادثة، إال أن ان حادثمهاّإن احلركة والسكون  ًّ
ال يلزم من حدوث  «:ّيل لذا قال احل.ل عليهاّكون األجسام كلها حادثة ال دلي

إلمكان وجود قديم ال خيلو عن احلوادث عىل «؛ )١(»ّكل فرد حدوث املجموع
ّ  بمعنى كونه يف كل آن حمال حلادث وإن مل يبق احلادث فيه بعد ،سبيل التعاقب

 فهي يف ،آن حدوثه، كمرآة تنعكس فيها صور غري متناهية عىل سبيل التعاقب
ّن ال ختلو عن صورة وإن مل تكن يف آنني حمال لصورة واحدة، بل كل ّكل آ  

ّ بمعنى أهنا ال تبقى يف اآلن التايل آن ّصورة من تلك الصور املرتسمة فيها آين
ّحدوثها، بل تنعدم عند زوال آن حدوثها، وال إشكال يف أن هذه املرآة ال ختلو 

 إلمكان كوهنا عىل سبيل ؛ّعن احلوادث وال يستلزم عدم خلوها عنها حدوثها
 .)٢(»الدوام كذلك

ّوهبذا يتضح عدم متامية الكربى القائلة بأن ما ال خيلو عن احلوادث فهو  ّ ّ
 .ّحادث، فال تكون األجسام حادثة، وبذلك يبطل استدالل املتكلمني

ّنعم، لو بني عىل احلركة اجلوهرية، فاحلركة والتغري يف األعراض يستلزم  ّ
ّألن «عراض مرتبة من مراتب وجود اجلوهر ّهر، ألن األّالتغري يف اجلو

ّوجودها يف نفسها عني وجودها ملوضوعاهتا، فتغريها وجتددها ال يتم إال مع  ّ ّّ
ّتغري موضوعاهتا اجلوهرية ّ«)٣(. 
ّمسلك حسن ألنا قد ) ّأي برهان املتكلمني(وهذا «: ّقال صدر املتأهلني

ّبينا أن جتدد احلركات يرجع إىل جتد ّ ّ ّد يف ذوات املتحركات، وأن حامل قوة ّ ّ ّ
                                                        

 .١٧١ص: ّ، املحقق الطويسكشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد )١(
 .٤٣٦، ص١ ج:، مصدر سابقدرر الفوائد )٢(
 .٢٠٨الفصل الثامن من املرحلة التاسعة، ص :، مصدر سابقهناية احلكمة )٣(
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ّاحلدوث البد أن يكون أمرا مبهم الوجود، متحد الصور اجلوهرية،  ّ ًّ
 اجلسامين بجميع ما فيه ملافالع. ّواألعراض تابعة يف جتددها وثباهتا للجوهر

وهذا بعينه يرجع إىل الطريقة . ّرة يف كل آن، فيحتاج إىل غريهاثزائلة دا
ّنع املشهور ـ الذي كان متوجها إىل كلية الكربى يف دليلهم، من املو. املذكورة ً ّ

ّعدم تسليم أن كل ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث ـ مدفوع بام قررنا  ّ أي (ّ
 .)١()ّإثبات احلركة اجلوهرية

ّإال أن هذا التتميم الذي ذكره صدر املتأهلني وأورده املصنّف هنا حيث  ّ ّ
ّكة اجلوهرية متت املقدمة ونجحت احلجةنعم لو بني عىل احلر«: قال ّّ ال » ّ

ّ يمكن أن يصحح به هذا الربهان بنحو يكون مستقال عن الرباهني السابقة، 
ًألنه هبذه اإلضافة يرجع هذا البيان إىل برهان احلركة السابق، فال يكون برهانا  ّ

ّمستقال يف قبال ما تقدم، ملا أرشنا إليه من أن املدار يف تعدد ا ّّ ّلرباهني هو تعدد  
 .ّاحلد األوسط

 
 .»ّبرهان آخر للمتكلمني من طريق احلدوث«: R قوله�

 :يفرتق هذا الربهان عن برهان حدوث النفس يف نقطتني
ّأن املراد من احلدوث هنا هو احلدوث الزماين لألجسام فقط، أما : األوىل ّ

إذن فاحلدوث املقصود هو . ّسانيةهناك فاملراد هو احلدوث الزماين للنفس اإلن
ّالزماين فيهام معا، إال أن أحدمها لألجسام واآلخر للنفس ًّ. 

ًأن املتكلمني جيعلون احلدوث الزماين مناطا حلاجة املعلول إىل : الثانية ّّ
ّالعلة، ولذا ال جيعلونه ـ أي احلدوث ـ وسيلة إلثبات اإلمكان، بخالف 

نعم . ّاجة إىل العلة هو اإلمكان ال احلدوثّاحلكامء فإهنم جيعلون مناط احل
                                                        

  .٤٧ ص٦ ج:مصدر سابق، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّيستكشفون اإلمكان من طريق احلدوث، ولذا تقدم يف برهان النفس 
النفس «: االستدالل من طريق حدوث النفس عىل إمكاهنا، حيث قيل

ًاإلنسانية جمردة عن املادة ذاتا ّ ّألن كل حادث فهو ممكن»  فهي ممكنة، حادثة،ّّ ّ. 
 .» ختلو عن احلركة والسكوناألجسام ال «:R قوله�

ّالصحيح أن السكون ليس أمرا حادثا، ألن احلدوث أمر وجودي، أما  ٌّ ّ ً ً ّ
ّالسكون فهو أمر عدمي ّ، وهو عدم احلركة، وقد رصح العالمة الطباطبائي ٌ ّ

احلركة والسكون ال جيتمعان يف جسم «: بذلك يف املرحلة التاسعة حيث قال
ّ ملا تقدم أهنا ؛ّ واحلركة وجودية.ينهام تقابلمن جهة واحدة يف زمان واحد، فب ّ

ّنحو الوجود السيال، لكن السكون ليس بأمر وجودي  ًاّ، ولو كان وجوديّ
ّلكان هو الوجود الثابت وهو الذي بالفعل من كل جهة، وليس الوجودات 

 .ّالثابتة وهي املجردة بسكون وال ذوات سكون
ّفاحلركة وجودية والسكون أمر عدمي ٌ  فس تقابلهام تقابل التضاي، فليّ

ّ وليسا بمتناقضني، وإال صدق السكون عىل كل ما ليس له حركة ّوالتضاد ّ
 فالسكون عدم .ّكالعقول املفارقة التي هي بالفعل من كل جهة وأفعاهلا
 .)١(»ّاحلركة مما من شأنه احلركة، فالتقابل بينهام تقابل العدم وامللكة

ّوتغري «: ر بقولهَّه لإلشكال املقدّولذا مل يذكر السكون يف معرض رد
ّفذكر التغري دون » ...ّأعراض اجلوهر عندهم غري مالزم لتغري اجلوهر

ّمما يكشف عن أن احلدوث خمتص باحلركة دون السكون؛ السكون ّ ّ ألن ؛ّ
 .السكون عدم احلركة

ًومن اجلدير بالذكر أن االستدالل ال يتوقف عىل كون السكون حادثا، بل  ّ ّ ِّ
ً القول بأن كل متحرك فهو حادث، سواء كان السكون حادثا أم اليكفينا ّّ ّ، 
ّ اجلسم إذا ثبت أنه متحرك فهو حادثّألن ّ وقد تقدم ثبوت احلركة يف ،ّ

                                                        
 .٢١٨ ص٣ ج:، مصدر سابقاحلكمةهناية ) ١(
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 .اجلسم
 .»ًدفعا للدور والتسلسل «:R قوله�

ّثها أمر غري جسم وال جسامينوفحد«هذه العبارة تعليل لقوله   وليس ،»ٌ
ًدفعا للدور ( إذ لو كانت هذه العبارة ؛»اجبوهو الو«ًتعليال لقوله 

ّ راجعة إىل الواجب، لكان األصح أن يعرب بـ )والتسلسل الواجب أو ما «ّ
ّم مع مبنى املتكلم الذي يرى انحصار املجرد ء لكن هذا ال يتال،»ينتهي إليه ّ

بالواجب تعاىل، إذن االحتياج إىل بطالن الدور والتسلسل هو ألجل انتهاء 
 النحصار ،جسم وال جسامين، وهو الواجب تعاىل ال غريب أمر ليس العلل إىل

 .ّاملجرد بالواجب تعاىل
ّمن هنا يتضح أن املتكلم حيتاج إىل االستفادة من بطالن الدور والتسلسل  ّ ّ

ّمرة واحدة، ليصل إىل أن العلة ليست بجسم وال جسامين ّ ّ ّ. 
ًأما بناء عىل مبنى احلكيم الذي ال يرى انحصار امل  ،ّجرد يف الواجب تعاىلّ

 .ّفيحتاج إىل االستفادة من بطالن الدور والتسلسل مرتني
ّففي املرة األوىل ألجل إثبات أن العلة ليست بجسم وال جسامين ّ ّ  أي ،ّ

ّالبد أن تكون أمرا جمردا، ويف املرة الثانية  ًّ ً ّن هذا األمر املجرد إن أ ألجل إثباتّ ّ
ً وإن كان ممكنا فدفعا للدور والتسلسل ًكان واجبا بالذات ثبت املطلوب، ً

 .ينتهي إىل الواجب بالذات
 .»ّوتغري أعراض اجلوهر «:R قوله�

 :الواو يف هذه اجلملة فيها احتامالن
أن تكون  استئنافية، وعىل هذا تكون اجلملة بعدها دفع : ّاالحتامل األول

ّدخل مقدر، وحاصل هذا الدخل املقدر هو أن املقدمة القائلة ّ ّكل ما ال خيلو  «ّّ
ّ ودليلها هو أن حركة األعراض ،ّمربهنة ومستدلة» من احلوادث فهو حادث

ّتستلزم حركة اجلوهر ـ بناء عىل احلركة اجلوهرية ـ فكيف تقولون  ّن هذه إً
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ّاملقدمة ال هي بينة وال مبينة؟ ّ ّ 
ّفهو أن املتكلمني ي: ّأما الدفع كرون احلركة اجلوهرية، فحركة األعراض نّ

 .ري مستلزمة حلركة اجلوهر عندهمغ
ّأن تكون الواو حالية، وعىل هذا تكون اجلملة بعدها : االحتامل الثاين

ّتعليل لعدم متامية املقدمة ـ القائلة بأن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث ـ  ّ ّ
ّوالتعليل هو أن املتكلمني ال يرون أن احلركة يف األعراض تستلزم احلركة يف  ّّ

 .اجلوهر
ّنعم لو بني عىل احلركة اجلوهرية متت املقدمة ونجحت  «:R قوله� ّ
 .»ّاحلجة

ّهذه العبارة اتضحت مما تقدم، إذ بناء عىل احلركة اجلوهرية تكون احلركة  ً ّ ّّ
ّيف األعراض مستلزمة حلركة اجلوهر ومن ثم يستدل بحركة اعراض اجلسم  ّ

ّقدمة القائلة بأن ّ وتتم امل،عىل وجود احلركة يف األجسام فيثبت حدوثها ما ال «ّ
 .»خيلو من احلوادث فهو حادث

 

ّوإذا متت هذه املقدمة تم االستدالل ومتت احلجة عىل مبنى املتكلمني من  ّ ّ ّ ّّ
ّاحلدوث الزماين لألجسام، أما بناء عىل قدم األجسام زمانا فال يتم  ً ًّ

ّاالستدالل، ألن االستدالل مبني عىل احلدوث الزماين  الذي هو مناط احلاجة ّ
ّإىل العلة عند املتكلمني ّ. 

ّإن قول املتكلمني بأن مناط احلاجة إىل العلة هو احلدوث  :بيان ذلك ّّ ّ
 : ملا يأيت؛حمال
ّ ـ لو كانت علة وجود املعلول هو احلدوث للزم تقدم اليشء عىل نفسه ١ ّ
ّ وذلك ألن احلدوث ـ وهو مسبوقية اليشء بالعدم ـ متأ.بمراتب ّخر عن ّ
ّ ألنه صفة الحقة لوجود اليشء، لتقدم املوصوف عىل الصفة، ؛الوجود ّ
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ّووجود اليشء متأخر عن تأثري العلة فيه، وتأثري العلة مسبوق بحاجة املعلول  ّ ّ
لو كان مناط احلاجة هو ( وعىل هذا .وحاجة املعلول مسبوقة باحلدوث

 .ب عىل نفسه بمراتًاّ لزم أن يكون احلدوث متقدم)احلدوث
احلدوث ـ وهو كون الوجود «:  بقولهصنفّوقريب من ذلك ما قرره امل

ّمسبوقا بالعدم ـ صفة الوجود اخلاص، فهو مسبوق بوجود املعلول ّ لتقدم ؛ً
 واإلجياد مسبوق بوجود ،ّاملوصوف عىل الصفة، والوجود مسبوق بإجياد العلة

قة بإمكانه، إذ  وحاجة املعلول مسبو، ووجوبه مسبوق بحاجة املعلول،املعلول
ًلو مل يكن ممكنا لكان إما واجبا وإما ممتنعا، والوجوب واالمتناع مناط الغنى  ً ًّ ّ
ّعن العلة، فلو كان احلدوث علة والعلة متقدمة عىل معلوهلا بالرضورة لكان  ّ ّ ّ

ًمتقدما عىل نفسه بمراتب وهو حمال ّ فالعلة هي اإلمكان إذ ال يسبقها مما ؛ِّ ّ
ً واحلاجة تدور معه وجودا وعدماّيصلح للعلية غريه ً«)١(. 

ّ ـ لو كان احلدوث علة الوجود جلاز بقاء العامل حتى لو فرض زوال ٢ ّ
 وهو واضح .ّ ألن حاجة العامل إىل الصانع منحرصة بحدوثه فقط؛صانعه
ّ ألن حاجة املعلول إىل العلة الزم إمكانه املاهوي ووصف اإلمكان ؛البطالن ّ

ّم الزم له، بل إن وجود املعلول وجود رابط متعلق حمفوظ مع الوجود الدائ ّ
ّالذات بعلته متقوم هبا، ال استقال ًله دوهنا، كام هو واضح بناء عىل اإلمكان ل ّ

 .الفقري
ّوهبذا يتضح بطالن مبنى املتكلمني القائلني بأن مناط احلاجة إىل الوجود  ّ ّ

ّاجة إىل العلة هو ّ وإذا بطل هذا املقال فالبد أن يكون منشأ احل،هو احلدوث
اإلمكان، إذ لو مل يكن مناط احلاجة ال اإلمكان وال احلدوث لكان اليشء 

ّواجبا قديام وغري حمتاج إىل علة، وهو باطل لثبوت احلاجة إىل الوجود ً ً. 
ّإذن بعد بطالن كون منشأ احلاجة إىل العلة هو احلدوث يثبت أن املنشأ هو  ّ

                                                        
 .٦٢الفصل السادس من املرحلة الرابعة، ص :، مصدر سابقاحلكمةهناية ) ١(
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ّال شك «: ّقة صدر املتأهلني يف األسفار بقولهوقد أشار إىل هذه احلقي. اإلمكان
 ؛ّ وذلك االحتياج إما إلمكانه أو حلدوثه بوجه،يف احتياج املحدث إىل السبب

ّألنا لو قد ًرتفاعهام بقي اليشء واجبا قديام، وهذا اليشء ال يكون حمتاجا ارنا ّ ًً
ّ فإذا ثبت أن هذه احلاجة إما لإلمكان أو للحدوث، وقد ،إىل السبب بطل ّ

 .»ً بقي اآلخر وهو كون اإلمكان حموجا ال غري،أحدمها وهو احلدوث
نعم عىل مبنى احلكمة املتعالية من التشكيك يف الوجود يكون مناط 

ّاحلق أن منشأ احلاجة إىل السبب ال «: احلاجة هو اإلمكان الفقري، لذا يقول ّ
ًهذا وال ذاك بل منشأها كون وجود اليشء تعلقيا متقوما بغري ًّ ًه مرتبطا ّ

 .)١(»إليه
 .»ّوهذه احلجة كاحلجج الثالث «:R قوله�

ّما تقدم من احلجج هي أربعة ال ثالثة، وهي برهان الرتجح وبرهان  ّ
ّالوجوب وبرهان حدوث النفس وبرهان حدوث األجسام، إال أن املصنّف  ّ

ّ ألن األولني وهي برهان الرتجح وبرهان الوجوب واإلمكان ؛ّعدها ثالثة ّ
ّ ألن طريقة االستدالل هبام واحدة، وإن كان احلد ؛ّا حجة واحدةّعدمه ّ

 .ًاألوسط فيهام خمتلفا
 .»ّمبنية عىل تناهي العلل وانتهائها «:R قوله�

 .ّأي مبنية عىل بطالن الدور والتسلسل
 

  
ة براهني أخر إلثبات الواجب، كربهان النفس ّأقام املصنف عد. ١

وقد أفرد هذه الرباهني يف فصل ...  وبرهان احلدوث وبرهان احلركة
 هذه الرباهني ّل؛ ألجل أنّ عن الرباهني التي ذكرها يف الفصل األوّمستقل

                                                        
 .٢٥٣، ص٤ج: صدر سابق، مّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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حيتاج االستدالل هبا إىل  االستعانة ببطالن الدور والتسلسل، بخالف 
 .لّمة يف الفصل األوّالرباهني املتقد

ف من قياسني ّ الذي يتأل هو برهان الشيخ الرئيسلّالربهان األو. ٢
 األوسط ّوقد أبدل املصنف احلد .ّ واآلخر رشطيّاقرتانيني، أحدمها محيل

م مع مبنى ء ليتال)حّوهو وجوب الوجود إىل الرتج(يف برهان الشيخ  
 .مّاملتكل

ق وجود ما يف الواقع ّحتق: متني، األوىلّف من مقدّوالقياس احلميل  يتأل
 ّ فينتج أن،ح الوجودّ موجود فهو مرتجّ كلّأن: يةاخلارجي، أما املقدمة الثان
 .ح عىل عدمهّالوجود املوجود مرتج

 وهي وجود ،ف من نتيجة القياس السابقّا القياس الرشطي فيتألّأم. ٣
ن كان إحه إما بذاته أو بغريه، فّ فيكون ترج،ح عىل عدمهّاملوجود مرتج

 أن ينتهي إىل ّالبدحه بغريه فّن كان ترجإحه بذاته فهو املطلوب، وّترج
 . لبطالن الدور والتسلسل؛واجب الوجود

 اليفيد ّ هذا الربهان هو برهان إينّأشكل عىل هذا االستدالل بأن. ٤
 ـ ح بغريه وهو املعلول املمكنّ وهو املرتجـ السري فيه من املعلول ّاليقني ألن
 .ةّإىل العل
 ّان اإلن الربهان غري منحرص بربهّأجيب عن هذا اإلشكال بأن. ٥
ة الذي يكون ّام هناك برهان آخر وهو برهان املالزمات العامّ وإنّواللم

ل هو الوجود ّالسري فيه من أحد املتالزمني إىل املالزم اآلخر، واملالزم األو
 .ح بذاتهّح واملالزم اآلخر هو مرتجّاملرتج
 :ة فروق بني برهان الصديقني  وبرهان الشيخ الرئيسّذكرت عد. ٦
ا ّكأ برهان الشيخ الرئيس عىل مفهوم الوجود، أمّتا: لّ األوالفرق �

 ضوء احلكمة املتعالية فقد اعتمد عىل حقيقة الوجود يفبرهان الصديقني 
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 .اخلارجية
 مفهوم الوجود الينقسم ّه فرق غري صحيح؛ ألنّوقد ناقشنا ذلك بأن

ة  عن حقيقٍىل ممكن، وإنام أخذ مفهوم الوجود بام هو حاكإإىل واجب و
 .الوجود اخلارجية

ا ّعتامد برهان الشيخ الرئيس عىل اإلمكان املاهوي، أما: الفرق الثاين �
 .يف تقرير احلكمة املتعالية فقد اعتمد عىل اإلمكان الفقري
 اإلمكان املاهوي هو ّوقد ناقشنا هذا الفرق  بأنه فرق غري صحيح، ألن

 ً للوجود فيكون إمكاناًا للامهية ، أما إذا وقع اإلمكان وصفًالذي يقع وصفا
 للوجود ال ًخذ اإلمكان وصفاأ الشيخ الرئيس ّواحلال أن. ً الماهوياًفقريا

 . ً ال ماهوياً فقرياًللامهية فيكون إمكانا
 .إذن اإلمكان املأخوذ يف كال التقريرين هو اإلمكان الفقري

يف تقرير برهان الشيخ الرئيس اعتمد عىل تقسيم : الفرق الثالث �
ىل ممكن وهو اإلمكان املاهوي؛ لذا احتاج إىل بطالن إجود إىل واجب واملو

الدور والتسلسل، وهذا بخالفه يف تقرير برهان احلكمة املتعالية الذي أخذ 
 .اإلمكان الفقري ومن ثم مل حيتج إىل بطالن الدور والتسلسل

خذ يف أحد َأ برهان الشيخ الرئيس وإن ّ بأنًوقد ناقشنا هذا الفرق أيضا
ه يمكن تقريره من دون احلاجة إىل ّ إال أن،ماته بطالن الدور والتسلسلّمقد
 كام ،ّمكان فقري إهوفيه مكان املأخوذ اإلّن ألطالن الدور والتسلسل، ب

 .مّتقد
 ،اد الطريق والغاية يف تقرير برهان احلكمة املتعاليةّاحت: الفرق الرابع �

 .بخالفه يف برهان الشيخ الرئيس
 برهان احلكمة املتعالية مل ّلناها عىل هذا الفرق بأنّلتي سجواملالحظة ا

مات التي اعتمد عليها من أصالة الوجود ّوهي املقد ـ حد فيه الطريقّيت
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 . مع الغاية التي هي إثبات وجود الواجب تعاىل ـ...ووحدته وبساطته
الفارق الذي نعتقده بني التقريرين يكمن يف الفرق يف تفسري ّولعل 
 وحدة الوجود ّنإ فعىل مبنى احلكمة املتعالية ف.وجود يف كال املبنينيوحدة ال

اء ّتنسجم مع الكثرة العزلية، بخالفه عىل مبنى املش هي الوحدة التي ال
 املراد بوحدة الوجود هي الوحدة التي تنسجم مع الكثرة ّنأالذين ذهبوا إىل 
 .العزلية كام تقدم
حد أ ّنو املنسوب اىل الطبيعيني ، أل هو برهان احلركة، وهالربهان الثاين

 مأخوذة من علم الطبيعيات )جساموهي وجود احلركة يف األ(ماته ّمقد
ىل إرجع احلركة أنعم عىل مبنى صدر املتأهلني الذي  ،ّكأصل موضوعي

ال قسم من ّ الوجود السيّن، ألًاال يكون الربهان فلسفيّالوجود السي
 .فةالوجود املطلق الذي هو موضوع الفلس

 :يعتمد يرهان احلركة عىل املقدمات التالية
 . وجود حركة يف العامل:املقدمة األوىل
 .كّ احتياج احلركة إىل حمر:املقدمة الثانية
 .كّك للمحرّحرت مغايرة امل:املقدمة الثالثة
 . بطالن الدور والتسلسل:املقدمة الرابعة

ن انحرص إي، فّ غري مادًا جمردًاك وجودّ البد أن يكون املحر:النتيجة
 أن ينتهي ّ البدّ فهو املطلوب، وإال ـمّكام هو مبنى املتكل ـ د بالواجبّاملجر

 .إىل الواجب بالذات لبطالن الدور والتسلسل
 : مات التاليةّ هو برهان النفس، ويعتمد عىل املقدالربهان الثالث

 .ًدة ذاتاّ النفس جمرّ إن:مة األوىلّاملقد
 .نفس حادثة الّ إن:املقدمة الثانية

 . النفس ممكنة:مة الثالثةّاملقد
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 .ةّ ممكن حيتاج إىل علّ كل:املقدمة الرابعة
 .ّ علة النفس الجسم والجسامين:مة اخلامسةّاملقد
 .دّالنفس أمر جمرّعلة  ّ أن:فينتج

 أن ينتهي إىل ّ فالبدّالإ و،د بالواجب فهو املطلوبّن انحرص املجرإف
 .والتسلسل لبطالن الدور ؛الواجب بالذات
القياس :  برهان احلدوث، ويتألف من قياسني محليني:الربهان الرابع

 :متنيّل يتألف من مقدّاألو
 . األجسام ال ختلو من احلوادث:األوىلّاملقدمة 
 . ما الخيلو من احلوادث فهو حادثّ  كل:مة الثانيةّاملقد
 . حادثة االجسامّأن: ينتج

 :نيف من مقدمتّأما القياس الثاين فيتأل
 . حادثةاألجسام: مة األوىلّاملقد

 . حادث مفتقر إىل حمدثّكل: املقدمة الثانية
 ّن، ألّ وحمدثها أمر الجسم والجسامين، األجسام هلا حمدثّ أن:ينتج

 للدور والتسلسل ًهنام حادثان ، ودفعاة ألّاجلسم واجلسامين حمتاجان إىل عل
كام هو ـ د بالواجب ّ املجرن انحرصإ ، فًا جمردًا أن يكون حمدثها أمرّالبد

 ً أن ينتهي إىل الواجب بالذات دفعاّفهو املطلوب، وإال فالبد ـ مّمبنى املتكل
 .للدور والتسلسل
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ّبعد أن أثبت املصنّف يف الفصول املتقدمة وجود الواجب تعاىل، رشع يف 

ًفصل ببيان أن الواجب تعاىل ال ماهية له، متهيدا إلثبات وحدته وصفاته هذا ال ّّ
  ّ، ألن وحدة الواجب وبساطته تعاىل تبتني عتعاىل كام سيأيت يف الفصل الراب

َّـ كام هو املشهور ـ عىل نفي املاهية والرتكب عنه سبحانه، لذا قدم املصنّف  ّ ّ
ذين عقدمها إلثبات وحدته ّهذا البحث عىل الفصلني الرابع واخلامس الل

 .وبساطته وسائر صفاته تعاىل
ّوقبل بيان األدلة التي أقامها املصنّف عىل نفي املاهية عن الواجب تعاىل، 

 :ينبغي اإلشارة إىل األمور التالية
 .ّاملقصود من املاهية يف املقام: ّاألول
 .األقوال يف املسألة: الثاين
 .ّة عىل نفي املاهية عن الواجبّالنتائج والثمرات املرتتب: الثالث
ّالسبب يف تكرار هذا البحث هنا، ويف اإلهليات باملعنى األعم: الرابع ّ. 

 
نظري » ما هي«ن مأو » ما هو«ن م مأخوذ ّمصدر جعيل: ًة لغةّاملاهي

ال «واحلوقلة من » مبسم اهللا الرمحن الرحي«ّاملصادر اجلعلية، كالبسملة من 
ّحول وال قوة إال باهللا ّ«. 

ّ فالياء للنسبة والتاء للمصدرية، وعند .)ما هو(ن مّوهذه اللفظة مشتقة «
ّدخوهلا حذفت الواو، وأبدلت ضمة اهلاء كرسة، فصارت ماهية ّ وقال . ُ
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ّإن لفظة املاهية مركبة من : البعض ّ تاء الّ االستفهامية وياء النسبة و)ما(ّ
ًعد األلف ملجانستها إياه، هربا من التقاء الساكنني، بة، فزيدت اهلمزة ّاملصدري ّ

ّثم نقلت إىل . ّ ثم قلبت اهلمزة هاء، فحصل املعنى املصدري)مائية(فصارت 
 )ما هو(ّ وإنام نسبت إىل )ما هو( والياء للنسبة إىل )ما هو(ما يقع يف جواب 
ًألهنا تقع جوابا عنه ّ«)١(. 
ًأما اصطالحا  :طلق عىل أحد نحوين، فتّ
ّ وتسمى املاهية باملعنى ،»ما هو«ما جياب به عن السؤال بـ : ّالنحو األول ّ

ما هو اإلنسان؟ والذي يقع يف اجلواب عن هذا السؤال : ّاألخص، كام تقول
 .»حيوان ناطق«وهو » ّماهية«ّيسمى 

ّيراد هبا ما به شيئية اليشء، ويفرسوهنا بام به اليش: النحو الثاين ّ ء هو هو، ُ
ّواملاهية هبذا املعنى أعم من املاهية باملعنى األخص ّ  .ً ومن الوجود والعدم أيضا،ّّ

ّفإن مصداق اليشء إن كان ماهية كاإلنسان، فحقيقته وما به هو هو هي  ّ
 .ّاملاهية

ّوإن كان هو الوجود فامهيته التي هبا هو هو، هو الوجود، وإن كان 
 .التي هبا هو هو، هو العدمّمصداق اليشء هو العدم فامهيته 

ّوعىل هذا فاملاهية باملعنى األعم تشمل املوجودات التي ال ماهية هلا  ّّ
ًباملعنى األول أيضا، كالواجب تعاىل ّ. 

ّإن األمور التي تلينا لكل منها ماهية وإنية، واملاهية «: ّقال صدر املتأهلني ّّ ّ ّ
ّ كام أن الكمي)ما هو(ُما به جياب عن السؤال بـ  ُة ما به جياب عن السؤال بـ ّ

ّوقد يفرس بام به اليشء هو هو، فيعم اجلميع... )كم هو( ّ«)٢(. 
ّإن أخذ «: ّوعلق املصنّف عىل هذا الكالم يف حواشيه عىل األسفار بقوله

                                                        
 .٢٩٣ ص١ ج:، مصدر سابقدرر الفوائد) ١(
 .٢ ص٢ ج:، مصدر سابقّ األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف) ٢(
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َّاجلواب عن السؤال يف هذا التعريف يدل عىل كون املعر ًف ـ بالفتح ـ أمرا ّ
ّ ينطبق هذا إال عىل األمور اخلارجية التي ًمعقوال جائز احللول يف الذهن، وال ّ

ّحيثية ماهيتها دون حيثية وجودها وخارجيتها املقابلة للذهن ّ ّ ما (ّوأما قوهلم . ّ
ّ فكام جيوز انطباقه عىل حيثية ماهية األشياء، كذلك جيوز )به اليشء هو هو ّ

ًصدقه عىل حيثية وجودها، فيكون التعريف الثاين أعم مطلقا ّ ّ«)١(. 
ّقصود من املاهية يف املقام هو النحو األول، أي املاهية باملعنى وامل ّ ّ

ّاألخص، ال باملعنى األعم  .ًالتي تصدق عىل الواجب أيضا ،ّ
 

حتت » املطالب العالية من العلم اإلهلي«كتاب يف ذكر الفخر الرازي 
ّإن وجود اهللا تعاىل نفس ماهيته أ«عنوان  ّإنه من «: »ّو صفة زائدة عىل ماهيتهّ

ًاملعلوم بالرضورة أنا نصف واجب الوجود لذاته بأنه موجود، ونصف أيضا  ّ ّ
ّما أن يكون وقوع لفظ الوجود عىل إ: فنقول. ّممكن الوجود لذاته بأنه موجود

ا أن ال يكون ّإمهذين القسمني بحسب مفهوم مشرتك بني هذين القسمني، و
 .ب االشرتاك اللفظي فقطكذلك، بل يكون بحس

ّفإذا كان احلق هو القسم األول  هذا : فنقول) أي االشرتاك املعنوي(ّ
ّالقسم ينقسم إىل قسمني آخرين، ألن ذلك املفهوم املسمى بالوجود ّإما أن  ّ

ّيقال إنه يف حق واجب الوجود مقارن ملاهية أخرى، ويكون هذا الوجود  ّ ّ
ًصفة لتلك املاهية والحقا من لواح ٌما أن يقال إنه أمر قائم بنفسه إقها، وّ ّّ ُ

ّومستقل بذاته من غري أن يكون صفة ليشء من املاهيات، ومن غري أن يكون  ّ
ّعارضا ليشء من احلقائق، فثبت أن القول يف وجود اهللا تعاىل ال يمكن أن  ً

 :خيرج عن هذه األقوال الثالثة
                                                        

 .٢ ص٢ج، ١ احلاشية رقم :ملصدر نفسها)  ١(
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جب لذاته وعىل لفظ املوجود الواقع عىل الوا :  قول من يقول:ّاألول
ً ال يفيد مفهوما واحدا مشرتكا بني القسمني، بل هو بحسب ،املمكن لذاته ً ً

ّ وهو قول طائفة عظيمة من املتكلمني كأيب احلسن .االشرتاك اللفظي فقط
 .األشعري وأيب احلسن البرصي

ًلفظ املوجود يفيد مفهوما واحدا  : قول من يقول: الثاين أي االشرتاك (ً
ّ أنه يف حق واجب الوجود لذاته وجود جمرد، أعني أنه وجود ّإال) املعنوي ّّ ّ

ً بل يكون وجودا قائام بنفسه، ،ّبرشط كونه غري عارض ليشء من املاهيات ً
 وهو القول الثاين الذي .وهبذا التقدير يكون وجود اهللا تعاىل نفس حقيقته

 .اختاره ابن سينا يف مجيع كتبه
صفة من صفات حقيقة اهللا تعاىل، ّإن الوجود : قول من يقول: الثالث

ّونعت من نعوت ماهيته، وهبذا التقدير فوجود اهللا غري ماهيته وهو قول . ّ
 .)١(»ِّطائفة عظيمة من املتكلمني، وهو الذي نرصناه يف أكثر كتبنا

ّوالذي ينبغي الوقوف عنده مها القوالن األخريان، وأما األول ّفقد بينا  ّ
ً، ولذا سوف نتوفر قليال عىل توضيح )٢(ر يف مباحث رشح األسفاهبطالن ّ

 .ُهذين القولني وما يمكن أن يقال فيهام
 

ّوهو الظاهر مما اختاره الفخر الرازي، ونسبه إىل طائفة من املتكلمني ّ. 
َأنه بعد أن ح: توضيحه ّ أن الوجود يشء واحد يف اجلميع بنحو َمَكّ
ّرصح «عنوي، وال يقع عىل املوجودات بنحو االشرتاك اللفظي االشرتاك امل

                                                        
ّ، اإلمام فخر الدين الرازي، املتوىف سنة املطالب العالية من العلم اإلهلي) ١( : هـ، حتقيق٦٠٦ِّ

 ١ج:  هـ١٤٠٧:  بريوت، الطبعة األوىل،ا، دار الكتاب العريبسقالدكتور أمحد حجازي ال
 .٢٩٠ص

 .٣٩٩ ص١ج: ، مصدر سابقرشح كتاب األسفار األربعة،  الفلسفةينظر)  ٢(



 ١٥٩......................................................................................................له ّماهية ال الواجب ّأن يف

 

ٍبأن وجود الواجب مساو ّ لوجود املمكنات، ثم إنه ملا رأى وجود املمكنات ّ ّ ّ
ٍأمرا عارضا ملاهياهتا، وكان قد حكم بأن وجود الواجب مساو ّ ً  لوجود ًّ

ّاملمكنات، حكم بأن وجود الواجب أيضا عارض ملاهيته، فامهيته غري ّ ً ّ 
ّوجوده، وظن أنه إن مل جيعل وجود الواجب عارضا ملاهيته، لزمه إما كون  ّ ًّ ّ

ّما وقوع الوجود عىل الواجب إًذلك الوجود مساويا للوجودات املعلولة، و
 .)١(»ووجود غريه باالشرتاك اللفظي

ّولعل الظاهر من كلامته مجيعا أنه يريد بيان حقيقة أن وجوده تعاىل  ًّ ّ
ّعارض عىل ماهيت ًه وحقيقته عينا وخارجا، وبتعبريه ٌ ّن الوجود صفة من إ«ً

 .»ّ ونعت من نعوت ماهيته،صفات حقيقة اهللا تعاىل
ّوالشاهد عىل ذلك احلجة التي أقامتها احلكمة املشائية إلبطال هذا القول،  ّ
ّحيث سيتضح أهنا قائمة عىل افرتاض أن عروض الوجود للامهية وزيادته  ّ ّ ّ

 .الواقع اخلارجي ال التحليل العقيل النفس األمريّعليها، إنام هي يف 
عىل للوجود ّإذن فهذا القول ـ بحسب ظاهره ـ يذهب إىل الزيادة العينية 
ًاملاهية فيه تعاىل، فضال عن الزيادة والعروض الذهني له عليها  ولكن من ،ّ

ّجهة أخرى يرى أن ماهيته جمهولة الكنه بالنسبة إلينا، وال يمكن الوقوف  ّ
ّها كام هو احلال يف املاهيات اإلمكانية التي يمكن التعرف عليها وجعلها يف علي ّ ّ

 .»ما هو«جواب السؤال بـ 
 
ًإن واجب الوجود ال ماهية له ـ بحسب التحليل العقيل ـ فضال : وهو ّ ّ

ّعن الواقع اخلارجي، وهذا بخالف املمكن كاإلنسان مثال، فإن ل ّه ماهية هي ً
 .ًاحليوان الناطق، ووجودا هو كونه يف األعيان

                                                        
 .٣٢ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات) ١(
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ّوهذا القول هو خمتار احلكامء عموما، سواء يف املدرسة املشائية أو احلكمة  ً
ًوسواء كانوا قائلني بأصالة الوجود أو ال، فإهنم مجيعا قائلون يف «. املتعالية ّ

ّأنيته تعاىل ماهيته(ّهذه املسألة بأن  ّماهية له سوى الوجود  بمعنى أن ال )ّ
ّاخلاص املجرد عن مقارنة املاهية، وكام أهنم متفقون يف أن الوجود أص ّ ّ ّّ ل فيه يّ

ّتعاىل، كذلك متفقون أن ذلك الوجود األصيل إنية رصفة ّّ«)١(. 
ّإن األول ال ماهية له وراء «: »ّإهليات الشفاء«قال الشيخ ابن سينا يف  ّ ّ

ّ ال يصح أن يكون له ماهية يلزمها وجوب ّبمعنى أن واجب الوجود» ّاإلنية ّ
 .الوجود

ّثم أوضح هذا املدعى من خالل مثال، هو أن املبدأ تعاىل يتصف بأنه  ّ ّّ ّ
ًوالذي جعله ـ أي املبدأ ـ منهم واحدا، فمنهم من جعل املبدأ «: واحد فقال

ًاألول ال ذات الواحد، بل شيئا هو الواحد، مثل ماء أو هواء أو نار أو إنسا ن ّ
واحد، ومنهم من جعل املبدأ ذات الواحد من حيث هو واحد، ال يشء 
ّعرض له الواحد، ففرق إذن بني ماهية يعرض هلا الواحد واملوجود، وبني 

 .الواحد واملوجود من حيث هو واحد وموجود
ّإن واجب الوجود ال جيوز أن يكون عىل الصفة التي فيها تركيب، : فنقول

ّحتى يكون هناك ماهية م ّا، وتكون تلك املاهية واجبة الوجود، فيكون لتلك ّ
ًاملاهية معنى غري حقيقتها، وذلك املعنى وجوب الوجود، مثال إذا كانت تلك  ً ّ

ّاملاهية أنه إنسان فيكون أنه إنسان غري أنه واجب الوجود ّ ّ ّ«)٢(. 
ًثم إن أصحاب هذا القول اختلفت تعبرياهتم يف بيان هذه احلقيقة، فتارة  ّ ّ

                                                        
آية اهللا حسن حسن زاده اآلميل، : ، تصحيح وتعليقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(

 .١٥٩ ص١ج:  هـ١٤١٤إلسالمي، ّمؤسسة الطباعة والنرش، وزارة الثقافة واإلرشاد ا
 .٣٤٤ ص،ّ اإلهليات، الفصل الرابع من املقالة الثامنة:، مصدر سابقالشفاء) ٢(
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ّإن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته«: عن ذلك بقوهلمّعرب  ّ ، وأخرى )١(»ّ
ّإن واجب الوجود ال ماهية له«: ّعرب عنها وهو . كام عنون به الفصل يف املقام» ّ

ّإن األول ال ماهية له غري اإلنية«: ّالذي أشار إليه الشيخ يف اإلهليات بقوله ّ ّ ّ«. 
ّ هذين التعبريين ـ اللذين قد من هنا حاول مجلة من احلكامء اجلمع بني

ُيتوهم منهام أن أحدمها يثبت املاهية للواجب واآلخر ينفيها ـ أن املثبتة يراد  ّّ ّ ّ
ّ املاهية باملعنى األعم، والنافيه يراد منهامن ّ املاهية باملعنى األخصهاّ قال شيخ . ّ

ُواملاهية قد يعنى هبا ما به يكون اليشء هو ما«: اإلرشاق السهروردي  هو، ّ
ّ وقد ختصص بام يزيد عىل )ّماهيته نفس الوجود(وهبذا املعنى يقولون للباري 

ّالوجود مما به اليشء هو ما هو، فتقترص عىل أشياء الوجود من لواحقها، وهبذا 
ّاألول ال ماهية له(: االعتبار يقولون  لذا .)٢(» أي أمر يعرض له الوجود)ّ

جود واجب الوجود ووجوبه نفس ّإن و«: عنون الطويس هذا املبحث بعنوان
 .)٣(»حقيقته

ّوهبذا يتضح أن مفهوم املاهية التي تسلب عنه غري مفهوم املاهية التي  ُّ ّّ
ّإنه تعاىل إنية «: ّوهذا ما أكده بعض األعالم املعارصين بقوله. )٤(تثبت عليه ّ

ًرصفة ووجود بحت وحقيقة حمضة ال تشوبه وصمة املاهية أصال، فلو أطلقت  ّ
ّتعاىل فهي بمعناها األعم، أي ما به هو هو، فإن املاهية هبذا املعنى يصح عليه  ّ ّ ّ

ّإطالقها عىل الوجود أيضا، فيصح إطالقها عليه تعاىل ّوأما بمعناها األخص،  .ً ّ

                                                        
 .٥١ ص، الفصل الثالث من املرحلة الرابعة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 ١ج: ي كوربن، كتاب املقاوماتنره: ّ، تصحيح ومقدمةّجمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق) ٢(

 .١٧٥ص
ّ املسألة السادسة والثالثون من الفصل األول :، مصدر سابقشف املراد يف رشح جتريد االعتقادك) ٣(

 .٦٢ ص،ّمن املقصد األول
 .٣٩٩ ص١ج:  ، كتاب املشارع واملطارحاتّجمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق) ٤(
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 .)١(»فهو مسلوب عنه تعاىل ،أي ما يقال يف جواب ما هو
ّإال أن صدر املتأهلني عرب عن ذلك بنحو ثالث، حيث قال ّ ّ ّ أن واجب يف«: ّ

ّالوجود إنيته ماهيته ّ بتقديم اإلنية عىل املاهية، ال العكس كام ذكر املصنّف )٢(»ّ
ّيف الفصل الثالث من املرحلة الرابعة من الكتاب ـ وهو املشهور ـ فلعل النكتة 
ّيف ذلك أن هذا أنسب بمذاقه ومرشبه، بل ومرشب كل من هو قائل بتشكيك  ّ

ّ ألن ما هو األصل إنام هو ا؛قطىل فالوجود، بل بأصالته فيه تعا ّنية ـ دون إلّ
ّاملاهية ـ والغرض يف املقام أن تلك اإل ّنية الواجبة ليست إال الوجود البحت ّ ّ

 .واحلقيقة املحضة
ّوأما عىل مرشب من ذهب عىل أنه ليس له تعاىل وجود خاص له، بل  ّ ّ

ّحقيقة يعربون عنها جمازا بالوجود اخلاص ً عاىل منشأ لآلثار كام ّ، ألن حقيقته تّ
ّماهيته إنيته«ّأن الوجود كذلك، فتعبري القوم أقرب، أي األوىل  وهو أنسب » ّ
ّبمذهب األشعري أيضا ألن مذهبه هو املرشب الثاين ً. 

ّوهذا ما أشار إليه الالهيجي يف حترير حمل النزاع وبيان املرشبني حيث 
 عىل )ّجب هي وجوده وإنيتهّماهية الوا(ّاعلم أنه يمكن أن يفهم قوهلم «: قال

 :وجهني
ّأن الواجب الوجود ليس له حقيقة ووجود خاص قائم به، بل : أحدمها ّ

ّاملراد من الوجود اخلاص به هو حقيقته عىل طريقة ما يقوله األشعري يف 
ّاملاهيات املمكنة بالقياس إىل الوجود مطلقا، وحاصله أن ذاته تغني غناء  ً ّ

ّإن تعينه نفس ذاته و: نالوجود عىل قياس ما يقولو  .ّن صفاته عني ذاتهإّ
ّأن ليس له ماهية وحقيقة وراء وجوده اخلاص به، بل ماهيته : وثانيهام ّ ّ

                                                        
:  زاده اآلميلآية اهللا حسن حسن: ، تصحيح وتعليقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .١٥٩ ص١ج
 .٤٨ ص٦، ج٩٦ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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 .ّوحقيقته عبارة عن وجود خاص قائم بذاته
ّفعىل األول، يكون مناط موجوديته ومصداق محل موجود عليه إنام هو  ّ ّ

ّاته تنوب مناب احلصة من كون ذاته بحيث ينتزع منها الوجود بذاهتا، فذ
 .الوجود املطلق والفرد منه، ويكون هذا هو معنى كون وجوده نفس ذاته

ّوعىل الثاين، يكون مناط موجوديته ومصداق محل موجود عليه إنام هو  ّ
ًكون ذاته فردا خاصا من الوجود، قائام بذاته ال بامهيته، فتكون ذاته وجودا  ً ًّ ًّ

 .)١(»ًوموجودا باعتبارين
 

ًهذا القول يأخذ من كل من القولني السابقني شيئا ويدع شيئا آخر ً ٍّ. 
ّأما املأخوذ من األول فهو قبول أن للواجب تعاىل ماهية باملعنى األخص  ّ ّّ ّ
ّووجودا بحسب التحليل الواقعي النفس األمري، وذلك ألن مقتىض كونه  ً

ًوجودا شخصيا ممتازا ً ّ عن غريه، كونه واجدا ملا به يمتاز عام عداه، وما به ًّ ً
ّامتياز كل موجود عن غريه هو ماهيته التي تقال يف جواب  ، وذلك »ما هو«ّ

ّألن رصيح العقل يشهد بأن فرض وجود ال حقيقة له إال جمرد احلصول يف  ّ ّ ّ
ّاألعيان يكون حماال، بل البد وأن يفرض العقل ماهية وحقيقة، ثم حيك ّ ّ م ً

ّعليها بأهنا حاصلة يف األعيان، فأما فرض موجود ال ماهية له وال حقيقة له  ْ ّ ّ
ّإال جمرد احلصول يف األعيان، فهذا ال يقبله العقل البتة ّ ّ. 

 .ّوأما املرتوك منه، فهو دعوى الزيادة والعروض بحسب الواقع اخلارجي
ًواملأخوذ من الثاين أن الواجب تعاىل بسيط حقيقة يف متن األ ّعيان، وأن ّ

ّماهيته عني وجوده اخلارجي من دون تقدم أحدمها عىل اآلخر يف الواقع  ّ
                                                        

آية اهللا حسن زاده اآلميل، : ، تصحيح وتعليقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةًنقال عن ) ١(
 .١٦٠ ص١ج:  احلاشية
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ّاخلارجي، ألن املوجود يف احلقيقة هو الوجود، واملاهية منتزعة عنه وإذا جاء . ّ
ّيف كلامت األعالم تقدم الوجود ـ بحسب العني ـ عىل املاهية، فمعناه أن  ّ ّ

ّق يف متن األعيان، لكونه نفس التقرر ّ والتحقرّقرتالوجود هو األصل يف ال
ًفيها، واملاهية مفهومة منه منتزعة عن نحو الوجود اخلاص، فتكون فرعا  ّ ّ

ّللوجود هبذا االعتبار، ال بمعنى املعلولية والتأثر ّ. 
ّوأما املرتوك من الثاين، فهو القول إنه ال يمكن حتليل واجب الوجود  ّ

ّعقال إىل ماهية ووجود ً. 
ّام أن األشياء هي ذوات ثبت هلا الوجود، ويوجد فرق بني واحلاصل ك

ّذلك واجب الوجود حيث إن الواجب هو حقيقة ثبت فكالذوات والوجود، 
ّفمن هذه اجلهة ال فرق بني الواجب وغريه، أي إنه يثبت له عند . هلا الوجود

ّالتحليل العقيل النفس األمري، معنى ذايت ومعنى وجودي ً ولكن فرقه عن . ً
ّه من األشياء هو أن باقي األشياء معلومة املاهية والكنه، أو أهنا ال أقل غري ّ ّ ّ

ًقابلة للمعلومية، حيث نستطيع أن نشري إليها كذوات ونقول مثال هذا : ّ
ّوالكل معلوم املاهية، أما احلق تعاىل فإن » ج«وهذا » ب«وهذا » أ«املوجود  ّ ّ ّ ّ

ُماهيته جمهولة الكنه، ولكن هذا ال يعني  ّأنه ال ماهية لهّ ّ. 
ّوهبذا يتضح معنى قوهلم إن  ّفإن املقصود من » ّماهيته تعاىل عني وجوده«ّ

ّن املاهيات اإلمكانية إذا قطعنا النظر عام سواها، ال تقتيض بذاهتا أذلك  ّ ّ ّ
نعم، ينتزع . ّالوجود وال العدم، أي أهنا ال ينتزع من ذاهتا الوجود وال العدم

ّالتعليلية، عندها تكون هذه املاهيات منشأ النتزاع ّمنها ذلك مع احليثية  ّ
 .ّالوجود، أي بعد أن توجدها علة خارجة عن ذاهتا

ّأما ذات واجب الوجود، فهي ذات يمكن انتزاع الوجود منها بقطع 
 .النتزاع الوجود منها  سواها، فهي يف مرتبة ذاهتا منشأّالنظر عام

ّء عن غريه املاهية، وهي ما كيف يصدق عىل ما به امتياز اليش: ال يقال
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ّوال يمكننا العلم بامهيته حتى نقوله يف » ما هو«يقال يف جواب السؤال بـ 
 ؟»ما هو«جواب 

ُليس معنى كون اليشء له ماهية تقال يف جواب : ّفإنه يقال هو أن » ما هو«ّ
ّنقدر عىل معرفة تلك املاهية، وإنام املراد هو قبوله لذلك وإن مل نقدر عليه،  ّفإن ّ

 .ّ ال ينايف كونه ذا ماهية يف الواقع ونفس األمر،ّعدم علمنا بامهية يشء
 

ّتعد مسألة نفي املاهية عن الواجب تعاىل ـ عند املشهور من احلكامء ـ من  ّ
ّالركائز األساسية والقاعدة التحتية لكثري من ّ فروع ومسائل اإلهليات باملعنى ّ

ّاألخص، ملا يرتتب عليها من نتائج وثمرات كبرية، ويف ًما ييل نشري ـ إمجاال ـ  ّ
 :ّ النتائج والثمرات املرتتبة تلكّإىل أهم
ّ ـ انطالقا من نفي املاهية عن الواجب تعاىل، يمكن إثبات بساطة ١ ً

 سائر املوجودات وبني اّالذات اإلهلية، وعدم وجود جنس مشرتك بينه
األخرى، كام نلمس ذلك بوضوح من استدالالت الفالسفة عىل بساطته 

ّ كام فعله ـ عىل سبيل املثال ـ صدر املتأهلني الذي أثبت بساطة الذات ،تعاىل
ّاإلهلية من خالل نفي املاهية عنه تعاىل، حيث قال ّكل ما يفصله الذهن إىل «: ّ

بة ذاته ـ مع قطع النظر عن العارض معروض وعارض هو الوجود، كان يف رت
ّالذي هو الوجود ـ كليا بالرضورة، وكل ما له ماهية كلية، فنفس تصورها ال  ّ ّّ ّ ً

ّيأبى أن يكون هلا جزئيات غري متناهية إال ملانع خارجي ّ فلو كان املفروض . ّ
ّواجبا معنى غري نفس الوجود، يكون معنى كليا له جزئيات بحسب العقل،  ًّ ًً ً

ّجلزئيات إما أن تكون مجيعها ممتنعة لذاهتا أو واجبة لذاهتا أو ممكنة فتلك ا ّ
ّال سبيل إىل األول، وإال ملا حتقق يشء منها، والكالم عىل تقدير وجود . لذاهتا ّ ّ

ّفرد واجب منها، فال يمتنع يشء منها ملاهيتها، وال إىل الثاين وإال لوقع الكل  ّ ّ
ّن هذا الواقع ممكنا أيضا، مع أنه واجبّوهو حمال، وال إىل الثالث وإال لكا ً ً .

ّ إن كان يف الوجود واجب بالذات فليس له ماهية وراء نفإذ. هذا خلف
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 .)١(»الوجود بحيث يفصله الذهن إىل أمرين، فهو الوجود الرصف
ُ ـ إن نفي املاهية عنه تعاىل يكشف عن عدم قدرة العقل عىل معرفة كنه ٢ ّ ّ

ّالذات املقدسة، ألن العق ّل إنام يستطيع اكتناه املاهيات فقط، وبعد نفي املاهية َّ ّ ّ
 ّعنه تعاىل كيف يستطيع العقل اكتناه كنه الذات املقدسة؟

ّوقد تقدم يف األبحاث السابقة أن العقل ال يستطيع أن يعرف حقيقة  ّ
ّإن حقيقة الواجب «: ّ قال صدر املتأهلني يف األسفار؛الواجب بالعلم احلصويل

ّحد بالعلم احلصويل الصوري، فهذا مما ال خالف فيه ألحد من غري معلومة أل
ّاحلكامء والعرفاء، وقد أقيم عليه الربهان، كيف وحقيقته ليست إال نحو  ُ
ًوجوده العيني اخلاص به، وليس الوجود اخلاص لليشء متعددا، بخالف  ّ ّ ّ ّ

َاملاهية، فإهنا أمر مبهم ال تأبى تعدد أنحاء الوجود هلا، والع ُّّ ٌ ّلم باليشء ليس إال ّ
فال يمكن للعقل أن . )٢(»ّنحو من أنحاء وجود ذلك اليشء للذات املجردة

ّمن خالل أسامئه وصفاته الذاتية والفعلية التي هي إال ّيتعرف عىل اهللا تعاىل  ّ
ّليست مفاهيم ماهوية وإنام هي مفاهيم عقلية ّّ. 

ّ ـ من خالل نفي املاهية عنه تعاىل يتم إثبات توحيد٣ ًه تعاىل، مضافا إىل ّ
: ّ قال صدر املتأهلني يف األسفار؛ّدفع بعض الشبهات املتوجهة صوب التوحيد

ّوليعلم أن الرباهني الدالة عىل هذا املطلب « َّ  الذي هو من )أي توحيده تعاىل(ُ
ّأصول املباحث اإلهلية كثرية، لكن تتميم مجيعها مما يتوقف عىل أن حقيقة  ّ ّ ّ ّ

ّ القائم بذاته املعرب عنه بالوجود املتأكد، وهبا توجود البحالواجب تعاىل هو ال َّ
ُيندفع ما تشوشت به طبائع األكثرين وتبلدت أذهاهنم مما ينسب إىل ابن  ّّ ّ

، )٣(»ّكمونة، الشتهاره بإبداع هذه الشبهة العويصة والعقدة العسرية احلل
                                                        

 .٢٨ص: ، مصدر سابقاملبدأ واملعاد)  ١(
 .١١٣، ص١ج: ، مصدر سابقّ يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية ) ٢(
 .املصدر نفسه)  ٣(
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ّوغري ذلك من النتائج والثمرات املرتتبة عىل نفي املاهية عن  . الواجب تعاىلّ
 

 

ّال خيفى أن نفي املاهية عن الواجب تعاىل قد طرح يف اإلهليات باملعنى  ُّ ّ
ّاألعم، وكذلك يف اإلهليات باملعنى األخص، كام فعل ذلك صدر املتأهلني يف  ّ ّ ّ

ّاحلكمة، ويتلخص سبب تكرار هذا البحث األسفار وتبعه املصنّف يف هناية 
ّيف كال املوضعني يف أن الغرض من نفي املاهية عن الواجب تعاىل يف اإلهليات  ّ ّ
ّباملعنى األعم هو ألجل بيان أن الواجب تعاىل ال حيتاج إىل غريه يف عروض  ّ

ّالوجود للامهية، ألنه تعاىل ال ماهية  وراء وجوده، أي نفي الواسطة يف  لهّّ
ّ أما الغرض من طرح البحث يف اإلهليات باملعنى األخص فهو .روضالع ّ ّ

ّألجل بيان أن وجود الواجب ال حيتاج يف حتققه إىل غريه، أي نفي الواسطة يف  ّ
ّالثبوت، بخالف املمكن فإنه لكي يتحقق ويوجد ّ البد له من واسطة يف ثبوته ،ّ

 .ّوحتققه
ألسفار حينام طرح صدرا  يف حاشيته عىل افإليه املصنّ أشار هذا ماو

ّبحث نفي املاهية عن الواجب تعاىل يف اإلهليات باملعنى األعم، حيث  ّ : قالّ
  املوجود)ّصدر املتأهلني( ّهذا البحث ال حميص عنه حتى عىل تقسيم املصنّف«

إىل الواجب واملمكن، بانتزاع الوجود عن ذاته بذاته، وانتزاعه بمالحظة 
ً التقسيم يمكن أن يكون موجودا بالواسطة يف ّغريه، فإن املمكن عىل هذا

ّالثبوت كالوجود اإلمكاين، أو الواسطة يف العروض كاملاهية، فالواجب 
ّموجود بذاته من غري واسطة خارجة، أعم من الواسطة يف الثبوت والواسطة 
ّيف العروض، إال أن الذي يثبته نوع الرباهني من وجود الواجب هو املوجود  ّ

ة يف الثبوت لوجوده، فنفي الواسطة يف العروض يف مورده الذي ال واسط
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ّحيتاج إىل هذا البحث، حتى يتم للواجب مصداق عىل هذا التقسيم ّ«)١(. 

                                                        
 .٩٦، ص١، ج٢احلاشية رقم : ، مصدر سابقّ يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية)  ١(
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ِد تقدمتَق َ، وتبنيِ واإلمكانِ الوجوبِ يف مرحلةُ املسألةّ  َّ هناك أنّ
ٌ ماهيةُ ما لهَّكل َاهية فال مٍ بممكنَ ما ليسَّ إىل أنُ، وينعكسٌ ممكنَ فهوّ ّ 
َ ال ماهيةِ بالذاتُ، فالواجبُله  .ِ بالذاتُ، وكذا املمتنعُ لهّ

َ أيضا احلجةَنا هناكْوأورد ِ املاهيةِوها لنفيُ التي أقامَ املشهورةًّ  ِ عنّ
ُ أنهَوهي ،َسَّ وتقدَ تعاىلِالواجب ٌ ماهيةَ تعاىلِ للواجبْو كانتَ لّ  َ وراءّ
ها ِسُّ يف تلبُ، فتحتاجًعدومة وال مًا ال موجودةِ يف ذاهتْ، كانتِوجوده
 .ٍ إىل سببِبالوجود

ُ إما ذاهتُوالسبب  .ٌ حمالِنيَّقِّنها، وكال الشِ مٌ خارجٌا أو أمرّ
ُأما كون ِا سببا لوجودِ ذاهتّ ه ِبِّ عىل مسبٌمِّ متقدَ السببَّها، فألنً

ِوجودا بالرضورة . ٌها، وهو حمالِها عىل وجودِها بوجودُمُّ تقدُمَ، فيلزً
ِها سببا لوجودِ غريُ كونّوأما ُها، فألنهً َ معلوليةُمِستلزَ يّ  ِ الواجبّ

َ ممكنا وقُ، فيكونِ الغريَ لذلكِبالذات ِ واجبا بالذاتَضِرُد فً ، هذا ً
ٍ ذا ماهيةِ بالذاتِ الواجبُ فكون.ٌخلف  َوُوه. ٌ حمال،هِ وجودَ وراءّ

 .ُاملطلوب
ٌ حجةِوهذه ٌ تامةٌ برهانيةّ  .يهاَ علَبارُ ال غّ

ِنقضها باملاهيةو ّ َ فرضَّإن: ِ ـ بتقريبِ التي للممكناتِ املوجودةُ ْ 
ِ املاهيةِكون ٌ علةِ للواجبِ املفروضةّ ٌ فاعليةّ  َمُّ اقتىض تقدِها، لوِ لوجودّ
ِاملاهية ِه يف املاهياتُ نظريَ هلا، لزمِها املعلولِ عىل وجودّ  ِ املوجودةّ

َ ماهيةَّ، فإنِللممكنات  يف ِ كالفاعلُه، والقابلِود لوجٌ قابلةِ املمكنّ
 ِمُّ تقدَ وجوبَّ، ألنٍ مستقيمُ ـ غريِ إليهُِدستنَه عىل ما يِمُّ تقدِوجوب
ِ إنام هو يف القابلِ بالوجودِ عىل مقبولهِالقابل ٌ الذي هو علةّ ٌ ماديةّ ّ.  
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ُ املتقدمةَيِفه ِ واملادةِ الصورةَنِ مُ املجموعَوُا الذي هِ عىل معلوهلّ ّ ،
ُوماهية ً علةْ ليستِملمكن اّ ً ماديةّ  إىل ِه وال بالنسبةِ إىل وجودِ بالنسبةّ
ِاملاهية ُ، وإنام قابليتِةَ املوجودّ ّ  َ املمكنِ العقلُ حتليلُهُ منشأٌّ عقيلٌها اعتبارّ

ٍإىل ماهية ُ، واختاذٍ ووجودّ َه املاهيةّ  .ً حمموال هلاَ والوجودً موضوعةّ

ُ املاهيةِ ليست:ِوباجلملة ً علةّ ًية فاعلّ ً علةْتَضِرُو فَ لْ، لكنِ للوجودّ ّ 
ًفاعلية ً علةْها كانتِ لوجودّ ً حقيقيةّ  َ احلاجةَّ، فإنًم حقيقةُّ التقدَ واجبةّ
ِإىل علة ٌ حقيقيةٌ حاجةِ الوجودّ ً علةُِعتبَستَ تّ ً حقيقيةّ  إىل ِ احلاجةِ، بخالفّ
ٌ، فإهنا اعتبارَ الوجودُ يقبلٍّ ماهويٍقابل ُ، واملاهيةٌّ عقيلّ  ـ ِ ـ يف احلقيقةّ

 . لهٌ، ال معروضةِ للوجودٌعارضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧١......................................................................................................له ّماهية ال الواجب ّأن يف

 

 

 

ّ أربعة أدلة عىل نفي املاهية عن »هناية احلكمة«أقام املصنّف يف كتاب  ّ
ّالواجب تعاىل، تقدمت ثالثة منها يف الفصل الثالث من املرحلة الرابعة، 

ّوالربهان األول الذي أورده املصنّف .  هذه املرحلةًوأضاف إليها دليال آخر يف
ّيف كال املوضعني ينطلق من تساوق املاهية مع اإلمكان، كام ثبت ذلك يف 

ّالفصل األول من املرحلة الرابعة، فينتج أن ال ماهية لغري املمكن ّأما الربهان . ّ
هذه املرحلة ّالثاين الذي ذكره املصنّف يف املرحلة الرابعة فقد كرر ذكره يف 

ًمتهيدا لذكر إشكال واإلجابة عليه، مضافا إىل أن هناك فرقا بني التقريرين كام  ّ ً ً
ّسيتضح، وأما الربهان الثالث فقد خص ذكره باملرحلة الرابعة ومل يذكره يف  ّ ّ
ّهذه املرحلة، أما الربهان الرابع فقد خص ذكره يف هذه املرحلة دون املرحلة  ّ

 :ّض تلك األدلةرستعنما ييل  ويف .الرابعة
 

ّأن كل ما :  وهي)١(ّينطلق هذا الدليل من قاعدة تقدمت يف املرحلة الرابعة ّ
ّ أن ما ليس :ّله ماهية فهو ممكن، وينعكس بعكس النقيض املخالف إىل

ّبممكن فال ماهية له، فواجب الوجود بذاته ال ماهية له، وهو املطلوب ّ. 
ّأما الدليل عىل أن كل ّ ّ ما له ماهية فهو ممكن، فلام تقدم من أن اإلمكان ّ ّ ّ

ّ للامهية، ألن املاهية من حيث هيّالزم ذايت ّ ال تتصف برضورة الوجود وال ،ّّ
ّإن اإلمكان الزم «:  وهذا ما أشار إليه املصنّف هناك بقوله.برضورة العدم

عة، فكانت يف ّاملاهية، إذ لو مل يلزمها جاز أن ختلو منه، فكانت واجبة أو ممتن

                                                        
 .٥١ ص، الفصل الثالث من املرحلة الرابعة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
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 ال موجودة وال ،ّ واملاهية من حيث هي.نفسها موجودة أو معدومة
 .)١(»معدومة

ّواملقصود من كون اإلمكان ذاتيا للامهية هو الذايت يف باب الربهان، أي ما  ًّ
ًكان منتزعا من حاق املاهية حمموال عليها، مقابل املحمول بالضميمة الذي  ّ ّ ً

واملراد «:  قال املصنّف؛ضامم يشء إىل الذاتىل انعّيتوقف انتزاعه ومحله 
ّ فرض املاهية من حيث هي، يكفي يف اتصافها ّنأ :ًالزما هلا) اإلمكان(بكونه  ّ

 .)٢(»باإلمكان، من غري حاجة إىل أمر زائد
ال منافاة «: وهذا ما أشار إليه السبزواري يف حواشيه عىل األسفار بقوله

ًبني كون اليشء عرضيا بمعنى اخل ّ َ ًارج املحمول، وبني كونه منتزعا من نفس َ
ّفام قالوا من أن اإلمكان ذايت. ّذاته كالشيئية  املراد به الذايت يف باب الربهان، :ّ

ًوما قالوا إنه ليس ذاتيا ّ  .)٣(» املراد به الذايت يف كتاب إيساغوجي:ّ
ّإذ ال يتصف اليشء بال رضورة الوجود «ّفاملاهية إذن يف نفسها ممكنة 

ّم إال إذا كان يف نفسه خلوا من الوجود والعدم مجيعا، وليس إال املاهية والعد ّ ًّ ً ِ
ّمن حيث هي، فكل ممكن فهو ذو ماهية ، وينعكس بعكس النقيض )٤(»ّ

ّأن ما ال إمكان له فال ماهية له: املوافق  .ّ الواجب تعاىل ال ماهية له:إذن. ّ
 

ّلكي يتضح أن هذا الدليل لن ّفي املاهية عن الواجب تعاىل، تام أّ  ال؟ وّ
ّإن املاهية من حيث هي هي«ّالبد من اإلشارة إىل ما هو املراد من قوهلم   ال ،ّ

ً فإنه تارة ير»موجودة وال معدومة ّ ن كال من الوجود والعدم غري أ :د من ذلكاّ
                                                        

 .٤٤ ص،ّ الفصل األول من املرحلة الثالثة:ه املصدر نفس)١(
 .نفسهاملصدر ) ٢(
 .١٥٧ ص١ج، ١: احلاشية رقم :، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(
 .٤٤ ص،ّ الفصل األول من املرحلة الثالثة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ٤(
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ّمأخوذين يف حدها، بمعنى أننا إذا أخذنا بعني االعتبار ماهية من امل ّ ّاهيات ّ
ًكاإلنسان مثال، فإنه من حيث هو إنسان، مغاير لكونه موجودا أو معدوما ً ّ ً. 

ّإال أن هذا ال يثبت أن كل ما له ماهية فهو ممكن الوجود ّ ّ ّ ّ بمعنى أنه يمكن أن ،ّ
 .يوجد ويمكن أن يعدم، أي مسبوق بالعدم وملحوق به

 يف  إنسان خلوّية اإلنسان من حيث هوّ كام أن ماه:والدليل عىل ذلك هو
ّحد ذاته عن الوجود والعدم، فكذلك العلة والوحدة والعلم والقدرة وسائر  ّ

ّة الفلسفية واملنطقيةنياملعقوالت الثا ّنه إذا كان جمرد كون اليشء واحلاصل أ. ّ ّ
  ـًبمعنى عدم كون الوجود أو العدم مأخوذا يف ذاتهـ ًا من الوجود والعدم خلو

ّكافيا التصاف اليشء با ّإلمكان ومصححا له، فكل ما هو غري الوجود والعدم ً ً ّ
ّ عنهام، والبد أن يتصف باإلمكان، وال خيتص ذلك باملاهيةٌخلو ّ ّ ّ. 

ّفإذن ما ورد أن املاهية من حيث هي ليست إال هي وإن كان صحيحا، إال  ًّ ّّ
ّأن هذا احلكم ال خيتص باملاهية، فإن كل ما فرضته فهو ّ ّّ  ال ، من حيث هو،ّ

ًوعىل هذا فال تنايف هذه القاعدة كون اليشء واجبا أو ممتنعا من . ّ إال هويكون ً
ّغري أن يؤخذ الوجوب أو االمتناع يف حد املاهية ّ وهذا ما رصح به صدر .ّ

ّاملتأهلني يف صفات الواجب تعاىل الذاتية، حيث قال عنها ٍإهنا معان«: ّ ّ متكثرة ّ
ّمعقولة يف غيب الوجود احلق تعاىل، متحد ة يف الوجود، واجبة غري جمعولة، ّ

 ملا ثبت ؛ّمت رائحة الوجودشّومع ذلك يصدق عليها أهنا بحسب أعياهنا ما 
ّوتبني أن املوجود بالذات هو الوجود، فهي  ليست بام هي ) ّأي املعاين الذاتية(ّ

ّهي موجودة وال معدومة، وهذا من العجائب التي حيتاج نيلها إىل تلطف 
 .)١(»شديد للرسيرة
ّكل ما له ماهية فهو ممكن«: إذن فقوهلم  مل يكن املراد من اإلمكان اّتام، إذ» ّ

ّما يقابل الوجوب واالمتناع، وإنام املراد منه أن الوجود والعدم غري مأخوذين  ّ
                                                        

 .١٤٤ ص٦ ج:، مصدر سابقبعةّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األر) ١(
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ّأما إذا كان املراد من اإلمكان ما يقابل وجوب الوجود، فهذه . ّيف حد اليشء
ّالقاعدة ـ أعني كل ما له ماهية ف ّهو ممكن ـ غري تامة، وذلك ألنه من املمكن ّ ّ

 :ّأن تكون املاهيات بنحوين
ًا خارجا، فتكون ممكنة هّماهيات ال تقتيض بحسب ذاهتا وجود �

ًالوجود، وحتتاج إىل سبب وعلة لكي تتحقق وتوجد خارجا ّ ّ. 
ّوماهيات ليست كذلك، وإنام هي بنفسها وذاهتا تكون مقتضية  � ّ

 . الوجودللوجود، فتكون واجبة
ّوليس املراد من االقتضاء هنا العلية واملعلولية اخلارجية حتى يقال بلزوم  ّ ّ ّ
ّتقدم العلة عىل املعلول وجودا، فيلزم تقدم اليشء عىل نفسه، بل املراد العلية  ّّ ًّ
ّواملعلولية التحليلية بلحاظ الواقع ونفس األمر، وإن مل يكن هناك أي تعدد أو  ّ ّ

ّام هو احلال يف األربعة والزوجية فإن األربعة تقتيض ّتركب يف اخلارج، ك ّ
ّكون هناك علية ومعلولية خارجية بينهام، بل مها يّالزوجية، ولكن ال بنحو  ّ ّ

، وكام أوضحنا ذلك يف مباحث الربهان يبنحو التحليل الواقعي النفس األمر
ّاللمي ـ كام هو التحقيق يف املسألة ـ فإن قولنا  إنسان ّزيد إنسان، وكل(: ّ

ّ فاإلنسان وإن كان علة لوجود زيد حيوانا، إال أهنا )حيوان، فزيد حيوان ّ ً ّ
ّليست علية خارجية حتى تستلزم التعدد أو الرتكب، وإنام هي عليه حتليلية  ّّ ّ ّّ ّ
ًنفس أمرية، وهذا ال ينايف أن يكون اجلميع موجودا بوجود واحد خارجا  ً ّ

 .ّبنحو البساطة بال تركيب وال تعدد
ّعىل هذا فال منافاة بني أن تكون ماهية الواجب علة حلمل املوجودية و ّّ

ّعليها ومقتضية لذلك، فيكون الوجود مقتىض ذاهتا، إال أنه اقتضاء حتلييل ّ ّ 
ّ، فال يلزم منه أي تعدد أو تركب يف اخلارج، ألن املاهية والوجود ّنفس أمري ّّ ّ ّ

 .موجودان بوجود واحد فارد بسيط
: ّ قال صدر املتأهلني؛ّكلامت القوم ما يؤيد هذا املعنىّولعل يف بعض 

ّ أنه مقتىض ذاته من غري احتياج إىل فاعل :معنى واجب الوجود بنفسه«
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 .)١(»وقابل
ّفتحصل أن هذا الدليل أخص من املدعى، ألن غاية ما يثبت به هو أن  ّ ّّ ّ ّ

ّكل ماهية يمكن أن توجد وتعدم، فهي ممكنة الوجود، ال أن كل م ّّ   ّا له ماهيةّ
ّـ مطلقا ـ فهي ممكنة الوجود، إذ لعل هناك ماهية وليست ممكنة ّ ً. 

 

ًأرشنا أن هذا الدليل ذكر يف الفصل الثالث من املرحلة الرابعة أيضا،  ّ
ولكن ينبغي االلتفات إىل وجود اختالف ما بني ما أورده هنا وما أورده 

 : تقريرينيمكن بيان هذا الدليل من خالل و،هناك
 : وهو الوارد هنا، ويمكن بيانه من خالل مقدمتني:التقرير األول �

ّ ألن املاهية ؛ّ لو كان للواجب تعاىل ماهية لكانت ممكنة:ّاملقدمة األوىل ّ  
ّـ كام تقدم يف الفصل األول من املرحلة اخلامسة ـ من حيث هي ليست إال  ّ ّ

 ًاعدم ليس يشء منهام مأخوذّ ال موجودة وال معدومة، أي أن الوجود والي،ه
 عينها أو جزءها، فهي ال )الوجود والعدم(ّيف حد ذاهتا، بأن يكون أحدمها 

ّ الوجود ال هو عني املاهية وال جزؤها وال هو الزم نإذ. ّتأبى أن تتصف هبام
ّ سواء كان الزما اصطالحيا كالزوجية بالنسبة لألربعة،هلا ًّ ً الزما ذاتيا و أ،ً ًّ

 .نسبة هلاكاإلمكان بال
ّكل ممكن فهو حمتاج إىل علة: ّاملقدمة الثانية ّ. 

ّوهذا حكم أويل بدهيي، ألن املاهية متساوية النسبة إىل الوجود والعدم،  ّّ ّ ّ ٌ
ّفيحتاج تلبسها بالوجود إىل سبب وعلة ّوعلة تلبس املاهية بالوجود إما . ّ ّ ّ ّ
 .ّماهية الواجب، أو غريها، وال ثالث هلام

ّألنه يلزم أن يكون الواجب بالذات واجبا بالغري، وقد تقدم  ؛والثاين حمال ًّ
                                                        

  .٤٠ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................١٧٦

 

ّرابعة، فينحرص األمر يف أن تكون علة لاستحالته يف الفصل الثاين من املرحلة ا
ّتلبس املاهية بالوجود ه ًن العلة متقدمة عىل معلوهلا وجودا إّ املاهية، وحيث يّ ّّ ّ

ّـ كام تقدم يف مرحلة العلة واملعلول ـ فننقل  الكالم إىل الوجود الذي يقع ّ
ّوصفا للامهية التي هي يف رتبة العلة،  ّ  الوجود الذي يقع يف رتبة سهو نفأً

ّ فإن كان أحدمها عني اآلخر، لزم تقدم املاهية .ّ وال شق ثالث؟املعلول أم غريه ّ
ّ لتقدم العلة عىل معلوهلا بالوجود، وهو باطل بالرضورة؛عىل نفسها  وإن كان .ّ
ّ رتبة العلة غري الوجود يف رتبة املعلول ننقل الكالم إليه فيتسلسل، الوجود يف

ّوقد تقدم أن التسلسل يف العلل الفاعلية باطل، وببطالن التايل ـ وهو علة  ّ ّ ّ
ّتلبس املاهية بالوجود إما ماهية الواجب أو غريها ـ يبطل املقدم وهو أن  ّ ّ ّ ّّ

ّوهبذا يتضح أن الواجب ال ما. ّللواجب ماهية  .ّهية لهّ
ً وهو الوارد هناك، ويمكن بيانه أيضا من خالل :التقرير الثاين �

 :ّمقدمتني
ّلو كان للواجب تعاىل ماهية وراء وجوده اخلاص به، لكان : ّاملقدمة األوىل ّ

ًوجوده زائدا عىل ذاته عرضيا ًَ ّ وذلك ملا تقدم بيانه يف املقدمة األوىل من ؛َ ّ
 .ّالتقرير األول

ّن كل عريض معلل، بمعنى أن الوجود العارض، لكي إ: يةّاملقدمة الثان ّّ َّ َ
ّإن كل «: ّقال صدر املتأهلني. ّحيمل عىل املوضوع املعروض له، حيتاج إىل علة ّ

ًماهية يعرض هلا الوجود، ففي اتصافها بالوجود وكوهنا مصداقا للموجود،  ّ ّ
ّحتتاج إىل جاعل جيعلها كذلك، فإن كل عريض معلل َّ َ ًا كان معلال ، فإذ)١(»ّ ّ

ّفيحتاج إىل علة، والعلة إما ماهية الواجب أو غريها وال ثالث هلام، ثم يأيت ما  ّّ ّ ّ
ّتقدم بيانه يف املقدمة الثانية من التقرير األول ّ ّ. 
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ّوهبذا يتضح وجه الفرق بني التقريرين، فإن تايل الرشطية هنا هو خلو  ّ ّ ّ
ّك كون الوجود زائدا عىل املاهية ّاملاهية يف ذاهتا عن الوجود والعدم، وهو هنا ً

ًعرضيا هلا َ ّوباختالف التايل خيتلف وجه تفرع احلاجة إىل السبب، حيث إن . َ ّ
ّاألول يتفرع عليه احلاجة إىل السبب من جهة أن حاجة املمكن إىل السبب  ّ ّ

ّ أويل، والثاين يتفرع عليه ذلك بمقتىض قاعدة كل عريض معللّبدهيي َّ ّ َّ ّ. 
 

ّورد عىل هذا الدليل عدة مناقشات، بعضها خمتصة بأحد التقريرين دون ُأ ّ
 :ّاآلخر، وبعضها مشرتكة بني التقريرين، نحاول الوقوف عند أمهها

ّ أن التقرير الثاين للدليل ـ لو تم ـ فإنه يبطل القول :املناقشة األوىل ّ ّ
ًعينا ـ وهو القول الثاين ًوزيادته عليها خارجا وّاملاهية بعروض الوجود عىل 

ّإال أنه ال يمكن االستناد إليه إلبطال دعوى القول الثالث، وهو . ّاملتقدم ـ  ّ
ّإمكان حتليل املوجود اخلارجي عقال إىل وجود وماهية، ثم محل الوجود  ّ ً

 .عليها
ّكل عريض معلل«ّوعىل هذا فال يمكن تطبيق القاعدة الفلسفية  يف » ّ

يف موضوعها هو العارض اخلارجي كالبياض » العريض«من ّاملقام، ألن املراد 
ّبالنسبة إىل اجلسم، وهذا ما أكده مجلة من املحققني بأن احلجة خمدوشة من  ّ ّ ّ

 .هذه اجلهة
ّوباجلملة وقع االشتباه يف هذه احلجة بني عارض «: ّقال صدر املتأهلني

ّاملاهية وعارض الوجود، وليس معنى عروض الوجود للامهية إال ّ  املغايرة ّ
ًبينهام يف املفهوم، مع كوهنام أمرا واحدا يف الواقع ً«)١(. 

قد «: قال» نقد وإشارة«وأوضح هذا االشتباه يف موضع آخر حتت عنوان 
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َدريت أن نسبة الوجود إىل املاهية ليست كنسبة العرض إىل املوضوع، بأن  َ ّ ّ
ّيكون للامهية كون ولوجودها كون آخر حيل املاهية، بل ال وجود نفس كون ّّ

ّاملاهية وحصوهلا وما به تتحصل، فهي يف حد نفسها يف غاية الكمون والبطون  ّ ّ
ّواخلفاء، وإنام تكونت وتنورت وظهرت بالوجود، فالنسبة بينهام احتادية ال  ّ ّ ّ

ّفانصباغ املاهية بالوجود إنام هو بحسب العقل، حيث حيلل املوجود ... ّتعلقية ّ ّ
 .)١(»حاصل هلا ويصفها بهّإىل ماهية مبهمة ووجود 

ّثم إنه ـ بناء عىل أصالة الوجود واعتبارية املاهية ـ ال معنى لعروض  ّ ً ّّ
ّالوجود عىل املاهية خارجا، وإنام احلق هو عروض املاهية عىل الوجود  ّّ ّ ً

وعدم «: السبزواري يف حواشيه عىل األسفاراحلكيم وانتزاعها منه، لذا قال 
ّتفطنهم يف أصل احلجة بأ ّنه عىل فرض املاهية له تعاىل ـ وهي اعتبارية ـ ال ّ ّ ّ

ّالوجود عرضيا خارجيا بل لو صار لصار معروضا واملاهية عرضية  ّيصري ّ ّ َّ ََ ًَ ً ً
 .)٢(»ّحتليلية

ّفهذه احلجة هبذا التقرير وإن كانت هي أمتن احلجج كام عرب عنها املصنّف ّ)٣( 
ّ، إال أهنا غري )٤(ني يف األسفارّوالعمدة يف الوجوه كام أشار إليه صدر املتأهل ّ

 .ّنافعة إلبطال القول الثالث املتقدم
ّال نزاع أن ماهيات «:  ما أشار إليه الفخر الرازي بقوله:املناقشة الثانية ّ

ّاملمكنات مغايرة لوجوداهتا، وأن تلك املاهيات قابلة لتلك الوجودات،  ّ
 كوهنا ،تلك الوجوداتّإن كان الرشط يف كون تلك املاهيات قابلة ل: فنقول

ّموجودات يف نفسها، لزمت املحاالت التي ذكرمتوها، وإن مل يكن كون املاهية 
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ّقابلة للوجود مرشوطا بكوهنا موجودة، بل املاهية من حيث إهنا هي تكون  ّ ً
َقابلة، فلم ال جيوز أن يقال ّاملؤثر يف ذلك الوجود هو تلك املاهية من حيث : ِ ّ

َل ما تذكرونه يف جانب القبول، مل ال جيوز مثله يف ّإهنا هي؟ وباجلملة فك ِ ّ
 .)١(»جانب التأثري؟

ّن قولكم إن الواجب لو كان له ماهية الحتاجت إىل علة، إ: توضيح ذلك ّ ّ ّ
ّوعلتها إما ماهية الواجب وإما غريها، فإن كانت العلة ّّ ّماهية الواجب يلزم  ّّ

ّألول وهو أن العلة نفس املاهية ّنختار الشق ا: ، يقول...ّتقدم اليشء عىل نفسه ّّ ّ
ّوال يلزم تقدم اليشء عىل نفسه، فهي علة وليست متقدمة بالوجود عىل  ّّ
ّمعلوهلا، نظري املاهيات املمكنة، فإهنا قابلة للوجود والبد أن تتقدم عىل  ّ ّ ّ
ّالوجود املقبول املفاض عليها، حلكم العقل بتقدم القابل عىل املقبول، مع 

ّزمون بذلك وتقولون إن املاهية مع أهنا قابلة لكنّها توجد بنفس ّأنكم ال تلت ّ ّ
ّالوجود املقبول املفاض وليست متقدمة عليه، وعىل هذا األساس فإن ما  ً ّ
ّتقولونه يف كون القابل يوجد بنفس الوجود املقبول وال يشرتط تقدم القابل 

ّعىل املقبول، نقوله يف املقام وهو أن الفاعل ال يشرتط تقد مه عىل املعلول، ّ
 .ّوبذلك ينتفي ما قلتموه من حمذور لزوم تقدم اليشء عىل نفسه

ّإن ما تقدم يف الربهان من حمذور ـ وهو لزوم تقدم اليشء : بعبارة أخرى ّ ّ
ّعىل نفسه فيام لو كانت املاهية علة لنفسها ـ هذا املحذور ينقض عليه بام  ّ

ٍل، مع أن العقل قاضّالتزمتم به من عدم تقدم القابل عىل املقبو ّ بلزوم تقدم ّ
ّ بتقدم الفاعل عىل املعلول، فكام ال تقولون ٍالقابل عىل املقبول، كام هو قاض

ّبتقدم القابل عىل املقبول كذلك ال يتقدم الفاعل عىل املعلول، ويف هذا الضوء  ّ
ّتكون املاهية املعروضة للوجود املحتاجة إىل علة، هي نفسها علة لوجودها،  ّ ّ
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 .ّ يلزم تقدمها عىل نفسهاوال
ّأجاب املصنّف عن هذا اإلشكال بأنه خلط بني تقدم القابل عىل املقبول  ّ

 .الواقع اخلارجي ّيف العقل وبني تقدم الفاعل عىل املعلول يف
ّولكي يتضح اجلواب البد من اإلشارة إىل العالقة بني املادة والصورة،  ّ ّ

ّفإن املادة إذا قيست إىل املركب من  ّ ّاملادة والصورة فهي علة مادية للمركب ّ ّ ّّ
ّمنهام، وإن قيست املادة إىل الصورة فقط فهي ليست علة مادية للصورة، كام  ّّ

 .)١(ّتقدم ذلك يف الفصل اخلامس من املرحلة اخلامسة
ّإن تقدم القابل عىل مقبوله بالوجود إنام هو يف القابل  :ّإذا تبني ذلك نقول ّ ّ
ّالذي يكون علة مادي ّة للمجموع من املادة والصورة، فإن املادة ّ ّعلة ) القابل(ّّ

ّمادية للمركب منها ومن الصورة، فإن املادة متقدمة بالطبع لكوهنا جزء علة  ّ ّ ّّ ّ
 .ّللمركب منها ومن الصورة

ّأما املاهية فال هي علة للوجود ـ الذي هو جزء املركب ـ إذ لو كانت  ّ ّ ّ
ّاملاهية علة مادية فهي علة  ّّ ّللمركب من الوجود واملاهية ال للوجود فقط، ّ ّ

ّكذلك ليست املاهية علة للمركب منها ومن الوجود، ألن قابلية املاهية  ّ ّّ ّ ّ
ّللوجود إنام هي اعتبار عقيل ّ ناشئ من حتليل العقل للموجود إىل ماهية ّ

، فالعقل جيعل »اإلنسان موجود«: ّووجود، فيحمل الوجود عىل املاهية كقولنا
ّهية معروضا والوجود عارضا، ومن الواضح أن مثل هذا التقدم عقيل ال املا ّ ّ ً ً ّ

ّيستلزم التقدم احلقيقي للامهية عىل الوجود يف اخلارج ّ. 
ّويف املقام، فإن املاهية قد فرضت علة فاعلية للوجود العيني، أي أن هلا  ُ ّّ ّّ

لوهلا، فلو ّالتأثري احلقيقي يف الوجود وهو يستلزم تقدمها بالوجود عىل مع
ّكانت علة لوجودها لزم تقدمها عىل نفسها ّوهبذا يتضح عدم متامية مناقشة . ّ ّ

 .الفخر الرازي
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رشح « قال الطويس يف ؛إىل هذه احلقيقة أشار مجلة من احلكامء
ًإن كالمه هذا مبني عىل تصوره أن للامهية ثبوتا يف اخلارج دون «: »اإلشارات ّ ّّ ّ ّ

ّوجودها، ثم إن الوجود حي ّ ألن كون املاهية هو وجودها، ؛ّل فيها، وهو فاسدّ ّ
ّواملاهية ال تتجرد عن الوجود، فإن الكون يف العقل أيضا وجود عقيل، كام أن  ً ّّ ّ ّ
ّالكون يف اخلارج وجود خارجي، بل إن العقل من شأنه أن يالحظها وحدها  ّ

 نفإذ. من غري مالحظة الوجود، وعدم اعتبار اليشء ليس باعتبار لعدمه
ّاتصاف املاهية بالوجود أمر عقيل ليس كاتصاف اجلسم بالبياض ّّ ٌ ّ فإن املاهية ؛ّ ّ

ّليس هلا وجود منفرد ولعارضها املسمى بالوجود وجود آخر، حتى جيتمعا  ٌ ّ
ّاجتامع القابل واملقبول، بل املاهية إذا كانت فكوهنا هو وجودها، واحلاصل 

ل فقط، وال يمكن أن تكون ّإنام تكون قابلة للوجود عند وجودها يف العق
 .)١(»ّفاعلة لصفة خارجية عند وجودها يف العقل فقط

ّاحلجة املذكورة ال تعارض باملاهية «: ّوقال صدر املتأهلني يف املبدأ واملعاد ّ
ّ إذ املاهية القابلة للوجود ال تتقدم عىل ذلك ؛املمكنة، كام عارض هبا بعضهم ّ

ّ ألهنا ال تتجرد عن؛الوجود بالوجود ّ الوجود إال يف نحو من أنحاء مالحظة ّ
ًالعقل، ال بأن تكون يف تلك املالحظة منفكة عن الوجود، فإهنا أيضا نحو  ّ ّ

ّعقيل، كام أن الكون يف اخلارج وجود خارجي ّ نه أن أّ، بل بأن العقل من شّ
يالحظها وحدها من غري مالحظة الوجود ويصفها به، وعدم اعتبار اليشء 

ّ اتصاف املاهية بالوجود أمر عقيل، ليس كاتصاف نفإذ. ليس باعتبار لعدمه ّّ ٌ ّ
ّ فإن املاهية ؛»املوصوف به«و» املوصوف«اجلسم بالبياض الذي يمتاز بحسبه  ّ

ّليس هلا وجود منفرد ولعارضها ـ املسمى بالوجود ـ وجود آخر حتى جيتمعا  ٌ ّ
وجودها، ّاجتامع املقبول والقابل، بل املاهية إذا كانت فكوهنا بعينه هو 

ّن املاهية إنام تكون قابلة للوجود عند وجودها يف العقل فقط، وال إ: واحلاصل ّ ّ
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ّيمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها يف العقل فقط، فاملؤثر يف  ًّ
ًالوجود البد وأن يكون متقدما عليه بالوجود ّ ّ«)١(. 
القابل عىل ّوحاصل اجلواب أن «: وقال الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته

ّقابل حقيقي هو علة مادية للمجموع منه ومن الصورة التي يقبلها، : قسمني ّ ّ
ّوهو متقدم بالطبع لكونه جزء العلة ّ وقابل اعتباري خيتص قبوله بوعاء ،ّ ّ

ّالتحليل الذهني، حيث ينحل املوجود إىل ماهية ووجود، وهذا القبول  ّ
ّاالعتباري ال يعني إال وقوع املاهية موضوع ّا للقضية املرتتبة عىل ذلك ّ ّ ً

ًالتحليل، فال يستلزم تقدما حقيقيا هلا عىل الوجود ًّ ّوأما فرض فاعلية املاهية . ّ ّ ّ
  فالوجود.ّللوجود العيني فمعناه تأثريها احلقيقي فيه ويستلزم تقدمها بالوجود

ّالذي هو ما فيه التقدم لو كان نفس الوجود الذي فرض معلوال، لزم تقدم  ًّ
ّود عىل نفسه، ولو كان وجودا آخر ننقل الكالم إليه، وهلم جراالوج ّ ً«)٢(. 

ّواملالحظة احلرية بااللتفات هي أن صدر املتأهلني ـ عىل الرغم من عدم  ّ ّ َ
ّقبوله ملناقشة الفخر الرازي يف املبدأ واملعاد، كام تقدم آنفا ـ إال أنه التزم يف  ّّ ً

ّاحلجة غري تامة عندنا ألهنا وهذه «: األسفار بورود اإلشكال حيث قال ّ ّ
ّ إذ كام أن فاعل اليشء جيب ؛ّمنقوضة باملاهية املوجودة التي كانت للممكنات

 )٣(»ّتقدمه عليه فكذلك قابل اليشء
ُوكيفام كان فإن الذي ينبغي أن يقال يف مقام ما ذكره الرازي وما أ ُ ورد ّ

ّن كان املراد من أن املاهية مقتضية لوجودهإ :عليه هو ّا هو االقتضاء والعلية ّ
ّاخلارجية، فاإلشكال وارد عليه بأنه يلزم تقدم اليشء عىل نفسه أو التسلسل  ّ ّ

ّأما إذا كان املراد هو االقتضاء والعلية التحليلية النفس أمرية، فال يرد . املحال ّ ّ
                                                        

 .٢٤ص :، مصدر سابقبدأ واملعادامل) ١(
 .٤١٨، ص٤٠٥برقم : ، مصدر سابقتعليقة عىل هناية احلكمة) ٢(
 .٤٨ ص٦ج:، مصدر سابقة يف األسفار العقلية األربععاليةت املةمكاحل) ٣(
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ّعليه يشء مما تقدم ّ. 
ّن املاهية ملا كانت علة لكثري من لواإ :املناقشة الثالثة ّ ّ زمها، ومن لوازمها ّ

ّفام الفرق يف أن تكون املاهية علة لصفة دون صفة، أي تكون إذن الوجود،  ّ
ّإن املاهية «: ّعلة للوازمها دون وجودها؟ وهذا ما أشار إليه الرازي بقوله ّ

يحصل من السبب فّاملمكنة مقتضية لإلمكان ملا هي هي، وأما الوجود 
ّفاقتضاء املاهية املمكنة لإلمكان سابق املنفصل، وما بالذات قبل ما بالغري، 

ّعىل اتصافها بالوجود، فيثبت أن اقتضاء املاهية للوازمها سابق عىل اتصافها  ّّ ّ
 .بالوجود

ّأن اقتضاء املاهية للوازمها ال يتوقف عىل كون تلك املاهية : فيثبت ّّ ّ
ّموجودة، وإذا عقل ذلك يف اجلملة، فلم ال يعقل مثله يف اقتضاء املاهي َ ة ِ

 .)١(»لوجود نفسها؟
ّ أن فيه خلطا بني ما حيتاج يف وجوده إىل علة، وبني ما :ُوأجيب عن ذلك ً ّ

ّليس يف وجوده حمتاجا إليها، بل يف تقرره، والثاين كلوازم املاهيات من حيث  ّ ً
ّن لوازم املاهية متقررة مع املاهية إ: بتعبري آخر. ّهي، واألول كوجود املمكنات ّّ ّ

ّوإن كانت اللوازم دوهنا رتبة، وهذه عوارض املاهية من حيث يف نفس األمر 
ّهي هي، بخالف الوجود العيني فإنه البد له من علة موجدة توجده ّ ّ. 

ًقد جيوز أن تكون ماهية اليشء سببا لصفة من «: قال الشيخ يف اإلشارات ّ
ّصفاته، وأن تكون صفة له سببا لصفة أخرى، مثل الفصل للخاصة، ولكن ال  ً

ّز أن تكون الصفة التي هي الوجود لليشء، إنام هي بسبب ماهيته التي جيو ّ
ّليست هي الوجود أو بسبب صفة أخرى، ألن السبب متقدم يف الوجود، وال  ّ

 .»ّمتقدم بالوجود قبل الوجود
فام هو غري الوجود «: ِّوأوضح قطب الدين الرازي هذا الكالم بقوله

                                                        
 .٣٠٩ ص١ ج:، مصدر سابقاملطالب العالية من العلم اإلهلي) ١(
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ًيكون صفته سببا لصفة أخرى، لكن ًيمكن أن يكون سببا لصفته، ويمكن أن 
ّال يمكن أن يكون سببا لوجوده، فإن السبب متقدم بالوجود، وال يشء يتقدم  ّ ّ ً

 .بالوجود عىل الوجود
ّوهذا تنبيه عىل أن واجب الوجود ليس غري الوجود، فإن الذي هو غري  ّ
ًالوجود ال يكون سببا لوجوده، فال يكون موجودا بذاته، فال يكون واجب  ً

 .)١(»وجود، بل واجب الوجود هو الوجود الذي هو موجود بذاتهال
 .ةنيًوهذا اجلواب أيضا يرد فيه ما ذكرناه يف اجلواب عن املناقشة الثا

ّن إّ وهي املناقشة التي أوردناها عىل الدليل األول، إذ :املناقشة الرابعة
ّماهية، فهي ّاملصنّف انطلق يف استدالله باالستعانة عىل أن الواجب لو كان له 

 .ّممكنة حمتاجة إىل علة
ّ أنه ال دليل عىل أن كل ما له ماهية فهو ممكن الوجود، بمعنى :فريد عليه ّ ّ ّ

ّأنه ال يمتنع عليه العدم وال جيب له الوجود، ألن غاية ما استدلوا به عىل  ّ ّ
ّإمكان املاهية هو كوهنا يف حد ذاهتا مل يؤخذ فيه الوجود والعدم، لكن هذا ال  ّ

ّثبت أن كل ماهية البد أن تكون ممكنة الوجود، كام تقدم توضيحه يف مناقشة ي ّ ّ ّ ّ
 .ّالدليل األول

ّوهبذا يتضح عدم متامية هذا الدليل أيضا عىل نفي املاهية عن الواجب  ًّ ّ
 .تعاىل

 
 .»ّوكذا املمتنع بالذات ال ماهية له«: R قوله�

ّهية له باملعنى األخص، فكذلك املمتنع ّأي كام أن الواجب تعاىل ال ما ّ
ّبالذات ال ماهية له باملعنى األخص أيضا، وملا كان العلم احلصويل باليشء ال  ً ّ ّ

ّيتحقق ـ كام هو املشهور ـ إال من خالل ماهيته ّ ّ إذن فام ال ماهية له ال يمكن ،ّ
                                                        

 .٣٠ ص٣ ج:، مصدر سابقاإلشارات والتنبيهات)  ١(
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ت ّإن املحاال«: وهذا معنى قوهلم. ّإدراكه وتعقل حقيقته عىل ما هو عليه
 .)١(»ّالذاتية ال صورة صحيحة هلا يف األذهان

ّولكن مع هذا الفارق، أن العقل ال يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب  ّ
ّ ألنه فوق املاهية، أما املمتنع بالذات فال يتعقله ألن؛بالذات ّّ ّ  . دون ذلكهّ

ّاعلم أن العقل كام ال يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب «: ّقال صدر املتأهلني ّ
ّ لغاية جمده وعلوه وشدة نوريته ووجوبه وفعليته وعدم تناهي عظمته ؛ذاتبال ّ ّّ

 ؛ بام هو ممتنع بالذاتّوكربيائه، كذلك ال يقدر عىل أن يتصور املمتنع بالذات
لفراره  ؛ أي ال يدرك املمتنع بالذات،تهّلغاية نقصه وحموضة بطالنه وال شيئي

ّعن صقع الوجود والشيئية، فال حظ له من اهل ّوية حتى يشار إليه وحييط به ّ
 .)٢(»العقل ويدركه الشعور ويصل إليه الوهم

ّوماهية املمكن ليست علة مادية بالنسبة إىل وجوده، وال «: R قوله� ّ ّ
 .»ّبالنسبة إىل املاهية املوجودة

ّأي أن املاهية ليست علة للوجود الذي هو جزء املركب من املاهية  ّّ ّ ّ
ّوالوجود، كام أن املادة ّ ليست علة للجزء الذي يقابلها وهو الصورة، إنام هي ّ ّ

ّعلة للمركب من املادة والصورة، وكذلك املاهية ليست علة للمركب من  ّّ ّّ ّ
ّالوجود واملاهية، ألن عليتها اعتبار عقيل ّ ّ  ال يف الواقع اخلارجي، وما ّ حتلييلّ

ّيشرتط فيه التقدم هو العلية يف اخلارج ال يف العقل ّ. 
 .»ّواملاهية يف احلقيقة عارضة للوجود ال معروضة له«: R قوله�

يرجع يف » اإلنسان موجود«: ّأي من باب عكس احلمل، فإن قولنا
. ّفتكون املاهية عارضة للوجود ال معروضة له» الوجود إنسان«احلقيقة إىل 

 .ّوهذا هو مقتىض أصالة الوجود، كام تقدم
                                                        

 .٤٠ ص، الوجود الذهني:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 .٢٣٦ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ٢(
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ٌحجة ِن زائدا عىل املاهية إذا كاَ الوجودَّ أنَ أخرى، وهيّ ّ  ُ، تقعً
ُاملاهية ، ِ اجلوهرُ ـ مقولةَ ـ ال حمالةَ، وهيِى املقوالتَ إحدَ حتتَال حمالة ّ
ٍ معنيٍ يف عددُ املقوالتِ انحرصتٌ، سواءِ األعراضِ مقوالتَدون ّ ،
ْأيا ما كانت  َ األعراضَّ عليه، ألنْ أو زادتٍر أو غري مشهوٍرمشهو ً ّ 
 . بغريهاٌقائمة

ُ املاهيةِكانتفإذا   أن َّ، فالبدِ اجلوهرِ مقولةَ حتتُ املفروضةّ
ِ اجلوهريةِ األنواعَنِها مِ غريَها معِ اشرتاكَ، بعدٍ بفصلَصَّيتخص ّ ،
ِ إىل املخصصُفتحتاج ّ. 

َوأيضا ال شبهة ِ اجلوهريةِ األنواعِ بعضِ يف حاجةً  ِصِّ املخصَ إىلّ
، ِ األنواعَنِ مِ اجلنسَحتت ما ِ عىل بعضُ اإلمكانَّ، وإذا صحِحِّواملرج
 .ِ عىل اجلنسَّصح

، ِ اجلنسَ عىلٌ جائزِ اجلنسَ التي حتتِ األنواعِ عىل بعضُفاجلائز
 .هَ حتتٍ نوعِّ عىل كلٌ أو واجبٌ، ممتنعِ اجلنسَ عىلُ أو الواجبُواملمتنع
ٌ إمكانيةٌ جهةِ فيهَ، لزمِ املقولةَ تعاىل حتتِ الوجودُ واجبَلَو دخَفل ّ 
ْ واجبا بلْنُ يكْ، فلمِ اجلنسِباعتبار  َ وإذا استحال. هذا خلفً ممكنا،ً
ِ املاهيةُدخول  ذا ِ الواجبُ كونَ استحالِ اجلوهرِ مقولةَ حتتِ املفروضةّ
ٍماهية  .ُ، وهو املطلوبّ

َوقد تبني َّ مما تقدّ  تعاىل ِ يف الواجبُهَ ووجوبِ الوجودَ رضورةَّنأ :َمّ
ٌأزلية َ ال ماهيةٌ وجودَ التي هيِالذات ِّن حاقِ مٌ هي منتزعة،ّ  . لهّ
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 هو ما ،ّالذي أقامه املصنّف لنفي املاهية عن الواجب تعاىلالدليل الثالث 
ومن أراد أن «: ذكره شيخ اإلرشاق السهروردي يف املطارحات، حيث قال

ّيقرر هذه الطريقة أقرب من هذا ربام يتأتى له أ ّإن الوجود إذا كان : ن يقولّ
ّزائدا عىل املاهية يقع املاهية حتت مقولة ّ .  عىل ما سبق من احلرص املذكور،ً

ّوهب أن األعراض ال تنحرص يف مقولة، أليست قائمة بغريها عىل أي عدد  ّ َ
ّ، وكل مقول يتصور الرشكة فيهاٍ أو جمهولٍكان معلوم ّثم مقوالت األعراض . ّ

ّما اجلواهر فمحتاجة إىل املخصصات، أو أن بعضها حيتاج ُقيامها بغريها، وأ ّ ّ
 .ّإىل املخصصات

ّوإذا صح اإلمكان عىل ما حتت اجلنس، صح عىل اجلنس بطبيعته، إذ لو  ّ
امتنع اإلمكان عىل طبيعة اجلنس ـ وما يمتنع عىل طبيعة اجلنس يمتنع عىل 

ٌطبيعة النوع ـ فكان ال يتصور ممكن من ذلك النوع ّ احتاجت مقوالت فإذا . ُ
ٌمن األعراض وأنواع حتت مقولة اجلوهر إىل غريها، لزم اإلمكان عىل بعض 

 .ما يقع حتت اجلوهر وعىل مجيع املقوالت الباقية
ّفلو دخل واجب الوجود حتت مقولة، للزم فيه جهة إمكانية باعتبار  ٌ

ًاجلنس، فام كان واجبا بل كان ممكنا، وهو حمال لة، فال وإذا مل يدخل حتت مقو. ً
ّينبغي أن يكون له ماهية ووجود، بل جيب أن يكون وجوده ماهيته ٌ ٌّ«)١(. 

 :توضيح ذلك يستلزم بيان بعض األمور
َ انقسام املاهية إىل جوهر وعرض:ّاألمر األول َ ّ. 

                                                        
 .٣٩١ ص١ج: ، املشارع واملطارحاتّنفات شيخ اإلرشاقجمموعة مص) ١(
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ّتنقسم املاهية انقساما أوليا إىل املاهية التي إذا وجدت يف «: قال املصنّف ّ ّ ًّ ً
ّ عنها، وهي ماهية اجلوهر، وإىل املاهية ٍع مستغنُاخلارج وجدت ال يف موضو ّ

 عنها، وهي املقوالت ٍالتي إذا وجدت يف اخلارج وجدت يف موضوع مستغن
 .)١(»ّالعرضية

ّوعىل هذا فانقسام املاهية إىل جوهر وعرض بنحو احلرص العقيل، وإن 
ّاختلف يف عدد املقوالت فقد أحصاها البعض بعرشة وآخر بأكثر أو أقل، إال ّ 

 .ّأن مجيع هذه املقوالت ال خترج عن أحد القسمني، ومها اجلوهر والعرض
ّ إن اجلنس ماهية ناقصة غري حمصلة:األمر الثاين ّ ّلذا حتتاج يف حتصلها كي . ّ

ّتكون ماهية نوعية تامة، إىل فصل تتخصص به ومتتاز به عن غريها، فإن  ّ ّ ّّ
ّاحليوان هو إما إنسان وإما فرس وإما غنم وإ« ّ ّما غري ذلك من أنواع احليوان، ّ

ّفيكون هذا املعنى املعقول عىل هذا النحو، ماهية ناقصة غري حمصلة حتى  ّ ّ
ّينضم إليها الفصل املختص بأحد األنواع، فيحصلها ماهية تامة ّّ ّ ّ«)٢(. 

ّ إن اجلنس جزء ذايت:األمر الثالث ّ بالنسبة ألنواعه، متحد معها، وهو ّ
ّ وعىل هذا، فإن النوع يشرتك مع اجلنس يف ما .موجود بعني وجود أنواعه

ًجيوز وما ال جيوز، فام جاز لنوعه جاز جلنسه أيضا، وما امتنع أو وجب عىل 
 .النوع امتنع أو وجب عىل اجلنس كذلك

ّإذا اتضح ذلك، يمكن صياغة هذا الدليل من خالل قياس استثنائي ّ ،
ّلو كانت للواجب ماهية الندرجت ماهيته إم :صورته ّ ا حتت مقولة اجلوهر أو ّ

ّ ملا تقدم من احلرص العقيل الذي أرشنا إليه يف ؛حتت عرض من األعراض
ّاألمر األول، لكن التايل باطل، ألنه يستحيل اندراج ماهية الواجب حتت كل  ّ ّّ

 .ّمنهام، إذن فاملقدم مثله
                                                        

 .٩٠ ص، الفصل الثاين من املرحلة السادسة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 .٧٩ ص، الفصل اخلامس من املرحلة اخلامسة: املصدر نفسه) ٢(



 ١٨٩......................................................................................................له ّماهية ال الواجب ّأن يف

 

ّ أما استحالة اندراجها حتت مقولة عرضية، ألن الع� ّ ًرض أيا ما كان ّ ّ
 .، واالحتياج ينايف الوجوب الذايتاج إىل موضوعحمت
 :ّ وأما استحالة اندراجها حتت اجلوهر، فلوجهني�

ّ اجلوهر جنس مشرتك بني األنواع اجلوهرية، ملا تقدم يف األمر :ّاألول ّ
ّالثاين، وعليه فكل نوع منه حمتاج إىل فصل يتخصص به ويمتاز به عام عداه ّ ّ .

ًفتكون ماهيته تعاىل أيضا  ّحمتاجة إىل فصل تتخصص به، واالحتياج ينايف ّ
 .الوجوب الذايت

ّ بناء عىل ما تقدم يف األمر الثاين من اشرتاك اجلنس والنوع يف:الثاين ما  ً
ًما ال جيوز، وحيث إن بعض أنواع اجلوهر ممكنة ـ كاإلنسان مثال ـ  جيوز ويف ّ

ّفالبد أن يتصف اجلوهر أيضا بصفة إمكانية التصاف بعض  ّ ّّ  .أنواعه هباً
ّعىل هذا األساس يصح عىل ذاته تعاىل جهة إمكانية أيضا، ألنه تعاىل  ً ّ ّ

ّمندرج حتت ماهية اجلوهر، واحلال أن الواجب ليس فيه جهة إمكانية ّ ملا تقدم ؛ّّ
ّيف الفصل الرابع من املرحلة الرابعة أن واجب الوجود بالذات واجب 

 .ّ ال ماهية لهإذن الواجب تعاىل ،الوجود من مجيع اجلهات
 

ّما يتعلق بقوهلم إن الواجب ال يمكن أن يندرج حتت مقولة عرضية،  يف َ َ ّ ّ
ّوأما أنه ال يمكن أن يصدق عليه جوهر، . ّفهو تام ال غبار عليه كام هو واضح ّ

 .ّفهو غري تام، وما ذكر من الوجهني الستحالة ذلك ممنوع
ّأما الوجه األول فذلك أل � ًنه تارة نبني عىل أن اجلوهر ليس جنسا أصال، ّ ً ّ ً ّ

ّوعليه فليس هو مقولة ماهوية وإنام هو مفهوم فلسفي ّ ، فيكون حاله حال ّ
َمفهوم العرض، بمعنى أنه كام أن مفهوم العرض منتزع من نحو وجود اليشء  ََ َّ ّ
ّوخارج عن سنخ املاهية، كذلك مفهوم اجلوهر فإنه ينتزع من نحو وجود  ّ

 .وهذا ما اختاره مجلة من األعالم. ءاليش
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الفرق بني مفهوم «: قال الشيخ مصباح يف تعليقته عىل هناية احلكمة
َالعرض ومفهوم اجلوهر ّ بأن األول منتزع من نحو وجود اليشء دون الثاين :َ ّ

َحتكم، فإن اجلوهر هو الذي يوجد ال يف موضوع، والعرض هو الذي يوجد  َ ّ ّ
ّون كالمها من االعتبارات العقلية واملعقوالت يف موضوع، والزمه أن يك

 .)١(»ّالثانية الفلسفية
ّولعل نسبة اجلوهر إىل ما حتته، يف أن اجلوهر «: وقال هبمنيار يف التحصيل ّ

ّالزم نسبة العرض إىل ما حتته ـ إىل أن قال ـ فيشبه أن يكون اجلوهرية من  ََ
 .)٢(»ّلوازم اجلسم وغريه مما هو حتت اجلوهر

ًهذا األساس، ال حمذور يف أن يكون الواجب تعاىل مصداقا ملفهوم عىل 
 .ّاجلوهر، كام هو احلال يف سائر املفاهيم الفلسفية

ّوأخرى نبني عىل ما هو املشهور من أن اجلوهر جنس ملا حتته من األنواع، 
واجلوهر جنس ملا «: ، وهذا ما اختاره املصنّف حيث قالّفهو مفهوم ماهوي

ّ املاهيات النوعية، مقوم هلا مأخوذ يف حدودهايصدق عليه من ّ ّ«)٣(. 
ّلو كان اجلوهر جنسا ملا حتته فإنام هو جنس لألنواع اجلوهرية : هنا نقول ّ ً

ّالتي تكون مركبة ـ حقيقة ـ من جنس وفصل، دون البسائط التي ال جنس هلا 
ّوهذا ما رصح به . ّوال فصل حقيقة، فإهنا خارجة عن املقوالت حقيقة

ّإن املاهيات البسيطة«: صنّف حيث قالامل ً كالفصول اجلوهرية مثال،  ـّ ّ
 .)٤(» إن كان ـ خارجة عن املقوالت،وكالنوع املفرد

ّوعىل هذا فيمكن أن يكون للواجب تعاىل ماهية بسيطة غري مندرجة حتت 

                                                        
 .١٣٠ ص،١١٢:  الرقم:، مصدر سابقتعليقة عىل هناية احلكمة) ١(
 .٣٥٢ ص:ّمرتىض مطهري:  بن املرزبان، تصحيح وتعليقهبمنيار: ، تأليفالتحصيل) ٢(
 .٩١ص،  الفصل الثاين من املرحلة السادسة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ٣(
 .٨٩ص:  ّ، الفصل األول من املرحلة السادسةنفسهاملصدر ) ٤(
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ّمقولة اجلوهر حقيقة، وإنام اعترب اجلوهر ـ الذي هو عريض ً عام هلا ـ جنسا ّ ٌّ
ّ فإهنام غري داخلتني حتت مقولة اجلوهر Rنظري الصورة والنفس عندههلا، 

ًحقيقة، وإنام عدتا نوعني من اجلوهر جمازا، من جهة صدق اجلوهر عليهام  ّ ُّ
ّعىل أنك «: قال يف الفصل الثالث من املرحلة السادسة. َصدق العريض الالزم

ّقد عرفت أن الصورة اجلوهرية ليست مندرجة حتت مقولة اجل وهر وإن صدق ّ
 .)١(»َعليها اجلوهر صدق اخلارج الالزم

ّكل ما يصح عىل نوع من (: قوهلم« ّ أن:ّوأما الوجه الثاين فريد عليه � ّ
ّ معناه أنه يصح عىل اجلنس يف اجلملة ال باجلملة، )ّاجلنس يصح عىل اجلنس ّ

ّألن برهان القاعدة إنام هو وجود اجلنس بعني وجود النوع، نظري وجود  ّ
ّوال شبهة أن هذا الربهان ال يثبت أكثر من جواز ما . بيعة بعني وجود الفردالط

ّجاز عىل النوع عىل احلصة من اجلنس املتحدة بذلك النوع فال يثبت بذلك . ّ
ولو أفاد ذلك ! ّصحة ما جاز عىل النوع عىل مجيع أنواع ذلك اجلنس، كيف

ملمتنعة عىل بعضها ّقض بمثل املادية اجلائزة عىل بعض أنواع اجلوهر اتان
 .)٢(»اآلخر، وغري ذلك

ّوهبذا يتضح إمكانية أن يكون للواجب تعاىل ماهية بسيطة غري مندرجة  ّ ّ
 .حتت مقولة اجلوهر حقيقة

 
ّاتضح مما تقدم عدم متامية األدلة التي استدل هبا املصنّف لنفي املاهية عن  ّّ ّ ّ ّّ

ّإال أنه البد من . ًجب تعاىل، من هنا سوف نعرض دليال آخر إلثبات ذلكالوا ّ ّ
ٌاإلشارة إىل أن هذا الدليل ينفي املاهية التي هي بمعنى احلد ـ الذي هو أمر  ّ ّ ّ

ّ ـ عن الواجب تعاىل، وهذا املعنى هو خمتار املصنّف كام رصح به يف ّعدمي
                                                        

 .٩٣ ص:نفسهاملصدر )  ١(
ّ، صححها وعلق عليهاهناية احلكمة) ٢(  .١٠٦٩ ص٤ج:  ّغالم رضا الفيايض: ّ
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ًلول كونه حمدودا حيمل عليه ّإن من لوازم وجود املع«: حواشيه عىل األسفار
ّيشء ويسلب عنه يشء، وال نعني باملاهية إال حد الوجود ّ ّ«)١(. 

ّإن هذا الربهان يقوم عىل أساس هذه القاعدة : ّإذا اتضح ذلك نقول
ّن كل ما أمكن للواجب باإلمكان العامإ«: ّالفلسفية التي مفادها ّ  فهو ثابت له ّ

 :إلثبات ذلك، حيث قالوقد أقام املصنّف دليلني . »بالفعل
ّإن عدم كفاية الذات يف وجوب صفة من صفاته الكاملية يستدعي « ّ

ّ العلة املوجبة، والزمه أن يتصف )الغري(حاجته يف وجوهبا إىل الغري، فهو  ّ
 .)٢(»ّالواجب بالذات بالوجوب الغريي وقد تقدمت استحالته

جود ليس فيه جهة ّاملقصود من هذا أن الواجب الو«: ّوقال صدر املتأهلني
ّإمكانية، فإن كل ما يمكن له باإلمكان العام فهو  ّ ّ ومن فروع هذه . اجب لهوّ

ّاخلاصة أنه ليس له حالة منتظرة، فإن ذلك أصل يرتتب عليه هذا احلكم ّّ ّ .
ّوليس هذا عينه كام زعمه كثري من الناس، فإن ذلك هو الذي يعد من خواص  ّ ّ

ّقات النورية به، إذ لو كان للمفارق حالة ّ التصاف املفار؛الواجب دون هذا
ّ الستلزم حتقق اإلمكان االستعدادي فيه ،ّمنتظرة كاملية يمكن حصوهلا فيه

ّال عن عامل احلركة واألوضاع اجلرمانية، وذلك يوجب جتسمه عواالنف
ًوتكدره مع كونه جمردا نوريا، هذا خلف ًّ ّ ّ«)٣(. 

ر االستدالل عىل القاعدة بام بعد أن ذك» النجاة«وقال الشيخ الرئيس يف 
ّإن فرض صفة إمكانية للواجب تستلزم تعلق الواجب بعلة تلك : حاصله ّ ّ

ّبني من هذا أن واجب الوجود ال ت«:  قال؛ّالصفة، وهذا ينايف وجوبه الذايت ّ
ّيتأخر عن وجوده وجود منتظر، بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له، فال له  ّ

                                                        
 .٢٢٧ ص٧ج، ١:  احلاشية رقم:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .٥٧الفصل الرابع من املرحلة الرابعة، ص :، مصدر سابقهناية احلكمة) ٢(
 .١٢٢ ص١ ج:، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعة املتعاليةاحلكمة) ٣(
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نتظرة، وال علم منتظر، وال صفة من الصفات التي إرادة منتظرة وال طبيعة م
 .)١(»تكون لذاته منتظرة

 له بالفعل، وهذا لاصحّمكن للواجب باإلمكان العام فهو ّ فكل ما أنإذ
ّاحلكم عام لكل عامل التجرد املنسلخ عن احلركة والقوة واالستعداد، فكل ما  ّّ ّ ّ

ّمل يكن ممتنعا للموجود املجرد فهو حاصل له بالفع ّل، وإال لزم اإلمكان ً
ّاالستعدادي والقوة واالنفعال، وهي أمور خاصة بعامل املادة ّ ّ. 

ًإن الواجب تعاىل لو فرض له ماهية، لكان حمدودا ـ  :ّوإذا تبني ذلك نقول ُ ّّ
ّألن املاهية هي حد الوجود عىل مبنى امل ّ ً، كام تقدم ـ ولو كان حمدودا فصنّّ ّ

ًكان األعىل حمدودا أيضا، يمكن فرض ما ولو . يمكن فرض ما هو أعىل منه ً
ُ ألنه إذا كانت املحدودية ليست ممتنعة، فيكون ما فرض أعىل منه ؛هو أعىل منه ّ ّ

ّ ألن كل ما أمكن باإلمكان العام؛ًحاصال بالفعل ّ  للواجب فهو ثابت بالفعل ـ ّ
ُوعىل هذا األساس فلو وجد موجود أعىل من الواجب، لكان . ّكام تقدم ـ 

ّوهبذا يتضح أن . ّواملعلولية تنايف الوجوب بالذات. ًجب معلوال لهالوا ّ
ّالواجب تعاىل ال حد له وال ماهية ّ. 

 
ّإن حتقيق املسألة يتوقف عىل معرفة أن املاهية، : ما ينبغي قوله ّ ّ ٌهي أمر أّ

 ـ كام سيظهر من كلامت ّ عدميم موجود بعني وجود الوجود، أّوجودي
ّ كانت أمرا عدميا، فال ريب أن الواجب تعاىل ال ماهية له، ن؟ فإRنّفاملص ّّ ً ً

سيأيت يف الفصل كام ّألنه يلزم الرتكيب من الوجدان والفقدان، وهو حمال 
 .الالحق

                                                        
، الشيخ الرئيس، الطبعة الثانية، جامعة طهران، سنة لضالالتالنجاة من الغرق يف بحر ا )١(

 .٥٥٣ص: م٢٠٠٠
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ًوأما إذا كانت أمرا وجوديا منتزعا من نحو وجود اليشء خارجا ـ كام هو  ً ً ًّ ّ
ّم بأن الواجب تعاىل له ماهية باملعنى ّاحلق يف املسألة ـ فال حمذور يف االلتزا ّ

ّوملا كانت منتزعة من الوجود اخلاص، . ُ وإن كانت جمهولة الكنه لنا،ّاألخص
ّتكون تابعة ـ يف احلاجة إىل العلة وعدمها ـ إىل الوجود، فإذا كان هناك وجود 

ّغني عن العلة، كانت ماهيته بالتبع كذلك ّ ّ. 
ّد عندنا يف ذوات الوجود، ليس إال ّإن املوجو«: ّقال صدر املتأهلني

ًوجودها، وهو األصل يف املوجودية دون املاهية، سواء كان الوجود جمعوال  ّ ّ
ّلغريه أو واجبا، فكام أن وجود اليشء إذا كان جمعوال كانت ماهيته جمعولة  ً ّ ً
ًبالعرض، تابعة ملجعولية الوجود، فكذلك إذا كان الوجود ال جمعوال، كانت  ّ ََ

 .)١(»ّ ال جمعولة بال جمعولية ذلك الوجودّاملاهية
 

ّإن الوجود إذا كان زائدا عىل املاهية«: R قوله� ً ّ«. 
ّأي لو كان للواجب تعاىل ماهية ـ بحسب حتليل العقل ـ غري وجوده 
ّاخلاص، وإن كانا موجودين بوجود واحد بسيط، كام هو احلال يف كل ما له  ّ

ّهيته إنيته بنحو السالبة بانتفاء املوضوعّماهية، ومل تكن ما ّ. 
 .»أو زادت عليه... ّ معنيددسواء انحرصت املقوالت يف ع«: R قوله�

وجوده ال ّألن اجلوهر ، وذلك ّحرص املقوالت يف اجلوهر والعرض عقيل
َ والعرض وجوده يف موضوع، ومها ال جيتمعان يف يشء واحد ،يف موضوع َ
ّتقع املاهية ال حمالة حتت إحدى «: كره يف قولهّوهبذا يتم ما ذ. بالبداهة
ّ، إال أن هذا ينايف ما تقدم من املصنّف من عدم اندراج املاهيات »املقوالت ّ ّ ّ

 .البسيطة حتت يشء من املقوالت
                                                        

 .٤٩ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّنعم، حرص املقوالت العرضية يف التسع استقرائي َّ ّ، كام رصح بذلك يف َ
 ومل يقم برهان عىل أن ليس فوقها ما ذكروه عىل االستقراء، ّواملعول يف«: قوله

ّمقولة، هي أعم من اجلميع أو أعم من البعض ّ«)١(. 
ّوأيضا ال شبهة يف حاجة بعض األنواع اجلوهرية إىل «: R قوله� ً

ّاملخصص أو املرجح ّ«. 
هذا بيان للوجه الثاين عىل استحالة دخول الواجب حتت املقوالت، 

ّواملراد باملخصص هو الفصل، أما املرج ح فاملراد به هو الفاعل واملوجد ّّ
 . الستلزام احلاجة لإلمكان؛ّوكل منهام يقتيض إمكان الواجب. ّوالعلة
 ؛ّوإذا صح اإلمكان عىل بعض ما حتت اجلنس من األنواع«: R قوله�

 .»ّصح عىل اجلنس
ّاملراد بالصحة هنا هو اإلمكان يف مقابل االمتناع، وليس املراد به الوقوع 

ّق بني كونه بالفعل وبني كونه ممكنا، فإن قولنا الكتابة تصح عىل  للفر؛بالفعل ّ ً
ّاإلنسان، يعني أهنا ليست ممتنعة، ال أن الكتابة أصبحت بالفعل ّ. 

 .»فاجلائز عىل بعض األنواع التي حتت اجلنس، جائز عىل اجلنس«:  قوله�
ّ أن اجلنس مقسم للنوع، واملقسم موجود بعني وجود :الدليل عىل ذلك

وبمثل هذا البيان برهن عىل قاعدة أخرى مشاهبة للقاعدة املذكورة، . قسمال
ّكل ما صح عىل الفرد«: وهو قوهلم  .»ّ صح عىل الطبيعة من حيث هي،ّ

ّورسه أن الالبرشط ـ وال«: سفارقال السبزواري يف حواشيه عىل األ ام ّسيّ
ّاملقسمي ـ عني الفرد، فصحة يشء عىل الفرد عني الصحة عىل الط  .)٢(»بيعةّ

 .»فلو دخل الواجب حتت املقولة«: R قوله�
ّأي حتت مقولة اجلوهر، فالالم للعهد، ألن املاهية إما جوهر أو عرض،  ّ ّ

                                                        
 .٨٩ ص،ّ الفصل األول من املرحلة السادسة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 .١٠٧ ص١ج، ١ احلاشية رقم :مصدر سابق، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ٢(



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................١٩٦

 

َوحيث إن العرض حمتاج إىل اجلوهر، فدخول الواجب حتت مقولة العرض  َ ّ
فلو دخل الواجب حتت «: يعني دخوله حتت مقولة اجلوهر، ولذا قال املصنّف

َاجلوهر، ومل يذكر العرض النتهاأي » املقولة  . إىل اجلوهرئهَ
ّإن رضورة الوجود ووجوبه يف الواجب تعاىل أزلية«: R قوله� ّ«. 

ّالرضورة األزلية، كام عرفها املصنّف بأهنا ّ ًكون املحمول رضوريا «: ّ ّ
ّ قيد ورشط حتى الوجود، وختتص بام إذا كان ّللموضوع لذاته من دون أي ّ

ًدا قائام بنفسه، بحذات املوضوع وجو ّ ال يشوبه عدم وال حتده ماهيةًتاً ّ، وملا )١(»ّ
ّثبت أن الواجب وجود رصف ال ماهية له، ثبت أن رضورة الوجود له ال  ّّ ْ ِ
ًحتتاج إىل حيثية تقييدية، كام يف املاهيات، ولكونه واجبا ال ممكنا، فال حتتاج  ً ّ ّ ّ

ًرضورة وجوده إىل حيثية تعليلية أيضا، فهو رض ّ ّوري الوجود من دون أي قيد ّ
 .ّأو رشط، وهي الرضورة األزلية

 
 

ّ ـ إن الغرض من عقد هذا الفصل هو نفي املاهية عن الواجب تعاىل، ١ ّ
ّليكون هو والفصل الرابع ـ الذي عقد إلثبات بساطة الواجب تعاىل ـ مقدمة 

 .إلثبات وحدته تعاىل
ّ املقام هي املاهية باملعنى األخص ال األعمّ ـ املقصود من املاهية يف٢ ّ ّ. 
ّ ـ من النتائج املرتتبة عىل نفي املاهية عن الواجب تعاىل ـ كام ذكروها ـ ٣ ّ

ّهي إثبات بساطة الواجب، وعدم قدرة العقل عىل معرفة كنه الذات اإلهلية  ُ
ًاملقدسة، وإثبات وحدة الواجب وعدم تعدده، مضافا إىل درء بعض الشبهات ّ ّ 

 .ّاملتوجهة صوب التوحيد
ّ ـ إن األقوال األساسية يف هذه املسألة، هي٤ ّ: 

                                                        
 .٤٦ ص،ّ الفصل األول من املرحلة الرابعة:، مصدر سابق هناية احلكمة) ١(
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ّ نظرية مشهور املتكلمني� ّ. 
 .ّ نظرية مشهور احلكامء�
 . املختار يف املسألة�
ّ ـ إن حيثية البحث يف املسألة هنا ختتلف عن حيثية البحث هناك أي يف ٥ ّ ّ

ّاإلهليات باملعنى األعم ّ. 
ّإن كل ما له ماهية فهو ممكن«: ينطلق من قاعدة: ّ ـ الربهان األول٦ ّ ّ«، 

ّإن ما ليس «: والنتيجة املستفادة منها بعد عكسها بعكس النقيض املخالف
ّ أن الواجب ال ماهية له: فينتج،»ّبممكن فال ماهية له ّ. 

ّ ـ املالحظة التي سجلت عىل هذا الدليل أنه أخص من املدعى، ألن ٧ ّ ّّ ّ ُ
ّو أن كل ماهية يمكن أن توجد وتعدم، فهي ممكنة الوجود، غاية ما يثبت به ه ّ ّ

ًال أن كل ما له ماهية مطلقا، فه ّّ ّ ممكن الوجود، إذ لعل هناك ما له ماهية وّ ّ
 .ًوليس ممكنا

ّقلنا إنه يمكن أن يقرر بتقريرين:  ـ الدليل الثاين٨ ّ: 
ّحاصله أنه لو كان للواجب ماهية، فالبد أن: ّالتقرير األول �  حيتاج يف ّّ

ّتلبسها بالوجود إىل علة، ألهنا ممكنة، واملمكن حمتاج إىل علة ّّ ّوعلتها إما ذات . ّ ّ
ّماهية الواجب أو أمر خارج عنها، وكال الشقني حمال ّأما األول فيلزم منه . ّ ّ

ّتقدم اليشء عىل نفسه، وأما الثاين فهو استلزامه معلولية الواجب فيكون  ّ ّ
 .ًاجبا بذاتهًممكنا، وهو خلف كونه و

ًأنه لو كان للواجب ماهية، لكان وجوده زائدا عىل ذاته : التقرير الثاين � ّ ّ
ّعرضيا، وأن كل عريض فهو معلل َّ ََ َّ ً ّ. 

ّ ـ وقد نوقش هذا الدليل بعدة مناقشات، بعضها خمتصة وبعضها مشرتكة٩ ّ. 
ّأن التقرير الثاين ـ لو تم ـ فإنه يبطل القول بعروض الوجو: األوىل ّ د ّ

ًوزيادته عليها خارجا وعينا، ال مطلقا ً ً. 
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ّالنقض باملاهيات املمكنة القابلة للوجود، والتي تستلزم تقدمها : الثانية ّ
ّعىل املقبول، مع أن نفس املستدل ال يقول بذلك، بل يقول إهنا توجد بنفس  ّ ّ

إذن ال يشرتط . ّالوجود املقبول املفاض عليها، وليست متقدمة عىل املقبول
ّم الفاعل بالوجود عىل املعلول، فامهية الواجب ـ التي هي علة لوجوده ـ ّتقد ّ

 .ّال يلزم تقدمها عىل نفسها
ّ بأن تقدم القابل عىل املقبول يف العلة املادية :أجاب املصنّف عن ذلك ّ ّ ّ

ّللمجموع من املادة والصورة يشرتط تقدمها عىل املركب ّ ّأما املاهية فإن . ّ ّ ّ
ّ إنام هو باعتبار عقيلّقابليتها للوجود  ناشئ من حتليل العقل للموجود إىل ّ

ًماهية ووجود، وأن العقل جيعل املاهية موضوعا متقدما والوجود حمموال  ً ً ِّّ ّ ّ
ّمتأخرا، ومن الواضح أن مثل هذا التقدم ليس تقدما خارجيا، وإنام هو حتليل  ّ ًّ ً ّ ًّ ّ

ّ، وهو ال يستلزم التقدم احلقيقي للامهية عىلّعقيل  . الوجودّ
ّويف املقام، إذا كانت املاهية علة فاعلية للوجود العيني فهذا يستلزم التأثري  ّّ

ّاحلقيقي يف الوجود، ويرتتب عىل ذلك لزوم تقدمها بالوجود عىل معلوهلا ّ. 
ّإال أننا ذكرنا إن كان املراد من  ّأن املاهية مقتضية لوجودها«ّ ، هو »ّ

ّاالقتضاء والعلية اخلارجية، فإش ّكال املصنّف وارد، أما إذا كان املراد هو ّ
ّاالقتضاء والعلية التحليلية، فال يرد عليه ما ذكر يف املقام ّ. 

ّإن املاهية ملا كانت علة لكثري من لوازمها، ومنها الوجود، إذن فام : الثالثة ّ ّ ّ
 .ّق بني أن تكون علة لصفة دون صفةالفر

ًواجيب عن ذلك بأن فيه خلطا بني ما حيتا ّ ّج يف وجوده إىل علة، وبني ما ُ
 .ليس كذلك
ّوهي املناقشة التي أوردناها عىل الدليل األول، أي أنه ال دليل : الرابعة ّ

ّعىل أن كل ما له ماهية فهو ممكن الوجود ّ ّ. 
 لو كان للواجب :ّ الثالث عىل نفي املاهية عن الواجب هودليل ـ ال١٠
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ًاهية ال ختلو من كوهنا إما جوهرا ّ ألن امل؛ّماهية الندرجت حتت مقولة اجلوهر ّ ّ
ًوإما عرضا وال ثالث هلام، ولو كانت عرضا فهي حتتاج إىل اجلو ً  يف هرّ

 .ّ والتايل باطل، فاملقدم مثله.وجودها
ّأما بطالن التايل فألنه لو اندرج الواجب حتت ماهية اجلوهر يلزم احتياج  ّ ّ

ّالواجب إىل فصل حيصله وخيصصه ّ وماهية ناقصة حتتاج ّ ألن اجلوهر جنس؛ّ
ّيف حتصلها وختصصها إىل ف ًل، هذا أوالصّ ًوثانيا يلزم أن يكون الواجب . ّ

ّما جيوز وما ال جيوز، وحيث إن بعض أنواع  النوع يفو الشرتاك اجلنس ؛ًممكنا
ًاجلوهر ممكن ـ كاإلنسان مثال ـ فيكون اجلوهر الذي هو جنسه ممكنا أيضا ً ّ مما ؛ً

ّ ألن واجب الوجود ؛ّاجب جهة إمكانية، وهو حماليستلزم أن يكون للو
 .ّواجب الوجود من مجيع اجلهات كام تقدم

ّ ـ املناقشة التي نسجلها عىل هذا االستدالل هي عدم متامية ما اتكأ عليه١١ ّ ّ 
ّ ألن انحصار املاهيات باجلوهر ؛ّمن القول بانحصار املاهيات باجلوهر والعرض ّ

ّوالعرض خمتص باملاهيات امل ّركبة من األجناس والفصول، أما املاهيات ّ ّ ّ
 .ًصالأّالبسيطة غري املركبة فال جنس وال فصل هلا وغري داخلة حتت مقولة 

ّوعىل هذا األساس يمكن أن يكون للواجب ماهية بسيطة غري مندرجة 
 .حتت مقولة
ّ ـ بعد مناقشة مجيع األدلة التي أقامها املصنّف، يمكن لنا أن نقدم ١٢ ّ
ّلو كان للواجب ماهية لكان : ّ عىل نفي املاهية عىل الواجب، حاصلهًدليال

ّحمدودا، ألن املاهية حد الوجود ـ كام تقدم ـ ومن ثم أمكن فرض ما هو أعىل  ّ ّ ّ ّ ً
ّ ألن كل ما ؛ًمن الواجب تعاىل، ويكون ما فرض أعىل منه حاصال بالفعل ّ

ّ تقدم بيانه ـ وعىل ّأمكن للواجب باإلمكان العام فهو ثابت له بالفعل ـ كام
ّهذا يلزم أن يكون الواجب معلوال ملا هو أعىل منه، واملعلولية تنايف الوجوب  ً

ّبالذات، وهبذا يتضح أن الواجب ال حد له وال ماهية ّ ّّ. 



 

 

 
 
 
 
 

 فصل الرابعال

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ّنّف وجود الواجب تعاىل، وأنه غري مركب من الوجود بعد أن أثبت املص ّ
ّواملاهية، رشع يف هذا الفصل إلثبات بساطته تعاىل، أي أنه غري مركب بأي  ّّ ّ
ّنحو من أنحاء الرتكيب اخلارجي والذهني، ليكون مقدمة للفصل الالحق 

ّوقبل بيان األدلة التي ساقها املصنّف . الذي عقده إلثبات وحدته تعاىل
 .ًات ذلك، ينبغي اإلشارة ـ ولو إمجاال ـ إىل أقسام الرتكيبإلثب

 

ّ الرتكيب من الوجود واملاهية، أي من األجزاء التحليلية، :ّالقسم األول ّ
 .ّوقد تقدم يف الفصل السابق نفي هذا الرتكيب بالنسبة للواجب تعاىل

ّخص، وهي املادة ّ الرتكيب من األجزاء العقلية باملعنى األ:القسم الثاين ّ
ّوالصورة العقليتان، ويسمى أيضا باألجزاء الذهنية باملعنى األخص ّ ًّ ّ. 

ّ الرتكيب من األجزاء احلدية، ومها اجلنس والفصل، أي :القسم الثالث
ّاحلد املنطقي، فكل ماهية حمدودة بحدين من جهة العموم وهي اجلنس ّّ  ومن ،ّ

 .جهة اخلصوص وهي الفصل
ّلرتكيب من املادة والصورة اخلارجيتني ا:القسم الرابع ّ. 

ّ الرتكيب من األجزاء املقدارية، وهي أجزاء الكم :القسم اخلامس ّ
ّاملتصل، التي ال تكون إال أجزاء بالقوة، وتسمى أجزاء ومهية، أي أن  ّ ّّ ّ ّ

 .ّانقسامها بتوهم العقل، ال بحسب الواقع اخلارجي
ّن االنقسام إما انقسام ويمكن تقسيم هذه األقسام بنحو آخر، وهو أ ّ

ّبالفعل وإما بالقوة، واالنقسام بالفعل إما إىل مادة وصورة خارجية، وإما إىل  ّ ّّ ّ ّ
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ّمادة وصورة ذهنية، وإما إىل جنس وفصل، وإما إىل وجود وماهية، واالنقسام  ّ ّّ ّ
ّبالقوة فهو االنقسام إىل األجزاء املقدارية فقط ّ. 

ّالرتكيب من األجزاء االعتبارية،  من الرتكيب وهو قسم سادسوهناك 
ّوهي الوجود والعدم يف كل موجود مركب من الوجود والعدم وهي  ّ

ًالوجودات املحدودة، ويسمى أيضا بالرتكيب من الوجدان والفقدان ّ. 
ّومما جيدر اإلشارة إليه هو أن هذا القسم من الرتكيب أرجعه املصنّف إىل  ّ

ً الف البعض حيث جعلوه قسام مستقال ّالرتكيب من الوجود واملاهية، عىل خ
 .، وسيأيت توضيحهّقبال الرتكيب من الوجود واملاهية

ّوقد تقدم يف الفصل السابق الدليل عىل نفي تركب الواجب من الوجود  ّ
ّواملاهية، أما بقية رضوب الرتكيب فقد أقام املصنّف يف هذا الفصل مخسة  ّّ

 .ما تنفيه من األجزاءبراهني لنفيها، وهي خمتلفة بالنسبة إىل 
ّل واملادة صهي اجلنس والفمن الرتكيب اء نحّفالربهان األول ينفي ثالثة أ

ّوالصورة العقلية واملادة والصورة اخلارجية ّ ّ. 
ّأما الربهان الثاين والثالث، فينفيان األجزاء اخلارجية ّ. 

ّوالربهان الرابع ينفي األجزاء املقدارية، أما الربهان اخلامس فهو  ينفي ّ
 .ّاألجزاء االعتبارية، أي الرتكيب من الوجود والعدم

 

 

 

 



 ٢٠٣.......................................................................................أجزاء من ّمركب غري تعاىل الواجب

 

 
 

َقد تقدم َ أن الواجبّ َ تعاىل ال ماهيةّ  َّ، وإذ ال حدٌّ له، فليس له حدّ
 فال ُ لهَ وال فصلَوإذ ال جنس. ِ والفصلِ اجلنسَنِ له مَله فال أجزاء

َ خارجيةَأجزاء ِ له من املادةّ َاملادةّ ألن ؛ّ اخلارجيتنيِ والصورةّ  َ هيّ
 َ ال، وكذا ال أجزاءِ برشطُ هي الفصلَ ال، والصورةِ برشطُاجلنس
َذهنية ِ املادةَنِ له مّ ِ العقليتنيِ والصورةّ  ِ املأخوذانُ والفصلُ، ومها اجلنسّ
ِ اخلارجيةِ ال يف البسائطِبرشط  . كاألعراضّ

َ حديةَال أجزاء: ِوباجلملة  َةّ، وال خارجيِ والفصلِ اجلنسَ له، منّ
ِ املادةَنِم ِ اخلارجيتنيِ والصورةّ َ، وال ذهنيةّ َ عقليةّ ِ املادةَنِ مّ  ِ والصورةّ

 .ّالعقليتني

َ لكان متقدما عليه يف الوجود، وتوقفٌ جزءُ لهَلو كان: ُ آخرٌبرهان ّ ً ّ 
ِ تقدمَ، رضورةِعليه يف الوجودُب الواج ، ِ يف الوجودِّ عىل الكلِ اجلزءّ
َوتوقف ُ ومسبوقية؛ فيه عليهُّ الكلّ ُ وتوقفِ الواجبّ ه عىل غريه ـ وهو ّ
 .ٌ ـ حمالِ الوجودُواجب
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ّالواجب ال ماهية له ـ كام تقدم يف الفصل ّ بام أن :حاصل هذا الربهان ّ
ّالسابق ـ فال حد منطقي له من اجلنس والفصل؛ أل ّن املاهية ّ ، )١( الوجودّحدّ

ّ ومها املادة ،ّوإذا مل يكن له جنس وفصل، فليست له أجزاء من املادة والصورة
ّوالصورة العقليتان، ألن املادة هي اجلنس برشط ال  والصورة هي الفصل ،ّّ

ّبرشط ال، وما ال مادة وال صورة عقلية له ّ ال مادة وصورة خارجية،ّ ّ، ألن  لهّ
ّاملادة والصورة العقلية تؤخذ ّان من املادة والصورة اخلارجية، وبانتفاء املادة ّ ّ ّ

ّوالصورة العقلية يثبت عدم وجود مادة وصورة خارجية ّ ّ. 
ّإذن يثبت من عدم وجود املاهية عدم وجود اجلنس والفصل وعدم 

ّاألجزاء الذهنية ـ املادة والصورة العقليتني ـ ومن ثم  ّ ّثبت عدم وجود املادة يّ
 .ّوالصورة اخلارجية

وال فصل له وال «املصنّف بـ تعبري ّ أن ظاهر :ّمما ينبغي االلتفات إليهو
ّأجزاء خارجية له من املادة والصورة اخلارجيتني؛ ألن املادة هي اجلنس برشط  ّ ّ ّّ

ّ هذا التعبري يوهم أن املادة اخلارجية هي ،» والصورة هي الفصل برشط ال.ال ّ ّ
ّصل برشط ال، إال أن هذا غري ّاجلنس برشط ال، والصورة اخلارجية هي الف ّ

ّصحيح، ألن املادة اخلارجية تؤخذ منها املادة العقلية ّ ّ ّ ّ والصورة اخلارجية ،ّ
ّتؤخذ منها الصورة الذهنية، واجلنس والفصل يؤخذان من املادة والصورة  ّ
ّالعقلية ال من املادة والصورة اخلارجية، كام هو ظاهر العبارة املتقدمة؛ ألن  ِّ ّ ّ ّ

ّهو املادة العقلية مأخوذة ال برشط، والفصل هو الصورة العقلية اجلنس  ّ ّ
 .ًمأخوذة ال برشط أيضا

                                                        
 .٢٢٧ ص ٧، ج ١ احلاشية رقم :، مصدر سابق  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(



 ٢٠٥.......................................................................................أجزاء من ّمركب غري تعاىل الواجب

 

ّوهبذا يتضح أن هذا الربهان ينفي ثالثة أقسام من الرتكيب من اجلنس  ّ
ّوالفصل، ومن املادة والصورة العقلية، ومن املادة والصورة اخلارجية، وكذا  ّ ّ ّ

ّاألجزاء املقدارية ألن ما ال ماه ّ ألن الكم قسم من املاهية، ،ّال كم لهّية له ّ ّ ّ
ًوبذلك ال يكون مقدارا، ألن املقدار هو الكم املتصل، وإذا مل يكن مقدارا  ّ ًّ ّ

 األسفار بعد ّفليس له أجزاء مقدارية، ولذا قال املصنّف يف حاشيته عىل
: ّاء املقدارية ما حاصلهّ دليل صدر املتأهلني لنفي األجزاستشكاله عىل

ّ برهان نفي مطلق احلد عنه ّ االعتامد يف نفي األجزاء املقدارية عىلاألوىلو«
ّ ومن الواضح أن املاهية هي حد الوجود .)١(»تعاىل ّ ّ فام ال حد له له ال ماهية ،ّ ّ

 .ّله وال جزء مقداري له
  

ّنفي األجزاء احلدية من ّء اخلارجية فقط وال يوهذا الربهان ينفي األجزا
ّاجلنس والفصل، وال العقلية من املادة والصورة العقليت ّ   .نيّ

ّلو كان للواجب جزء خارجي، لكان ذلك اجلزء  :حاصل هذا الربهان
ّمتقدما عىل الواجب يف الوجود، ألن األجزاء متقدمة عىل الكل بوجودها،  ّ ّّ ً

ّوالكل متأخر عنها، وهذا من الرضوريات التي ال ّ واالستدالل،  حتتاج للربهنةّ
 :فيلزم املحذوران التاليان

ّ توقف الواجب عىل اجلزء يف الوجود، أي توقف الواجب عىل :ّاألول ّ
ّغريه، والتوقف عىل الغري عالمة املعلولية لذلك الغري، وكل معلول ممكن  ّ ّ

 .وهو ينايف وجوب الوجود
سبوق بالغري حادث، ً يلزم أن يكون الواجب مسبوقا بالغري، وامل:الثاين

 .ّوكل حادث ممكن، وهو ينايف وجوب الوجود
 .ّ مل يكن للواجب جزء خارجينإذ

                                                        
 .١٠١ ص ٦ ج ،٢١ احلاشية رقم ،املصدر السابق) ١(
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ّيف أن الواجب تعاىل بسيط غري مركب من أجزاء خارجية وال «: R قوله• ّ ّ
 .»ّذهنية

ّاملراد من الذهنية يف عنوان الفصل الذهنية باملعنى األعم الشاملة لألجزاء  ّ
ّدية من اجلنس والفصل واملادة والصورة العقليتني واألجزاء املقداريةاحل ّ ّ ّ، 

ًألجل أن يكون العنوان شامال جلميع األجزاء التي يرمي إىل نفيها يف هذا 
 .الفصل
 .»ّوقد تقدم«: R قوله•

 .أي يف الفصل السابق، ويف الفصل الثالث من املرحلة الرابعة
ّألن املادة هي اجلن«: R قوله• س برشط ال، والصورة هي الفصل برشط ّ
 .»ال

ّتقدم يف ثنايا البحث أن هذه العبارة مومهة إىل أن املادة اخلارجية هي  ّ ّ ّ ّ
 لكن هذا غري .ّاجلنس برشط ال، والصورة اخلارجية هي الفصل برشط ال

ّألن املادة اخلارجية يؤخذ منها : صحيح، لذا كان األوىل يف التعبري أن يقول ّ ّ
ّلعقلية، واجلنس ليس إال املادة العقلية مأخوذة ال برشطّاملادة ا ّ والصورة . ّّ

ّاخلارجية تؤخذ منها الصورة العقلية، والفصل ليس إال الصورة العقلية  ّ ّّ
 .مأخوذة ال برشط

ّوكذا ال أجزاء ذهنية له من املادة والصورة العقليتني ومها «: R قوله• ّّ
 .»بسائط اخلارجية كاألعراضبرشط ال يف ال والفصل املأخوذان اجلنس

ّألجل أن تتضح العبارة البد من إعطاء ملحة إمجالية عن أقسام املادة  ّ ّ ّ
 .ّوالصورة العقليتني

ّتنقسم املادة والصورة العقليتان إىل قسمني ّ: 
ّ املادة والصورة للمركبات اخلارجية، حيث يأخذمها العقل من :ّاألول ّّ
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ّاملادة والصورة اخلارجية ثم يؤ ّ ًخذان ال برشط فيكونان جنسا وفصالّ ً. 
ّ املادة والصورة للبسائط اخلارجية كاألعراض التي ال ترتكب من :الثاين ّ ّ

ّمادة وصورة خارجيتني  ّلكن العقل جيد فيها مشرتكات وخمتصات فيعتربها «ّ
ّأجناسا وفصوال، ثم يعتربها برشط ال، فتعود مواد وصورا عقلية هلا ًّ ًّ ً«)١(. 

ّضح أن املادة والصورة يف املاهيات البسيطة متأخرة عن ّومن هنا يت ّ ّ ّ
ّاجلنس والفصل، أما يف املاهيات املركبة فإن املادة والصورة متقدمتان عىل  ّ ّّ ّ ّ

ّ ألن العقل يف املاهيات املركبة يالحظ املادة والصورة ؛اجلنس والفصل ّّ ّ
ّاخلارجيتني فيحصل له مادة وصورة عقليتان، ثم يعتربمها  ّ ّ ال برشط فيحصل ّ

ّاجلنس والفصل، أما يف البسائط فإن العقل يعترب هلا أوال أجناسا وفصوال ثم  ًّ ًً ّّ
ّيعتربها برشط ال، فتصري مواد وصورا عقلية ًّ. 

 .»لو كان له جزء«: R قوله•
ّأي جزء خارجي ال ذهني ّ. 

 

                                                        
 .٨١ص،ةامس من املرحلة اخلامس الفصل اخل:در سابق، مصهناية احلكمة) ١(
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ّ، مل خيل إمٍ تعاىل من أجزاءِ الواجبُ ذاتْتَبَّكَرَلو ت:  آخرٌبرهان ا ُ

ْا، وإما أنِ بذواهتٍ واجباتِ األجزاءُ مجيعَيكون أن ًها واجبا ُ بعضَ يكونّ
َها ممكنا، وإما أن يكونُبالذات وبعض ّ  .ٍها ممكناتُ مجيعً
ُواألول ها َا، كان بينِ بذواهتٍ واجباتُ األجزاءِو كانتَ لْ، إذٌ حمالّ

ًقيقية حًا أجزاءَ ينايف كوهنَوُم ـ وهَّ ـ كام تقدِ بالقياسٌإمكان ٍ ملركبّ ّ 
ٍ حقيقيةٍ ذي وحدةٍّحقيقي  َ بنيَ حيصلْ أنِ يف الرتكيبِ الواجبَنِ مْ، إذّ
ٌ تعلقِاألجزاء ٌ به أمر جديدُ حيصلٌّ ذايتّ  َه وراءُ أثرُ، لهِ املجموعَ وراءٌ

 .ِ األجزاءَنِ مٍ واحدِّ كلِآثار
 َّ أن، عىلِ املمكنَ إىلِ بالذاتِ الواجبِ افتقارِ للزوم؛ٌوالثاين حمال

ِ املاهيةُ دخولُهَالزم ِا تقدم يف مرحلةِمل ؛ِ الواجبِ يف حقيقةّ  ِ الوجوبّ
ٌ ماهيةُ فلهٍ ممكنِّ كلَّ أن:ِواإلمكان ّ. 

ٌ أيضا حمالُوالثالث َ ما تقدمِ بمثلً ّ. 
ِ املقداريةِ األجزاءِ يف نفيٍ كافيةُ غريُ الرباهنيِوهذه  ـ كام قالوا ـ ّ
ٌألهنا أجزاء ِ بالقوةّ َ، كام تقدمِالفعل ال بّ  ِ مرحلةْنِ مِّ الكمِ يف بحثّ

 .ِ واألعراضِاجلواهر
َإنه لو كان: هاِ يف نفيَوقد قيل ّ، فهو إما ٌّ مقداريٌ جزءِ للواجبّ

ّ وإما ،ٌ، وهو حمالِ يف احلقيقةُهَّ كلَّ املقداريَ اجلزءَِف أن خيالُ فيلزمٌممكن
، بل ِ بالفعلٍود موجَ غريِ بالذاتُ الواجبَ أن يكونُ فيلزمٌواجب
ِبالقوة  .ٌ، وهو حمالّ
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 :ّقبل بيان االستدالل البد من إيضاح أمرين

 .اإلمكان بالقياس: ّاألول
 .ِّاملركب احلقيقي: الثاين 

 
ال حال اليشء إذا قيس إىل ما «املراد من اإلمكان بالقياس إىل الغري هو 

ّوالضابط أن ال يكون بينهام علية ومعلولية، وال . يستدعي وجوده وال عدمه ّ
 كام هو احلال بني الواجب بالذات إذا قيس إىل )١(»ّمعلوليتهام لواحد ثالث

ّواجب بالذات آخر، لعدم وجود عالقة علية ومعلولية بينهام، ونظري الواجبني  ّ
 . أحدمها إىل اآلخربالذات املفروضني املمتنعان بالذات إذا قيس

 
ًمن تألف اجلزئني مثال أمر « هو الذي حيصل :ّاملراد من املركب احلقيقي ّ

ّثالث، غري كل واحد منهام، له آثار خاصة غري آثارمها اخلاصة، كاألمور  ّ ّ
ّ املركب من أفراد، كرسعّ خاصة غري آثار عنارصها، ال كالّاملعدنية التي هلا آثار

ّيت املؤلف من اللبن واجلص وغريمهاوالب ّ«)٢(. 
ّومن أهم خصائص املركب احلقيقي  أن يكون بني أجزائه فعل وانفعال :ّ

ّ بعضها مؤثرا يف بعض، حتى ترتبط وتتحد حقيقة نواحتياج وافتقار، يكو ّ ً ّ
ّعدوا املسألة رضورية«ّقال املصنّف إهنم . واحدة  . ال حتتاج إىل استدالل)٣(»ّ

                                                        
 .٥٠ ص، الفصل الثاين من املرحلة الرابعة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 .٦٢ ص، الفصل السادس من املرحلة اخلامسة:، مصدر سابقبداية احلكمة) ٣و٢(
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ًلو كان الواجب تعاىل مركبا من : ّبعد أن اتضح األمران السابقان نقول ّ
ّفال خيلو إما أن يكون كل واحد من تلك األجزاء أو بعضها «ّأجزاء خارجية،  ّ

واجب الوجود، أو ليست األجزاء وال يشء منها بواجب الوجود، بل مجيعها 
 .ّ فاملقدم مثله)١(»ممكنات الوجود، واألقسام الثالثة بأرسها مستحيلة

 :عىل هذا فالتايل فيه احتامالت ثالثة هي
 أن تكون مجيع هذه األجزاء واجبة بالذات، وهو حمال، :ّاالحتامل األول

ًلصريورة العالقة بني هذه األجزاء إمكانا بالقياس، واإلمكان بالقياس ينايف 
ّما فرض من أن الواجب مركب حقيقي من هذه األجزاء، واملركب احل ّ قيقي ّ

ّوجد بني أجزائه فقر وحاجة من بعضها إىل بعض ـ كام تقدم يف األمر يهو أن 
ّالثاين ـ واحلال أنه عىل اإلمكان بالقياس ال توجد بني األجزاء حاجة وفقر ـ 
ّكام تقدم يف األمر األول ـ ألن بعضها منفصل ومستقل عن اآلخر، لكوهنا  ّ ّ ّ

ّعىل اإلمكان بالقياس يلزم تعدد ًمجيعا واجبة بالذات ـ بحسب الفرض ـ بل 
ّالواجب، وكون كل واحد منهام بسيطا، فال يتكون منهام مركب حقيقي ّ ً ّ. 

ّإن هذا مستبني الفساد «: وإىل هذا املعنى أشار الداماد يف القبسات بقوله
ّبام دريت أن الواجبات بالذات ـ إن فرضت ـ ال يتصور إال وهي ذوات  ّ ُ ّ

ّ يف الوجود، لصحبة اتفاقية ال لعالقة ذاتية لزومية، ّمتباينة متفارقة ومتفقة ّ ّ ّ
ّفكيف تتحد معها حقيقة وجدانية حمصلة، فكل واحد ـ إذن ـ هو القيوم  ّ ّّ ّ

 .»الواجب بالذات
ًوعلق صدر املتأهلني عىل هذا االحتامل قائال ّ ْخرق الفرض، «ّ إنه يلزم منه :ّ

ّألن املفروض أن هناك شيئا واحدا وحدة حقيقي ً ً ّ ّ أجزاء، إذ كل ما ال تة ذاّ
                                                        

 .١٠٢ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(



 ٢١١.......................................................................................أجزاء من ّمركب غري تعاىل الواجب

 

ّوحدة له ال وجود له ـ كام بينا مرارا ـ فإذن كل حقيقة وحدانية فرضت أهنا  ّ ّّ ً
ٍذات أجزاء فالبد أن يكون لبعض أجزائها إىل بعض ّ وتعلق طبيعيّ افتقار ذايتّ ّ 

ّ، إذ ال يتصور تأليف حقيقة نوعية أو شخصية من أمور ّوارتباط لزومي ّ ّ
 .ّ، مستغنية احلقائق واهلويات بعضها عن بعضمتفاصلة الذوات

ّب حقيقة الواجب من الواجبني، لزم حتقق التالزم بينهام، وقد مر ّركتفلو  ّ
ّأن التالزم بني الواجبني حمال بأي نحو من أنحاء التالزم ٌ ّ. 

ّفإذن قد رجع الفرض إىل تعدد واجبات ّ كل منها موجود بسيط عىل ،ْ
 .طل، فهذا االحتامل با)١(»حدة

 أن تكون مجيع األجزاء ممكنة الوجود، وهذا االحتامل :االحتامل الثاين
ّباطل أيضا، ألنه يستلزم توقف الواجب عىل املمكن، وهو حمال، وكذا يستلزم  ًّ ٌ

ّدخول املاهية يف حقيقة الواجب، وقد تقدم بطالنه يف الفصل السابق ّ. 
... ا للواجب تعاىلإذا أمكنت األجزاء عىل تقدير ثبوهت«: قال السبزواري

ّلزم ذلك االحتياج، ألن االحتياج من لوازم الرتكيب، فكل مركب حمتاج إىل  ّ ّ
ًولزم اخللف عىل وجه آخر، وهو صريورة الغني املحض مشوبا ... أجزائه

ْباحلاجة، واحلق الرصف ملتئام من الباطالت الرصفة، والواجب البحت  ًْ ّ
ّخمتلطا باملمكنات العدمية ً«)٢(. 

ً وبعضها واجبا، وهذا ًاكون بعض األجزاء ممكني أن :تامل الثالثاالح
ّاالحتامل كسابقه واضح البطالن، إذ يلزم ـ أيضا ـ توقف الواجب عىل  ً

ّاملمكن، ودخول املاهية يف حقيقة الواجب، وكل ذلك حمال كام تقدم ّ ّ. 
ّمضافا إىل أن ًا نتساءل عن املمكن الذي يشكل جزءا للواجب، ً  لهو معلوأّ

ًفلو كان معلوال هلذا الواجب .  أم لغريه؟ وال ثالث هلام،ّللواجب املتشكل منه
                                                        

 .١٠٢ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ) ١(
 .٥٣٨ ص٣ج:  آية اهللا حسن زاده اآلميل: ّ، علق عليهرشح املنظومة)  ٢(



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٢١٢

 

 ًوال لواجب آخر باملبارشة أو بالواسطةلّلزم تقدم اليشء عىل نفسه، وإن كان مع
 .ًاستلزم كون الواجب معلوال لغريه، وهو ينايف كونه واجب الوجود بالذات

ّفألن ذلك اجلزء الذي هو «: ولهّوإىل هذا املعنى أشار صدر املتأهلني بق
الواجب كان مستغني القوام عن اجلزء اآلخر وعن غريه، واجلزء اآلخر 
ّإلمكانه مفتقر إىل ذلك الواجب، فكان املفروض واجبا متأخر الوجود عن  ً
ّغريه مفتقر الذات إىل املمكن، وبتوسطه إىل واجب آخر، واالفتقار إىل الغري 

 .)١(»ّ التأخر عنه ينايف الوجوب بالذاتًوإن كان واجبا آخر، وكذا
ًضح أن الواجب ليس مركبا من ّوببطالن هذه االحتامالت الثالثة يت ّّ

 .ّأجزاء خارجية
ّثم ذكر املصنّف بأن ما تقدم من الرباهني الثالثة غري كاف ّ  يف نفي األجزاء يةّ

ّاملقدارية، يف إشارة إىل ما ذكره صدر املتأهلني بقوله ما  ان جيري يفوهذا البي«: ّ
ّ ألن تلك األجزاء ليست يف احلقيقة متقدمة بل نسبة ؛ّسوى األجزاء املقدارية ّ

ّاجلزئية إليها باملساحمة والتشبيه، فالبد يف نفي تلك األجزاء عنه تعاىل من بيان  ّ
 .)٢(»آخر

ّفاألجزاء املقدارية ليست متقدمة عىل الكل، ألن العقل والوهم يفرضها  ّ ّ ّ
 .قدار، فهي ليست موجودة بحسب الواقع اخلارجيبعد وجود امل

 

ّأقامه صدر املتأهلني يف األسفار لنفي األجزاء الذي وهذا الربهان 
ّاملقدارية التي هي بالقوة ّ ذكره املصنّف ضمن األدلة التي استعرضها يف هذا ،ّ

ّالفصل، إال أنه يظهر من عبارة املصنّ ّعدم متامية » األسفار«ف يف حاشيته عىل ّ
                                                        

 .١٠٢، ص٦ج: ، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية) ١(
 .١٠٠ ص ٦ ج :ملصدر نفسها) ٢(
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 .)١(هذا الربهان
 

ّوقبل بيان االستدالل نقدم صورة إمجالية عن األجزاء املقدارية ّ وهي ، ِّ
ّأجزاء الكم املتصل التي ال تكون أجزاء إال بالقوة، وتسمى أجزاء ومهية ّّ ّّ ّ ألن ؛ّ

ًع اخلارجي، ألن الكم ـ كاخلط مثال ـ موجود ّانقسامها بتوهم العقل ال الواق ّ ّّ
 .ّيف الواقع اخلارجي بوجود واحد متصل

ّومن خواص األجزاء املقدارية ّ أن حقيقتها النوعية ال ختالف الكل، وإنام :ّ ّ ّ ّ
ًهي عني الكل، فمثال ُاخلط ـ وهو االمتداد يف بعد واحد ـ مهام تواصل : ّ ّ

ّواستمر تقسيمه فإنه ال ينعدم، و ّذلك ألنه لو انعدمت اخلطية من أجزائه ّ ّ
ّوصارت نقاطا، فحيث إن النقطة أمر عدمي، فعىل هذا ال يمكن أن يتحقق  ّ ًّ ٌ
ّاخلط من جمموع النقاط التي هي أمور عدمية، وهبذا يتضح أن احلقيقة النوعية  ّّ ّّ
ّلألجزاء املقدارية ال ختالف الكل، إذ لو خالفته ملا أمكن لتلك األجزاء تكو ين ّ

 .ّالكل عند اجتامعها
 

ّإن اجلزء املقداري املفروض للواجب إما ممكن وإما واجب، فإن كان  ّ ّ
ّممكنا لزم أن يكون اجلزء املقداري مغايرا للحقيقة النوعية للكل الذي هو  ّ ًّ ً

ّ ألن اجلزء املقداري املمكن يكون ذا ماهية والكل وهو ؛الواجب، وهو حمال ّ ّ ّ
ّ ماهية له، ويستحيل أن تكون أجزاء الكل مغايرة له، ألنه يلزم ما الواجب ال ّ ّ
ً وإن كان اجلزء املقداري واجبا، لزم أن يكون ذلك . ليس بجزءًافرض جزء ّ

ّاجلزء الواجب موجودا بالقوة ّ ألن حقيقة األجزاء املقدارية أهنا موجودة ؛ً ّ ّ
 .ّبالقوة، وهو ينايف الوجوب الذايت لذلك اجلزء

                                                        
 .١٠١ ص٦، ج ٢ة رقم ، احلاشياملصدر السابق) ١(
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ّقد تقرر أن األجزاء املقدارية متحدة احلقيقة هي «: ّدر املتأهلنيقال ص ّ ّ ّ
ّ ـ كام يقوله املشبهة ـ فهو إما ّلو كان للواجب جزء مقداري: واجلميع، فنقول ّ

ّممكن فيلزم أن خيالف اجلزء املقداري كله يف احلقيقة، وإما واجب فيكون  ّ
ّ شقي التايل حمال، فكذا ّالواجب بالذات غري موجود بالفعل بل بالقوة، وكال
ًاملقدم، فتعاىل عن أوهام املجسمني واملعطلني علوا كبريا ً ّّ ّ ّ«)١(. 

ّوقد ذكرنا أنه يظهر من املصنّف عدم قبوله هلذا االستدالل يف حواشيه 
ّعىل األسفار، لذا قال بعد أن قرر بيان صدر املتأهلني واألوىل االعتامد يف نفي «: ّ

ّ برهان نفي مطلق احلد عنه تعاىل، من جهة كونه واجب ّاألجزاء املقدارية عىل
 .)٢(»الوجود بالذات

 
 .»ّوهذه الرباهني غري كافية يف نفي األجزاء املقدارية كام قالوا«: R قوله�

ّإنام نسب ذلك إليهم ليشري إىل عدم متامية ما قالوه، ألن الربهان األول  ّّ ّ
ّقدارية كام ينفي غريها من األجزاء، فإذا مل يكن ّاملتقدم ينفي األجزاء امل

ّللواجب ماهية مل يكن له مقدار أيضا، إذ املقدار نوع من الكم، والكم من  ّ ً ّ
ّأقسام املاهية، ومن ثم مل يكن له أجزاء مقدارية ّّ. 

 .»ّكام تقدم«: R قوله�
 .أي يف الفصلني الثامن والتاسع من املرحلة السادسة

 .»ل يف نفيهاوقد قي«: R قوله�
ّذكرنا أن القائل هو صدر املتأهلني يف األسفار ّ. 

 .»وهو حمال«: R  قوله�
                                                        

 .١٠١ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
 .٢: املصدر السابق، احلاشية رقم)  ٢(
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ّألن املقدار ليس إال جمموع األجزاء املفروضة، فإذا مل تكن األجزاء  ّ
ًاملفروضة واجبة مل يكن الكل واجبا أيضا ً ّوهذا بخالف املركبات احلقيقية . ّ ّ

ولذا . ر آخر، وله أثر وراء أثر األجزاءمن اجتامع األجزاء أمفيها صل حيالتي 
ٌّكانت أجزاء املقدار موافقة للكل يف املاهية النوعية، فإن أجزاء اخلط خط  ّ ّ ّ ّ ّ

ٌأيضا، وأجزاء السطح سطح وهكذا ً. 
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ِ هبويتهُ اليشءِ بهُفِصَّ ما يتِبُّ الرتكَنِ مَّ إنَّمُث ِ الوجوديةّ  َنِ مّ

َوهو منفي ع. ِالسلوب  .َسَّ وتقدَىل تعاِ بالذاتِ الواجبِنٌّ
ٍويةُ هَّلُ كَّنإ: َ ذلكُبيان  ِّ إىل حدِ بالنظرٌ عنها يشءَبَسلُ أن يَّ صحّ
 هو :ً مثالِ ـ كاإلنسانٍ وسلبٍن إجيابِ مٌلةِّ متحصَها، فهيِوجود
ٌ فهو مركبَ كذلكَ ما كانُّه ـ وكلِ وجودِّ يف حاقٍ بفرسَ وليسٌإنسان ّ 

 َ، رضورةُه عنهِ غريُ هو نفيٍ، وسلبُه لهِ نفسُثبوت، هو ٍمن إجياب
ِ احليثيتنيِمغايرة ٍ هويةُّفكل. ّ ٌ مركبةَ فهيٌ عنها يشءُبَسلُ يّ ومعنى  (ّ
ِ يف هويةِ النفيِدخول ٍ وجوديةّ  ٌ ـ نقصِ للعدمٌ مناقضُ ـ والوجودّ
 ِ التشكيكُ مراتبَ بذلكُقِّ، ويتحقَ إىل آخرٍ مقيسٍ يف وجودٌّوجودي
ِ وخصوصياهتِ الوجودِيقةيف حق  ِ النقيضِ بعكسُ النتيجةُوتنعكس) اّ
ُ، فإهنا ال يِ احلقيقةُ بسيطةٍ ذاتَّ كلَّإىل أن  .ٌّ وجوديٌ عنها كاملُبَلْسّ

َ بحت، ال سبيلٌ وجودِ بالذاتُوالواجب  وال ِ إىل ذاتهِ للعدمٌ
 ٌ معلولّ، فإنهٍ ممكنٍّ وجوديٍكامل َّكلّ، ألن ٌّ وجوديٌ كاملُ عنهُبَسلُي

ٍ من علةٌمفاض  ِ، ومعطي اليشءِ بالذاتِ إىل الواجبٌ منتهيةُ، والعللّ
ُ فاقدا له، فلهُال يكون  ُهَلِداخُ أن يِن غريِ مٍّ وجوديٍ كاملُّ تعاىل كلً

ُ الواجبيةُفاحلقيقة .ٌعدم ٌ بسيط بحتّ  َوُ، وهٌ عنها يشءُبَسلُ فال ي،ٌ
 .ُاملطلوب

ً سلبيةٍ صفاتَ تعاىلُ لهَّإن: َفإن قيل  ٍ بجسمَ ليسِ، ككونهِ بالربهانّ
ٍ وال بعرضٍ، وال بجوهرٍّوال جسامين َ. 
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ُ السلبيةُالصفات: قلنا ، ِعدامَ واألِ النقائصِ إىل سلبٌ راجعةّ
 .ـ  ـ كام قيل ٍَ وجودُ كاملِ النقصُ، وسلبٌ وجودِ السلبُوسلب

ُ صحةِ البيانَنِ مَمَّ ما تقدُالزم: َفإن قيل  َّ كلَ وبنيَ تعاىلهُ بينِ احلملّ
ُ عينيةُهُ، والزمٍّ وجوديٍ وكاملٍموجود   اُهللاَ، تعاىلِ واملمكنِ الواجبّ

 .ِ الرضورةُ، وهو خالفَن ذلكَع
ِولو مح! ّكال: قلنا ً تعاىل محال شائعا، ِ عليهُ املمكنةُ الوجوداتَلُ ً
َها، وحيثيتِا وسلبِ إجياهبْيَلتا جهتِ بكِ عليهْتَصدق ها ِا ونقصِ كامهلْيّ

ً مركبةِ الواجبُ ذاتْام، فكانتُام منهُ ذواهتْبتَّالتي ترك ِ، وقد فرّ  ْتَضُ
 ُ كاملِ البسيطةِه تعاىل بحقيقتهُبل وجدان. ٌ، هذا خلفِ احلقيقةَبسيطة
ِ العلةِ وجدانِ، من قبيلَ أعىل وأرشفٍ بنحوُه لهُ، ووجدانٍ موجودِّكل ّ 
 .ِ احلملِ المتناعِ املوجبةِينة املباَنِام مُهَ ما بينَ، معِ املعلولَكامل

 ُ محلُواحلمل» ِ األشياءُّ كلِ احلقيقةُبسيط«: مِ بقوهلُوهذا هو املراد
 .ِ الشائعِ احلملَ دونِ والرقيقةِاحلقيقة

َوقد تبني  . يشءِّ كلُه متامِ لذاتَ الواجبَّ أنَمَّ بام تقدَّ
 
 
 
 
 
 

 



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٢١٨

 

 
 

 :نيورد املصنّف يف هذا املقطع دعويأ
ً أن هناك قسام آخر من الرتكيب، غري الرتكيب من الوجود :األوىل ّ

 .ّواملاهية، هو الرتكيب من الوجود والعدم
ّ أن الواجب تعاىل غري مركب من الوجود والعدم:الثانية ّ. 

ًمن هنا حاول املصنّف ـ تبعا لصدر املتأهلني ـ أن يقيم برهانا لنفي ًُ  كونه ّ
ًتعاىل مركبا من الوجود والعدم ّ. 

 

ّقبل الدخول يف بيان الدعويني املتقدمني، البد من الوقوف عىل حقيقة  ّ
 .ّالرتكيب من الوجود والعدم، وفرقه عن الرتكيب من الوجود واملاهية

ّذكرنا يف مقدمة الفصل أن الرتكيب عىل مخسة أقسام، وهي الرتكيب م ن ّ
ّالوجود واملاهية ومن اجلنس والفصل، ومن املادة والصورة العقليتني، ومن  ّ ّ

ّصورة اخلارجيتني، ومن األجزاء املقدارية، باإلضافة إىل القسم لّاملادة وا ّ
 .ّالسادس من الرتكيب من الوجود والعدم، وهو حمل الكالم يف املقام

ّومما جيدر االلتفات إليه هو أن هذا القسم  ُرتكيب مل يذكر يف كلامت  الوهوّ
ّالقدماء من الفالسفة، وإنام كان من ابتكارات صدر املتأهلني يف األسفار  ّ
واحلكيم السبزواري الذي أطلق عليه اسم الرتكيب من الوجدان والفقدان، 

 .)١(»ّرش الرتاكيب«ّونعته يف تعليقته عىل األسفار بأنه 
 أرجعه البعض إىل وقد وقع اختالف يف هذا القسم من الرتكيب، إذ

ّالرتكيب من الوجود واملاهية، فبام أن املاهية أمر عدمي ـ ألهنا حد الوجود ـ  ّ ّ ٌ ّ ّّ
                                                        

 .١١١ ص٦ج): ١(رقم  ، حاشية احلكيم السبزواري يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية )١(
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ّفيكون الرتكيب من الوجود والعدم هو عني الرتكيب من الوجود واملاهية، 
، )١(»هناية احلكمة«كام ذهب إىل ذلك الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل 

ّ قبال الرتكيب من الوجود واملاهية، كام ذهب إىل ً والبعض جعله قسام مستقال ِ
ّذلك صدر املتأهلني واحلكيم السبزواري، واحلق ما ذهب إليه صدر املتأهلني،  ّّ

 .ّلرتكيب من الوجود واملاهية والرتكيب من الوجود والعدمالوجود فرق بني 
ّن الرتكيب من الوجود واملاهية إنام ينحرص يف الوجوإ: توضيح ذلك ّ دات ّ
ّ بناء عىل أن املاهية هي حد الوجود، أما لو فرضنا أن ؛ّاإلمكانية املحدودة ّّ ًّ ّ

ّهناك وجودا إمكانيا ال حد له، فال يكون له ماهية، وهذا ما أشار إليه املصنّف  ّّ ً ً
ّأطبقت الرباهني عىل أن وجود الواجب تعاىل بام أنه «: يف تفسريه حيث قال ّ

ّ بحد وال مقيد بقيد وال مرشوط برشط، وإال واجب لذاته، مطلق غري حمدود ّ ّ
ًما وراء حده وبطل عىل تقدير عدم قيده أو رشطه، وقد فرض واجبا  انعدم يف ّ

ٍلذاته، فهو واحد وحدة ال يتصور هلا ثان ً ومطلق إطالقا ال يتحمل تقييداّ ًّ. 
ّوقد ثبت أيضا أن وجود ما سواه أثر جمعول له، وأن الفعل رضوري ّ ّ ً 

ّة لفاعله، فاألثر الصادر منه واحد بوحدة حقة ظلية مطلق غري حمدود، املسانخ ّ
ّوإال تركبت ذاته من حد وحمدود، وتألفت من وجود وعدم، ورست هذه  ّ ّ ّ

 وقد فرض ،ّاملناقضة الذاتية إىل ذات فاعله، ملكان املسانخة بني الفاعل وفعله
احد غري كثري، ّأنه واحد مطلق، فالوجود الذي هو فعله وأثره املجعول و

 .)٢(»ومطلق غري حمدود، وهو املطلوب
 غري املحدود، ما هو الفرق بني هذا الوجود اإلمكاين: فعىل هذا نتساءل
 وبني الواجب تعاىل؟

ً يف كون الوجود اإلمكاين مركبا من  الفرقليس: ويف مقام اجلواب نقول ّ
                                                        

 ).٤١٣( رقم ٤٢٣ص: اية احلكمةتعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هنانظر ) ١(
  .٧٥ ص١٣ ج:، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن)  ٢(



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٢٢٠

 

ّوجود وماهية التي هي حد الوجود، والواجب تعاىل غري مركب  ّ ّمنهام، وإنام ّ
ّيكمن الفرق يف أن الوجود اإلمكاين ـ بالرغم من أنه ال حد له أيضا ـ إال أنه  ّ ّّ ً ّ
ّعني الفقر يف ذاته، وأنه وجود رابط متعلق بعلته، وهذا بخالف الواجب  ّ ّ

ّتعاىل، فإنه غني  . بالذاتّ
ّ الوجود اإلمكاين وإن كان ال ماهية له وال حد، لكنّه فاقد لكامل :إذن ّ

ًوعليه فاألثر وإن كان موجودا ال يفقد كامال. لغنى بالذاتا  من الكامالت ً
ا دونه من املمكنات، لكنّه مع ذلك يفرتق عن الواجب تعاىل، ّالوجودية التي مل

ّمن جهة أنه رابط متعلق بعلته فقري قائم بغريه ّ ّفإنه   بخالف الواجب تعاىل،ّ
 .ّغني بالذات قائم بذاته

 النحو من الرتكيب من الوجود والعدم يف بل يمكن تصوير هذا
ًاملوجودات املمكنة املحدودة، ببيان أن املاهية تابعة للوجود ـ بناء عىل أصالة  ّ ّ

 ّالوجودات اإلمكانيةهل ّالوجود ـ وعليه فهي رتبة متأخرة عنه، فهنا نسأل 
 ّمتغايرة متاميزة يف وجودها قبل الوصول إىل رتبة املاهية؟

ّكذلك، فإن من املوجود ما هو غني قائم بذاته، وهو ّواجلواب أهنا  ّ
الواجب تعاىل، ومنه ما هو عني الفقر واحلاجة، وهو املمكن، ومنه ما هو 

ّمتقدم وشديد، ومنه ما هو متأخر وضعيف، وهكذا وهذا ما أشار إليه صدر . ّ
ّعىل أنك قد علمت أن البسيط ال ماهية له، وأن العقل «: ّاملتأهلني بقوله ّّ ّإنية بال ّ

ّماهية، واملغايرة بينه تعاىل وبني اهلويات البسيطة واإلنيات املحضة بالتقدم  ّ ّ ّ
 )١(.»ّوالتأخر والكامل والنقص

ّ اإلمكانية املحدودة، يمكن تصوير تركبها من الوجود اتإذن فالوجود ّ
ّوالعدم، وهو غري الرتكب من الوجود واملاهية ّ. 

                                                        
 .٢٢٧ ص٧ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(



 ٢٢١.......................................................................................أجزاء من ّمركب غري تعاىل الواجب

 

ّمما تقدم يتضح أن الرتكيب من ّ ّ  الوجود والعدم قسم آخر من الرتكيب ّ
 .ّخيتلف عن الرتكيب من الوجود واملاهية

ّإال أن املصنّف مل يرتض كون الرتكيب من الوجود والعدم   :وبتعبري آخرـ ّ
ّقسام مغايرا للرتكيب من الوجود واملاهية، وإنام يذهب ـ الوجدان والفقدان  ّ ً ً

ً حواشيه عىل األسفار معلقا عىل  قسم واحد، وهذا ما أشار إليه يفامّإىل أهن ّ
ّكالم صدر املتأهلني املتقدم بقوله ّقد عرفت سابقا املناقشة فيه، فإن من لوازم «: ّ ً
ُوجود املعلول كونه حمدودا حي سلب عنه يشء، وال نعني ُمل عليه يشء ويً

ّباملاهية إال حد الوجود ّ ّ«)١(. 
 

 :وصورة الربهان عىل إثبات هذه الدعوى هي
ّكل هوية يسلب عنها يشء: الصغرى  .ّ فهي متحصلة من إجياب وسلب،ّ
ّوكل هوية متحصلة من إجياب وسلب: الكربى ّ ّ فهي مركبة من وجود ،ّ

 .وعدم
ّكل هوية يسلب عنها يشء: ينتج  .ّ فهي مركبة من وجود وعدم،ّ

ّوالدليل عىل الصغرى، كل هوية ي ّسلب عنها يشء، فهي متحصلة من ّ
ّإجياب وسلب، هو مغايرة احليثيتني، حيثية ثبوت اليشء نفسه، وحيثية سلب  ّ ّ

ّفاإلنسان ـ مثال ـ له حيثية ثبوتية وهي وجوده، وح. غريه عنه ّ ة سلب غريه يثيً
ّومن الواضح أن هاتني احليثيتني ... ّعنه وأنه ليس بفرس وليس بشجر ّ

ً ونفس األمر، وإال لزم أن يكون الوجود والعدم شيئا متغايرتني يف الواقع ّ
 . وهو حمال،ًواحدا

ًوقد تناول صدر املتأهلني هذا املعنى موضحا له باملثال التايل حيث قال ّ ّ :
                                                        

 .٢٢٧ ص٧ج، ١ احلاشية رقم : املصدر نفسه)١(
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ّليست بعينها حيثية كونه » ًألفا«ّفحيثية كونه » ب«دون » ًألفا«ن يكون أك«
ً شيئا واحدا»ليس ب«ومفهوم » ألف«ّوإال لكان مفهوم » ليس ب« والالزم . ً

ًباطل، الستحالة كون الوجود والعدم أمرا واحدا، فامللزوم مثله ً«. 
ّ الفرسية أو هًمثال ـ مسلوب عنـ اإلنسان : ّنا إذا قلناأوتفصيله «: ّثم قال

ّأنه ال فرس، فحيثية أنه ليس بفرس، ال خيلو إما أن يكون عني حيثية كونه  ّّ ّ ّ
ّن الشق األول ـ حتى يكون اإلنسان بام هو إنسان ال فإن كا. ًإنسانا أو غريها ّ ّ

ّفرسا ـ فيلزم من ذلك أنا متى عقلنا ماهية اإلنسان عقلنا معنى  ّ  .»الالفرس«ً
ّوليس األمر كذلك، أي ليس كل من يعقل اإلنسان يعقل أنه ليس بفرس،  ّ

ّفضال عن أن يكون تعقل اإلنسان وتعقل  ّ ًشيئا واحدا، كيف » ليس بفرس«ً ً
ًهذا السلب ليس سلبا مطلقا وال سلبا بحتاو ً ً  بل هو سلب نحو من الوجود، ؟ً

ّوالوجود بام هو وجود ليس بعدم وال بقوة وإمكان ليشء، إال أن يكون فيه  ّ
ًتركيب، فكل موضوع هو مصداق إلجياب سلب حممول، مواطاة أو اشتقاقا،  ً ّ

ملحمول ّفإنك إذا أحرضت يف ذهنك صورته وصورة ذلك ا. ّفهو مركب
ًالسلبي مواطاة أو اشتقاقا، وقايست بينهام بأن تسلب أحدمها عن اآلخر أو  ً
ّتوجب سلبه عليه، فتجد أن ما به يصدق عىل املوضوع أنه كذا غري ما يصدق  ّ

 سواء كانت املغايرة بحسب اخلارج، فيلزم الرتكيب ،ّعليه أنه ليس هو كذا
م الرتكيب العقيل من جنس ّاخلارجي من مادة وصورة، أو بحسب العقل فيلز

 .ّوفصل أو ماهية ووجود
يف عقلك هي » زيد«زيد ليس بكاتب، فال يكون صورة : ًفإذا قلت مثال

ًعدما بحتا، » زيد«من حيث هو » زيد«ّوإال لكان » ليس بكاتب«بعينها صورة  ً
ًبل البد أن يكون موضوع مثل هذه القضية مركبا من صورة  ّ ّ وأمر آخر » زيد«ّ

ّمسلوبا عنه الكتابة من قوة واستعداد، فإن الفعل املطلق ليس بعينه به يكون  ًّ
ّعدم يشء آخر، إال أن يكون فيه تركيب من فعل بجهة وقوة بجهة أخرى ّ .
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ّه نقص الوجود، فإن كل ناقص حيثية نقصانه ؤوهذا الرتكيب باحلقيقة منش ّ ّ
ّغري حيثية وجوده وفعليته ّإن كل«: ّوأما الكربى وهي. )١(»ّ ّ هوية متحصلة من ّ ّ

ّفهي واضحة غنية عن » ّإجياب وسلب فهي مركبة من وجود وعدم
 .االستدالل

 
ّمن أهم النتائج التي رتبها صدر املتأهلني عىل ثبوت الدعوى األوىل ّ ّأن : ّ

ّأي ال يسلب عنه أيـ اليشء إذا كان بسيط احلقيقة    ـّ وجود أو كامل وجوديُ
ّوهي القاعدة التي عرب عنها صدر املتأهلني بقوله. ّفهو كل األشياء ومتامها ّ :

ّإن كل بسيط احلقيقة جيب أن يكون مجيع األشياء بالفعل، وهذا مطلب « ّ
 .)٢(»رشيف مل أجد يف وجه األرض من له علم بذاك

أي (وتنعكس النتيجة «: وهذا هو الذي أشار إليه املصنّف يف املتن بقوله
ّبعكس النقيض إىل أن كل ذات بسيطة احلقيقة، فإهنا ال ) ة الدعوى األوىلنتيج ّ ّ

ّأي بعكس النقيض املخالف، حيث إن األصل » ّيسلب عنها كامل وجودي
ّكل هوية يسلب عنها يشء فهي مركبة من وجود وعدم«هو قولنا  ّ موجبة » ّ

ّكلية، انعكست إىل سالبة كلية، مقد ّ ّيها عني مقدم مها نقيض تايل األصل، وتالّ
ّكل هوية ليست بمركبة فال يسلب عنها يشء«: األصل، وهي قولنا ّ ّ«. 

 
 :يمكن االستدالل عىل هذه الدعوى، من خالل قياس صورته هي

ّ الواجب ال يسلب منه كامل وجودي:الصغرى ُ. 
ّ كل مركب من الوج:الكربى ّود والعدم يسلب عنه كامل وجوديّ ٌُ. 

                                                        
 .١١٢ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
  .٤٠ ص٣ ج:ملصدر نفسها)  ٢(
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 .وهو املطلوب. ّالواجب غري مركب من الوجود والعدم: ينتج
ّأما الدليل عىل الصغرى ـ وهي أن الواجب ال يسلب عنه كامل وجودي ـ  ُ ّ ّ

ّفألنه تعاىل واجد لكل كامل وجودي يف عامل اإلمكان، الن ّ  العلل إليه تهاءّ
ّتعاىل، وحيث إن العلة واجدة جل ّميع كامالت معلوهلا، ألنه لو مل تكن العلة ّ ّ

ُواجدة جلميع كامالت معلوهلا لكانت فاقدة هلا، وفاقد اليشء ال يعطيه، إذن 
ّكامل وجودي إال والواجب تعاىل واجد لهام من ف ّ. 

ّوال خيفى أن التقييد بالكامل الوجودي هو قيد احرتازي ألجل بيان أنه  ٌ ّ
من قبيل من حيث هو وجود،  بأصل الوجود ّتعاىل واجد لكل كامل مرتبط

 ...العلم والقدرة واإلرادة
 وهي ،ّأما الكامالت األخرى التي ال ترتبط بالوجود بام هو وجود

ّكامل للوجود املادي هي الكامالت الثابتة لبعض مراتب الوجود كاحلركة التي 
ًفقط، أما غري املادي فال تكون احلركة كامال له بل تعد نقصا ّ ً ّ  كون من قبيل ؛ّ

ّ وهلذا قيد الكامل الواجد له ؛َّ للذكروليس كذلككامل هلا، فإنه  ًااألنثى ولود
ّتعاىل بأنه وجودي ّ. 

ُأما الكربى ـ وهي كل مركب من الوجود والعدم يسلب عنه كامل  ّ ّ ّ
ّوجودي ـ فهي قضية أولية يكفي إلثباهتا تصور أطرافها ّ ّ ّ. 

ّأن الواجب تعاىل غري مرك: فينتج  .ب من وجود وعدم، وهو املطلوبّ

 
ّإن املالحظة التي تتوجه صوب هذا االستدالل، هي أن غاية ما يثبته هو  ّّ
ّوجدان الواجب تعاىل جلميع الكامالت املتحققة يف عامل اإلمكان عىل أتم وجه ّ 

ّ، وال يثبت للواجب كل كامل مفروض مل يتحقق يف الواقعهوأعال ّ. 

د الواجب لكامل ْ ال تنايف فق،ما يثبته هذا الربهان من نتيجة: خرىبعبارة أ
ًمل يتحقق فعال يف عامل اإلمكان، وسيأيت يف هناية الفصل مزيد  توضيح  . لذلكّ
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ّ إشكالني وجها عىل االستداللعنّتعرض املصنّف لإلجابة  ُ: 

ّإن ما تقدم م: ّاإلشكال األول ّن القول بأن الواجب تعاىل ال يسلب منه ّ
ّكامل وجودي، ينايف ما ثبت بالربهان من أن للواجب تعاىل صفات سلبية من  ّّ

ّيف حني إن اجلسم ... ّقبيل أنه تعاىل ليس بجسم وليس بجوهر وال عرض
ّقول إنه الّواجلوهر والعرض ونحوها كلها وجودات، فكيف التوفيق بني 

ّقول إن الواجب ليس بجسم الّ وكامل وجودي، وبني ّتعاىل واجد لكل وجود
 ...وال جوهر وال عرض وال حركة

ّمن الواضح أن ما ذكره املستشكل مما يسلب عن الباري تعاىل إنام  :هجواب ُ ّ ّ
ّهي ماهيات، فاجلسم واجلوهر والعرض كلها ماهيات، وحيث إن املاهية حد  ّ ّ ّّ ّ

ّالوجود، واحلد أمر عدمي، فيكون السلب  ٌ ّيف احلقيقة حلدودها املاهوية التي ّ
ّهي أمور عدمية، ومن الواضح أن سلب العدم الزمه إثبات الكامل ّ. 

ُفاجلسمية واجلوهرية والعرضية ليست كامالت حتى إذا ما سلبت عن  ّ ّ ّ
ٍالواجب تعاىل يقال إنه سلب كامل ّ ّ وجودي، وإنام هي سلب نقص وعدمُ ّ. 

 ًأليس اجلسم وجودا؟: إن قيل

ّ نعم للجسم وجود وهو ليس عدما، إال أن وصف هذا الوجود :قلنا ًّ ٌ
ّباجلسمية ليس وصفا لوجوده، وإنام وصف ملحل انتهائه وحده من الطول  ّّ ً ّ

ً، فإنه ليس وصفا لوجود »إنسان«: والعرض والعمق، كذلك حني نقول ّ
ّه، وهو احلد الذي هو أمر عدميئّاإلنسان وإنام النتها ٌ ّ. 

ًن سلب اجلسمية عن الواجب ليس هو سلبا ألصل  هذا الضوء فإيفو ّّ
ّالوجود، وإنام هو سلب حلد الوجود الذي هو أمر عدمي، فكامل الوجود  ٌ ّ ّ

ّاجلسامين واجد له تعاىل، أما املسلوب فهو حد الوجود اجلسامين من قبيل ، ٌّ
ّالعدد مئة فهو يملك كامل التسعني لكن ليس مع حد التسعني، وإال ملا كانت  ّ
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 .ئة أكمل من التسعنيامل

ّوهبذا يتضح أن الواجب تعاىل يملك كل وجود وكامل وجودي جلميع  ّ ّ ّ
ّاألشياء دون حدودها، وأن سلب احلد الذي هو أمر عدمي الزمه اإلثبات،  ٌ ّ ّ

ّوملا كان احلد يف معنى السلب، كان «: ّوهذه احلقيقة يرصح هبا املصنّف بقوله ّ
ًنفي احلد سلبا للسلب وهو اإلجي اب، فيؤول إىل حموضة الوجود وهو ّ

 .)١(»الرصافة

 ،ّكل ذلك يرجع إىل سلب األعدام والنقائص«: ّوبتعبري صدر املتأهلني
 .)٢ (»لب وجود، وسلب النقصان كامل وجودسسلب الو

وبسيط  ،ّ إن الواجب تعاىل بسيط احلقيقة:ّ إن قولكم:اإلشكال الثاين
 .ّسلب عنه وجود وال كامل وجوديُيّكل األشياء ومتام األشياء وال احلقيقة 

ّالبد أن حيمل عليه كل وجود وكل كامل وجودي وبالعكس، ألن السلب إذن  ّ ّ ّ ّ
مقابل احلمل والثبوت، فهام نقيضان، وارتفاع النقيضني حمال، والزم احلمل 
َعينية الواجب واملمكن، ألن مقتىض احلمل وحدة مصداق مفهومي املوضوع  ّ ّ

ّ عنها باحتاد املوضوع واملحمول يف املصداق، فيكون َّواملحمول، التي يعرب
ًالواجب تعاىل جسام وإنسانا  .وهو خالف الرضورة والربهان... ً

 جواب اإلشكال

رصة عن أقسام ّلكي يتضح اجلواب بشكل واضح ينبغي تقديم ملحة خمت
 :إىل ثالثة أقسامينقسم احلمل ّن إ؛ فاحلمل والفرق بينها

ّوهو الذي يتحد فيه املوضوع واملحمول « :ّاألويلاحلمل : ّالقسم األول
ًمفهوما مع اختالفهام بنوع من االعتبار كاالختالف باإلمجال والتفصيل يف 

ّاإلنسان حيوان ناطق، فإن احلد عني املحدود مفهوما، وإنام خيتلفان : قولنا ًّ ّ
                                                        

 .، احلاشية١٨الفصل الثالث من املرحلة األوىل، ص :، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 .١١٤، ص٦ ج:، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية) ٢(
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، اإلنسان حيوان: باإلمجال والتفصيل، واالختالف باإلهبام وغريه يف قولنا
ًفإن اجلنس هو النوع مبهام، واالختالف بالتحصيل وغريه يف قولنا اإلنسان : ّ

ًناطق، فإن الفصل هو النوع حمصال ّ ًوكاالختالف بفرض يشء مسلوبا .... ّ
ُنفسه ثم حيمل عىل نفسه لدفع توهم املغايرة، فيقال ب فيغاير نفسه ،عن نفسه ّ ّ

 .)١(»اإلنسان إنسان: ًمثال
ّوهو الذي يتحد فيه املحمول  :ل الشايع الصناعياحلم: القسم الثاين

ًواملوضوع وجودا، وخيتلفان مفهوما  .زيد إنسان أو القطن أبيض:  من قبيل؛ً

ّ أن يتحد املوضوع مع املحمول :ّومن خصائص احلمل األويل والشايع
ّ حيثياهتام اإلجيابية والسلبيةتابكل ّ  فعندما نحمل الناطق عىل اإلنسان، نحمله .ّ
ّوهو أنه (ّوالسلبية ) ّوهو يشء له النطق أو يدرك الكليات(ّيه اإلجيابية بجهت

: ، وهكذا األمر بالنسبة للحمل للشايع، فقولنا...)ليس بفرس وليس بشجر
ّبمعنى محل القائم عىل زيد بحيثيته اإلجيابية » ٌزيد قائم« وهو ثبوت صفة (ّ

 ...).ئم وال مضطجعّوهي أنه ليس بجالس وال نا(ّوالسلبية ) القيام لزيد

ّوهو احلمل الذي يتحد فيه : محل احلقيقة والرقيقة: القسم الثالث
ّن إ :املوضوع واملحمول يف أصل الوجود، وخيتلفان بالكامل والنقص، أي

ّاملحمول حني حيمل عىل املوضوع حيمل بحيثيته اإلجيابية فقط دون السلبية ّ ّ ُ. 
وهي ثبوت صفة (ّجيابية فقط ، منحرص يف جهته اإلٍفحمل القيام عىل زيد

ّدون احليثية السلبية ) القيام لزيد  ...).ّوهي أنه ليس بنائم(ّ

ّفاالحتاد يف محل الرقيقة عىل احلقيقة إنام يكون يف جهة اإلجياب دون  ّ
ّالسلب، من قبيل محل املعلول عىل العلة، فإن مفاد هذا احلمل ليس هو احتاد  ّ ّ

ًاملوضوع ذاتا ومفهوماواملحمول  ً حتى يكون محال أوليا، وال وجودا وحقيقة ً ً ً ّ ً ّ
ّحتى يكون محال شائعا، وإنام مفاده يف ًّ ما  ّما حيمل املعلول عىل العلة، ويف ً

                                                        
 .١٤٢ صالفصل الثالث من املرحلة السابعة، :، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
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ّحتمل العلة عىل املعلول هو وجود كامل املعلول يف العلة بنحو أعىل وأرشف،  ّ
ّوأهنام متحدان يف أصل الوجود والكامل، وأن املعلول رقيقة وجود  ّ ّالعلة، ّ

ّوالعلة حقيقة وجود املعلول، فام به االحتاد يف هذا القسم من احلمل هو أصل  ّ
ّالوجود والكامل، وما به االختالف هو يف املصداق، أي أن أحد املصداقني 

 .حقيقة ذلك الكامل، واملصداق اآلخر رقيقته

ّإذا تبني ذلك يتضح معنى قولنا ّإن الواجب واجد لكل وجود وكامل : (ّ ّ
ّ، أي أن محل األشياء عىل الواجب هو محل الرقيقة عىل احلقيقة ـ ال )ّجوديو
ّال أوليا وال شائعا ـ وهو محل األشياء عىل الواجب من جهتها اإلجيابية مح ّ ًّ ً ً

ّوالكاملية فقط، ال من جهاهتا السلبية ّإن اهللا كل «: وهذا هو معنى قوهلم. ّ ّ
جد لوجودات وكامالت األشياء ال ّأي إن اهللا وا» األشياء وليس بيشء منها

ًبحدودها وسلبياهتا، من قبيل النور الذي إضاءته ألف درجة مثال، فهو واجد  ّ
ّلكامل النور الذي درجته عرشون، لكن ليس بحد العرشين، ألنه لو كان  ّ
ّواجدا للضوء ذي الدرجة عرشين مع حده، لكان نورا وموجودا آخر، مع أنه  ًّ ً ً

 .يط، لكنّه شديدنور ذو وجود واحد بس

ّالربهان قائم عىل أن كل «: ّوإىل هذه احلقيقة أشار صدر املتأهلني بقوله ّ
ّبسيط احلقيقة كل األشياء الوجودية، إال ما يتعلق بالنقائص واألعدام،  ّّ ّ

ّبسيط احلقيقة واحد من مجيع الوجوه، فهو كل الوجود، كام ) تعاىل(والواجب 
ّأن كله الوجود ّ«)١(. 

ّومما جيب أن  «:يف قوله املصنّف يف بيان مرتكزات هذه الفكرة ّوقد توغل
ليس من ) أعني محل األشياء عىل بسيط احلقيقة(ّال تغفل عنه أن هذا احلمل 

زيد قائم ـ : زيد إنسان، و: ّ فإن احلمل الشايع ـ كقولنا؛قبيل احلمل الشايع
ّللتني تركبت ّحيمل فيه املحمول عىل موضوعه بكلتا حيثيتي إجيابه وسلبه ا ّ

                                                        
 .١١٠، ص٦ ج:، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعةة املتعاليةاحلكم) ١(
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ّام هو مركب، صدق ذاته منهام، ولو محل يشء من األشياء عىل بسيط احلقيقة ب
ُعليه ما فيه من السلب فكان مركبا، وقد فرض بسيط احلقيقة، هذا خلف،  ً ّ

ُفاملحمول عليه من األشياء جهاهتا الوجودية فحسب، وإن شئت فقل ّإنه : ّ
ّواجد لكل كامل، أو أنه مهيمن عىل كل كامل، ومن هذا احلمل محل املشوب  ّّ ٌ

 .)١(»عىل الرصف ومحل املحدود عىل املطلق

ّوهبذا يتضح أن محل األشياء عىل الواجب تعاىل هو محل الرقيقة عىل  ّ
ّمحل الوجود والكامل الوجودي دون ماهياهتا وحدودها : احلقيقة، أي ّ

 .ّوسلبياهتا ونقائصها

ّفكل بسيط احلقيقة جيب أن يكون متام كل يشء، «: ّقال صدر املتأهلني ّ
ّام كل األشياء عىل وجه أرشف فواجب الوجود لكونه بسيط احلقيقة، فهذا مت

ّوألطف، وال يسلب عنه يشء إال النقائص واإلمكانات واألعدام وامللكات، 
ّوإذ هو متام كل يشء، ومتام اليشء أحق بذلك اليشء من نفسه، فهو أحق من  ّ ّ
ّكل حقيقة بأن يكون هو هي بعينها، من نفس تلك احلقيقة، بأن يصدق عىل 

 .)٢(»ن الشاكرينُن ذلك وكن مِنفسها، فأتق
ْفتحصل مما تقدم أن واجب الوجود بسيط رصف ّ ّ ّ ّ أي خلو ذاته املقدسة ،ّ ّ

ّوتنزهها عن كل أنحاء الرتكيب وأقسامه وسيأيت بيان معنى الرصافة يف . ّ
  .الفصل الالحق

 
ّمن الرتكب ما يتصف به اليشء هبويته الوجودية من «: R قوله� ّ ّ ّ
 .»السلوب
ّيف صدر اجلملة نشوية، أي أن االتصاف هبذا الرتكيب ناشئ » من «معنى ّ ّ

                                                        
 ).١١(، حاشية رقم املصدر نفسه) ١(
 .١١٤ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ٢(
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ُ يسلب يشء عن  ملّمن السلوب، وهي احلدود واألعدام والنقصانات، فإنه إذا
ّهوية وجودية مل تكن مركبة هبذا النوع من الرتكيب ّ ّ. 

 .»بيان ذلك«: R قوله�
 ينشأ من ّوجود نوع من الرتكب: مهااحدإملا أورد املصنّف دعويني، 

ّانتفاء هذا الرتكب عن الواجب تعاىل، رشع يف بيان كل : السلوب، واألخرى ّ
 .من هاتني الدعويني واالستدالل عليهام

ّوبني الدعوى » بيان ذلك«: ّفبني الدعوى األوىل يف الفقرة التالية لقوله
 .»والواجب بالذات وجود بحت«: الثانية يف الفقرة الثانية، وهي قوله

ُكل هوية صح أن يسلب «:R قوله� ّّ ّ...«. 
ّأي كل وجود قبال املاهية ـ كام هو املشهور ـ ومعنى   .أي أمكن» ّصح«ّ

ّفهو مركب من إجياب هو ثبوت نفسه له، وسلب هو نفي «: R قوله�
 .»غريه عنه

ّ أنه جزء تركب  ـ»ّكيف يصح أن يقال للعدم ـ وهو ليس بيشء: ال يقال ّ
ّيشء؟ وكيف يعقل تركب منه  هو » ال يشء«هو الوجود ومن » يشء«يشء من ُ

 العدم؟
 :يطلق العدم عىل معنيني: ّفإنه يقال

ّ ـ العدم املطلق أو مطلق العدم، وهو ال يشء حمض، ال يصح أن حيكم ١
ّعليه بيشء وال أن حيمل عليه أمر حتى العدم، اللهم إال باحلمل األويل الذايت،  ُّ َّ ٌّ ّ ُ

ّوهذا احلمل أيضا ال يصح  ّ يتحقق من دون عناية، بل حيتاج إىل تعمل من الوً ّ
ّالعقل وجتريد منه للموضوع، فال يصح جزئية العدم هبذا املعنى املركب ّ ّ. 

ّ ـ العدم املضاف، وهو عدم كامل ما، ونفاد يشء يف حد ما، وانقطاعه يف ٢
مرتبة ما، وسلب يشء عن مورد ما، ونفيه عن موضوع ما، فال يكون باعتبار 

ّافة ال شيئا حمضا وعدما رصفا، بل له حظ من الوجود باعتبار هذه اإلض ً ً ً ًْ
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ّاملسلوب عنه، وباإلضافة إىل املحدود، وكيف ال وبه حتققت احلدود، فكان 
ّفيه قوة التحقق والوجود ّ. 

ٌعدم له نحو من : العدم يقال عىل وجهني«: قال الشيخ يف التعليقات ٌ
 .)١(»ّ الفعل، وعدم ال صورة له البتةّالوجود، وهو ما يكون بالقوة فيخرج إىل

ًوليس العدم يف ما نحن فيه عدما مطلقا، كي ال يكون شيئا أو يكون ال  ً ً
ّشيئا حمضا، وكان ممتنعا أن يرتكب منه ومن غريه يشء ً ً وباجلملة ما ال يعقل . ً

 ليشء موجود، هو العدم املطلق والاليشء البحت، ال العدم ًاءأن يكون جز
ّلقنية كام قرر يف املنطقاملضاف إىل ا ُ. 
 .»ّوخصوصياهتا«: R قوله�

 .ّأي وخصوصيات مراتب التشكيك» مراتب التشكيك«: ًعطفا عىل قوله
 .»ّكل ذات بسيطة احلقيقة«: R قوله�

ُقد يطلق ويراد به ما يقابل » البسيط«لفظ  الذي حيصل من » ّاملؤلف«ُ
ًظم مثال، فاملراد منه ما مل ّأجسام خمتلفة، كاحليوان الذي تألف من اللحم والع

 .ًأيضا» املفرد«ّيؤلف من أجسام خمتلفة، ويقال هلذا املعنى من البسيط 
ُوقد يطلق ويراد منه ما يقابل  الذي حيصل من أجزاء متغائرة » ّاملركب«ُ

ٍمتفاعلة، هبا يصري أمرا واحدا يرتتب عليه أثر آخر ناش ّ ً ّ من احتاد األجزاء ً
ّملتحصلة من العقاقري، واملواليد احلاصلة من العنارص وتفاعلها، كاألدوية ا
 .ّباالمتزاج وتولد املزاج

يف هذا اإلطالق ما ليس له أجزاء، فإن كان هذا » البسيط«فاملراد من 
ً، حتقيقيا أو ّ وال ذهنيّاملعنى له عىل اإلطالق، أي مل يكن له ال جزء خارجي ّ

ّحتليليا، فهو بسيط عىل اإلطالق، وإال  ً ّن بساطته مقيدة بحسب ظرف كوتّ
ّليس له فيه جزء، أو عدم بساطته مطلقا، إن كان له يف مجيع ظروف حتققه  ً

                                                        
 .٣٠ ص:، مصدر سابق التعليقات) ١(
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ٌوأوعية حتصله جزء ّ. 
ّفاجلوهر اجلسمي غري بسيط عىل اإلطالق، لرتكبه من اهليوىل والصورة يف 

ّ وتركبه من اجلنس والفصل املأخوذين عنهام يف العقل عىل نحو ،ظرف اخلارج
ّواملادة والصورة للنفس والعقل من بقية أقسام اجلوهر، بسائط . ّطيةالالبرش ّ

ّيف اخلارج فقط، فإهنا مركبات عند العقل ً بناء عىل كون اجلوهر جنسا ألنواعه ؛ّ ً
 .اخلمسة

ّوأما األعراض فبسائط خارجية، إذ ليس هلا يف اخلارج مادة  ّ صورة، وّ
ًوبسائط عقلية أيضا ـ بناء عىل القول بكون  ً ًالعرض عرضيا ألنواعه ـ فإن ّ ّ ََ ََ

ّفرض واعترب هلا مادة وصورة عقليتان، وأخذ منهام جنس وفصل بالتحليل  ّ ُ
ّواالعتبار، فتصري هبذا االعتبار خارجة عن البساطة املطلقة، وتكون مركبة 

ّذات أجزاء اعتبارية حتليلية ّ. 
ّوهبذا يتضح أن املاهيات كلها، جوا ّ ّ    ها ما يكونها وأعراضها، ليس فيهرّ

ً بسيطا، بل يكون بأمجعها زوجا تركيبيا ال باحلقيقة وعىل نحو اإلطالق ــ  ً ّيقل ًّ
ّجلنس والفصل املأخوذين من املادة والصورة العقليتني اأجزاؤها من  ّ
 .ّاالعتباريتني
منحرصة يف حقيقة الوجود ، ّاطة احلقيقية وعىل كامل اإلطالقفالبس

 .ّ احلقيقة باإلطالق ويف كل ظرف ووعاءْورصفه، وهو الذي يكون بسيط
 

ّتارة نبني عىل ما هو املشهور من اختصاص اجلنس والفصل احلقيقيني  ً
ّباجلواهر املركبة من املادة والصورة، فيختص ذلك باألنواع املادية ّ ّ ًبناء عىل . ّ

ّـ إال أهنا بسيطة غري ّذلك فالواجب تعاىل وإن كان له ماهية ـ كام اخرتنا  ّ
 .مندرجة حتت مقولة اجلوهر

ّأما إذا قلنا إن اجلنس والفصل حيصالن من حتليل العقل األنواع إىل  ّ
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ّ ـ وإن مل يكن اجلنس مأخوذا من املادةتّ وخمتصاتمشرتكا  والفصل من ،ً
ّالصورة ـ كام هو احلال يف األعراض التي هي بسائط خارجية غري مركبة من  ّ

ًبناء . ّ فإهنا عىل هذه الوترية،ّورة، وكذلك احلال يف اجلواهر املجردةّمادة وص
ّعىل ذلك فإنه يمكن أن تكون ماهيته تعاىل مركبة من جنس وفصل حقيقيني ّّ ّ. 

ّاالحتياج إىل الفصل عند ذاك ال يرض بوجوب الوجود، ألن : ولكن نقول ّ
 وجلنسها تهّهيوجوده تعاىل العيني بسيط يف اخلارج، وهو بعينه وجود ملا

ٍوفصلها، فال يلزم أن يكون وجوده تعاىل حمتاجا إىل يشء ّ حتى ينايف وجوب ً
 .وجوده وغناه املطلق

ًبل العقل بعدما حيلل وجوده اخلاص به ـ حتليال بحسب نفس األمر ال  ّ ّ
ّالواقع اخلارجي ـ إىل وجود وماهية، وحيلل ماهيته تلك إىل جنس وفصل،  ّّ

 اجلنس والفصل، فهي حاجة يف اعتبار العقل ال حاجة ّيرى حاجة ماهيته إىل
ّحقيقية بحسب الواقع اخلارجي، كام أن سبق أجزاء املاهية عليها ـ املسمى  ّ ّّ

 .ّ خارجيّ ال حقيقيّ نفس أمريّبالسبق بالتجوهر ـ سبق اعتباري
ّيلزم من ذلك تركب ذاته تعاىل من أجزاء حدية: فإن قلت ّ. 

ًلنوع من الرتكب بعدما كان اعتباريا ال حقيقيا، ال مانع من هذا ا: قلنا ًّ ّ ّ
ّكالرتكب من الذات والصفات، فإن الذات يشء والصفات يشء آخر،  ّ
بحسب التحليل النفس األمري، وإن كانت الذات والصفات موجودة 

 .بوجود واحد خارجي، كام سيأيت حتقيقه وتوضيحه
ّال يسلب عنه كامل وجودي«: R قوله� ُ«. 

ّألن كل كامل وجودي«:  ممكن، بقرينة تعليله بقولهّجوديأي كامل و ّ ّ 
ّوال خيفى أن تقييد الكامل بالوجودي هو قيد احرتازي» ممكن ّ، لبيان أن املراد ّ

من الكامل هو املرتبط بأصل الوجود بام هو وجود، ال كامالت مراتب الوجود 
ّكاحلركة التي هي كامل ملرتبة الوجود املادي، وإن كان كل ك ّامل ال يكون إال ّ
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ًأمرا وجوديا، وهبذا اللحاظ يكون الوصف توضيحيا ال احرتازيا ً ً ًّ ّ ّ. 
ّكل كامل وجودي«: R قوله� ّ ممكن، فإنه معلول مفاض من علةّ ّ«. 

هو وجدان به االستدالل غاية ما يثبت هذا ّذكرنا يف ثنايا البحث أن 
ًالواجب تعاىل جلميع الكامالت املتحققة فعال يف عامل  اإلمكان عىل وجه أعىل ّ

ّوأرشف، وال يثبت للواجب كل كامل مفروض مل يتحقق يف الواقع، وهذا هو  َّ
ّغاية ما يثبت هبذا البيان أن له «: إشكال الشيخ مصباح  يف تعليقته، حيث قال

ّتعاىل كل الكامالت احلاصلة للممكنات عىل وجه أتم وأعىل، ال أن له كل  ّّ ّ
ْال ينايف هذا الربهان فقد الواجب لكامل مل : ىكامل مفروض، وبعبارة أخر

ّولن حتصل مرتبة منه للممكنات أيضا، فتأمل ً«)١(. 
ّوقد استدل عىل ذلك من خالل النظر إىل املاهية التي حتكي حدود  ّ
ّالوجود، فكل ذي ماهية فهو ناقص حمدود الوجود، وبنفي املاهية من  ّ ّ

ّالواجب ينتج نفي أي حد ونقص عنه، وحيث  ٍإن عامل اإلمكان حمدود متناهّ ّ، 
ًيملك كل كامالت عامل اإلمكان املتحققة فعال، النتهاء العلل إليه تعاىل ّ ّ.  

ّنعم، إذا قلنا بعدم تناهي عامل اإلمكان فال يرد اإلشكال ويثبت أن كل  ّ
 .كامل مفروض، فالواجب تعاىل واجد له

 :لكن يمكن اجلواب عن هذا اإلشكال بام ييل
ٍل عىل أن عامل اإلمكان متناه ـ ال دلي١ ّ. 
ٍ ـ إن اإلشكال مبتن٢ ، وهذا  خملوقريممكن غّ عىل إمكانية فرض كامل ّ
ّنه لو كان هناك كامل مفروض ومل خيلقه الواجب تعاىل، فهو إما إ إذ ؛ّغري تام ّ

ّلعدم علمه به، واهللا تعاىل عامل بكل يشء، وإما لعدم قدرته عليه مع أنه تعاىل  ّ ّ
ّكل يشء، أو لبخله إال أنه تعاىل اجلواد الغني، كام سيأيت إثبات ذلك قادر عىل  ّ ّ ّ

 .يف املباحث الالحقة
                                                        

 ).٤١٤(رقم  ٤٢٤ ص:مصدر سابق ، الشيخ مصباح يزديتعليقة ،هناية احلكمة )١(



 ٢٣٥.......................................................................................أجزاء من ّمركب غري تعاىل الواجب

 

 ومل خيلقه الواجب تعاىل، ًان فرض كامل يف عامل اإلمكان ممكنو ال يكنإذ
ّإن «:  إذ يقول،ما بعد إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل السابع عرش وسيأيت يف

 .)١(»ن من احلسن واإلتقانّالنظام الكوين يف غاية ما يمك

 .)٢(ٍ عامل اإلمكان ال متناهنإذ

ّوهبذا يتضح متامية االستدالل  من بيان الدليل ـ بعد تتميمه بام ذكرناه ـ ّ
 .عىل عدم تناهي عامل اإلمكان

 .»وهو املطلوب«: R قوله�

ًأي كونه تعاىل بسيطا بحتا، فالضمري  فاحلقيقة «: يرجع إىل قوله» هو«ً
 .ّ ألن املطلوب هو نفي الرتكيب عن الواجب تعاىل؛»ط بحتالواجبة بسي

 .»وسلب السلب وجود، وسلب النقص كامل كام قيل«: R قوله�

ّهذا من قبيل اللف والنرش املشوشني، ألن سلب السلب هو سلب العدم  ّ ّ
ًالذي ذكر قبله ثانيا، أما سلب النقص فقد ذكر قبله أوال ّ ّ ً. 

ّ ألن سلب السلب أو ؛ر بضعف هذا القولُمشع» كام قيل«وتعبريه بصيغة 
ّسلب النقص ال يكون وجودا أو كامل وجود، وإنام الزمه الوجود أو كامل  .هً

ً محال شائعا عليهولو محل الوجودات املمكنة«: R قوله� ً«. 

ِّخص املصنّف احلمل الشايع بالذكر يف مقام اإلجابة عن اإلشكال،  ّ
ّايع، وإال فال فرق يف اإلشكال بني ّألجل أن املعرتض استشكل باحلمل الش

 .ّاحلمل الشايع واألويل

 .»بنحو أعىل وأرشف«: R قوله�

ّإن الواجب تعاىل واجد ألصل الوجود وهو اجلهة اإلجيابية والكاملية : أي ّ ٌ ّ
                                                        

 .٣٠٨ص: مصدر سابق ،هناية احلكمة )١(

ّوهذا املعنى رصح به العالمة الطباطبائي يف تفسري )٢( ّوإال لو كان حمدودا لرسى حده «:  حيث قالهّ ً ّ
 . يراجع النص٧٦ ص١٣ج:  القرآنتفسرييف  امليزان .»ًإىل فاعله فصار الفاعل حمدودا
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ّال السلب والنقصان، فالواجب ليس منزها فقط عن كل نقص، بل منزه عن  ّّ ً
ّكل وجود إمكاين مع حيثيته السلب ّ  .ّيةّ

 .»املباينة املوجبة المتناع احلمل«: R قوله�

ّأي احلمل الشايع الذي هو مورد االستشكال عند املعرتض، فإن املباينة 
ّ إذ البد يف كل محل من ؛ول دون وقوع احلمل الشايعّبني العلة واملعلول حت ّ

ّ تباين الطرفان فال جمال للحمل بينهام، ومنه يتضح أن محل املاّاحتاد، فإذ علول ّ
 .ّعىل العلة محل الرقيقة عىل احلقيقة

 .»ّبسيط احلقيقة كل األشياء«: R قوله�
ًيف هذه القاعدة معنى عاما ي» األشياء«ليس املراد من  ّ سبق إىل الذهن نً

ّويتبادر إىل الفهم، بنحو يكون شامال للامهيات واهلويات، بل أرادوا هبا  ّ ً
ّخصوص اهلويات املحققة للامهيات والوج ّودات اخلاصة املقومة هلاّّ فمغزى . ّ

ّن الوجود احلقأ :دعواهم ومرمى نظرهم يف هذا األصل  احلقيقي هو البسيط ّ
ّاملطلق، بسعته وإحاطته وواجديته يكون كل الوجودات واإلنيات بحقيقتها،  ّ ّ
ّفال يشء من سنخ الوجود إال وهو ـ بحقيقته ورصافته وكامله ـ موجود يف 

ده اجلمعي السعي اإلحاطي الكامل، وهو بوجوده البسيط املطلق بوجو
 .ّالواسع الواحد جامع جلميع احلقائق بنحو أعىل وأجل وأرشف وأكمل

ًفالبسيط املحيط كل األشياء، أي كل الوجودات، وليس هو شيئا منها،  ّ ّ
 .ّأي من اإلنيات املحاطة والوجودات املحدودة

ّإن الواجب لذاته متام كل يشء«: R قوله� ّ«. 
ّقدم يف برهان الصديقني عن صدر املتأهلنيت ّ  هو :ّن معنى متام اليشءأ«: ّ

 .)١(»اليشء وما يفضل عليه

                                                        
 .١٦ ص٦ ج:، مصدر سابقّية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار العقل)  ١(
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: ّ أنه قال يف جواب الزنديق الذي قال لهAعن اإلمام أيب احلسن الرضا

َومل ؟«:  قال»ّال حد له«: Aقال» ّفحده يل« ّألن كل حمدود «: Aقال »ِ ّ
حتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة ّ إىل حد، وإذا اٍمتناه

 وال ئّاحتمل النقصان، فهو غري حمدود وال متزايد وال متناقص، وال متجز
 .)١(»مَّمتوه
ٌّي إنه لو فرض للكامل املطلق حد يتناهى عندهأ ً يكون منقطعا لدى ؛ّ

ًاحلد، فال يكون بسيطا ّ بداهة أن كل حمدود فله باعتبار حده جزءا؛ّ ّ ن ـ بحسب ّ
، وهو كون اليشء املحدود ذا ّجزء وجودي: التحليل العقيل النفس أمري ـ 

ّمرتبة خاصة من احلقيقة، وواجد قدر معني من الكامل  وجزء آخر عدمي، ،ّ
ًوهو كونه عادما ملا ال يوجد فيه من مرتبة أو مراتب أخر، فاقدا ملا يكون  ًُ

ـ كام ترى ـ تركيب واضح، ًموجودا لغريه من الوجودات والكامالت، وهذا 
ّبل كام يعرب عنه ً هذا الرتكيب رش الرتاكيب ـ كام تقدم ـ لكونه تركيبا من :ُ ّ ّ
 .الوجود والعدم

ًقال القايض سعيد القمي معلقا عىل هذا املقطع من احلديث ّ قد عرفت «: ّ
ّأن التحديد مطلقا، سواء كان حسيا أو عقليا، يستلزم التناهي ال حمالة، أم ًّ ً ً ا ّّ

ّاحليس فظاهر، وأما العقيل فألن احلدود العقلية إنام هي بتعيني أن هذا اليشء  ّّ ّ ّ ّ
ٌّيف تلك املرتبة وذلك اليشء يف هذه املرتبة ال يتجاوز كل عن مرتبته، وهذا هو 

 .)٢(»اءهاالنت
                                                        

ّ، باب الرد عىل الثنوية والزنادقة، احلديث٣٦: ، البابالتوحيد)  ١(  .٢٤٦ ص٣: ّ
ّ، للعارف الرباين القايض سعيد حممد بن حممد مفيد القمي رشح توحيد الصدوق)  ٢(  ـ ١٠٤٩(ّ

ّ، صححه وعلق عليه) هـ١١٠٧  والنرش، وزارة ّالدكتور نجف قيل حبيبي، مؤسسة الطباعة: ّ
 .٤٤٧ ص٣ج:  هـ١٤١٩: الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، الطبعة األوىل
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ّأقام املصنّف مخسة براهني لنفي تركيب الواجب بأي نحو من أنحاء 
ّكيب، وقد اختص كل واحد من هذه الرباهني لنفي بعض رضوالرت  بّ

 .الرتكيب
ّ ـ الربهان األول لنفي األجزاء الفعلية عن الواجب، وحاصله أنه حيث ١ ّ ّ

ّثبت يف الفصل السابق أن الواجب ال ماهية له  له من اجلنس ًاّ فال حد منطقي،ّ
ّ فال أجزاء له من املادة والصورة سواء عقلية ،والفصل  .ّأم خارجيةّ
لو كان للواجب جزء : ّ ـ الربهان الثاين لنفي األجزاء اخلارجية، حاصله٢

ّ لكان ذلك اجلزء متقدما عىل الواجب بالوجود، لتقدم األجزاء عىل ّخارجي ًّ
ّالكل يف الوجود، فيستلزم توقف الواجب عىل ذلك اجلزء يف الوجود ّ، 

ّوالتوقف عىل الغري عالمة املعلولية املنافي  هذا .ة لوجوب الوجود بالذاتّ
ًأوال ً وثانيا يستلزم سبق الواجب بغريه فيكون حادثا فيكون ممكنا وهو ،ّ ً ً

 .خالف كونه واجب الوجود

ً ـ الربهان الثالث لنفي األجزاء اخلارجية أيضا، وحاصله٣ لو كان : ّ
 :ّ من أجزاء خارجية فال خيلو من احتامالت ثالثةًاّالواجب مركب

 لصريورة ؛ بالذات وهو حمالةأن تكون األجزاء واجب: ّألولاالحتامل ا �
 بالقياس، واإلمكان بالقياس ينايف ًاالعالقة بني األجزاء الواجبة بالذات إمكان

 . من هذه األجزاءًا حقيقيًاّفرض كون الواجب مركب

ّأن تكون مجيع األجزاء ممكنة، وهو باطل أيضا ألنه : االحتامل الثاين � ً
 وقد ،ّ الواجب عىل املمكن ودخول املاهية يف حقيقة الواجبّيستلزم توقف
 .ّتقدم بطالنه

 وهو ،أن تكون بعض األجزاء ممكنة وبعضها واجبة: االحتامل الثالث �
 .ّحمال كام تقدم يف االحتامل الثاين



 ٢٣٩.......................................................................................أجزاء من ّمركب غري تعاىل الواجب

 

لو فرض للواجب : ّ ـ الربهان الرابع لنفي األجزاء املقدارية، وحاصله٤
ًكن وإما واجب، فإن كان ممكنا فهو حمالّ فهو إما ممّجزء مقداري ّ ألن املمكن ؛ّ

ّله ماهية والواجب ال ماهية له ّ ويستحيل مغايرة أجزاء الكل له، ألنه يلزم ما ،ّ ّ
 .ّفرض أنه جزء ليس بجزء

ّفإن كان اجلزء املقداري واجبا، لزم أن يكون ذلك اجلزء بالقوة ـ ألن  ًّ
فعل ـ وهو ينايف الوجوب الذايت لذلك ّاجلزء املقداري حقيقته بالقوة ال بال

 .اجلزء

 ـ الربهان اخلامس لنفي القسم السادس من الرتكيب من الوجود ٥
 :والعدم، وحاصله

ّأن الواجب ال يسلب منه كامل وجودي: الصغرى ّ ألنه واجد لكل وجود ّ ّ
 . يف عامل اإلمكانّوكامل وجودي

ّكل مركب من الوجود والعدم يسلب منه كام: الكربى  .ّل وجوديّ
ّ أن الواجب ـ كام هو واضح ـ غري مركب من الوجود والعدم:ينتج  وهو ،ّ
 .املطلوب

 : ـ واجه هذا االستدالل إشكالني٦
ّ أن كون الواجب له كل وجود وكامل وجودي:ّاألول ّ ، ينايف ما ثبت يف ّ

ّحمله من وجود صفات سلبية للواجب تعاىل، من قبيل أنه ليس بجسم وال  ّ ّ
 . عرض ونحوهاجوهر وال

ُن ما يسلب عنه تعاىل يرجع إىل سلب األعدام والنقائص، إ :واجلواب ّ
 وسلب النقصان كامل وجود، كام قال صدر ،وسلب السلب وجود

 .)١(ّاملتأهلني

                                                        
 .١١٤ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
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ّ أن كون الواجب كل األشياء، ألنه بسيط احلقيقة، الزمه صحة :الثاين ّ ّ ّ
 ،ّنية الواجب واملمكنّمحل كل وجود وكامل وجود عىل الواجب، والزمه عي

 .وهو خالف الرضورة والربهان
ّن املقصود باحلمل يف املقام هو محل احلقيقة والرقيقة، ال إ :واجلواب

ّاحلمل األويل وال الشائع، ومن الواضح أن هذا النحو من احلمل هو محل  ّ
ّاملحمول عىل املوضوع بحيثيته اإلجيابية فقط، أي محل أصل الوجود والكامل  ّ

ّودي، دون احليثية السلبية، أي دون محل املاهيات واحلدود والنقائصالوج ّ ّ. 
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ّبعد أن تقدم الكالم يف الفصول السابقة يف إثبات الواجب تعاىل وأنه  ّ

ّأحدي رصف غري مركب بأي  نوع من أنواع الرتكيب، رشع يف هذا الفصل يف ّّ
ّإثبات أن الواجب تعاىل غري متعدد خارجا، وأنه واحد بالوحدة احلقة احلقيقية  ّ ً ّّ ّ

 .التي يستحيل معها فرض واجب آخر
ِّفقد كانت الرباهني املتقدمة غاية ما تثبته هو إثبات الواجب تعاىل دون 

ّااللتفات إىل أنه واحد أم متعدد ّدا برهان الصديقني الذي يمكن من خالله  ع،ّ
ًإثبات وحدته تعاىل وأنه غري متعدد خارجا، كام أرشنا لذلك يف ّ  .ّما تقدم ّ

ّومن هنا كان البد من استئناف بحث جديد إلثبات وحدة الواجب 
ًخارجا، لذا عقد املصنّف هذا الفصل لبيان اختصاص واجب الوجود بذاته 

ّ فإن التوحيد املبحوث عنه يف هذا الفصل هو وعىل هذا األساس. ّاملقدسة
ًالتوحيد الواحدي، أي غري املتعدد خارجا، دون غريه من أقسام التوحيد  ّ
ّاألخرى كالتوحيد يف الربوبية والتوحيد يف اخلالقية والتوحيد الصفايت، وإن  ّ

 كام ،كانت سائر أقسام التوحيد األخرى تدخل بالرضورة يف هذا املعنى
 .الفصول الالحقة ّسيتضح يف 

ّومما ينبغي االلتفات إليه أن املصنّف جعل موقعية هذا البحث عقيب  ّ ّ
ّ املتقدم يف الفصل )البحث يف بساطة الواجب(بحث التوحيد األحدي 

الكثرة (ّالسابق، عىل خالف صدر املتأهلني الذي بحث التوحيد الواحدي 
ّ أوال ثم أعقبها بالتوحيد األحدي )ّاخلارجية ً ّ ولعل السبب )ّكثرة الداخليةال(ّ

ّيف تقديم املصنّف لبحث التوحيد األحدي هو ألن مجلة من األدلة التي تثبت  ّ
 .ّالتوحيد الواحدي هي عني األدلة التي أقامها إلثبات التوحيد األحدي
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َد تبنيَق  ِ الوجودُ عنيِ لذاتهِ الواجبَ ذاتَّ أنِ السابقةِ يف الفصولَّ

َالذي ال ماهية ْ، فهو رصِ فيهَّ عدميَ وال جزءُ لهّ ْ، ورصِ الوجودُفِ  ُفِ
ِ احلقةِ بالوحدةٌ واحدِاليشء َّ التي ال تتثنى وال تتكرّ  ُقَّ ال تتحقْ، إذُرّ
ُّ إال بتميٌكثرة َ منها بمعنى ال يوجٍّ كلِها، باختصاصِ آحادِزّ ه، ِ يف غريُدً

َ له ثانيا عادَتْرضَام فَّ، فكلَ الرصافةِوهو ينايف  ً.الّ أوً
ٌه ـ كام أنه موجودِ لذاتٌ، واحدِ لذاتهُفالواجب ه ِ لذاتٌه، واجبِ بذاتّ

: ِ يف التعليقاتِ بقولهِ الشيخُ مرادَوُ هذا هَّولعل. ُ املطلوبَـ وهو
ِ هويتُ عنيِ الواجبُوجود« ُه موجودا عنيُه، فكونّ  ُ، فال يوجدَه هوِ كونً

 .انتهى» هِه لغريِ لذاتِ الواجبُوجود
 ِ واجبانَضَفرُ، كأن يِ بالذاتُ الواجبَدَّلو تعد: ُخر آٌبرهان
ُ مشرتكا بينهِ الوجودُ وجوبَ، وكانِبالذات  ٍمها بأمرُزُّام، وكان متيً
ِ داخال يف الذاتَام، فإن كانُهَ بينِى املشرتكَ املعنَوراء ، ُبُّ الرتكَمِ، لزً

َ خارجا منها، كانَوإن كان. ِ الوجودَ وجوبِيفوهو ينا َ عرضً ًيا َ ّ
َال، فإن كانَّمعل ِ معلوال للذاتً ً متقدمةُ الذاتِ، كانتً ها ِزُّ عىل متيّ

ِوال لغريُ معلَ، وإن كانٌ، فهو حمالِزُّ التميَ قبلَ، وال ذاتِبالوجود ه، ً
 .ٌها، وهو حمالِها إىل غريِزُّ يف متيً مفتقرةُ الذاتِكانت

 .ٌه حمالِ تقاديرِ عىل مجيعِ الوجودِ واجبُدُّفتعد
َ أولَّأن:  األسفارِ ـ ويفَةَونُّ كمِ ابنَ إىلُ املنسوبةُ الشبهةِ عليهَدِورُوأ ّ 

َ، ثم ذكرِحاتَ املطارِ يفُّ اإلرشاقيُا الشيخَهَن ذكرَم  ـ َونةُّ كمُها ابنّ
ّن رشِوهو م ِ مصنفاتِيف بعض(ه ِ كالمِاحُ َ بأنه مل ال)هِ باسمْه، واشتهرتّ ِ ّ 
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ِ، جمهولتا الكنهِ بسيطتانِانّ ماهيتَ هناكَ أن يكونُ جيوز  ِ بتاممِ، متباينتانُ
ًام قوال عرضياِ عليهِالوجودُقول  ُ، ويكونِالذات ّ َ َ ً. 
ِ املاهيةِ بأصالةِ القولَي عىلِ كام جترُ الشبهةِهِهذَو  إىل ِ املنسوبّ

َاإلرشاقيني  ِ الوجوداتِ، وكونِ الوجودِ بأصالةِ القولَي عىلِ، جترّ
 .نيِائّ املشَ إىلِ، املنسوبِ الذاتِ بتاممًة متباينً بسيطةَحقائق

ٌ مبنيةُةَّواحلج ً مشككةً واحدةً حقيقةِ، وكونهِ الوجودِ عىل أصالةّ ّ 
 .ٍ خمتلفةَ مراتبَذات

َوأجيب ٌ بأهنا مبنيةِ الشبهةِنَ عُ ّ ن ِ مٍ واحدٍ مفهومِ انتزاعَ عىلّ
 .ٌالُ، وهو حمٌ متباينةٌ كثريةَ بام هيٍ متباينةٍ كثريةَمصاديق
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ّتضمن هذا الفصل أربعة براهني إلثبات وحدة واجب الوجود، لكن قبل 
 .ّذلك البد من بيان معنى التوحيد املبحوث عنه يف املقام

ّالوحدة والكثرة من املفاهيم العامة الرضورية التصو ّ ر، املستغنية عن ّ
:  لذا قال املصنّف؛ ونحوهاالتعريف، كمفهوم الوجود والوجوب واإلمكان

ّفاحلق أن تعريفهام بام عرفا به تعريف لفظي« ّ ُ ّ ُ، يراد به التنبيه عىل معنامها ّ
 .ومتييزه من بني املعاين املخزونة عند النفس

ّفالواحد، هو الذي ال ينقسم من حيث إنه ال ينقسم، والتقييد باحليثية،  ّ
ن بعض الوجوه، والكثري هو ليندرج فيه الواحد غري احلقيقي الذي ينقسم م

 .)١(»ّالذي ينقسم من حيث إنه ينقسم
 

الواحد احلقيقي، والواحد غري «تنقسم الوحدة ـ كام ذكر املصنّف ـ إىل 
ّثم بني أن الواحد احلقيقي هو» احلقيقي ّ ّما اتصف بالوحدة لذاته من غري «: ّ

 .ّبخالفه غري احلقيقي فإنه ليس كذلك» ض كاإلنسان الواحدواسطة يف العرو
ّثم أشار إىل أن الواحد احلقيقي ّما ذات إّما ذات هي عني الوحدة، وإ«: ّ

ّمتصفة بالوحدة، واألول هو رصف اليشء الذي ال يتثنّى وال يتكرر، وتسمى  ّ ْ ّ ّ
ان ّوحدته وحدة حقة، والواحد والوحدة هناك يشء واحد، والثاين كاإلنس

 .)٢(»الواحد
ّإن الوحدة عىل قسمني أساسيني مها: هبيان ّالوحدة احلقة والوحدة العددية: ّ ّ. 

                                                        
 .١٣٨ ص،ّ الفصل األول من املرحلة السابعة:، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
 .١٤٠ ص،السابعة الفصل الثاين من املرحلة :ملصدر نفسها)  ٢(
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ّ أما الوحدة احلقة، فاملراد منها هو أن تكون الذات عني الوحدة، بمعنى � ّ
ّأنه ال يمكن أن تتكثر مع بقاء ذاهتا، وعليه فال يتصور زوال وحدهتا إال بعد  ّ ّ ّ

ّحدة ال يمكن فرضه، ولذا عرف املصنّف يف بداية زوال ذاهتا، فزوال الو
ّاحلكمة الوحدة احلقة بأهنا ّالوحدة التي يستحيل معها فرض التكثر«: ّ ْ«)١(. 

ّإذن فليست الوحدة احلقة ـ كام أشري يف النص السابق ـ هي جمرد أن  ّ ّ
ّتكون عني الذات، وإال لو كان ذلك كافيا يف كون الوحدة وحدة حقة،  ً ّ

ّة الوحدة نفسها أيضا وحدة حقة، ملا ذكره املصنّف لكانت وحد ّمن أن «ً
ّ نظري الوجود فإنه موجود )٢(»وحدة الوحدة هي عني ذاهتا، فهي واحدة بذاهتا

ّ مع أهنم عدوا وحدة الوحدة من أقسام الوحدة غري احلقة، وهذا ما ،بذاته ّ ّ
 واحد باخلصوص ّماإّوالواحد بالوحدة غري احلقة، «: أشار إليه املصنّف بقوله

ّوالواحد باخلصوص، إما أن ال ينقسم من حيث ... ّما واحد بالعمومإو
ًطبيعته املعروضة للوحدة أيضا كام ال ينقسم من حيث صفة وحدته أو 

ّينقسم، واألول إما نفس مفهوم الوحدة وعدم االنقسام وإما غريه ّ وليس )٣(»..ّ
ّذلك إال ألن وحدة الوحدة ال متنع أن تتكثر،  ّ بأن تكون هناك وحدة أخرى ّ

ّفيمكن تعددها، وبتعددها حيصل العدد، . ًهي أيضا عني الوحدة، وهكذا ّ
ّوهذا بخالف الوحدة احلقة، ولذا سموا هذه الوحدة بأهنا واحد ال بالعدد ّ ّ. 

ّ أما الوحدة العددية� ّ وهي التي تقع يف قبال الوحدة احلقة،ّ  فهي التي إذا ،ِ
 . ثالثة، وهكذانّ اثنني، وإذا انضم إليهام آخر رصارّانضم إليها يشء آخر صا

ّومن أهم خصائص الوحدة العددية، املحدودية واالنتهاء، فام مل ينته  ّ ّ
ّاألول ال تصل النوبة إىل الثاين، عىل خالف الوحدة احلقة، فإهنا غري حمدودة  ّ ّ

                                                        
 .١٥٧ صة، الفصل الثاين من املرحلة الثانية عرش:، مصدر سابقبداية احلكمة) ١(
 .١٤٠ ص،ّ الفصل األول من املرحلة السابعة: املصدر نفسه) ٢(
 .١٤٠ ص، الفصل الثاين من املرحلة السابعة: املصدر نفسه) ٣(
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 وال، ٍثانفالواجب تعاىل ال يوجد له . ٍوغري متناهية، فيستحيل أن يكون هلا ثان
ّال يمكن أن يفرض له، ألن وحدته حقة، ومن أهم خواصها عدم قبوهلا  ّ ّ ّ
ّللتكرر، ألن الواحد فيها سنخ واحد ال هناية له، فيستحيل أن يقبل الثاين ّ. 

 . املبحوث عنها يف هذا الفصل هيوهذه الوحدة
ّبعد أن اتضح املراد من الوحدة يف املقام، سوف نستعرض األدلة التي  ّ

 :قها املصنّفسا
 

 :يمكن صياغة هذا الربهان بالصورة التالية
ٌالواجب تعاىل رصف: الصغرى ْ. 
 .ّالرصف ال يتثنّى وال يتكرر: الكربى
 .ّالواجب ال يتثنّى وال يتكرر: ينتج

ّأنه تعاىل ال ماهية له، : ّ األول؛ّأما الصغرى، فيمكن إثباهتا بوجهني ّ
ّواملاهية حد  ّالوجود، فهو تعاىل ال حد له، فوجوده غري مركب من اإلجياب ّ ّ

ّأنه تعاىل ليس له جزء عدمي، أي ليس : الثاين. ْوالسلب، فهو رصف الوجود
ًمركبا من الوجود والعدم ّ. 

ٍومن الواضح أن الوجه األول مبتن ّ ّ عىل ما تقدم يف الفصل الثالث، ّ
ّوالوجه الثاين مبني عىل ما مر يف الفصل ا  .لرابعّ

ًوأما الكربى ـ وهي أن الرصف ال يتثنّى وال يتكرر ـ فلكي تتضح جيدا  ّّ ّ ّ ّْ
ًالبد أن نبني املراد من الرصافة يف املقام، ألن الرصافة كام تقع وصفا للوجود،  ّ ّ ّ

ّكذلك تقع وصفا للامهية ً. 
 

. ء آخرفالرصف هو اخلالص غري ممزوج بيش.  اخللوص:الرصافة تعني
 .ومن أقسامها الرصافة يف املاهية، والرصافة يف الوجود
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ّيراد هبا املاهية املطلقة: ّالرصافة يف املاهية • ّ أن كل ماهية ـ سواء :أي. ُ ّ ّ
ُكانت ماهية نوعية أم جنسية ـ إذا ج ّ ّ ّردت عن مجيع العوارض املشخصة فهي ّ ّ

ّواحدة رصفة، نظري ماهية البياض فهي ماهية رصفة ال ّ تتكرر وال ثاين هلا، ّ
ًوكلام فرضنا هلا ثانيا عاد أوال ّ ً ّومن خصائص رصافة املاهية أهنا وإن كانت ال . ّ ّ

ّتتكرر وال ثاين هلا إال أهنا ال متنع من وجود ماهية أخرى رصفة غريها، فإن  ّ ّ ّّ
ّماهية البياض وإن كانت رصفة لكنّها ال متنع من حتقق ماهية رصفة أخرى  ّّ

 ...ّسواد، وماهية اإلنسان والشجرّكامهية ال
ّ هذا الضوء يتضح أنه بناء عىل أصالة املاهية، فإن الواجب تعاىل وإن يفو ّ ً ّ ّ

ّ إال أن ذلك ال يمنع من وجود ماهية أخرى ؛ّكان حقيقة رصفة ال تتكرر ّ ّ
ّوعىل هذا األساس يتضح أن الرصافة يف الربهان املذكور . رصفة بواجب آخر ّ
ّ ألهنا ال متنع من حتقق ماهية رصفة ؛ّا الرصافة يف املاهيةليس املقصود منه ّ ّ

 .ّ فال تنفي تعدد الواجب تعاىل،أخرى
تساوق البساطة والال تناهي، الذي يستحيل وهي  :الرصافة يف الوجود  •

ّ، ألن فرض الثاين يستلزم حتديد األول، وحيث إن األول ال ٍأن يكون له ثان ّّ ّ
ٍحد له وال متناه فالرصف املالزم لعدم التناهي هو . مكن فرض اآلخر، فال يّ

ُمعنى الواحد بالوحدة احلقة التي يستحيل معها فرض آخر، وعليه حي مل ّ
ّرصف الوجود الذي ال أتم منه كلام فرضته، فإذا «: كالم شيخ اإلرشاق القائل ّ

 .)١(»نظرت فهو هو، إذ ال ميز يف رصف اليشء
ة يف الربهان املذكور، التي ترجع إىل ُوهذا هو املعنى املراد من الرصاف

 .الكامل الالمتناهي، وهذا هو املراد من الرصافة يف االستدالل
ّفحيث إن الواجب تعاىل رصف بسيط غري مركب بأي نحو من أنحاء  ّ ّ

ّ فتكون وحدته وحدة حقة يستحيل معها فرض واجب آخر، وذلك ،الرتكيب
                                                        

 .٣٥ ص١ج: ، التلوحياتفات شيخ اإلرشاقّجمموعة مصن) ١(
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ٍألنه لو فرض له ثان ّ به يفقده الواجب األول، فيلزم أن ّ كان له كامل مستقل،ّ
ًيكون الواجب متصفا بعدم ذلك الكامل املوجود يف الواجب اآلخر  ّ

 .املفروض، وهذا ينايف رصافة وجوده
ّ فالواجب تعاىل واحد بالوحدة احلقة التي ال تقبل التكثر وال التكررنإذ ّ ّ .

نفس الوجود ما حقيقته  ّكل«: »أرسار اآليات«ّوبتعبري صدر املتأهلني يف 
ًالرصف الذي ال أعم منه، فال يمكن فرض االثنينية فيه، فضال عن جواز  ّ َّ

 .)١(»وقوع املفروض
 

 .ّيعد هذا الربهان من الرباهني املشهورة واملعروفة يف هذا املجال
ًلو كان واجب الوجود متعددا،: تقريره :  فال خيلو،ً اثنني مثالا كام لو كانّ

ّإما أن ال يوجد بينهام تفاوت وافرتاق بوجه من الوجوه، وباعتبار من 
 .ًاالعتبارات أصال، أو يوجد

ّ ما ومن أية حيثية فرضت ـ فرق وتفاوت يف البني، ٍفإن مل يكن ـ بوجه ّ
ّوكان الواجبان املفروضان متساويني متامثلني من كل وجه وبأي حيث  ويف ّ

َّكل اعتبار، إذن فمن أين جاء التكثر؟ وكيف حصل امليز والتعدد؟ ومم  ّ ْ َ ّّ
َنشأت البينونة والفرقة بني املثلني؟ وبم صار الواحد اثنني؟ ِ ِ 

َوإن كان بينهام تفاوت واختالف، ووجد فيهام ميز وافرتاق، فال حمالة  ُ
 .يكون بينهام وجه اشرتاك ووجه امتياز

االشرتاك بينهام هو وجوب الوجود ـ كام هو ّومن الواضح أن وجه 
ّفهو إما ذايت ّ وأما وجه االمتيازاملفروض ـ  ، باب اإليساغوجي وهو الذايتّ

ّوإما عريض وال ثالث هلام؛ ألن ّ ّ اليشء إما أن يكون داخال يف املاهيةّ ً  أو ،ّ
َ وهو العريض،ًخارجا عنها َ. 

                                                        
 .)٢(، حاشية رقم ١٣٤، ص١ج: احلكمة املتعاليةًنقال عن حاشية احلكيم السبزواري،   )١(
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ّفإن كان وجه االمتياز ذاتيا، يلزم تركب واج ً ّب الوجود مما به االشرتاك ّ
ّ ألن الرتكب يعني احتياج الواجب إىل األجزاء، ،وما به االمتياز، وهو حمال ّ

 .وهو يتناىف مع وجوب الوجود بالذات
 . باطلًا،ّ ذاتيًاْإذن فرض ما به االمتياز أمر

ّأما الفرض الثاين، وهو أن ما به االمتياز أمر عريض، فحيث إن كل  ّ َّ ٌ ْ َّ
ّعريض مع َ ّلل، فعلته إما نفس الذات الواجبة، وإما خارجة عن الذاتَ ّ ّ فإن . ّ

 :ّ الذات هي العلة لزمتكان
ًأوال ّتقدم الذات عىل متيزها وتعينها بالوجود: ّ ّ ّ لتقدم العلة عىل املعلول، ؛ّ ّ

ّوهو حمال، ألنه يلزم تقدم اليشء عىل نفسه، وهو حمال ّ. 
ًأن يكون معطي اليشء فاقدا له: ًوثانيا ّ كانت علة االمتياز هي نّ، ألنه إُ

ّمن املعلوم أن ف ،الذات الواجبة من جهة وجوب الوجود وهي اجلهة املشرتكة
وجوب الوجود هي جهة االشرتاك وهي فاقدة جلهة االمتياز، وفاقد اليشء ال 

ّ علة االمتياز ليست نفس الذات الواجبة، فالبد أن تكون علة إذن .ُيعطيه ّّ
ّن الذات املقدسة، لكنّه حمال أيضا، ألنه يلزم حاجة االمتياز خارجة ع ًّ

 .الواجب يف التمييز إىل الغري، واالحتياج ينايف وجوب الوجود بالذات
ّوهبذا يتضح أنه عىل مجيع التقادير لو فرضنا أن الواجب متعدد، يلزم إما  ّ ّ ّّ

ُالرتكب، وإما كون اليشء متقدما عىل نفسه، وإما أن يكون معطي ال ّ ًّ ّ ًيشء فاقدا ّ
ّله، وإما أن يكون الواجب حمتاجا لغريه يف التميز، والتايل بجميع أقسامه  ً ّ

ًباطل، فاملقدم ـ وهو أن الواجب متعدد ـ باطل أيضا ٌّ ّ ّ. 
ّأنه لو تعدد بّاستدل يف املشهور عىل هذا املقصد، «: ّقال صدر املتأهلني ّ

ّالواجب لذاته، فالبد من امتياز كل منهام عن اآلخر ّ. 
ّ فإما أن يكون امتياز كل منهام عن اآلخر بذاته، فيكون مفهوم واجب � ّ

ّالوجود حمموال عليهام باحلمل العريض، وكل عارض معلول للمعروض،  َ َ ً
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َفرجع إىل كون كل منهام علة لوجوب وجوده، وقد بان بطالنه ّ ّ. 
 :ّوإما أن يكون االمتياز باألمر الزائد عىل ذاتيهام، فذلك الزائد

ّما أن يكون معلوال لذاتيهام، وهو مستحيل، ألن الذاتني إن كانتا  إ� ً ّ
ًواحدة، كان التعني أيضا واحدا مشرتكا، فال تعدد ذاتا وال تعينا، واملفروض  ً ً ً ًّ ّ ّ

 .خالفه، هذا خلف
ً وإن كانتا متعددة كان وجوب الوجود ـ أعني الوجود املتأكد ـ عارضا � ّ ّ

 .ّنه، من أن وجود الوجوب ال يزيد عىل ذاتهما سبق بطال ّهلام، وقد تبني يف
ّ وإما أن يكون معلوال لغريمها، فيلزم االفتقار إىل الغري يف التعني، وكل � ّ ًّ

ًمفتقر إىل غريه يف تعينه يكون مفتقرا إليه يف وجوده، فيكون ممكنا ال واجبا ً ً ّ«)١(. 
ْإن رصف الوج«: وقال االشتياين يف تعليقته عىل رشح املنظومة ود، لو ّ

ْفرضنا عدم اقتضائه للوحدة، وفرضنا إمكان تعدده، فال شك أنه عىل فرض  ّ ّّ
ّالتعدد، هذه األفراد تكون مشرتكة يف وجوب الوجود، الذي جيب أن يكون 

ّذاتيا مشرتكا بينها، ألنه لو كان عرضيا لكان معلال، ألن كل عريض َ ََ َّ ّّ ً ً ًً ّ  .ّ معللّّ
ّما به االمتياز الذايت، فيلزم تركيب كل وما به االشرتاك الذايت يستلزم 

أحدمها ما به االشرتاك، والثاين ما به االمتياز، : واحد من الواجبني من جزئني
ّوالرتكيب مستلزم لالحتياج إىل األجزاء، التي هي غري الكل، واملحتاج إىل 

 .الغري ممكن
 ؛ةًوأيضا هذه األجزاء ال يمكن أن تكون واجبة، بل جيب أن تكون ممكن

ّلعدم إمكان حتقق الرتكيب احلقيقي يف الواجبات، واملحتاج إىل املمكن ممكن، 
ّمع أنه لو احتاج األجزاء إىل الكل، والكل إليها، فهو مستلزم للدور ّ ّ«)٢(. 

                                                        
 .٥٧ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
  عبد اجلواد:  للسبزواري، مريزا مهدي االشتياين، حتقيقتعليقة عىل رشح منظومة احلكمة) ٢(

 .٥٠٥ص:  ّفالطوري ومهدي حمقق
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ِ عىل اهتامم الفالسفة منذ القدم، إذ )١(ّلقد استحوذت شبهة ابن كمونة
ّسجل التاريخ أن والدة هذه ّعىل يد شيخ اإلرشاق، ومن ثم كانت  الشبهة ّ

ّعرفت باسم ابن كمونة ُ. 
ّلكن الصحيح أن الشبهة كانت موجودة قبل شيخ اإلرشاق، لذا يقول  ّ

 وهذا اإلعضال ـ يعني الشبهة املذكورة ـ معزى عىل«: ساتباملريداماد يف الق
ّ كمونة، ُثني يعرف بابنألسن هؤالء املحدثة إىل رجل من املتفلسفني املحد

ّلكنّه ليس أول من اعرتاه هذا التشكيك، كيف واألقدمون كالعاقبني قد 
ًوكدوا القضية عنه وبذلوا جمهودهم يف سبيل ذلك قرونا ودهورا ً ّ ّ«)٢(. 

ّوهذا املعنى يؤكده أيضا صدر املتأهلني يف األسفار حيث يقول بعد أن  ً ّ
ًقدم جوابا هلذه الشبهة ّه طبائع األكثرين، وتبلدت ّوهبذا يندفع ما تشوشت ب«: ّ

ّأذهاهنم مما ينسب إىل ابن كمونة، وقد سامه بعضهم بافتخار الشياطني،  ّ ُ ّ
ّالشتهاره بإبداء هذه الشبهة العويصة، والعقدة العسرية احلل، فإين قد  ّ

ًوجدت هذه الشبهة يف كالم غريه ممن تقدمه زمانا ّ ّ«)٣(. 
ّ خيتص األول ببيان كيفية ّشبهة البد من بيان أمرين،هذه اللكي تتضح  ّ ّ

 .ّالتاميز بني املاهيات، واآلخر يرمي لإلشارة إىل بيان أقسام األعراض
                                                        

تنقيح األبحاث «ّابن كمونة عز الدولة سعد بن منصور، وكان من علامء اليهود، وله كتاب باسم  )١(
ّالذي أثبت حقانية اليهود، بعد إبطال اإلسالم واملسيح، وقد أسلم بعد ذلك، » عن امللل الثالث ّ

ّوله تأليفات عديدة منها كتاب علمي املنطق واحلكمة، وآخر يف أبدية نفس اإلنس ان، وله رشح ِ
ّوكان من تالميذ الشيخ اإلرشاقي، وقد تويف ابن كمونة سنة . عىل تلوحيات الشيخ اإلرشاقي

، رشح املنظومة للحكيم السبزواريً، نقال عن ٣٨٥، ص١ج: هداية العارفنيانظر . هـ٦٨٣
 .٥١٤ ص٣ج: ّعلق عليه آية اهللا حسن زاده اآلميل

 .٥١٥، ص٣ج:  املصدر نفسه)٢(
 .١٣٢ص١ج: ، مصدر سابقّ يف األسفار العقلية األربعةاملتعاليةاحلكمة  )٣(
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ّتتميز املاهيات فيام بينها بأحد األمور التالية ّ: 
 .ّ التميز بتامم الذات، كاألجناس العالية البسيطة�
التاميز بالفصول فيام لو كان االشرتاك بينها ّ التميز ببعض الذات، ك�

ّباجلنس، كتميز ماهية اإلنسان والفرس بالناطقية والصاهلية ّ ّ ّ. 
ّ التميز بأمر خارج عن الذات، كام إذا اشرتك شيئان بامهية نوعية � ّ ّ

ّواحدة، فيتاميزان ببعض األعراض املفارقة، كتميز زيد الطويل عن عمرو 
 .القصري، بالطول والقرص

ّاألشياء املشرتكة يف معنى كيل، يتميز بعضها من بعض «: قال املصنّف ّ ً
ّفإهنا إن اشرتكت يف عريض: بأحد أمور ثالثة َ ّ خارج من الذات فقط، متيزت َّ

ّبتامم الذات، كالنوعني من مقولتني من املقوالت العرضية املشرتكني يف  ََ
ّالعرضية، وإن اشرتكت يف ذايت، فإن كان يف بعض الذ وال حمالة هو (ات ّ

 كاإلنسان والفرس املشرتكني يف )وهو الفصل(ّ متيزت ببعض آخر )اجلنس
ّاحليوانية املتميزين بالنطق والصهيل، وإن كان يف متام الذات متيزت بعريض َ َ ّ ّ ّ 

 .)١(»ًمفارق، إذ لو كان الزما مل خيل منه فرد، فالزم النوع الزم جلميع أفراده
 

 
 :ّيمكن تقسيم األعراض التي حتمل عىل املاهيات إىل قسمني

ّوهي األعراض التي حتتاج إىل علة  :املحموالت بالضميمة: ّالقسم األول
ّلكي حتمل عىل املاهية، من قبيل محل البياض عىل اجلدار، ومحل احلرارة عىل 
ّتية ّاجلسم، ومحل العلم عىل زيد، فإن هذه األعراض املحمولة ليست ذا

                                                        
ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية ، ٧٥ص: ، الفصل الثالث من املرحلة اخلامسةهناية احلكمة)  ١(

 .٣٣٤ص: ، املطارحاتّجمموعات مصنفات شيخ اإلرشاق، ٩ ص٢ج: األربعة
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ّللامهيات املحمولة عليها، لذا حتتاج يف محلها إىل علة ّ. 
وهي  :والت من صميمه أو اخلارج املحمولاملحم: القسم الثاين

ّاألعراض التي ال حيتاج يف محلها إىل علة خارجة عن املحمول عليه، ألهنا  ّ
ّمنتزعة من صميم ذلك اليشء املحمول عليه، من قبيل الفوقية، فإن نسبتها إ ىل ّ

ّالسقف منتزعة من ذات السقف، وكاإلمكان بالنسبة للامهية، فال حيتاج محل 
ّاإلمكان عىل املاهية إىل علة، ألنه منتزع من حاق ّ ّ ّ املاهية، وكذلك محل مفهوم ّ

ّاليشء عىل أي موجود فإنه ال حيتاج إىل علة، ألن مفهوم الشيئية منتزع من  ّّ ّ ّ
ا األمر بالنسبة ملفهوم واجب الوجود وهكذ. ّحاق املوجود وليس بخارج عنه

ّفإنه منتزع من ذاته املقدسة، وال » الباري تعاىل واجب الوجود«: حني نقول ّ
ّحيتاج يف محله عىل الذات املقدسة إىل علة ّ. 

 ّوهذا القسم من األعراض هي التي تسمى حمموالت من صميمه أو اخلارج
ّ أن محلها عىل األشياء ّومن أهم خصائص هذا النحو من األعراض. املحمول

ّال جيعل تلك األشياء مركبة، فإن محل مفهوم الشيئية عىل املاهيات البسيطة،  ّ ّ ّ
 أو محل وجوب الوجود تعاىل ـ ال جيعل من  ـ يشءّاألين يشء، الكم«: كقولنا

ّتلك املاهيات البسيطة أو الذات املقدسة مركبة، ألن هذه املحموالت ليست  ّ ّ ّ
ّشيئا خارجا عام ً ّ محلت عليه، وإنام انتزعت من حاق موضوعهاً ّ. 
ّاملفاهيم املعتربة يف املاهيات، وهي التي تؤخذ يف حدودها «: قال املصنّف

ّوترتفع املاهيات بارتفاعها، تسمى ذاتيات ّوما سوى ذلك مما حيمل عليها، . ّّ
ّوهي خارجة من احلدود كالكاتب من اإلنسان واملايش من احليوان، تسمى  ُ

َعر  .ّضياتَ
َوالعريض قسامن ّفإنه إن توقف انتزاعه ومحله عىل انضامم، كتوقف انتزاع : َ ّ ّ

ً عىل اجلسم عىل انضامم احلرارة إليه، سمي حمموال بالضميمة، وإن هّاحلار ومحل ّ ُ
ّمل يتوقف عىل انضامم يشء إىل املوضوع، سمي اخلارج املحمول، كالعايل  ُ ّ
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 .)١(»والسافل
ّبأن كل عريض معلل«ح بطالن الرأي القائل ّوعىل هذا األساس يتض َّ َ ّ «

ّبنحو اإلطالق، وإنام الصحيح أن تلك القاعدة خمتصة باألعراض املحمولة  ّ ّ
ّبالضميمة، ال أعراض اخلارج املحمول، فإهنا ال حتتاج يف محلها إىل علة، ألهنا  ّّ

 .ّمنتزعة من حاق ذات اليشء
ّإذا تبني ذلك فإن حاصل الشبهة هو ّ: 

ّلو تعدد واجب الوجود إما يلزم الرتكب وإما يلزم االحتياج «: قولكمّإن  ّّ ّ
ّ ألنه يمكن فرض تعدد واجبي الوجود وال يلزم ؛ّغري تام» ...إىل الغري ّ

ًالرتكب يف الواجب، وال يكون الواجب معلال ام إذا كان هناك ك وذلك ؛ّّ
ّتقدم يف األمر األول ّا ماهيتني بسيطتني متباينتني بتامم الذات ـ كام وواجبان ذ ّ

ّمن أن املاهيات البسيطة تتاميز بتامم الذات ـ ويكون مفهوم واجب الوجود  ّ
ّمنتزعا منهام حمموال عليهام من دون حاجة إىل علة، ألن ّ ً ّ مفهوم عريض خارج هً

ّاملحمول ال حيتاج يف محله عىل الواجب إىل علة ـ كام تقدم يف األمر الثاين ـ ّ. 
ّ مانع من فرض وجود واجبني كل منهام بسيط، مغاير ال: بعبارة أوضح

ّلآلخر بتامم الذات، ويشرتكان يف وجوب الوجود الذي هو أمر عريض خارج  ٌ
 .ًعن ذاتيهام منتزع منهام معا

ّومن الواضح أن هذه الشبهة واضحة الورود عىل القول بأصالة املاهية  ّ
ّوأن املاهيات حيثية ذواهتا حيثية الكثرة، فإن ّّ ّ ّ فرض ماهيتني واجبتني بسيطتني ّ

ّبالنحو املتقدم ال حمذور فيه، نظري املاهيات البسيطة لألجناس العالية  ولذا ؛ّ
ّهذه الشبهة شديدة الورود عىل أسلوب املتأخرين «: ّقال صدر املتأهلني

ّالقائلني باعتبارية الوجود، حيث إن األمر املشرتك بني املوجودات ليس 
ّمر العام االنتزاعي، وليس للوجود املشرتك فرد حقيقي ّعندهم إال هذا األ ّ

                                                        
 .٧٧ ص،من املرحلة اخلامسة الفصل الرابع :، مصدر سابقهناية احلكمة) ١(
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ّ وإطالق الوجود اخلاص عىل الواجب ،عندهم، ال يف الواجب وال يف املمكن
ّعندهم ليس إال برضب من االصطالح، حيث أطلقوا هذا اللفظ عىل أمر 

 .)١(»ُجمهول الكنه
 

ًن كمونة ال ختتص بالقول بأصالة املاهية، وإنام ترد أيضا عىل ّإن شبهة اب ّ ّ ّ ّ
ّالقول بأصالة الوجود وأن الوجودات حقائق متباينة كام هو مذهب املشاء  إذ .ّ

ُهام وينتزع منهام يعىل هذا املبنى يمكن فرض واجبني متباينني بتامم حقيقت
 .ثاينّمفهوم واجب الوجود، وال يلزم الرتكيب كام تقدم يف ال

ّشبهة ابن كمونة شديدة «: وإىل هذه احلقيقة أشار السبزواري بقوله
ّ فإهنم Rإحدامها الطائفة الذين أشار إليهم املصنّف: الورود عىل طائفتني

ّالذين قالوا بعدم السنخية بني العلة : وثانيهام.... ّحيث قالوا بأصالة املاهية
، سواء ءبني اليشء والفيّواملعلول، بل بني وجود ووجود، ولو كالسنخية 

ّفظي يف الوجود حذرا من السنخية أو باالشرتاك املعنوي، قالوا باالشرتاك الل ّ ً
بل وإن قالوا بأصالة الوجود ولكن قالوا فيه بحقائق متبائنة بذواهتا البسيطة 

ّبحيث ال حيثية اتفاق بينهام تكون عني ما به االختالف، بل أقول دفعها عىل : ّ
ّ بل ال تنحل ألهنا ]ّالقائلني بأصالة املاهية[ دفعها عىل أولئك هؤالء أصعب من ّ

من لوازم ذلك املذهب، حيث ال يشعرون، لكنّهم ينطقون بالتوحيد وبه 
ّ ألهنم إذا جوزوا عدم تلك السنخية بني العلة واملعلول فليجوزوا ؛يعتقدون ّ ّّ ّ

 .)٢(»ّبني علتني وواجبني

 .ّلقول بأصالة الوجود وأنه حقائق متباينةً هذه الشبهة واردة أيضا عىل انإذ

                                                        
 .٥٨، ص٦ج: ، مصدر سابقّ يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية) ١(
 ).٣(اشية رقم احل:  املصدر نفسه)٢(
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 .شبهة بإبطال املباين التي ارتكزت عليهاال ف هلذهانحرصت مناقشة املصنّ

ّأما بالنسبة لورود الشبهة عىل أصالة املاهية، فكان حاصل مناقشة  ّ
ّاملصنّف هو إبطال هذا املبنى ملا تقدم يف املرحلة األوىل من أن  الصحيح هو ّ

ّاعتبارية املاهية وأصالة الوجود ّ مضافا إىل أن الشبهة تتضمن إثبات املاهية ،)١(ّ ّ ّ ً
 . ـ كام هو املشهور ـّللواجب تعاىل، وقد تقدم استحالته

ّأما مناقشة املصنّف للشبهة عىل مبنى أصالة الوجود وأن الوجودات  ّ
ذا املبنى، يف مراحل ًحقائق متباينة، فأيضا انحرصت مناقشته عىل إبطال ه

 :سابقة، وحاصل املناقشة هلذا املبنى

ًأوال الزم كون مفهوم الوجود فال ، لو كانت احلقائق متباينة بتامم الذات:ّ
 . وهو حمال،ًـ منتزعا من مصاديق متباينة ّوهو مفهوم واحد ـ كام تقدم

ّأن املفهوم واملصداق واحد ذاتا، وإنام الفارق كو: بيان االستحالة ً ن ّ
ًالوجود ذهنيا أو خارجيا ًّ فلو انتزع الواحد بام هو واحد من الكثري بام هو . ّ

 .ًكثري، كان الواحد بام هو واحد كثريا بام هو كثري، وهو حمال

لو انتزع املفهوم الواحد بام هو واحد من املصاديق الكثرية بام هي  «:ًوثانيا
ّكثرية، فإما أن نعترب يف صدقه خصوصية هذا املصدا يصدق عىل ذلك فلم ق، ّ

ّاملصداق، وإن اعترب فيه خصوصية ذاك مل يصدق عىل هذا، وإن اعترب فيه 
ًاخلصوصيتان معا مل يصدق عىل يشء منهام  وإن مل يعترب يشء من ؛ّ

ًاخلصوصيتني، بل انتزع من القدر املشرتك بينهام، مل يكن منتزعا من الكثري بام  ُ ّ
املنتزع من اجلهة املشرتكة بني األفراد ّ كالكيل ؛هو كثري، بل بام هو واحد

 .)٢(» هذا خلف؛الصادق عىل اجلميع

                                                        
  .١٠ ص الفصل الثاين من املرحلة األوىل:، مصدر سابقهناية احلكمةانظر ) ١(
 .١٦ص: وىل مصدر سابق، الفصل اخلامس من املرحلة األ،بداية احلكمة) ٢(
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ّوببطالن مبنى املشاء ـ وهو أن الوجودات حقائق متباينة ـ تبطل شبهة  ّ
ّابن كمونة، ألنه ملا مل تكن الوجودات متباينة بتامم ذواهتا، فإن فرض التعدد يف  ّّ ّ ّ

 رضورة وجود ؛واجب ال حمالةّواجب الوجود يستلزم الرتكب أو احتياج ال
ّجهة اشرتاك وجهة امتياز، كام سيتضح عند تقريب الربهان عىل مبنى احلكمة 

ّاملتعالية القائل بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة ّ. 
 

ّقائل بأن أشار املصنّف إىل عدم ورود الشبهة عىل مبنى احلكمة املتعالية ال
ّالوجود حقيقة واحدة مشككة، إال أن املصنّف مل يبني كيفية عدم  ّ ّ ّ  الشبهة ورودّ

ّواحلجة مبنية عىل أصالة الوجود وكونه «: ّعىل هذا املبنى، وإنام اكتفى بقوله ّ
 .»ّحقيقة واحدة مشككة ذات مراتب خمتلفة

ّوقد ذكر صدر املتأهلني بيان كيفية عدم ورود الشبهة عىل مب نى احلكمة ّ
ّإن الوجودات ليست متباينة فيام بينها، وعىل هذا لو :  فحواهاملتعالية، بتقريب

ّفرض واجبان بالذات، فالبد من جهة اشرتاك وجهة امتياز بينهام، وجهة 
ّاالشرتاك هي وجوب الوجود، فالبد من جهة امتياز، وحيث إن جهة  ّ

ّاالشرتاك وهي وجوب الوجود ذاتية، فالبد أن تكو ّن جهة االمتياز ذاتية ّ
ّأيضا، مما يستلزم تركب الواجب، والرتكيب ينايف وجوب الوجود ً. 

ّوهبذا يتضح عدم ورود شبهة ابن كمونة ّ مبنية عىل أساس تباين اّ ألهن؛ّ
 .املوجودات بتامم ذواهتا، وهو مبنى باطل ومرفوض من قبل احلكمة املتعالية

ّوقد قرر صدر املتأهلني هذه احلقيقة ب لو كان يف الوجود واجبان «: قولهّ
ّلذاتيهام، كان الوجود االنتزاعي مشرتكا بينهام، كام هو مسلم عند اخلصم،  ً
ّوكان ما بإزائه من الوجود احلقيقي مشرتكا أيضا بوجه ما، فالبد من امتياز  ً ً
ّأحدمها عن اآلخر بحسب أصل الذات، إذ جهة االتفاق بني الشيئني إذا 

ّكانت ذاتية البد ً وأن يكون جهة االمتياز والتعني أيضا ذاتيا، فلم يكن ذات ّ ًّ ّ
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ّكل منهام بسيطة، والرتكب ينايف الوجوب  .)١(»ُ ملا علم؛ّ

ّويف موقع آخر يف معرض رده لشبهة ابن كمونة قال ّوجه االندفاع أن «: ّ
ّمفهوم واجب الوجود ال خيلو إما أن يكون فهمه عن نفس ذات كل منهام من  ّ

ّر حيثية خارجة عنها، أية حيثية كانت، أو مع اعتبار تلك احليثية، دون اعتبا ّ ّ ّ
ّأما الثاين فلام مر أن كل ما مل يكن ذاته جمرد حيثية . ّوكال الشقني مستحيالن ّ ّ ّّ ّ

ّانتزاع الوجود والوجوب والفعلية والتامم، فهو ممكن يف حد ذاته، ناقص يف  ّ
 .حريم نفسه

ّوأما األول، فألن مصداق مح ّ ل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات ـ ّ
وباجلملة ما منه احلكاية بذلك املعنى وبحسبه التعبري عنه به مع قطع النظر عن 
ّأية حيثية وأية جهة أخرى كانت ـ ال يمكن أن يكون حقائق خمتلفة الذوات،  ّ ّ

ًمتباينة املعاين، غري مشرتكة يف ذايت أصال ّ«)٢(. 
 

 
ّتعرض صدر املتأهل يمكن فرض واجبني بالذات وال : ني إلشكال حاصلهّ

ًيلزم تركب الواجب، ألنه بناء عىل مبنى احلكمة املتعالية ما به االشرتاك عني  ّ ّ
ّكام يف التفاوت بالشدة والضعف عىل ما رأينا يف باب حقيقة «ما به االمتياز، 

بكون ّالوجود، فألحد أن يقول امتياز أحد الواجبني عن اآلخر لعله حصل 
ّأحدمها أكمل وجودا وأقوى من اآلخر بحسب ذاته البسيطة، وال نسلم يف  ً
ّأول النظر امتناع كون الواجب أنقص من واجب آخر، وإن سلم امتناع  ُ ّ

 .)٣(»قصوره عن ممكن آخر

                                                        
 .٦٠، ص٦ج:  مصدر سابق،ّ يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية) ١(
 .١٣٣، ص١ج: نفسهصدر امل) ٢(
 .٦٠، ص٦ ج:ملصدر نفسها) ٣(
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هذا مدفوع بام أرشنا إليه «: ّأجاب صدر املتأهلني عن هذا اإلشكال بقوله
ّسابقا من أن القصور يستلزم امل ّعلولية، إذ احلقيقة الوجودية ال يمكن أن ً ّ

صور معناه غري معنى قّكون ذاهتا بذاهتا من غري علة، مستلزمة للقصور، إذ الت
ّالوجود، ألن القصور عدمي ّ، واليشء ال يستلزم عدمه، بخالف الكامل، فإن ّ

ُل من خط آخر، يصح أن يقال كامل بنفس طوفاخلط األ. كامل اليشء تأكيد فيه ّ ّ
ّيعة اخلطية، وأما اخلط األقرص فال يصح أن يقالطب ّ ّقرصه بطبيعة اخلطية، بل : ّّ

 .بعدم مرتبة من تلك الطبيعة
ّفكل خط إذا مل يكن متناهيا، يصح أن يقال ً ّإنه ليس فيه يشء غري طبيعة : ّ

ّاخلطية، وأما اخلط املتناهي، ففيه خط ويشء آخر ال يقتضيه اخلطية، أعني  ّ ّ ّّ
 .ّدالنهاية واحل

ّفإذن كل وجود متناهي الشدة، البد أن يكون له علة حمددة غري نفس  ّ ّّ ّ
ّوجوده اخلاص، عينت وحص ّ ّلت تلك العلة مرتبة من الطبيعة الوجودية، ّ ّ

ّواملعلولية تنايف وجود الوجود، أي كون اليشء موجودا بالرضورة األزلية،  ًّ
 .)١(»ّفاستحال تعدد الواجب

ْبمعنى أن جمرد فرض وا ّ جبني بالذات يستلزم أن يكون أحدمها يف رتبة ّ
ّأعىل من اآلخر، وال يمكن أن يكونا معا يف رتبة وجودية واحدة، وذلك ملا  ً
ّتقدم يف تقرير برهان الصديقني عىل مباين احلكمة املتعالية أن الواجب تعاىل  ّ ّ

ّالبد أن يكون بنحو ال يمكن أن يتصور ما هو أتم منه ّ ّوهذا ما رصح به . ّ
ّإن الواجبية : ّصدر املتأهلني حيث قال ّتقتيض الكامل األتم الذي ال هناية له «ّ

ْشدة، إذ كل مرتبة أخرى منها دون تلك املرتبة يف الشدة، ليست رصف  ّ ّّ
. ّالوجود، بل هي مع قصور، وقصور كل يشء هو غري ذلك اليشء بالرضورة

                                                        
 .٦٠ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
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ّ العدم إنام يلزم وهذا. ّبمعنى أن قصور الوجود ليس هو الوجود، بل عدمه
.  ال ألصل الوجود، بل لوقوعه يف املرتبة التالية وما بعدها،الوجود

 .ّفالقصورات واألعدام إنام طرأت للثواين من حيث كوهنا ثواين
ّفاألول عىل كامله األتم الذي ال حد له وال يتصور ما هو أتم منه،  ّّ ّّ

ّن ًن به أيضا، ألّوالقصور واالفتقار ينشآن من اإلفاضة واجلعل، ويتمام
ُهويات الثواين متعلقة باأل ّ  .)١(»...لوّ

ُوهبذا يتبني أن برهان الصديقني ـ بالتقريب املتقدم ـ كام ي ّ ّ ّ ثبت أصل ّ
ّوجوده تعاىل، يثبت توحيده أيضا، بل يثبت به مجيع صفاته الكاملية، كام  ً

 ثبت وجود فقد«: ّلذا قال صدر املتأهلني. ّسنتوفر عليه يف املباحث الالحقة
ّويثبت به أيضا توحيده، ألن ) ّأي برهان الصديقني(الواجب هبذا الربهان  ً

ّالوجود حقيقة واحدة ال يعرتهيا نقص بحسب سنخه وذاته، وال تعدد يتصور  ّ
ّيف ال تناهيه، ويثبت أيضا علمه بذاته بام سواه، وحياته، إذ العلم ليس إال  ً

ً تابعني للحياة والعلم، ويثبت أيضا الوجود، ويثبت قدرته وإراداته لكوهنام
ّقيومية وجوده، ألن الوجود الشديد فياض فعال ملا دونه ّ ّّ. 
ّفهو العليم القدير املريد احلي القيوم الدراك الفعال ّّ ّ«)٢(. 

 
ًباختصاص كل منهام بمعنى«: R قوله� ّ«. 

ّبغريه، واملراد أنه خيتص ّاملراد من املعنى يف العبارة هو الكامل، ألنه قائم  ّ
 .ّكل منهام بوصف وكامل غري الوصف والكامل عند اآلخر

 .»ّلعل هذا هو مراد الشيخ يف التعليقات«: R قوله�
 .ّتعددت عبارات الشيخ يف التعليقات، إلثبات وحدة واجب الوجود

                                                        
 .٢٤ ص٦ ج:مصدر سابق، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ٢و١(



 ٢٦٣.........................................................................................................لذاته الواجب توحيد يف

 

ّالسبب يف وجوب أن يكون واجب الوجود واحدا، هو أن الذي «: منها ً
ّيتشخص، إما ّ أن تكون ذاته علته، وإما أن تكون غري ذاته علتهّ فإن كان ذاته . ّّ

ّعلته، مل يصح أن تتكثر أشخاصه ّ ّ تشخصه كأنا نقولةّذاته عل: ّ ألنا إذا قلنا،ّ ّ :
ًشخصيته يف ذاته، فتكون ذاته وشخصيته شيئا واحدا ً ّ ّوأما أن تتكثر بصفات . ّ ّ

ألشخاص، فيكون وجوده ّخمتلفة، فتكون تلك الصفات علة لوجود تلك ا
ّ متعلقا بعلة، وواجب الوجود بذاته ال يصح أن يكون واجب ّالشخيص ّ ًّ

 .)١(»الوجود بغريه
ّأن كل واجب الوجود اثنني، فكل واحد منهام إما أن يكون «: ومنها ّ ّ ّ

ّوجوب الوجود وهويته شيئا واحدا، فيكون كل ما هو واجب الوجود هو  ً ً ّ
ّد غري هويته، لكنّه خيتص به ويقارنه، بعينه، وإن كان وجوب الوجو ّ

ّفاختصاصه به إما لذاته أو لعلة ّفإن كان لذاته وألنه واجب الوجود، كان كل . ّ ّ
 .)٢(ً»ما هو واجب الوجود هو بعينه، وإن كان لسبب، كان معلوال

ّأن تشخص الواجب إن كان عني ذاته، فيلزم أن الواجب غري : بمعنى ّّ
ّمتعدد، ألن التشخص ع ّ ّبارة عن حيثية اإلباء عن التعدد، وهو املطلوبّ وإن . ّ

ًكان تشخص الواجب ليس عني ذاته، فيلزم أن يكون الواجب متصفا  ّ ّ
ّبالتشخص، فيكون الواجب معلوال، ألن االتصاف حيتاج إىل علة، ووجوب  ّ ّ ً ّ

 .ّالوجود ينايف املعلولية
ّأي أن » تهّوجود الواجب عني هوي«: ما ورد يف املتن، فقوله: ومنها

ّوجوده نفس حقيقته، وليس له ماهية، وإذا كان كذلك مل يكن له حد، فال  ّ
ًيمكن أن يوجد وجوده ـ وهو رصف غري حمدود ـ لغريه أيضا ْ. 

ّال يصح يف واجب الوجود أن يتكثر ال يف معناه وال يف تشخصه، «: ومنها ّ ّ
                                                        

 .٦١ ص:، مصدر سابق، ابن سيناالتعليقات)  ١(
  .١٨٤ ص:ملصدر نفسها)  ٢(
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ّواليشء إذا تكثر، فإما أن يتكثر يف معناه، وكل معنى ف ّ ّإنه يف ذاته واحد، فال ّّ
ّيتكثر يف حقيقته، وإما يف تشخصه، فإن تشخص واجب الوجود هو أنه هو،  ّ ّّ ّّ

ّفتشخصه وأنه هو واحد، هو نفس ذاته وحقيقته ّ«. 
ّولعل السبب يف أن املصنّف مل جيزم أن ما بني من برهان الرصافة هو مراد  ّ ّ ّ

ّيعود إىل أن » ذا هو مراد الشيخّلعل ه«: ّالشيخ يف التعليقات، لذا عرب يف املتن
نعم املشهور بني احلكامء . برهان الرصافة ليس هو الربهان املشهور بني احلكامء

ًهو الربهان الثاين، ولذا نجد النقض واإلبرام متوجها صوبه دون برهان  ّ
ّ أن احلد األوسط يف الربهان األول هو الرصافة يف :ّومما يشهد لذلك. الرصافة ّ ّ

 .ْمل نجد يف عبارة الشيخ ما يشري إىل رصف الوجودالوجود، و
 .»ّلزم الرتكب، وهو ينايف وجوب الوجود«: R قوله�

ًإنه لو كان واجب الوجود متعددا للزم أن يكون مركبا، «: قال اآلميل ًّ ّ ّ
ّوبيان املالزمة، أن اختالف ذلك .  ملنافاة الرتكيب مع الوجوب؛والتايل باطل

ّ عن ذاك، إما باالختالف النوعي بأن يكون كل ّالواجب عىل فرض التعدد ّ
ّواحد نوعا مغايرا مع نوع اآلخر، وإما باالختالف الشخيص ّ ً ً. 

ًفعىل األول يلزم أن يكون كل منهام مركبا من اجلنس والفصل ّ ّ  وعىل ،ّ
ًالثاين يلزم أن يكون كل واحد منهام مركبا مما يكون به مشرتكا مع اآلخر يف  ًّ ّ ّ

 وعىل التقديرين يلزم ، يمتاز به عن اآلخرّمن عارض شخيصمتام الذات، و
 .تركيب الواجب

ّأما يف أصل حقيقته كام يف األول أو يف تشخصه كام يف األخري، وبعبارة  ّ ّ
ّإذا كان واجب الوجود متعددا لزم تركب كل منهام أو خروجه عن : أخرى ّ ً ّ

ًكونه واجبا، ألنه مع فرض التعدد لو كان واجبان مثال ّ ّ  واشرتكا يف وجوب ً
 .ّثنينيةّا به يمتاز عن اآلخر لكي يتم االّالوجود، الحتاج كل منهام إىل م

ًوحينئذ ال خيلو، إما أن يكون ذات كل منهام ممتازا عن اآلخر بتامم الذات،  ّ ّ
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ًويكون االشرتاك يف وجوب الوجود الذي يصدق عليهام صدقا عرضيا، أو  ًّ َ َ
ً ويكون وجوب الوجود ذاتيا هلام ،الذاتيكون امتيازمها بأمر خارج عن  ّ

 من ذاهتام، وال حمالة ًابمعنى كونه متام ذاهتام، أو يكون وجوب الوجود جزء
ّيكون لكل منهام جزء آخر، قضاء حلكم اجلزئية، والكل حمال ّّ ً. 

ّأما األول فللزوم كون كل منهام يف مرتبة ذاهتام غري واجب، فيكون كل  ٍّ ّ ّ
ّومعروضا للوجوب، وأما الثاين فللزوم تركب كل منهام منهام ممكن الوجود  ّ ّ ً

ّيف كونه فردا من واجب الوجود، واحتياج كل يف تفرده إىل العوارض املشخصة، ّ ّ ً 
ًوأما الثالث فلصريورة كل منهام مركبا من اجلنس والفصل، وهذا ظاهر ّ ّ ّ«)١(. 

ًوإن كان خارجا منها، كان عرضيا معلال«: R قوله� ّ ً ًّ َ َ«. 
ً أن وجوب الوجود إذا كان عرضيا مل يكن يف مرتبة ذاهتام، بل يف مرتبة أي ّّ

ّمتأخرة عن ذاهتام، فلم يكن يشء منهام يف مرتبة ذاهتام واجب الوجود، بل كل  ّ
ّواحد منهام مع حيثية أخرى ـ وهي صفة وجوب الوجود القائمة به ـ واجب 

ّالوجود، فيكون يف وجود الوجود حميثا باحليثية ا  .ّلتقييدية، وهذا حمالًّ
ّألن واجب الوجود إذا مل يكن بنفس ذاته ويف مرتبة ذاته واجب «

ّالوجود، بل كان واجب الوجود بحسب درجة متأخرة عن رتبة ذاته، ففي 
 حيتاج إىل سبب جيعلها واجب الوجود، فيكون ذات ،ّاتصافه هبا وحلوقها له

ّملا كانت اجلهات واجب الوجود يف مرتبة ذاته غري واجب الوجود، و
ًمنحرصة يف الثالثة حرصا عقليا، فإن مل يكن هو يف مرتبة ذاته واجب الوجود،  ًّ
  ّفال حمالة جيب أن يكون إما ممتنع الوجود أو ممكن الوجود، ولكنّه موجود

عىل حسب ما هو الفرض ـ فال يكون ممتنع الوجود، فهو ممكن يف ذاته، ـ 
 . كام الخيفى)٢(»واجب الوجود بسبب الغري، وهو خلف

                                                        
 .٤٣٩ ص١ج: مصدر سابق، درر الفوائد) ١(
  .٤٤٠ ص١ ج:ملصدر نفسها)  ٢(
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ّبأنه مل ال جيوز أن يكون هناك ماهيتان بسيطتان«: R قوله� َ ِ ّ«. 
ّ حتى يلزم ّ فال يكون محل وجوب الوجود عليهام بسبب أمر خارجي:أي

 .ّاالحتياج، وال باجلزء حتى يلزم الرتكيب
ًويكون قول الوجود عليهام قوال عرضيا«: R قوله� ّ َ َ ً«. 

وجوب الوجود الزم «: ي يف املطارحاتقال شيخ اإلرشاق السهرورد
د حّلكل وا: ّية، وعىل تقدير النزولّ، ولكل واحد منهام ذات وحدانّاعتباري

ّمنهام ذاتيات كام يكون للحقائق البسيطة ال الرتكيبية  ّ وال يشرتكان يف ذايت،ّ
ّ الزم يف التعقل، فال يلزم أن يكون لكل ٌّووجوب الوجود عريض. ًأصال ّ

 .)١(»...ّواحد خمصص
ّن واجب الوجود وإن كان ذاتيا بالنسبة إىل كل واحد منهام، إ: واجلواب ً ّّ

ّ باب الربهان، أي ينتزع عن نفس ذاهتام بال احتياج إىل ضم يشء ّلكنّه ذايت
ّإليهام، فال يكون كل واحد يف وجوب الوجود معلال، كام أن املمكن ال يكون  ً ّ ّ

ًيف إمكانه معلال، بل هو بنفس ذاته  ممكن، واملمتنع بنفس ذاته ممتنع، ويكون ّ
ًوجوب الوجود عرضيا خارج املحمول، فال يلزم تركيب يف مرتبة ذات  ّ َ َ
ّاملتصف به، كام أن األجناس العالية العرضية ممكنات، وإمكاهنا ال يستلزم  ََ ّ ّ
ًتركيبها وخروجها عن البساطة املوجبة لعدم كوهنا أجناسا عالية، لكون 

ّاإلمكان عرضي َ ) ّ الكلياتأي(ًا هلا، بمعنى املقابل للذايت يف باب اإليساغوجي َ
ً منها، وإن كان ذاتيا بمعنى الذايت يف باب ًاالذي ليس نفس ذاهتا وال جزء ّ

 .ّالربهان، أي ينتزع عن نفس ذواهتا البسيطة من دون ضم ما يغايرها إليها
ّأن وجوب الوجود بالقياس إىل كل واحد من الواج: واحلاصل بني ّ

ّاملفروضني خارج عن ذاهتام، وحيمل عىل كل واحد منهام من غري احتياج إىل 
ّعلة، وخروجه عن ذاهتام ملكان كونه عريض َ َ  باب اإليساغوجي، وعدم احلاجة ّ

                                                        
 .٣٩٥ ص:، مصدر سابقاملشارع واملطارحاتجمموعة مصنّفات شيخ اإلرشاق، )  ١(



 ٢٦٧.........................................................................................................لذاته الواجب توحيد يف

 

ّيف محله إىل العلة ملكان كونه ذايت  . باب الربهانّ
ّنه إذا كان الوجوب عرضيإ«: قال السبزواري يف حواشيه عىل األسفار َ َ ًا، ّ

ّمل يكن يف مرتبة ذاهتام، بل يف مرتبة متأخرة عن مرتبة الذات، ألنه يكون  ّ
ًوالدفع أن العروض ليس منحرصا يف العروض اخلارجي، . ًحمموال بالضميمة ّ

ّبل العروض الذهني أيضا يشء، والعرض بمعنى اخلارج املحمول، األعم  َ َ ً
عىل الواجب » يشءال«ًمن املحمول بالضميمة أيضا، فهذا من قبيل محل 

ّواملمكن، ومحل العرض عىل الكم َ  والكيف وغريمها من األعراض، واملمكن َ
ًواحلاصل أن هناك فرقا بني الذايت يف كتاب الربهان . ّعىل املاهيات املمكنة ّ

 .)١(»والذايت يف كتاب إيساغوجي
ّكام جتري عىل القول بأصالة املاهية املنسوب إىل اإلرشاقيني«: R قوله� ّ«. 

ّأي القول بأصالة املاهية مطلقا، سواء يف ذلك الواجب وغريه، فإنه عىل  ً ّ
ًهذا القول يكون مفهوم الوجود اعتباريا رصفا ال حقيقة له، وإذا مل يكن  ًْ ّ

ّللوجود حقيقة متأصلة، فوجوبه أوىل بعدم التحقق، ألن املوصوف  ّ وهو (ّ
ً إذا كان اعتباريا فالوصف )الوجود  ؛ أوىل منه يف ذلك)دوهو وجوب الوجو(ّ

 .ّإذ الوصف متفرع عىل املوصوف
ّومها ماهيتان (وعىل هذا فال يلزم من اشرتاك الواجبني املفروضني 

ّ يف وجوب الوجود، تركب ذاتيهام مما به االشرتاك وما )متباينتان بتامم الذات ّ
 .به االمتياز
ئق ّجتري عىل القول بأصالة املاهية وكون الوجودات حقا«: R قوله�

 .»بسيطة متباينة بتامم الذات
ًألهنم أيضا جيعلون مفهوم الوجود عرضيا عاما للموجودات املختلفة  ً ًّ َ ّّ َ

                                                        
 .٢: ، احلاشية رقم١٣٢ ص١ ج:، مصدر سابقّقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار الع) ١(
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وال تقتيض وحدة مفهوم الوجود املحمول عىل . بتامم ذواهتا البسيطة
ّاملوجودات، وجود اشرتاك يف ذواهتا حتى يلزم منه تركب كل منها مما به  ّ ّ ّ

 .االشرتاك وما به االمتياز
ّواحلجة مبنية عىل أصالة الوجود وكونه حقيقة واحدة «: R قوله� ّ
 »ّمشككة

ًأي إن هذا الربهان إنام يتم بناء عىل مباين احلكمة املتعالية، من القول  ّ ّ ّ
ّفإنه عىل . ّبأصالة الوجود وكونه حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب خمتلفة

ًذلك يكون الوجود ووجوبه متحققا يف الواجبني امل ًفروضني مشرتكا بينهام، ّ
ًوال يمكن أن يكون عرضيا بعدما كان حقيقة اليشء هو وجوده، ووجوب  ّ َ َ

ّالوجود ليس خارجا عن الوجود، ألن صفات الوجود عينه  .ّ كام ثبت يف حمله،ً
ّأما «: ّوهذا ما رصح به السبزواري يف حواشيه عىل األسفار حيث قال

ّأصيال وعنوانا حلقيقة بسيطة نورية عىل املذهب املنصور، من كون الوجود  ً ً
ّمشككة بالتشكيك اخلايص، فهي ـ أي شبهة ابن كمونة ـ سهلة الدفع، كام  ّ ّ

ّحققه صدر املتأهلني ّ«)١(. 
 

ًالواقع أن شبهة ابن كمونة وإن كانت ال ترد عىل هذا االستدالل ـ بناء  ّ ّ
ّعىل أصول احلكمة املتعالية ـ إال أن  أصل هذا االستدالل الذي يقوم عليه هذا ّ

ّالربهان غري تام، وذلك ألنه يبتني عىل قاعدة أن ما به االمتياز غري ما به  ّ ّ
ًاالشرتاك، وهذا ال يتم إال بناء عىل أصالة املاهية ـ كام هو واضح ـ وأما بناء  ّ ً ّّ ّ

ّعىل ما تقدم حتقيقه من أن التشكيك اخلايص يقوم عىل أساس أن ما  ّّ به االمتياز ّ
ًعني مابه االشرتاك، فال يلزم أي تركب يف الواجب أصال ّ. 

                                                        
 .٣: ، احلاشية رقم٥٩ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ّوهبذا يتبني أن هذا الربهان ـ وهو لزوم الرتكب مما به االشرتاك وما به  ّ ّ ّ
ّأما عىل أصول مدرسة احلكمة املتعالية، . ّاالمتياز ـ غري تام عىل مجيع املباين

ًفألنه وإن بقي هذا الدليل سليام عن شبهة ا ّبن كمونة ـ كام عرفت ـ إال أنه ال ّ ّ ّ
ّيتم ما أخذ فيه من لزوم الرتكب يف الواجب تعاىل ّوأما عىل أصالة املاهية . ّ ّ  

ّـ الذي وجد هذا الدليل يف أجوائه ـ أو كون الوجود حقائق متباينة، فألنه يرد  ُ
 .ّ كام رصح به األعالم،ّ كمونةعليه شبهة ابن
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 ِ واجبانَ هناكَ وكانِ بالذاتُلواجب اَدَّلو تعد: ُ آخرٌبرهان
َ ـ مثال ـ كان ِبالذات هام َ بينَ أن يكونِن غريِ، مِ بالقياسٌهام إمكانَ بينً
ٌ ذاتيةٌعالقة ٌ لزوميةّ َّ، ألهنا ال تتحقّ َ إال معِ الشيئنيَ بنيُقّ مها ِ أحدِ كونّ
ًعلة ِ معلوال، أو كوهنِ واآلخرّ ٍ لعلةِام معلولنيً ُية، واملعلولٍ ثالثةّ  ِ تنايفّ

 .ِ بالذاتِ الوجودَوجوب

 َ ليسِ الكاملَنِ مٌ ومرتبةِ الوجودَنِ مٌّام حظُ منهٍ واحدِّن لكلَفإذ
ُ كل منهُفذات. ِرَلآلخ  ٍ ليشءٌ وفاقدِ الوجودَنِ مٍ ليشءٌه واجدِام بذاتٍّ
ٌ أنه تركب مستحيلَمَّ، وقد تقدُمنه ٌ ّ  .ِ بالذاتِ الواجبَ عىلّ

ُّالفارايب ُهَذكر: ُ آخرٌبرهان  ال ِ الوجودُوجوب«: ِصوصف يف الِ
َ، وإال لكانِ بالعددَ خمتلفنيَ عىل كثريينِ باحلملُينقسم  .ً» معلوالّ

َّ أنه لو تعدُ املرادَّولعل  مقتىض ُ الكثرةِ، مل تكنِ بالذاتُ الواجبَدّ
ِ ما فرُّ، إذ كلٌ مصداقُد لهَ أن ال يوجِه، الستلزامهِذات ً مصداقا له َضُ
ُثريا، والكثري كَكان ُ ال يتحققً ٍ إال بآحادّ ً مصداقا له فال َ، وإذ ال واحدّ
ٌ أنه واجبُ له، واملفروضَ فال مصداقَ، وإذ ال كثريَكثري  .ِ بالذاتّ

ه ِ الستلزام؛ٌ، وهو حمالِ مقتىض غريهُ الكثرةَ أن تكونَفبقي
 .َّ الذايتَ الوجوبُعِ الذي ال جيامِ الغريَ إىلَاالفتقار
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كام ذكر احلكيم » ّبسيط احلقيقة كل األشياء«يقوم هذا الربهان عىل قاعدة 

ّوهبذا خيتلف عن الربهان األول الذي كان يقوم عىل أساس . )١(السبزواري
ّالرصافة، ألن الرباهني إنام تتعدد بتعدد احلد األوسط، ففي حني كان احلد  ّ ّ ّ ّ ّ

ّرصافة الوجود، فإن احلد األوسط يف هذا ّاألوسط يف الربهان األول هو  ّ
 .ّالربهان هو بساطة الواجب وعدم تركبه من الوجدان والفقدان

 :يمكن صياغة هذا الربهان بالنحو التايل
ّ لو تعدد واجب الوجود بالذات، لكان بني الواجبني :ّاملقدمة األوىل

هذين الوجودين ّبمعنى أنه ال يوجد بني . ًاملفروضني ـ مثال ـ إمكان بالقياس
ّاملفروضني علية وال معلولية وال مها معلوالن لعلة ثالثة، كام ذكر ذلك  ّّ

اإلمكان بالقياس إىل الغري، حال اليشء إذا قيس إىل ما ال «: املصنّف بقوله
ّيستدعي وجوده وال عدمه، والضابط أن ال يكون بينهام علية وال معلولية وال  ّ

 .)٢(»ّمعلوليتهام لواحد ثالث
ّذن فالواجبان بالذات املفروضان، ال يمكن أن تكون النسبة بينهام إال إ
ّ بالقياس، إذ ليس بينهام علية أو معلولية، ألنه ينايف وجوب الوجود ًاإمكان ّ ّ

 .بالذات
 لو كان بني الواجبني بالذات املفروضني إمكان بالقياس، :ّاملقدمة الثانية

ٍّلزم تركبهام، ألن لكل من الواجبني ا ّ ًملفروضني حظا من الوجود وكامال ّ ً ّ
ٌوجوديا ليس لآلخر، فكل منهام واجد لكامل غري موجود عند اآلخر، إذ لو مل  ٌّ ً ّ

                                                        
 .١: ، احلاشية رقم١٣٥ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
 .٥٠ ص، ل الثاين من املرحلة الرابعة الفص:، مصدر سابقهناية احلكمة) ٢(
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ًيكن كذلك لوجب أن يكون كل منهام واجدا لنفس ما عند اآلخر من كامل  ّ
ّ، فيلزم عدم متايزمها، فلم يكونا متعددين، بل مها واحد، وهو خلف ّوجودي

 . كام هو املفروض،ّكوهنام متعددين
ولنا بتأييد اهللا تعاىل وملكوته األعىل برهان آخر «: ّقال صدر املتأهلني

أي (ّ عىل توحيد واجب الوجود تعاىل، يتكفل لدفع االحتامل املذكور ّعريش
 :ّويستدعي بيانه متهيد مقدمة هي). ّشبهة ابن كمونة

ًإن حقيقة الواجب تعاىل ملا كان يف ذاته مصداقا للوا ًجبية، ومطابقا ّّ ّ
ّللحكم عليه باملوجودية بال جهة أخرى غري ذاته، وإال لزم احتياجه يف كونه  ّ

ًواجبا موجودا إىل غريه، وهو ينايف وجوب الوجود بالذات وليست للواجب . ً
ّتعاىل جهة أخرى يف ذاته ال يكون بحسب تلك اجلهة واجبا وموجودا، وإال  ً ً

ّجلهتني، وقد حتقق بساطته تعاىل من مجيع يلزم الرتكيب يف ذاته من هاتني ا
 .ّالوجوه كام تقدم

ًيلزم أن يكون واجب الوجود بذاته موجودا وواجبا : فحينئذ نقول ً
ّبجميع احليثيات الصحيحة، وعىل مجيع االعتبارات املطابقة لنفس األمر، وإال  ّ

 بتاممها مصداق محل الوجود والوجوب، إذ لو فرض كونه تهمل تكن حقيق
ًدا ملرتبة من مراتب الوجود ووجه من وجوه التحصل أو عادما لكامل من فاق ًّ

ًكامالت املوجود بام هو موجود، فلم يكن ذاته من هذه احليثية مصداقا  ّ
ّللوجود، فيتحقق حينئذ يف ذاته جهة إمكانية أو امتناعية ختالف جهة الفعلية  ّ ّ ّ

ّوالتحصل، فيرتكب ذاته من حيثيتي الوجوب وغريه م . ن اإلمكان واالمتناعّّ
ًوباجلملة ينتظم ذاته من جهة وجودية وجهة عدمية، فال يكون واحدا حقيقيا  ًّ ّ ّ

ّبسيطا من كل جهة ً. 
ّفإذا متهدت هذه املقدمة التي مفادها ّأن كل كامل ومجال جيب أن يكون : ّ ّ

ًيكون مرتشحا عنه فائضا من ًحاصال لذات الواجب تعاىل، وإن كان يف غريه  ً ّ



 ٢٧٣.........................................................................................................لذاته الواجب توحيد يف

 

ّلو تعدد الواجب بالذات ال يكون بينهام عالقة ذاتية لزومية ـ كام : نقول ،هدنل ّ ّ
ّمر من أن املالزمة بني الشيئني ال تنفك عن معلولية ّ ّ أحدمها لآلخر أو معلولية  ّ

ّكل منهام ألمر ثالث ـ فعلی أي  الواجب،  واحد من التقديرين يلزم معلوليةّ
ّوهو خرق فرض الواجبية هلام ْ ْ. 

ّكل منهام مرتبة من الكامل وحظ من الوجود والتحصل ال يكون فإذن ل ّ ٍّ
ًهو لآلخر، وال منبعثا عنه ومرتشحا من لدنه، فيكون كل واحد منهام عادما  ً ًّ ّ

ّلنشأة كاملية وفاقدا ملرتبة وجودية، سواء كانت ممتنعة احلصول له أو ممكنة  بل ،ًّ
 من طبيعة الوجود ًيكون ذاته بذاته مصداقا حلصول يشء وفقد يشء آخر

ًومراتبه الكاملية، فال يكون واحدا حقيقيا ًّ  والرتكيب بحسب الذات واحلقيقة ،ّ
 .ينايف الوجوب الذايت

ّفالواجب الوجود جيب أن يكون من فرط التحصل وكامل الوجود،  ْ
ّجامعا جلميع النشآت الوجودية واحليثيات الكاملية التي بحسب الوجود بام  ّ ً

 بام هو موجود، فال مكافئ له يف الوجود والفضيلة، بل  للموجود،هو وجود
 .»ّذاته بذاته جيب أن يكون مستند مجيع الكامالت ومنبع كل اخلريات

ّثم أضاف أن هذا الربهان ًوإن مل ينفع للمتوسطني فضال عن غريهم، «: ّ ّ
ّالبتنائه عىل كثري من األصول الفلسفية واملقدمات املطوية املتفرقة يف مواضع ّ ّّ 
هذا الكتاب، لكنّه عند من ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح عىل كثري من 

 .)١(»الرباهني األخرى
 

ّ ـ املعلم الثاين ـ يف كتابه فصوص )٢(هذا الربهان جاء يف كلامت الفارايب
                                                        

 .١٣٥ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
ُالرتكية، أبو نرص حممد بن طرخان احلكيم املشهور، ولد يف فاراب » فاراب« إىل ةالفارايب ـ نسب)  ٢( ّ

  = ّ ويلقب ، هـ٣٣٩ّتويف هبا يف سنة ّونشأ هبا، ثم انتقلت به األسفار إىل بغداد وحلب ودمشق، و
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وجوب الوجود ال «: ًاحلكم، حيث ذكر هذا الربهان خمترصا بالعبارة التالية
ًمل عىل كثريين خمتلفني بالعدد، وإال لكان معلوالينقسم باحل ّحيث فرست )١(»ّ

ّهذه العبارة بتفسريات متعددة، أما تفسري املصنّف هلا فيمكن تقريبه بالشكل  ّ
 :التايل

ّ كان له مصاديق متعددة، فإنه حيمل عىل لوّإن مفهوم واجب الوجود  ّ
ًفهوم اإلنسان ـ مثال ـ الذي ّمجيع أفراده اخلارجية بالتساوي، كام هو احلال يف م

ًينقسم إىل أفراد متعددة خارجا كزيد وعمرو، وحيمل عليها بالتساوي، نعم  ّ
 .ّختتلف األفراد فيام بينها بالعوارض اإلضافية

ّوعىل هذا األساس فإن مفهوم واجب الوجود لو محل عىل أفراد متعددة  ّ
ّيف اخلارج، فإن كثرة هذه األفراد، إما هو باقتضاء  من متام ذات اليشء أو ّ

 .َجزئها أو أمر الزم هلا، أو لعرض مفارق
ّفإن كانت الكثرة بسبب األمور الثالثة األول، فال يمكن أن يتحقق فرد  ُ

 ّه كلام وجد فرد من واجب الوجودّومصداق واحد من واجب الوجود، ألن
ّكان كثريا، ألن الكثرة مالزمة ال تنفك عن الواجب، وحيث إن الكثري ّ ّ مؤلف ًّ

ّمن أفراد، وكل فرد مفروض جيب أن يكون كثريا، وكل كثري مؤلف من  ّ ًّ
ّأفراد، وهكذا يتسلسل إىل غري النهاية وال ينتهي إىل واحد، فال يتحقق فرد من 
ّواجب الوجود، وهو خالف ما ثبت من األدلة املتقدمة عىل وجود واجب  ّ

 .الوجود
                                                                                                                                  

وله كتب يف الفلسفة واحلكمة واألخالق واملنطق، وله رسائل كثرية، وتناول . ّ باملعلم الثاين=
ُويقال إنه و. ّمجيع كتب أرسطاطاليس ومتهر يف استخراج معانيها والوقوف عىل أغراضه فيها  جدُّ

ّإين قرأت هذا الكتاب مئة «:  الفارايبكتاب النفس ألرسطاطاليس وعليه مكتوب بخط أيب نرص
هـ، مكتبة آية اهللا ١٤١٠ليان رسكيس، طبعة سنة إ، ّمعجم املطبوعات العربية: انظر .»ّمرة

 .١٤٢٧ ص٢ج:  ّ قم املقدسة،املرعيش النجفي
  .٨الفص : ، الفارايبفصوص احلكم) ١(
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ىض عرض مفارق لواجب وإن كان الرابع، وهو أن تكون الكثرة بمقت
ّالوجود، فحيث إن كل عريض معلل، فالكثرة تكون معلولة، ومن ثم تكون  ّ ّ ّ
ّاألفراد معلولة كذلك، ألن الكثرة ليست هي إال عني األفراد، فإذا كانت  ّ
ًالكثرة معلولة فأفرادها معلولة أيضا، فيلزم أن يكون واجب الوجود معلوال  ً

ّأيضا، واملعلولية تنايف الوجو  .ب بالذاتً
ّوهذا الربهان تام ال غبار عليه وال ترد عليه شبهة ابن كمونة، لذا يقول  ّ

ًصدر املتأهلني معلقا عىل برهان الفارايب ّ ّهو برهان خمترص ال يتأتى عليه تلك «: ّ
ّقق يف املقام، ألن مبنى تطرق تلك الشبهة عىل كون الوجود ُالشبهة حسبام ح ّ ّ
ّجمرد مفهوم عام  .)١(»إليه صاحب اإلرشاق كام ذهب ،ّ

 
 .»ّلو تعدد واجب الوجود: برهان آخر«: R قوله�

ّأرشنا إىل أن هذا الربهان خيتلف عن الربهان األول املعروف بربهان  ّ
ُإال أنه قد يقال. ّ الختالف احلد األوسط فيهام؛الرصافة ّ ّإنه ال فرق بني : ّ

ّ تقدم بياهنا ـ هي عدم تركب الوجود بأي ّالربهانني، ألن رصافة الوجود ـ كام ّ ّ
ّنحو من أنحاء الرتكب، وهي تساوق البساطة والالتناهي، وهذا املعنى 

ّللرصافة يلتقي مع مفاد البساطة التي تعني عدم تركب الواجب بأي  رضب ّ
 .ًمن رضوب الرتكيب أيضا

 الفرق والفرق بينهام هو«وهبذا يرجع برهان البساطة إىل برهان الرصافة، 
 .)٢(»بني البيان املستقيم واخللفي

 .»وجوب الوجود ال ينقسم باحلمل«: R قوله�
                                                        

 .٦٣ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
 .٤٢٨ص،  ٤١٩ الرقم :، مصدر سابقتعليقة عىل هناية احلكمة)  ٢(
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ًأي إن مفهوم وجوب الوجود ال ينقسم تقسيام منطقيا، واملقصود من  ّّ ً
ًالتقسيم املنطقي هو تقسيم الكيل إىل جزئياته، وهو عىل أنحاء متعددة، فتارة  ّ ّ ّ

ّويسمى تنويعا، وأخرى يقسم اجلنس ّيقسم اجلنس بواسطة الفصول إىل أنواع  ًّ
ًأو النوع بواسطة اخلواص التي هي أخص إىل أصناف ويسمى تصنيفا، وثالثة  ّ ّ ّ
ّيقسم اجلنس أو النوع أو الصنف بواسطة املشخصات إىل أفراد ويسمى  ّّ

 .ًتفريدا، وهذا القسم األخري هو املقصود يف املقام
 

ّدة املبحوث عنها يف املقام هي الوحدة احلقة التي  ـ املقصود من الوح١
ّهي عني الذات املقدسة، ال الوحدة العددية التي من خصائصها املحدودية  ّ ّ

ٍواالنتهاء، فالواجب واحد بالوحدة احلقة التي يستحيل فرض ثان  لعدم ؛ هلاّ
 .قبوهلا التكرار واإلضافة

ان الرصافة يف الوجود، ّ ـ الربهان األول إلثبات وحدته تعاىل هو بره٢
ّ حيث إنه ثبت يف الفصل السابق أن الواجب بسيط غري مركب بأي :وحاصله ّ ّ ّ

ّنحو من أنحاء الرتكيب وأنه رصف، فالبد أن تكون وحدته تعاىل وحدة حقة  ّ ّ
ّيستحيل فرض واجب آخر، ألن فرض اآلخر يستلزم فقد الواجب تعاىل 

وهو ينايف رصافة وبساطة  موجود عند الواجب اآلخر، ّلكامل وجودي
 .واجب الوجود

ًلو كان واجب الوجود متعددا للزم أن : ، وحاصلهالربهان الثاين ـ ٣ ّ
ّيكون بينهام جهة اشرتاك وجهة امتياز، وجهة االمتياز إما ذاتية وإما عرضية،  ّّ ّ

ّفإن كانت جهة االمتياز ذاتية لزم تركب الواجب وهو حمال ّ. 
ّضية فحيث إن كل عريض معللوإن كانت جهة االمتياز عر ّ ّ ّ فعلته إما ،ّ ّ

ّنها، فإن كانت علة االمتياز الذات الواجبة لزم عٌالذات الواجبة أو أمر خارج 
ُتقدم اليشء عىل نفسه وهو حمال ّ. 
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ّوإن كانت علة االمتياز خارجة عن الذات لزم احتياج الواجب إىل الغري 
 .وهو ينايف وجوب الوجود

ّن شبهة ابن كمونة ـ سواء عىل أصالة املاهية أم عىل  ـ واجه هذا الربها٤ ّ
ّأصالة الوجود وأنه حقائق متباينة بتامم الذات ـ فعىل أصالة املاهية تتلخص  ّ ّ

 بتامم الذات ويكون ني متباينتني بسيطتنيّالشبهة بالقول بإمكان فرض ماهيت
ًمفهوم واجب الوجود عرضيا منتزعا منهام حمموال عليهام من دون ً ً  حاجة إىل ّ

ّألنه مفهوم عريض؛ ّعلة ّ خارج املحمول منتزع من حاق الذات فال حيتاج يف ّ
ّ علة ومن ثم ال يلزم تركب الواجب وال احتياجه إىل الغريّمحله أي ّ ّ. 

ّأما عىل أصالة الوجود فتتلخص الشبهة بالقول بإمكان فرض واجب  نيّ
ّجود وال يلزم تركب  بتامم الذات وينتزع منهام مفهوم واجب الونيمتباين

ّ ألن مفهوم واجب الوجود مفهوم عريض؛الواجب وال احتياجه إىل الغري ّ 
 .خارج املحمول

ّ ـ ناقش املصنّف شبهة ابن كمونة من خالل إبطال املباين التي اتكأت ٥ ّ
ّعليها وهي أصالة املاهية وأصالة الوجود وأنه ذات حقائق متباينة بتامم  ّ

ضوء يف ّون إبطال مبنى أصالة املاهية وأصالة الوجود ّالذات، وإال ـ أي من د
 .ّاء ـ فإن الشبهة ال مدفع هلاّرؤية املش
ّ ـ عىل مبنى احلكمة املتعالية فإن االستدالل تام وال ترد عليه شبهة ابن ٦ ّ

ّكمونة، ألن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة، فلو فرض وجود  ّ ّ
ّة امتياز ومن ثم يلزم حمذور تركب ّ فالبد من جهة اشرتاك وجهنيواجب ّ

 .الواجب
 .ّ ألن جهة االشرتاك عني جهة االمتياز؛ّال يلزم الرتكب: إن قيل
 يلزم ، أحدمها يف رتبة أعىل واآلخر يف رتبة أدنىنيّإن فرض واجب: نقول

ّمعلولية الثاين لألول، ألن القصور يف الكامل يستلزم املعلولية وهو ينايف  ّ ّّ
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 .واجب الوجود
ّلو تعدد واجب : ّيسمى برهان البساطة، وحاصله:  ـ الربهان الثالث٧

ّالوجود بالذات لكان بني الواجبني إمكان بالقياس فيلزم متيزمها بجهة امتياز 
ّمما يفيض إما إىل تركب الواجب من جهة اشرتاك وجهة امتياز، وإما أن يكون  ّّ ّ

ًآلخر، فيلزم الرتكب أيضا ّالتميز بالكامل والنقص، فيكون أحدمها أكمل من ا ّ
ّ وعدم الكامل عند اآلخر الذي هو أعىل وأرشف، والرتكب ّمن كامل وجودي

 .ينايف الوجوب بالذات
ّإن مفهوم الوجود لو : وهو برهان الفارايب، وحاصله:  ـ الربهان الرابع٨

ّانقسم إىل أفراد متعددة خارجا، فإن كثرة أفراد هذا املفهوم، إما مقتىض ذات ّ ً ه أو ّ
ّعرض مفارق، وعىل األول ال يتحقق فرد ومصداق واحد من واجب  ّ

ّ وهو خالف ما ثبت باألدلة املتقدمة من وجود واجب الوجود،الوجود ّ. 
ّوعىل الثاين ـ وهو أن الكثرة عرض مفارق ـ فحيث إن كل عريض معلل،  ّ ّ ّ

لولة التايل صريورة أفراد واجب الوجود معبفيلزم أن تكون الكثرة معلولة و
ّ ألن الكثرة هي عني األفراد، فيلزم معلولية الواجب؛ًأيضا  وهو خالف ما ،ّ

ّتقدم من أنه واجب الوجود   .هبذاتّ
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ّإن للتوحيد أقساما متعددة، بعضها خارج عن البحث الف ً لسفي، وهو ّ

 .ًتارة يقع فوق الفلسفة، وأخرى دون الفلسفة
ّواألول ـ وهو الواقع فوق البحث الفلسفي ـ هو البحث عن الوحدة 

ّالشخصية للوجود، بمعنى أن الوجود واحد شخيص ّ  ال ثاين له، وهو ّ
والسبب الذي جعل البحث يف وحدة . املبحوث عنه يف العرفان النظري

ّبحث الفلسفي هو أن أقىص ما يثبت، من خالل ّالوجود الشخصية فوق ال
ّاملدارس الفلسفية عموما، إثبات أن واجب الوجود واحد ال رشيك له، ال أن  ّ ً ّ

ّومن هذا املنطلق كان البحث يف إثبات أن . ّالوجود واحد شخيص ال ثاين له
َالوجود واحد فوق البحث الفلسفي ٌ. 

التي تقع دون البحث الفلسفي ّأما الثاين ـ وهو البحث يف أقسام التوحيد 
ّـ فهو من قبيل البحث يف وحدة املعبود وما يتفرع عليه من أقسام التوحيد 
ّاألخرى، كالبحث يف وحدة املرشع، والبحث يف وحدة احلاكم ونحومها، التي 
ّيؤخذ موضوعها من الفلسفة، بمعنى أنه بعد االنتهاء يف البحث الفلسفي من 

لصفايت واألفعايل، يأيت البحث يف أقسام التوحيد إثبات التوحيد الذايت وا
 .ُاألخرى التي يبحث عنها يف علم الكالم

َويف هذا الفصل ـ كام هو واضح من عنوانه ـ يتناول املصنّف البحث يف 
ٌالتوحيد الربويب، أي إن الرب واملدبر باالستقالل واحد ال رشيك له، وهو  ِّ ّ ّ

R  Q  P    O  N  <: قوله تعاىلُوهو املشار إليه يف . الواجب تعاىل
U  T  S< )٣٦: اجلاثية(. 
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ف إلثبات ذلك، ينبغي اإلشارة  ّوقبل الدخول يف األدلة التي أقامها املصنِّ
 :إىل أمرين

ًمعنى الرب لغة واصطالحا: ّاألمر األول ً ّ. 
 .ّصل مستقلفّالسبب يف إفراد البحث عن الربوبية يف : األمر الثاين

 
 مصدر مستعار للفاعل،«: ّأما املعنى اللغوي فهو كام قال الراغب يف مفرداته

ِّوال يقال الرب مطلقا إال هللا تعاىل املتكفل بمصلحة املوجودات، نحو قوله ًّ ّ ُ :
\  [  ^  <: وعىل هذا قوله تعاىل. )١٥: سبأ( >4  5  6  7<

b  a   `    _< )وتزعمون أهنم  ـ أي آهلة ـ)٨٠: آل عمران ّ
ّالباري مسبب األسباب، واملتويل ملصالح العباد  ؛ُوباإلضافة يقال له ولغريه. ّ

W  V  U   < و)٢: فاحتةال(>)  (<: نحو قوله تعاىل
X< )ّويقال رب الدار ورب الفرس لصاحبهام، وعىل . )٢٦: الشعراء ّ ُ

©  ª  »  ¬    ®  ¯  <: ذلك قول اهللا تعاىل
 .)٥٠: يوسف( >£  ¤   ¥<: له تعاىل، وقو)٤٢: يوسف( >°

 :ّفالتعريف اللغوي للرب يشري إىل حقيقتني
َّ أن املعنى اللغوي للرب اختزن يف أحشائه اإلنشاء الربويب، الذي :األوىل َّ ّ

ّيكشف عن أن الربوبية ال تنفك عن اخللق ّ  إذ بعد مالحظة مدلول اإلنشاء ؛ّ
ًالذي هو إنشاء اليشء وتدبريه حاال فحاال  ّإىل أن يبلغ كامله، وعىل هذا فإن اهللا ً

ّتعاىل خلق اخللق ألجل أن يوصله إىل الكامل الذي خلق ألجله، كام قال عز  ُ َ
وهذه هي وظيفة . )٥٠: طه( >è   ç  æ  å   ä   ã  â<: شأنه

ًالربوبية التي تنهض بمهمة تدبري وسوق األشياء واملخلوقات مجيعا إىل متامها  َ ّ ّ
 .وكامهلا

ّ أن لفظ الرب ال يستعمل مطلقا ومن غري إضافة إال :الثانية ً  اهللا تعاىل، يفّّ
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ُبخالف ما لو كان لغريه، إذ البد من اإلتيان بقيد، فيقال ّرب البيت ورب : ّ ّ
 .ّالدار ورب العبد

ّوأما املعنى االصطالحي فهو يلتقي مع املعنى اللغوي، الذي يعني الرتبية 
 كامهلا وإجياد الروابط بينها، وإىل هذا املعنى والتدبري، وهداية املخلوقات إىل
التدبري هو اإلتيان باليشء عقيب اليشء، «: يشري الطباطبائي يف تفسريه بقوله

ّويراد به ترتيب األشياء املتعددة املختلفة ونظمها بوضع كل يشء يف موضعه  ّ ُ
ّاخلاص به، بحيث يلحق كل منها ما يقصد به من الغرض والفائدة، وال خي ّتل ّ

َيقال دبر أمر البيت، أي. احلال بتاليش األصل وتفاسد األجزاء وتزامحها َّ ُ :
ّنظم أموره والترصفات العائدة إليه، بحيث أدى إىل صالح شأنه ومتتع أهله  ّ ّ َّ

 .باملطلوب من فوائده
ُّفتدبري أمر العامل نظم أجزائه نظام جيدا بحيث يتوجه به كل يشء إىل غايته  ّ ًّ ً

ّه، وهي آخر ما يمكنه من الكامل اخلاص به، ومنتهى ما ينساق واملقصود من
ّوتدبري الكل إجراء النظام العام العاملي بحيث يتوجه . َّإليه من األجل املسمى ّ ُ ّ ُ

ُّإىل غايته الكلية، وهي الرجوع إىل اهللا وظهور اآلخرة بعد الدنيا ّ«)١(. 
رتبية وهداية األشياء ّإذن مدلول الربوبية يرجع يف حقيقته إىل التدبري وال

 .ُوإجياد الروابط بني األشياء، لكي تسري صوب الكامل الذي خلقت ألجله
ّوعىل هذا األساس فإن املقصود من التوحيد يف الربوبية هو بيان وحدة  َّ
ّالتدبري اإلهلي، وأن اهللا هو مدبر كل يشء وربه وال مدبر وال رب سواه تعاىل ّ ّ ِّّ ّ. 

 
ّإنه بعد أن ثبت أن واجب الوجود واحد ال رشيك له يف : ُقد يقال ّ

ّوجوب الوجود، وأن ما سواه ممكن بالذات، إذن يثبت استناد كل ما سواه  ّ
                                                        

 .٢٨٩ ص١١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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إذن فلامذا استأنف البحث . إليه تعاىل، الحتياج املمكن إىل الواجب بالذات
 ّل مستقل؟ّإلثبات توحيد الربوبية يف فص

ّإن الرباهني املاضية، وإن دلت عىل «: ّأجاب صدر املتأهلني عن ذلك بقوله ّ
ّأن واجب الوجود بالذات واحد ال رشيك له يف وجوب الوجود، إال أننا نريد  ّ ّ
ّاآلن أن نبني أن إله العامل واحد ال رشيك له يف اإلهلية، إذ جمرد وحدة واجب  ِّّ ّ

ّومراده من اإلهلية . )١(»ًنظر ـ كون اإلله واحداّبالذات ال يوجب ـ يف أول ال
ّ من هنا عدل املصنّف يف عنوان الفصل عن اإلهلية ؛ّهو الربوبية والتدبري

 .ّواإلله ـ الذي هو يف األصل بمعنى املعبود ـ إىل التعبري بالربوبية
ّوالشاهد عىل أن وحدة واجب الوجود بالذات ال تستلزم ـ يف بادئ النظر 

ُ يف الربوبية والتدبري، هو ما نجده يف مرياث األمم السابقة وتأرخيها ـ الوحدة ّ
ّالديني، حيث نلحظ أهنا وإن كانت موحدة يف اخلالقية، كام أشارت إىل ذلك  ِّ ّ ّ

ّنصوص قرآنية متعددة ¥  ¦  §  ¨  ©  <:  قال تعاىل؛ّ
¬  «  ª< )وقال)٢٥: لقامن ، :>  Æ   Å  Ä  Ã  Â

Ç< )أهنا مع ذلك كانت تعتقد بأن اخلالق سبحانه فوض ّ، إال)٨٧: الزخرف َّ ّ ّ
ّتدبري هذا العامل إىل بعض خملوقاته، األمر الذي دفعها لكي تتجه بالعبادة إىل 

ّهذه املخلوقات، ظنّا منها بأهنا ال َتي تعطي ومتنع وحتيي ومتيت وهتً ُ  السالمة بُ
ّوتسلبها، وتغني وتفقر وتنفع وترض د بيد هذه فام دام تدبري الوجو. ُ

وبذلك . ّاملوجودات، فمن الطبيعي أن يتجه إليها اإلنسان باخلضوع والعبادة
 ورشكهم يف التدبري ،ّبرزت هذه املفارقة الكبرية بني توحيد هؤالء يف اخلالقية

 .ّوالربوبية والعبادة
ّوهبذا يتضح أمهية هذه املرتبة من التوحيد، وهي التوحيد يف الربوبية  ّ ّ

ّفاآليات القرآنية عىل احتوائها تفاصيل «:  قال املصنّف يف تفسريه لذا؛والتدبري
                                                        

 .٩٢ ص٦ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
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ّاملعارف اإلهلية واحلقائق احلقة، تعتمد عىل حقيقة واحدة، هي األصل وتلك  ّ
ِّفروعه، وهي األساس الذي بني عليه بنيان الدين، وهو توحيده تعاىل توحيد  ُ

َّاإلسالم، بأن يعتقد أنه تعاىل هو رب كل يشء ال رب ّّ ّم له من كل ّ غريه، ويسلّ
َّوجهة، فيويف له حق ربوبيته، وال خيشع يف قلب وال خيضع يف عمل إال له جل  ّ ّ َّ

 .أمره
ّوهذا أصل يرجع إليه ـ عىل إمجاله ـ مجيع تفاصيل املعاين القرآنية من 
معارفها ورشائعها بالتحليل، وهو يعود إليها عىل ما هبا من التفصيل 

 .)١(»بالرتكيب
 
 
 

                                                        
 .١٣٥ ص١٠ج: ، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن)  ١(
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نا ِمـَ عالَ أجزاءّ يعطي أنُّ العلميُ الدقيقُرّ والتدبُ البالغُلفحصا

ها ِن أجزائِ م،ٍها ببعضُ بعضٌ مرتبطةـ ِ الطبيعةُمـَ وهو عالـ ِاملشهود
   عىل ذلك،ِبةّ املرتتِا واحلوادثِا وانفعاالهتِ وأفعاهلِةّ والسفليِةّالعلوي
 وقد .هِرّه وتأثِه وتأثريِ كينونته يفِ بغريُ ال يرتبطًا موجوداَ خالهلُفال جتد
 . ه ذلكِ بُدّ ما يتأيِةّ اجلوهريِ احلركةِ يف مباحثَمّتقد

 ِ إىل جمموعٌاستنادـ  ٍ أو انفعالٍ أو فعلٍمن كينونةـ  ٍ حادثِّفلكل
، ِن الوحدةِ مً نوعا العاملِِ أجزاءَ بنيَّ أنَ ذلكْ منُجَستنتُوي. العاملِ

 .ٌ، فهذا أصلٌ واحدِ اجلاري فيهُ الوسيعُوالنظام
َ ا العاملَ هذّ أن: وما سيأيتِ املباحثَنِ مَمّا تقدّ ممَلّ املتحصّ إنّثم
 َ بنيّ، وأنِةّ عن القوٍسّ متقدِةّ املادِ عنٍدَّ جمرٍّ نوري لعاملٌٍ معلولَّيّاملاد
 ِن الكاملِ مُبام لهـ  ُ املعلولي هبا حيكً وجوديةً سنخيةِ واملعلولِةّالعل

 ٍ بنحوِةّ يف العلَقِّ املتحقَّ الوجوديَالكاملـ ه ِ مرتبتِ بحسبِّالوجودي
ها ُ بعضٌدةّ جمرٌ عقليةٌ كان هناك عللْإن، ٍ جارُ واحلكم.َأعىل وأرشف

 . ه ُ ذكرَّه جلِ لذاتِ إىل الواجبَنتهييى ّحت، ٍ بعضَفوق
 ِ املشهود اجلاري يف العاملِِا النظامَ هذَ فوقّ أنَ من ذلكُجَستنتُوي

 ٍ وينتهي إىل نظام، هذا النظامُ له هو مبدأً مسانخاً نورياً عقلياًامانظ
 .ٌ أصلً، وهذا أيضاِّ الكلُ هو مبدأ،ه تعاىلِ يف علمٍّرباين

 ّ، وأنِء اليشَ لذلكٌ علةِء اليشِةّ علَةّ علّ أن:ً أيضاِّن الرضوريِوم
تهي  تنُ العللِ كانتْوإذ. ء اليشَ لذلكٌ معلولِء اليشِ معلولَمعلول

    يف َ، وليسهُفهو أثر ـ  َضِرُكيفام فـ   ٍ موجودُّ تعاىل، فكلِ الواجب َإىل
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ها، وال َ التي بينِ والروابطِها والنسبِ وآثارَ جواهرُ وجودّ إالِالعني
 .  هو ّ إالِ للوجودَ بالذات ، وال مفيضُ الواجبّه إالِ يف وجودَّمستقل
َد تبنيَفق  ِا النظامَ تعاىل هو املجري هلذَب الواجّأنـ  َمَّبام تقدـ  َّ

 ِ عىل أجزاءِّلط املِّا التدبري العامَ هبذُرِّ واملدب،ِنا املشهودةِاجلاري يف نشأت
ه ِ وبحذائِا النظامَ هذَ التي فوقِ النوريةِ العقليةِا النظاماتَ، وكذالعاملِ

 . الوجود ِ مرتبةْ منُهَ ما لَ منها  حسبٍّ كلِ بحالُعىل ما يليق
 َ، وليسِجياد اإلَ بعدِه باإلجيادِ ألمرٌرِّ مدب للعاملٌِّه ربِ لذاتُاجبفالو
، وهو ٍ استقاللِن غريِ مِطّ للتوسٌةَرّا مسخّ أهنّ إالِطةّ املتوسِللعلل

 .ٌ وال كثريٌه، ال واحدُ غريٌّ رب يف العاملَِ يكونْ أنِحالُ فمن امل.ُاملطلوب
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وحدة : ّاألولالربهان ؛ ّساق املصنّف برهانني إلثبات التوحيد يف الربوبية

 :ّيبتني هذا الربهان عىل مقدمات ثالث هي. النظام احلاكم يف العامل املشهود
 .ّ وحدة نظام العامل املادي�
ّ معلوليته لنظام عقيل جمرد عن املادة وآثارها� ّّ ّ. 
 .ّ العقيل لنظام رباين يف علمه تعاىلّ معلولية النظام�

 
ّاملقصود من وحدة نظام العامل املادي هو أن عاملنا املشهود ـ وهو عامل  ّ

ّفإن األجزاء . الطبيعة ـ حقيقة واحدة مرتبط بعض أجزائها بالبعض اآلخر
ّث، ألهنا تشكل موادها وهتيئ ًاملوجودة فعال ترتبط باألجزاء التي سوف حتد ّ ِّ ّ

ّاألرضية حلدوثها، كام أهنا حدثت من األجزاء السابقة ّ. 
 بعضها ببعض بأنواع من التأثري ةّوعىل هذا فإن أجزاء هذا العامل مرتبط

ًوالتأثر والفعل واالنفعال، مما يؤدي إىل نمو بعضها وذبول بعض، فمثال جتد  ّ ّ ّ ّ
ّأن ماء البحر يتسخن بضوء الش ّمس فيتبخر ثم يتحول إىل سحاب ثم إىل ّ ّّ ّ

 .ّمطر، فتنمو به النباتات وتأكله احليوانات، ويتغذى به اإلنسان، وهكذا
رى، فال يوجد خّإذن كل جزء من أجزاء هذا العامل مرتبط باألجزاء األ

ّهناك موجود مادي منعزل عن سائر املوجودات املادية، وإنام يتألف من  ّ ّ ّ
دة ذات نظام واحد شامل حيتاج بعضها إىل بعض يف جمموعها حقيقة واح
 .ّحدوثه وبقائه وحتوله

ّوقد متسك املصنّف إلثبات هذه املقدمة باالستقراء والفحص البالغ،  ّ
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ّمؤيدا ذلك بالربهان الذي تقدم يف مباحث احلركة، الذي ثبت فيه أن نظام  ًّ ّ
ّإن الصور اجلوهرية امل«:  حيث قال؛ّالعامل املادي واحد ّتبدلة املتواردة عىل ّ

ّاملادة واحدة بعد واحدة، يف احلقيقة صورة جوهرية واحدة سيالة جتري عىل  ّ ٌّ ً
ّاملادة، وموضوعها املادة املحفوظة بصورة ما، كام تقدم يف مرحلة اجلواهر  ّ ّ

ّراض، تنتزع من كل حد من حدودها مفهوما مغايرا ملا ينتزع من حد عواأل ُّ ً ً ّ
ّآخر، نسميها ماهية ّ نوعية تغاير سائر املاهيات يف آثارهاّ ّ، بمعنى أن )١(»ّ

ّالتبدالت الواقعة يف املوجودات املادية ـ بناء عىل احلركة اجلوهرية ال الكون  ًّ ّ
ّ ملا أن احلركة وجود واحد مستمر؛ّوالفساد ـ يثبت وحدة احلوادث الطولية ّ. 

ّ وأما الوجودات العرضية، ،ّهذا يف الوجودات الطولية َْ ًفهي أيضا تثبت ّ
ّوحدهتا ـ مع ما يرتاءى من تفرقها ـ إذا ثبت أن املادة األوىل واجلسم األول  ّ ّ ّ
ّواحد، وأن الكثرات املوجودة حصلت من تغريات ذلك الواحد، تلك  ّ

ّالتغريات التي ال تكون إال حركة جوهرية وعرضية َّ َّ فالعامل عىل ذلك يصري . ّ
كثرات املوجودة املشهودة امتداد ّكشجرة هلا فروع وغصون، حيث إن ال

ّلذلك اجلسم األول، وهي واحدة لوحدة احلركة واتصال وجود الكثرات  ّ
 .ّاملشهودة باجلسم األول

 
ّتنحل هذه املقدمة إىل أمور ثالثة ّ: 

 وبني العامل اجلسامين ّوجود العامل العقيل، وأنه يقع بينه تعاىل: أحدها
ُاملادي، وهو الذي أشري إليه فيام مىض  .)٣( وسيأيت تفصيل الكالم فيه)٢(ّ

                                                        
 .٢٠٩الفصل الثامن من املرحلة التاسعة، ص: قمصدر ساب، هناية احلكمة)  ١(
 .٢٤٥ الفصل الثالث من املرحلة احلادية عرشة، ص:ملصدر نفسها)  ٢(
 .٣١٤ الفصل التاسع عرش من املرحلة الثانية عرشة، ص:ملصدر نفسها)  ٣(
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ّوحدة العامل العقيل، ويعلم ذلك من وحدة النظام الناشئ منه، فإن : ثانيها
مثل هذا النظام الواحد اجلاري يف العامل اجلسامين ال يمكن أن يصدر عن 

ْفواعل متعددة، ألن فرض عل ّ ّل كثرية هلا يعني أن كل واحد منها يستقل بإجياد ّ ّ ّ
ّقسم من هذا العامل وتدبريه بال حاجة إىل أمر آخر، مما يؤدي إىل انعزال أجزاء  ّ

ّالعامل بعضها عن بعض، وقد تبني خالفه يف املقدمة األوىل ّ. 
ّعلية العامل العقيل للعامل اجلسامين، ويعلم ذلك من وقوعه يف مرتبة : ثالثها

ليا من مراتب الوجود بالنسبة إىل العامل اجلسامين، واشتامله عىل كامالت هذا ُع
 .ّالعامل بنحو أعىل وأتم وأرشف

ّومن الواضح أن كون عامل املادة معلول لعامل جمرد عقيل ّ ٌ ّ ّ إنام يتم عىل مباين ،ّ ّ
ًوأما بناء عىل ما يذهب إليه امل. كرين لعامل املثالنّاحلكمة املشائية، امل ًصنّف تبعا ّ

ّلصدر املتأهلني، فالعامل املادي معلول لعامل امل ال، وعامل املثال بدوره معلول ثّ
 .لعامل العقل، كام سيأيت بيانه

 
ّبناء عىل ما تقدم يف الفصل الثالث من هذه املرحلة ـ من أن واجب  ّ ً

ّيع ما سواه ممكن فقري متعلق به تعاىل، بواسطة أو ّالوجود واحد، وأن مج
بدوهنا ـ يكون عاملنا املشهود وما فيه من النسب والروابط وما فوقه من العوامل 

ًاملجردة معلولة مجيعا للواجب تعاىل، وال مفيض للوجود غريه ّ. 
ّمن خالل هذه املقدمات يتبني أن الواجب تعاىل هو املدبر هلذا العامل،  ّ ّ ّ

ّا للعوامل األخرى التي فوق العامل املادي، ومن املحال أن يوجد مدبر وكذ ُّ
ّغريه، ألن ذلك يستلزم وجود واجب بالذات آخر، وقد تقدم بطالنه ّ. 

ِّإن هذا البيان إلثبات أن الرب واملدبر واحد، ال حيتاج إىل سبق : ليفإن ق ّ ّ ّ
، ّة الرب للعاملّ ألن املطلوب هو وحد؛إثبات وحدة الواجب يف وجوب وجوده

ًوهو يتم هبذا البيان ولو فرض وجود واجب آخر غري فاعل ليشء أصال ّ. 
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ّ أن واجب الوجود بالذات واجب )١(ما مىض ّإنه بعد أن ثبت يف: قلنا
ّالوجود من مجيع اجلهات، إذن يبطل فرض واجب يمكنه إجياد العامل إال أنه  ّ ْ

 .ًوده أيضاّقد عطل فعله، فيثبت وحدة الواجب يف وجوب وج
ّوال خيفى أن هذا البيان إنام يتم عىل مباين حكامء املشاء القائلني بأن  ّّ ّ ّ
ّللمعلول وجودا مستقال يف نفسه، ال أنه وجود رابط، وعليه يكون للمعلول   ً

ّ وذلك ألن ما جاء يف هذا البيان من كون ؛ما دونه ّنوع من التأثري والفاعلية يف
ّه أيضا علة موجدة، إنام يتم عىل مبنى هؤالءّالواجب علة العلل وكون غري ّ ّ ً. 

ًبناء عىل ذلك فإن غاية ما يثبته هذا البيان إنام هو كونه تعاىل وحده ربا  ّّ ّ ً
ّمستقال، وإن كان هناك أرباب غريه تعاىل إال أهنا مسخرة له تعاىل ّ ّ  . 

عاىل ّأما يف ضوء مباين احلكمة املتعالية ـ كام عليه املصنّف ـ فالواجب ت
ًفاعل قريب لكل ما سواه، ويكون الرتتب بني املوجودات ترتبا إعداديا ال  ًّ ّ ّ ّ

ًعليا،  ّ ّفهو تعاىل الفاعل املستقل يف مبدئيته عىل اإلطالق، والقائم بذاته يف «ّ ّ
ّإجياده وعليته، وهو املؤثر بحقيقة معنى الكلمة، ال مؤثر يف الوجود إال هو،  ّ ّ ّ

ّلذي هو مالك العلية واإلجياد إال االستقالل ليس لغريه من االستقالل ا ّ
ّالنسبي، فالعلل الفاعلية يف الوجودات معدات مقربة للمعاليل إىل فيض املبدأ  ّ ّ

ّاألول، وفاعل الكل تعاىل ّ«)٢(. 
ّملا كان كل ما سواه تعاىل من املوجودات روابط ال استقالل : وببيان آخر ّ

ّا متقومة به تعاىل، وليس ليشء منها ّ ملكان املعلولية، إذن فهي بأمجعه؛هلا
ّاستقالل يصحح به ربوبيته ليشء ّ فيكون هو تعاىل فاعل قريب لكل ،ّ

 .املوجودات بأنظمتها
ّوهبذا يثبت أنه تعاىل رب العاملني ال رب سواه ّ ّ. 

                                                        
  .٥٥ الفصل الرابع من املرحلة الرابعة، ص:مصدر سابق،  ،هناية احلكمة)  ١(
 .١٧٦الفصل الثامن من املرحلة الثامنة، ص: سه املصدر نف)  ٢(
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ًإن بني أجزاء العامل نوعا من الوحدة، والنظام الوسيع اجلاري «: R قوله� ّ
 .»ه واحدفي

8   9  :  ;  >=  <  ?  @  < :قال املصنّف يف ذيل قوله تعاىل
K  J  I  H       G  F  ED   C  B  A *   Q            P          O    N  M

V    U  T      S    R< )ّاملراد من نفي التفاوت اتصال «: )٤ ـ ٣: امللك
ّات واملنافع املرتتبة عىل التدبري وارتباط األشياء بعضها ببعض من حيث الغاي

 .»تفاعل بعضها يف بعض
ّفقد رتب اهللا أجزاء اخللقة بحيث تؤدي إىل مقاصدها، من «: إىل أن قال ّ

زم فيه ت من بعضها الوصف الالَّعض أو يفوّغري أن يفوت بعضها غرض ب
 .»حلصول الغاية املطلوبة

ّواحلاصل فقد أشري يف اآليتني إىل أن النظام ا«: ّثم قال جلاري يف الكون ُ
 .)١(»ّنظام واحد متصل األجزاء مرتبط األبعاض

ّوما سيأيت أن هذا العامل املادي معلول لعامل نوري جمرد عن «: R قوله� ّ ّ ّ
 .»ّاملادة

ّأي يف الفصل التاسع عرش من هذه املرحلة، فعىل مبنى املشاء ال ختتص  ّ
ّالفاعلية والتأثري بالواجب تعاىل، بل إن ما سواه يمك ن أن يكون له التأثري ّ

ّوالفاعلية ولو بنحو الفاعل املسخر، والفاعل بالتسخري هو كون الفاعل  ّ
ّ لفاعل آخر كام تقدم يف بحث العلة واملعلول، فتكون هذه ًاّوفعله مسخر ّ

ّالفواعل مسخرة تنتهي إىل الواجب تعاىل الذي هو الرب املستقل ّ ّ. 
ّأن هذا املبنى هو نظر : حلةوسيأيت يف الفصل الرابع عرش من هذه املر

                                                        
  .٣٥٠ ص١٩ج: امليزان يف تفسري القرآن)  ١(
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ّبدوي، وأن النظر الدقيق حيكم بأنه تعاىل  ّ ّفاعل قريب لكل فعل ولفاعله، «ّ
ّوأما االستقالل املرتائي من كل علة إمكانية بالنسبة إىل معلوهلا فهو  ّ ّ ّ

وال منافاة بني كونه تعاىل . االستقالل الواجبي الذي ال استقالل دونه باحلقيقة
ًفاعال قريبا ً وبني كونه فاعال بعيدا كام يفيده الربهان ، كام يفيده هذا الربهانً ً

ّالسابق املبني عىل ترتب العلل وكون علة علة اليشء علة لذلك اليشء ّ ّ ّ ّفإن . ّ
ّلزوم البعد مقتىض اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل واملعلوالت عىل ما  ّ ُ

وعليه يثبت . )١(»نظر الدقيقّيفيده النظر البدوي، والقرب هو الذي يفيده ال
 .ّانحصار الرب بالواجب تعاىل

ّبني العلة واملعلول سنخية وجودية«: R قوله� ّ ّ«. 
ّكام تقدم يف أبحاث العلة واملعلول من أن املقصود من السنخية بني العلة  ّّ ّ ّ

ّواملعلول أن العلة واجدة لكامل املعلول بنحو أعىل وأرشف ّ. 
ّكان هناك علل عقلية جمردة إن ٍاحلكم جار«: R قوله� ّ«. 

ّسيأيت يف الفصل العرشين من هذه املرحلة وجود علل عقلية أخرى، أي 
َّأن العقل الفعال الذي يسمى بالعقل العارش معلول للعقل التاسع، والعقل  ّ ّ
التاسع معلول للعقل الثامن، وهو معلول للعقل السابع، وهكذا إىل أن ينتهي 

 ولذا كان تعبري املصنّف ؛ًكون معلوال للواجب تعاىلّإىل العقل األول الذي ي
» ...إن كان هناك علل«: يومئ إىل التشكيك والرتديد كام هو واضح من قوله

 .ّألن البحث مل يثبت بعد
ّينتهي إىل نظام رباين يف علمه تعاىل«: R قوله � ّ«. 

 ؛ّاملقدسةّالتقييد بانتهاء العلل إىل النظام الرباين يف علمه تعاىل دون ذاته 
ّهو لكي ينسجم مع مبنى املشاء القائلني بأن علمه تعاىل زائد عىل ذاته، وأنه  ّ ّ
ّعبارة عن علم حصويل وهو صور مرتسمة قائمة بالذات زائدة عليها، ألن  ّ

                                                        
  .٣٠١ص: هناية احلكمة)  ١(
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ّاالستدالل املتقدم مبني عىل مذهب املشاء، إال أنه عىل الرغم من التقييد  ِّّ ّ ّ
ًينسجم أيضا مع مبنى احلكمة املتعالية، الذي ّاملذكور بالعلم، فإنه يتالءم و
ّوعىل ما تقدم، فلو قيد املصنّف انتهاء العلل . ّيؤمن بأن علمه تعاىل عني ذاته ّ

ًبالذات اإلهلية لكان خمتصا بمبنى احلكمة املتعالية ّ ّ ولذا قيده بالعلم لكي ؛ّ
 .ينسجم مع كال املبنيني

ّوليس للعلل املتوسطة إال أهن«: R قوله � ّ ّا مسخرة للتوسطّ ّ«. 
ّأي أن العلل املتوسطة، هي ومعلوالهتا، معلولة ملا فوقها ّ  ألن كال منها ؛ّ

معلول باملبارشة ملا فوقها، وفعلها معلول ملا فوقها بواسطتها، فهي وفعلها 
ّمعلولة ملا فوقها، وقد تقدم أن هذا إنام يتم عىل مبنى املشاء ّ ّ ّّ. 

 .»ٌّيكون يف العامل رب غريهُفمن املحال أن «: R قوله �
ًآخر مستقال يف ذاته، وقد تقدم سابقا استحالة واجب ّألنه يستلزم وجود  ّ  
 .ّتعدد واجب الوجود
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 به ُ كام يقولـ  العاملِِ ألمرَرينِّ املدبِ األربابُ كثرةَرضُه لو فّعىل أن
 .  النظام ُاد فسو أخرى وهٍن جهةِ مِ إىل املحالَى ذلكَّ أدـ ُالوثنية

ز ُّ متيَ معّ إالَ وال آحاد،إال باآلحاد ُقّ ال تتحقَ الكثرةّأن: َ ذلكُبيان
 ِن آحادِ مٍ واحدِّ كلِ باشتاملّ إالٌزُّ متيُّن البعض، وال يتمِ مِالبعض
 َ اآلخرَ بذلكُ، فيغايرُ اآلخرُها الواحدُ يفقدٍ ذاتيةٍ عىل جهةِالكثرة

ه تقيض ِ وفعلِ بني الفاعلُ، والسنخيةرة بالرضوَ ذلكُّ، كلِويتاميزان
 . الفاعلني َ ما بنيَ حسبِ الفعلنيَ بنيِ املغايرةِبظهور

 أو ٍ واحدٍ اجتمعوا عىل فعلٌ، سواءَقونّ متفرٌفلو كان هناك أرباب
ه ِتّ يف ربوبيٌّ مستقلٌّ ربِّ العامِّ العامليِ النظامِهاتِن جِ مٍ جهةِّ لكلَكان
 ِى ذلك إىل فسادَّ ذلك ، أدِ وغريِ اإلنسانِّ وربِ واألرضِ السامءِّكرب
 َ بنيُّ املستمرُ والتالزمِ النظامُه، ووحدةِ أجزائَ بنيِ والتدافعِالنظام
 . ه ُه تدفعِأجزائ

 ُه يشهدِ بني أجزائُ احلاكمُه العجيبُ وإتقانِ النظامُإحكام: َ قيلْفإن
 ِ باستنادُ القاضيةُكمية احلُ واألصول،ٍ علمْ عنٌ تدبريَ اجلاريَ التدبريّأن

 َ األربابّ أنْ، فهبَ ذلكُدّ يؤيٍ عاملةٍدةّ جمرٍ إىل عللِ املشهودالعاملِ
 بالطبع إىل َي ذلكِّا ويؤدُ ومتغايرهتِ الذواتُرةِّ متكثَاملفروضني
  ا عىل التساملِو أن يتواطؤِن اجلائزِ مْها، لكنِ وتدافعِ األفعالِاختالف

 ِ الواحدِ النظامِ ملصلحةً رعايةِ عىل التالؤمويتوافقواـ وهم عقالء ـ  
 . ه ِ عىل بقائًوحتفظا
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 ٌم صورَ أعامهلُ التي يبني عليها العقالءَ العلومّ أنَال ريب: ُقلت
 اجلاري يف العامل، ِّ اخلارجيِن النظامِ مٌ مأخوذةٌ كليةُ وقواننيٌعلمية
 ِيةّ الكلِ والقواننيِة العلميِ الصورَ عىل تلكٍمّ تقدُ نوعِّ اخلارجيِفللنظام

 َ أولئكُ فعلِّه اخلارجيِ بوجودُّ اخلارجيُ هذا النظامّثم.  لهٌوهي تابعة
ه عن ِ يف فعلُ الفاعلَرّ يتأثْ أنِ املستحيلَ، ومنَ املفروضنيِاألرباب
 .  الفعل ِ عنِه املتأخرةِ عن فعلِ املنتزعةِ العلميةِالصور

 ِّ اخلارجيِ للنظامَ الفاعلنيَ املفروضنيَ األربابّ أنْهب: َفإن قيل
 ٌ وهي علومِ عن الفعلَ املنتزعةَ العلميةَم الصورِ يف فعلهَال يتبعون

 ُ فواعلَ املفروضنيَ األربابّ للمعلوم، لكنٌ تابعةٌ حصوليةٌذهنية
 ُم ال جيوزِ فل، الفعلَم قبلِ ذواهتِم يف مرتبةِ بفعلهٌ هلم علمٌعلمية
  الفعل ؟َ قبلِ يف العلمِمُهم عىل التالؤُ وتوافقهم عىل التساملُِتواطؤ

 ْ  وقدُيء كام سيجـ ِجياد اإلَه قبلِ بفعلِّ العلميِ الفاعلُعلم: ُقلت
 َ كاملِةّ العلُه وجدانُ، مالكٌّ حضوريٌ علمـ إليه ُ اإلشارةِمتّتقد

 ُ وفرض،اِ ومعلوهلِةّ بني العلُ، والسنخيةَ أعىل وأرشفٍ بنحوِاملعلول
 ملا ْ منهمٌ إلغاءِ هذا املعنى من العلمِهم يف مرتبةِ وتوافقِ األربابِتواطؤ

 ٌرةّم متكثِ وجوداهتّ  أنَضِرُ، وقد فِ والتغايرِرّن التكثِم مِيف وجوداهت
 .ٌ، وهذا خلفٌمتغايرة
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َربام كان هذا الربهان هو األبرز بني األدلة التي عرض هلا احلكامء  َ ّ
ّثبات توحيد الربوبية له تعاىل، وهو مستقى من القرآن الكريم ِّواملتكلمون إل
ّوقد قرر . )٢٢: األنبياء( >°  ±     µ    ´  ³       ²  ¶<: يف قوله تعاىل ُ

ّبتقريرات متعددة منها ما ذكره املصنّف يف املتن، وبيانه يتوقف عىل ذكر  ّ
 :ّمقدمتني
 

ّهذه املقدمة واضحة، فإنه لو فرض أهنام كانا اثنني، فالتعدد يستلزم متايز  ّ ّّ
ًأحدمها عن اآلخر، فالبد أن يكون كل منهام واجدا ليشء وفاقدا ليشء آخر،  ً ّ ّ
ّإذ لو مل يكونا كذلك لكانا متامثلني من كل جهة، فيلزم أن يكون ما فرض 

 . هذا خلف؛ً واحدانياثن
ّن التاميز بني األرباب البد أن يكون بأمر ذايت، وذلك ألن األرباب ّثم إ ّّ ّ

ّاملفروضة موجودات جمردة، وقد تقدم أن النوع املجرد منحرص يف فرد واحد،  ّّ ّ
ّفال توجد كثرة يف املجردات إال كثرة نوعية ّ وعىل هذا األساس فالتاميز بني . ّ
ّاملجردات البد أن يكون بأمر ذايت ال عريض ّ ّ ، سواء كان التاميز ببعض الذات ّ

 .ّكالفصول إذا كانت األنواع مركبة، أم بتامم الذات إذا كانت بسيطة
ّإال أن ما ذكره املصنّف يف هذه املقدمة، من أن الكثرة ال تتحقق إال  ّّ ّ ّّ
ٍّباآلحاد، وأنه ال آحاد إال مع التميز، وأنه ال متيز إال باشتامل كل من اآلحاد  ّ ّّ ّّ ّ

ّيفقدها الباقون، وإن كان رضوريا، لكن ما ذكره من أن جهة املغايرة عىل جهة  ً ّ
ّالبد أن تكون ذاتية ال عرضية، ليست رضورية، وإنام يثبت بام أقاموه من  ّّ ّ َّ َ
ّالربهان عىل أن النوع املجرد منحرص يف فرد، فإذا نوقش يف ذلك فال تتم هذه  ّ ّ

ّاملقدمة، وبالتايل ال يتم هذا الربهان كام  . هو واضحّ
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ّهذه املقدمة تقدم الكالم عنها آنفا، وتبني أن املراد من املسانخة بني الرب  ّ ًّ ّ ّ
ّواملربوب، أو بني الفاعل وفعله، هو أن الرب والفاعل يكون واجدا لكل ما  ً ِّ ّ

ً ما سيأيت أيضا يف وهذا. ّعند املربوب أو املعلول بنحو أعىل وأرشف وأتم
 .الفصل التاسع عرش من هذه املرحلة

ّإذا اتضح ذلك يمكن صياغة هذا الربهان بصورة القياس االستثنائي 
ّلو وجد أرباب وآهلة متعددون يدبرون أمر هذا العامل، للزم فساد عامل : التايل ّ

اإلمكان واضطراب حبل الكون والوجود وختلخل أمر الساموات واألرض، 
 .َّ باطل، فاملقدم مثلهوالتايل

ّأما الدليل عىل بطالن التايل، فهو كام قال املصنّف أن  املشهود من النظام «ّ
ّالعام اجلاري يف اخللق، والنظام اخلاص يف كل نوع، والنظم والرتتيب الذي  ّ ّ

ِّهو مستقر يف أشخاص األنواع يصدق ذلك ّفإذا تأملنا يف يشء من ذلك . ّ
ّ خلقه، نقيض منها عجبا، وكلام أمعنّا وتعمقنا فيه وجدنا مصالح ومنافع يف ّ ً

ّبدت منافع جديدة وروابط عجيبة تدهش اللب وتكشف عن دقة األمر  ّ
 .»وإتقان الصنع

ّأما الدليل عىل التالزم بني املقدم والتايل ـ وهو فساد عامل اإلمكان فيام لو  ّ
ّتعدد األرباب ـ فيتضح من خالل بيان املراد من الفساد و  .أنحائه يف املقامّ

 

 :يمكن تصوير حصول الفساد يف عامل اإلمكان عىل نحوين
، وهو الفساد احلاصل نتيجة التزاحم الذي الفساد املحمود: ّاألول

ّيقتضيه النظام األحسن، كام نلمسه واضحا يف األمور املادية، وبتعبري املصنّف  ً
بنفي التعارض ارتفاع التنازع والتزاحم من بني ليس املراد «: يف تفسريه
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ّاألشياء يف عاملنا املشهود، فإنام هو دار التنازع والتزاحم، بل املراد أن هذه  ّ
األشياء عىل ما بينها من االفرتاس واالنتهاش تتعاون يف حتصيل األغراض 

ّاإلهلية ويتسبب بعضها ببعض للوصول إىل مقاصدها النوعية ّ  فمثلها مثل ،ّ
ّوم واخلشب فإهنام مع تنازعهام يتعاونان يف خدمة النجار يف صنعة الباب ّالقد ّ

ّمثال، ومثل كفتي امليزان فإهنام يف تعارضهام وتصارعهام يطيعان من بيده لسان  ّ ً
ّوهذا بخالف الباطل كوجود كالل يف القدوم أو بخس . امليزان لتقدير الوزن

ّيف املثقال فإنه يعارض الغرض احلق وخي ّيب السعي، فيفسد من غري إصالح ّ
 ... .ّويرض من غري نفع

ّوما يوجد من تزاحم العلل يف النظام من هذا القبيل فإن العلل 
ّواألسباب الراسمة هلذا النظام العام عىل اختالفها ومتانعها وتزامحها ال يبطل 

ّبعضها فعالية بعض بمعنى  بل السببان املختلفان املتنازعان حاهلام يف... ّ
ّتنازعهام حال كفتي امليزان املتنازعتني باالرتفاع واالنخفاض فإهنام يف عني  ّ
ّاختالفهام متحدان يف حتصيل ما يريده صاحب امليزان وخيدمانه يف سبيل 

 .)١(»غرضه وهو تعديل الوزن بواسطة اللسان
ّ، وهو الفساد احلاصل من رب ومدبر لعمل رب التفاسد املذموم: الثاين ّ ّ
ّر، وهذا الفساد هو الذي يؤدي إىل اختالل واضطراب عامل ّومدبر آخ

ّاإلمكان، بمعنى أن أحد األرباب ينقض بعض القوانني الكلية احلاكمة يف  ّ
ّنظام الرب اآلخر ويفسد عمله، كام لو فرضنا أن أحد األرباب جيعل األثر  ّ

ّاحلاصل من النار هو احلرارة مع توفر رشوط معينة وارتفاع املوانع، و اآلخر ّ
ّجيعل األثر احلاصل من النار هو الربودة، فيؤدي إىل اختالل نظام عامل 

 .فاسد املذمومتّاإلمكان للرب اآلخر، وهذا هو ال

                                                        
  .٢٦٧ ص١٤، ج٣٣٩ ص١١ج: امليزان يف تفسري القرآن)  ١(
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ّحاصل هذا اإلشكال هو أن التدافع ولزوم الفساد حيصل فيام لو مل يتوافق 

 النظام اجلاري األرباب عىل نظام واحد، فام املانع من أن يتوافق األرباب عىل
 .ّيف العامل بقيام كل واحد منهم بتدبري جزء من العامل

ّوقد جياب عىل هذا اإلشكال بأن فرض توافق األرباب عىل تدبري كل  ّ ُ
ّ ألن الواجب بالذات ؛م مع وجوهبم بالذاتءمنهم جلزء من العامل ال يتال

 .نّواجب من مجيع اجلهات، فال يصح تعطيل بعض أفعاله ألجل اآلخري
يمكن أن نفرض األرباب خملوقني للواجب : لكن للمستشكل أن يقول

بالذات، إذ ليس بالرضورة أن يكون األرباب واجبني بالذات، بل يمكن أن 
ن وّيكونوا خملوقني، وعىل هذا األساس فإن هؤالء األرباب عقالء عامل

ًا إىل ما بأفعاهلم، كام يلمس ذلك من اإلتقان املوجود يف عاملنا املشهود، مضاف
ّتؤيده الرباهني الفلسفية من أن علة هذا العامل وجودات جمردة عاملة، ولعلمها  ّ ّ ّ ّ

 .ّل يف تدبري أفعاهلا، ال أهنا فاعلة بالطبع ال تعلم بفعلهاْدخ
 فام املانع من توافق األرباب وتواطئهم عىل أن ،وإذا كان األمر كذلك

ّخيلق كل واحد منهم جزءا من العامل ويتوىل ً م مع أفعال ء تدبريه بشكل يتالّ
ّبقية األرباب، بحيث حيصل من هذا التوافق نظام واحد ال فساد فيه، ومن ثم  ّ

ّتكون وحدة النظام كاشفة عن وحدة التدبري ال عن وحدة املدبر والرب ّ. 
ً إن العلم املوجود عند األرباب العقالء إن كان علام :واجلواب عن ذلك ّ
ًحصوليا فهو ال يفيد ًن العلم احلصويل تابع لوجود املعلوم خارجا وهو  أل؛ّ ّ

ّ ألن ؛ّالنظام الكوين، فال يمكن أن يصدر هذا النظام عىل أساس العلم املتأخر
ّعلم األرباب املؤثر يف فعلهم هو العلم السابق لوجود النظام ال العلم املتأخر  ّ

 املنتزع من فعله ّ إذ من املستحيل أن يتأثر الفاعل يف فعله بالعلم احلصويل؛عنه
 .ّاملتأخر عنه



 ٣٠١..........................................................................................ّربوبيته يف لذاته الواجب توحيد يف

 

ّإن علم األرباب علم حضوري قبل اإلجياد: إن قيل ٌ ّ ألن األرباب ؛ّ
ّوجودات جمردة، وقد تقدم يف بحث العاقل واملعقول أن املجردات تعلم  ّّ ّ
ّبعضها ببعض بعلم حضوري، فكل رب من األرباب يعلم ما عند الرب اآلخر، ّ ّّ 

ًب أن خيلق جزءا من العامل بنحو منسجم ّوعىل هذا األساس يمكن لكل ر ّ
 ّومتالئم مع األرباب اآلخرين، ومن ثم ال حيصل الفساد يف تدبريهم للعامل؟

ّإن علم العلة احلضوري ـ وهو الرب ـ بمعلوهلا قبل اإلجياد: نقول ّ  هو ،ّ
ّ للسنخية بني العلة واملعلول، و،عني علمها احلضوري بذاهتا ّن العلة واجدة أّ ّ

ْاملعلول بنحو أعىل وأرشف كام تقدم، وعىل هذا األساس فإن فرض لكامل  ّ ّ
توافق العلل واألرباب يف هذا العلم عىل نظام واحد، مساوق لفرض كون 
 .ّذواهتم واحدة، وهو خالف الفرض من كون األرباب متعددة متغايرة الذوات

 
ّوال يتم متييز إال باشتامل كل وا«: R قوله � ّ حد من آحاد الكثرة عىل جهة ّ

 .»ّذاتية يفقدها اآلخر
ّالتمييز تارة يكون بالذات أو الذاتيات، وأخرى بالعرضيات املفارقة، كام  ّ ً
ّإذا اشرتك أمران بتامم الذات، ولكن حيث إن النوع املجرد منحرص يف فرد  ّ
ّواحد، فال حيصل متييز بالعرضيات املفارقة يف األنواع املجردة، وعىل ه ذا ّ

ّن ينحرص نوع كل واحد منهم يف فرد واحد، فيكون وفاألرباب املفروض
ّالتمييز بينهم بجهة ذاتية، سواء كانت هذه اجلهة الذاتية متام الذات أ  جزء وّ

ّوال يتم متيز إال باشتامل كل واحد «: وهذا ما أشار إليه املصنّف بقوله. الذات ّ ّ ّ
 .»واحد اآلخرّمن آحاد الكثرة عىل جهة ذاتية يفقدها ال

 .هناك نوع آخر من التاميز، وهو التاميز بالكامل والنقص: إن قلت
ّإن هذا النحو من التاميز غري متصور يف املقام، إذ لو كان كذلك : قلت ّ

ّلكان الناقص معلوال ومربوبا للكامل، فال يكونان إهلني وربني ـ حسب  ً ً
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 .الفرض ـ وهذا خلف
 .»ّكل ذلك بالرضورة«: R قوله �

ّأرشنا إىل ما ذكره املصنّف، من أن الكثرة ال تتحقق إال باآلحاد، وأنه ال  ّ ّ ّ
ّآحاد إال مع التميز، وأنه ال ي ّ ّشتامل كل من اآلحاد عىل جهة يفقدها  باّالإّميز تّ

ّالباقون، وإن كان رضوريا، إال أن ذلك ال يستلزم أن يكون جهة التاميز ذاتية ّّ  ؛ًّ
ما يكون باختالف   وال ينحرص ذلك يف،ّ يف املادياتملا نجده من وجود التاميز

ّالذات، بل حيصل أيضا بالعوارض واملنضامت، كام تقدم يف الفصل الثالث من  ّ ً
 .املرحلة اخلامسة

ّ ملا آمن املصنّف بأن املجرد التام ينحرص نوعه يف فرد واحد، قال ،نعم ّ ّ ّ
ّإن التاميز بني األرباب املفروضة البد أن يكو: هنا ّن بجهات ذاتية، وأن ذلك ّ ّ

ّأن الكثرة إما أن تكون «:  إلثبات ذلك هوRوالربهان الذي ذكره . ّرضوري ّ
ّمتام ذات املاهية النوعية أو بعضها أو خارجة منها وعىل .  الزمة أو مفارقة،ّ

ًالتقادير الثالثة األول يمتنع أن يتحقق هلا فرد، إذ كل ما فرض فردا هلا وجب  ُ ّّ َ
ّ، وكل كثري مؤلف من آحاد، وكل واحد مفروض جيب أن يكون ًكونه كثريا ّ ّ

ّكثريا، وكل كثري فإنه مؤلف من آحاد وهكذا، فيذهب األمر إىل غري النهاية  ّّ ً
ُوال ينتهي إىل واحد، فال يتحقق الواحد، فال يتحقق هلا فرد، وقد فرض كثري  ّ ّ

 .األفراد، وهذا خلف
ّعرض النوع تتحقق يَرض مفارق َكانت الكثرة بع: وعىل التقدير الرابع

ّبانضاممه إليه وعدم انضاممه الكثرة، وكل عرض مفارق يتوقف عروضه عىل  َ َ ّ
ًسبق إمكان حامله املادة، فيكون النوع ماديا بالرضورة ّ ّفكل نوع كثري األفراد . ّ

ّوينعكس بعكس النقيض إىل أن كل نوع جمرد فهو منحرص يف فرد، . ّفهو مادي ّ ّ
 .)١(»وهو املطلوب

                                                        
  .٨٦الفصل السابع من املرحلة اخلامسة، ص: هناية احلكمة)  ١(
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ّإال أن هذه احلجة إلثبات أن النوع املجرد ينحرص يف فرد واحد غري تامة،  ّ ّ ّّ ّ
ّ ذاتيات املاهية وعوارضها الالّوذلك ألن نفي كون الكثرة من زمة ال يثبت ّ

ّكون الكثرة عرضا مفارقا بنحو حتتاج يف عروضها إىل سبق مادة واستعداد ً ً، 
ّكام لو فرضنا الكثرة كانت بعريض مفار ّق كالوجود اخلارجي، فإنه وإن كان َ

ّعرضيا للامهية غري الزم هلا ًّ َ ّ إلمكان كوهنا معدومة، إال أنه يمكن أن تتكثر ؛َ ّ ّ
ّاملاهية النوعية الواحدة ـ وإن كانت جمردة ـ من خالل كثرة الوجودات  ّ ّ
ّالعارضة هلا، وال حاجة يف التكثر إىل أكثر من الوجود بعدما كان كل وجود  ّ

 .ًصا بنفس ذاتهّمتشخ
ّوهبذا يتبني أن قوله  ّR :»َوكل عرض مفارق َ ّ يتوقف عروضه عىل سبق ،ّ

ّ فإن ذلك إنام يصح يف العوارض اخلارجية ؛ّغري تام» ّإمكان حامله املادة ُّ ّ ّ
ّ وأما العوارض التحليلية )املحمولة بالضميمة( أي املعقوالت الثانية (ّ

 )ّروضها يف الذهن واتصافها يف اخلارجّالفلسفية التي ينتزعها العقل ويكون ع
ّفال عروض حقيقي فيها حتى يتوقف عىل استعداد سابق ّ ّ. 

ّوهذا ما بينه صدر املتأهلني بقوله ّوباجلملة ما يقال إن الفصل من «: ّ ُ
عوارض اجلنس، أو اجلنس من عوارض الفصل، أو الوجود من عوارض 

ع وأمثاهلا هو العروض ّاملاهيات، فليس املراد بالعروض يف هذه املواض
بحسب الوجود، بمعنى أن يكون للعارض وجود غري وجود املعروض، بل 
ّهذا النحو من العروض إنام يتحقق يف ظرف التحليل بني معنيني موجودين  ّ

 .)١(»بوجود واحد
ّوهبذا يتضح أن ما ذكره املصنّف من أن التغاير بني األرباب املفروضني ـ  ّ ّ

ّلكوهنم جمردين ـ البد ّ أن يكون ذاتيا ال عرضيا، غري تامّ ًَ ًّ َّ. 

                                                        
 .٢٥٤ ص٤ج: ّلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار العق)  ١(
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 .»ّأدى ذلك إىل فساد النظام والتدافع بني أجزائه«: R قوله �
ّاملراد من الفساد هنا، هو الذي يؤدي إىل النقص والتضاد بني أجزاء العامل  ّ
ّبام يؤدي إىل اختالل النظام األحسن، ال الفساد الذي هو نتيجة التزاحم الذي 

ّ ألن تفاسد العلتني حتت تدبريين غري تفاسدمها حتت ؛ام األحسنيقتضيه النظ ّ
 .ّتدبري واحد، ليحدد بعض أثر بعض وينتج احلاصل من ذلك

 .»ّووحدة النظام والتالزم املستمر بني أجزائه«: R قوله �
Z  Y      ]  \  [  ^  _  <: ّلعل يف قوله تعاىل

c  b     a  ` *   j      i  h  g  f  e
 l  k  u  t  s  r  q     p  o  n   m 

y  x  w  v< )إشارة إىل ذلك، فإن )١٩١ ـ ١٩٠: آل عمران ّ ً
ّمن املفروض أنه يعود إىل الساموات واألرض وغريها من » هذا«الضمري 

ّالظواهر الكونية التي أشارت إليها اآليات، ومن ثم ينبغي أن يكون الضمري  ّ
ّربنا ما «: لتكون الصيغة» هذه«ّؤنث العائد إىل هذا اجلمع هو الضمري امل

ّبيد أن االستعامل القرآين جاء بالضمري » خلقت هذه ، وقد ذكرت يف »هذا«َ
 :ّكلامت املفرسين وجوه لذلك، منها

يشري إىل وحدة النظام الذي حيكم عامل اإلمكان، والزم » هذا«ّإن الضمري 
ّالكوين متعددة، ألدى ّذلك أنه لو كانت اآلهلة واألرباب التي متارس التدبري  ّ

ذلك إىل اختالل هذا النظام، وهذا عىل خالف ما هو موجود بالفعل من 
 .>u  t  s  r  q<الرتابط ووحدة النظام احلاكم عىل الكون 

 .»ّويؤدي ذلك بالطبع إىل اختالف األفعال وتدافعها«: R قوله �
ّأن «ّتقدم يف  ملا ؛لو كانوا فاعلني بالطبع، ومل يكن هلم علم واختيار: أي

 .)١(»ًالفاعل بالطبع هو الذي ال علم له بفعله مع كون الفعل مالئام لطبعه
                                                        

 .١٧٢الفصل السابع من املرحلة الثامنة، ص: هناية احلكمة)  ١(
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ّواألصول احلكمية القاضية باستناد العامل املشهود إىل علل «: R قوله �
ّجمردة عاملة يؤيد ذلك ّ«. 

ًكام سيأيت توضيحه يف الفصل العرشين من هذه املرحلة، فإنه بناء عىل  ّ
ن وخملوقهم اب املفروضني ال يكونون واجبني بالذات، بل ّذلك فإن األرب

ّللواجب بالذات، بنحو يقوم كل واحد منهم بتدبري جزء من العامل، إال أنه  ّ ّ
  وخلقهم عىل هذا النمط . م تلك األفعال بحيث حيصل منها هذا النظامءتتال

 .ّـ كام يعتقد أصحاب هذه النظرية ـ هو مقتىض حكمة الواجب بالذات
ّ الواضح أن مآل ذلك إىل أهنم ال يكونون أربابا مستقلني يف أفعاهلم، ومن ً ّّ

ِوإنام هم وسائط يف اإلجياد ومدبرون للعامل من قبل الواجب بالذات وعىل ما  ّ ّ
ّوهبذا ال يلزم من تسميتهم بالرب . أعطاهم من العلم والقدرة لذلك
فعاهلم، بل هم  لعدم استقالهلم يف أ؛ّإرشاكهم يف ربوبية الواجب تعاىل

 .حقةيل الكالم يف ذلك يف الفصول الالوسيأيت تفص. ّاملدبرون بإذنه
ّصور علمية وقوانني كلية مأخوذة من النظام اخلارجي «: R قوله � ّ

 .»اجلاري يف العامل
ًيعتقد املصنّف أن العلم إذا كان حصوليا، فهو مأخوذ من املعلوم  ّّ

ًخرا عنه، لذا قال يف املتنًاخلارجي، وعىل هذا يكون تابعا له متأ فللنظام «: ّ
ّاخلارجي نوع تقدم عىل تلك الصور العلمية والقوانني الكلية، وهي تابعة له ّ ّ«. 

ّمن الرضوري أن املصلحة املرتتبة عىل «: ًوأوضح ذلك يف تفسريه قائال ّ ّ
الفعل ال وجود هلا قبل وجود الفعل، فكوهنا باعثة للفاعل نحو الفعل، داعية 

ّيه، إنام هو بوجودها علام ال بوجودها خارجا، بمعنى أن الواحد منّا عنده له إل ً ً ّ
ّصور علمية مأخوذة من النظام اخلارجي بام فيه من القوانني الكلية اجلارية  ّ
واألصول املنتظمة احلاكمة بانسياق احلركات إىل غاياهتا واألفعال إىل 

. شياء بعضها مع بعضّأغراضها، وما حتصل عنده بالتجريد من روابط األ
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ٌوال ريب أن هذا النظام العلمي تابع للنظام اخلارجي مرتتب عليه ّ ّ. 
ًوشأن الفاعل اإلرادي منّا أن يطبق حركاته اخلاصة ـ املسامة فعال ـ عىل ما  ّ ّ ّ ْ
ّعنده من النظام العلمي، ويراعي املصالح املتقررة فيه يف فعله ببناء إرادته 

ًه الفعل عىل العلم كان حكيام يف فعله متقنا يف عليها، فإن أصاب يف تطبيق ً
ْعمله، وإن أخطأ يف انطباق العلم عىل املعلوم اخلارجي فلم يصبه لقصور أو  ُ

ً مل يسم حكيام، بل،تقصري َّ ّ يسمىُ ً الغيا وجاهال ونحومهاُ ً. 
فاحلكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله عىل النظام العلمي املنطبق 

ّرجي، واشتامل فعله عىل املصلحة هو ترتبه عىل الصورة عىل النظام اخلا
ّالعلمية املرتتبة عىل اخلارج ّفاحلكمة ـ باحلقيقة ـ صفة ذاتية للخارج، وإنام . ّ ّ

ّيتصف الفاعل أو فعله هبا من جهة انطباق الفعل عليه بوساطة العلم، وكذا 
ّالفعل مشتمل عىل املصلحة بمعنى تفرعه عىل صورهتا العلمية ا ملحاكية ّ

 .للخارج
ّوهذا إنام يتم يف الفعل الذي أريد به مطابقة اخلارج ـ كأفعالنا اإلرادية ـ  ُ ّ ّ
ّوأما الفعل الذي هو نفس اخلارج ـ وهو فعل اهللا سبحانه ـ فهو نفس احلكمة، 
ّال ملحاكاته أمرا آخر هو احلكمة، وفعله مشتمل عىل املصلحة بمعنى أنه متبوع  ً

 .ه إليه وتبعثه نحوه كام عرفتصلحة، بحيث تدعوصلحة ال تابع للمامل
ّواحلاصل أن فعله تعاىل هو نفس النظام اخلارجي الذي يطلب بالسؤال 
ّتطبيق الفعل عليه، وال نظام خارجي آخر حتى يطبق هو عليه، وفعله هو  ّ ّ
ّالذي تكون صورته العلمية مصلحة داعية باعثة نحو الفعل وال نظام آخر 

 .ّلصورة العلمية املأخوذة منه مصلحة باعثة نحو هذا النظامّفوقه حتى تكون ا
 .»ّ وقد تقدمت اإلشارة إليه،كام سيجيء«: R قوله �

ّكام سيجيء يف الفصل احلادي عرش من هذه املرحلة، وقد تقدمت 
 .اإلشارة إليه يف الفصل السابع من املرحلة الثامنة
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بة هذا املعنى من ْوفرض تواطؤ األرباب وتوافقهم يف مرت«: R قوله �
 .»ّ إلغاء منهم ملا يف وجوداهتم من التكثر والتغاير،العلم

ّلو كانت علوم األرباب املفروضني حضورية قبل اإلجياد، فهي عني : أي
ّعلمهم بذواهتم، وعىل هذا األساس فإن توافقهم عىل هذا العلم يساوق 

ّ جمردون، ّتوافقهم يف الذات، وهو خلف الفرض من تغاير ذواهتم، ألهنم
 .ّوالنوع املجرد منحرص يف فرد واحد ـ كام يعتقد املصنّف

 
 

ّ ـ تناول هذا الفصل البحث يف التوحيد الربويب، بمعنى أن الرب ١ ّ
 .ّواملدبر باالستقالل واحد، وهو الواجب تعاىل سواء باملبارشة أم بالواسطة

ّبية اعتمد عىل مقدمتنيّ ـ الربهان األول عىل التوحيد يف الربو٢ ّ: 
ّالعامل املادي معلول لعامل نوري وجمرد: ّاملقدمة األوىل ّ ّ. 
ّمعلولية عامل العقل للعامل الرباين: ّاملقدمة الثانية ّ ّ. 

ّأن املدبر للعامل املادي بل جلميع العوامل هو الواجب تعاىل، ومن : النتيجة ّ ّ
ّربوبية والتدبري إىل اخلالقية، ّالواضح أن هذا االستدالل يبتني عىل إرجاع ال ّ

ّألن التدبري هو إجياد الروابط بني األشياء عىل نحو خاص بحيث يسري إىل  ّ
ُالغاية التي خلق ألجلها، فإجياد الروابط بني املوجودات يرجع بالتحليل إىل 
ّأنه تعاىل خلق األشياء مع روابطها، وبام أن اخلالق واحد وهو الواجب تعاىل،  َ ّ

 .ّ والرب واحد وهو الواجب تعاىلّفاملدبر
ً ـ الربهان الثاين يبتني عىل مقدمتني أيضا٣ ّ: 

ّإن تعدد األرباب يستلزم تغايرها: ّاملقدمة األوىل ّ. 
ّاملسانخة بني الرب واملربوب أو العلة واملعلول، بمعنى أن : ّاملقدمة الثانية ّ ّ

ٌكل ما يملكه املربوب أو املعلول، فالرب مالك له بنحو ّ  . أعىل وأرشفّ
ّلو تعدد األرباب للزم فساد عامل اإلمكان، : وعىل هذا األساس نقول
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ّأن الرب واحد: فينتج. ّوالتايل باطل، فاملقدم مثله ّ. 
ّ لو تعدد األرباب ألفسد كل :ّوالدليل عىل التالزم بني املقدم والتايل هو ّ

ّرب عمل الرب اآلخر مما يؤدي إىل فساد عامل اإلمكان ّ ّّ. 
ّفهو أن النظام املوجود يف عامل اإلمكان هو : ا الدليل عىل بطالن التايلّأم

ّالنظام األحسن الذي ال فساد فيه وال خلل، ومن الواضح أن املقصود من 
ّالفساد يف املقام ليس هو الفساد احلاصل من التزاحم بني املوجودات املادية 

ّد عمل كل رب لعمل ا هو إفسهالذي يقتضيه النظام األحسن، بل املقصود من ّ
 .ّ قوانينه الكلية احلاكمة عىل نظامهضّرب آخر ونق

ّ ـ أشكل عىل هذا الدليل بعدم حصول الفساد فيام لو اتفق األرباب عىل ٤ ُ
 نظام واحد؟

ً أن العلم املوجود عند األرباب ليس علام :وجواب اإلشكال هو ّ
ًحصوليا ّ ألن األرباب وجودات جمردة وهي عاملة بمعلو؛ّ ًهلا قبل اإلجياد علام ّ

ًحضوريا وهو عني علمها احلضوري بنفسها ّ للسنخية بني العلة واملعلول، ؛ّ ّ
ًفعىل هذا األساس يكون فرض توافق األرباب عىل نظام واحد مساوقا 

ّلفرض وحدة ذواهتم، وهو خالف فرض كوهنم متعددين متميزين ّ. 
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، ِ متاميزينِ فيام إذا كانا متغايرينُّام تتمّ إنَ وأزيدِ شيئنيَ بنيُاملشاركة
 يف ِحدينّو املتٍ وعمرٍصفان به، كزيدّ يتٌ واحدٌوكان هناك مفهوم
 يف ٌحدة يف احليوانية، فهي وِحدينّ املتِ والفرسِاإلنسانية، واإلنسان

 ٌ منها مشتملٌّ كلٍ متاميزةٍ متغايرةٍ بآحادّ إالُ الكثرةُقّوال تتحق. ٍكثرة
ن ِ مٌبّ مركِ من املتشاركنيٌّلفك. ن اآلحادِه مِ به عن غريُسلبُعىل ما ي
 ِ بالذاتِ الواجبُ وجودَ كانْوإذ. ِ الوجودِ بحسبِ واإلثباتِالنفي
 َ وال جمالِ إليهِللرتكيب َ، ال سبيلِ البسيطِ الرصفِ الوجودَحقيقة
 .ن املعاينِ مً يف معنىٌءه يشُ فيه، فال يشاركِللنفي

 ُعِ أو ما يرجِن املاهياتِ مٌءا يشّ إم، فيهُ املشرتكُ املفهومًوأيضا
 ِ بالذاتِ الواجبِ إىل حقيقةِ الذواتِ الباطلةِ للامهياتَفال سبيل. إليها
 له، وال َ ال جنسْ إذ؛ِبالذات ِ للواجبَ، فال جمانسٌ حمضةٌةّ حقَيِالتي ه
 له إذ ال َ له، وال مساويَ له إذ ال كيفَ له، وال مشابهَ ال نوعْ له إذَمماثل
 له، وال َ له إذ ال أينَ له، وال حماذيَ له إذ ال وضعَ له، وال مطابقَّكم

 . لذاتهَ له إذ ال إضافةَمناسب
 ِ واإلحياءِزق والرِ كاخللقِ عىل الذاتُ الزائدةُ اإلضافيةُوالصفات

 ـ  تعاىل  اهللاَُ شاءْكام سيأيت إنـ  ِ الفعلِن مقامِ مٌها منتزعةِ وغريِواإلماتة
 وال َ ال موجدْوإذ. ِ إىل القيوميةً مجيعاُعِ ترجَ اإلضافيةِ الصفاتّعىل أن
 .  له يف القيوميةَ فال مشارك،ُ سواهَرّمؤث
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 ِ فالذي للواجب،ِن الوجودِ مِ املنتزعةِن املفاهيمِ مٌءا يشّمأو
 وال ٌه نقصُ الذي ال خيالطًةّ املتناهي شدُ غريِ املراتبَ منها أعىلِبالذات
ن ِ اخلايل مُ غري،ِكةّ املشكِ احلقيقةِ مراتبُ، والذي لغريه بعضٌعدم
 . َ، فال مشاركةٍ وتركيبٍنقص

 ِ كالوجودـه ِ وغريِ بالذاتِ عىل الواجبِ املفاهيمِ بعضُا محلّوأم
 ِ خصوصيةْ عنِّ مع الغضِ وعىل غريهِ عليهِّه املعنويِاشرتاك بِاملحمول
 ِها، كالعلمِ بمفاهيمِ املشرتكةِ الواجبِ صفاتِ، وكذا سائرِاملصداق
 من َ فليسـ ِ اإلمكانيةِ اخلصوصياتِ عنِّ الغضَ معِ والرمحةِواحلياة
 .ٍء عنه يف يشِ املبحوثِاالشرتاك
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ّعقد املصنّف هذا الفصل لبيان قاعدة من القواعد املهمة املرتبطة بمعارف 

 .ّالتوحيد، هي أن الواجب تعاىل ال مشارك له من حيث املصداق
ُإن املفاهيم التي تطلق عىل الواجب عىل قسمني: بيان ذلك ّ: 

صدق عىل ة بالواجب تعاىل، أي ال تّهي املفاهيم املختص: ّالقسم األول
ّغريه من املمكنات، من قبيل وجوب الوجود والغنى بالذات والربوبية 
ّباالستقالل ونحوها من املفاهيم التي تقدمت يف الفصول السابقة والتي تبني  ّ
ّأهنا ال تصدق عىل غري الواجب تعاىل، فال مشارك له يف أحد من هذه املفاهيم، 

 .ًاهيم أيضاكام ال مشارك له تعاىل يف مصاديق هذه املف
 املفاهيم التي يوصف هبا الواجب تعاىل وغريه من املمكنات :القسم الثاين

ّإن الواجب تعاىل عامل، سميع، : بنحو االشرتاك املعنوي، من قبيل قولنا
ّإال أن هذه املفاهيم ليس هلا مصداق يشارك الواجب تعاىل، بأن يكون ... مريد ّ

. ٍّه من املمكنات عىل حد سواءذلك املصداق يصدق عىل الواجب وعىل غري
ّإن املفاهيم التي يوصف هبا الواجب ال يوجد هلا مصداق آخر : بعبارة أخرى
1  2 43   <: فعنوان الفصل يساوق قوله تعاىل. يامثل الواجب

 .)١١: الشورى( >5     6  7
ّعىل هذا األساس يتضح أن النسبة بني هذا الفصل وما سبقه من الفصول  ّ

يف هذه املرحلة هي العموم واخلصوص املطلق، إذ يف هذا الفصل ِّاملتقدمة 
ّيثبت أن الواجب ال مشارك له يف املصداق سواء يف األوصاف التي اختص هبا  ّ
ّأم يف األوصاف املشرتكة بينه وبني غريه من املمكنات، وأما ما تقدم يف  ّ

ّالفصول املتقدمة فإهنا تثبت أن الواجب تعاىل ال مشارك له يف ّ  مصاديق ّ
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 .ّاملفاهيم التي اختص هبا تعاىل
َومن اجلدير بالذكر أن صدر املتأهلني عنون هذا الفصل يف  ّ ّ » األسفار«ِّ

ّيف أن واجب الوجود ال مشارك له يف أي مفهوم كان«بعنوان  ويالحظ . )١(»ّ
َعليه بأن العنوان غري منطبق عىل املعنون َ ألن املراد من املعنون هو إثبات عدم ؛ّ ّ

اركة الواجب مع غريه من املمكنات من حيث املصداق ال من حيث مش
ّ ألنه من الواضح أن الواجب تعاىل يشارك غريه من املمكنات يف كثري ؛املفهوم ّ

... من املفاهيم كمفهوم الوجود ومفهوم العامل والقادر والسميع والبصري
ّومن هنا نجد أن املصنّف أضاف للعنوان الذي ذكره صدر املتأهل من «ني قيد ّ

ّيف أن الواجب ال مشارك له «: ، فكان العنوان بالشكل التايل»حيث املصداق
 .»يف يشء من املفاهيم من حيث املصداق

 ال ،ّوقد ساق املصنّف يف هذا الفصل برهانني إلثبات أن الواجب تعاىل
 .مشارك له من حيث املصداق

 
ّلكي يتضح هذا الربهان البد من بيان ّ مقدمة هي أن املشاركة بني شيئنيّ ّ، 

 .تقتيض متايزمها يف يشء آخر
ّ هو أن املشاركة بني شيئني ـ من حيث املصداق ال من حيث :حاصلها

ّ ألن الكالم يف استحالة املشاركة مع الواجب من حيث املصداق ال ؛املفهوم
عنى ّمن حيث املفهوم ـ تستلزم التغاير من جهة واالحتاد من جهة أخرى، بم

ّأن املشاركة بني شيئني أو أكثر البد من متايز أحدمها عن اآلخر، مع االحتاد يف  ّ ّ
ً ألن عدم تغايرمها يلزم أن ما فرض اثنني مثال ليس باثنني، ولو ؛حقيقة واحدة ُ ّ ّ

ّفرضنا عدم احتادمها يف جهة معينة يلزم ما فرض أهنام مشرتكان ليسا  ُ ّ ّ
                                                        

 .١٠٧ ص٦ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
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ّبيل زيد وعمرو، فهام متحدان يف اإلنسانية ّبمشرتكني، وإنام متباينان، من ق ّ
ّومتغايران يف بعض اخلصوصيات، فإن زيدا يملك بعض اخلصوصيات التي  ًّ ّ
ّال يملكها عمرو، وعمرو يملك بعض اخلصوصيات التي ال يملكها زيد، 
ّومن قبيل اإلنسان والفرس فإهنام متحدان يف احليوانية وخيتلفان يف بعض  ّ ّ

 .ّاخلصوصيات
ّهذا األساس فإن الكثرة املصداقية تستلزم الرتكبوعىل  ّ ّ ألهنا ال تتحقق ؛ّ ّ

ًإال بأفراد متغايرة، أي يكون كل فرد منها مركبا  ّ ّ وجدان وفقدان، من من ّ
 .إجياب وسلب، ونفي وإثبات

ّمن هنا يتضح أن الكثرة التي تستلزم الرتكب هي الكثرة املصداقية أي  ّ ّ ّ
ّالكثرة العرضية، ال أن ك ّ ّل كثرة تستلزم الرتكب، فإن الكثرة الطولية ال ْ ّ ّ َّ

ًتتوقف عىل كون كل فرد من األفراد مركبا من سلب وإجياب ّّ  إذ الكثرة يف ؛ّ
ُالتشكيك الطويل متحققة، مع أن العايل ال ي ّ سلب منه يشء موجود يف الداين، ّ

ّألن العايل ـ وهو العلة ـ يشتمل عىل كل كامالت املعلول بنحو أعىل ّ  . وأرشفّ
ّوهبذا يتلخص أن املراد من هذه املقدمة هو أن كل واحد من املتشاركني  ّ ّّ ّ

 .ّيف املصداق مركب من إثبات ونفي، وسلب وإجياب
 

ّبعد أن اتضحت هذه املقدمة نقول لو كان للواجب تعاىل مشارك يف : ّ
ّاملصداق للزم تركب الواجب، وقد تقدم أن الواجب تعاىل و ّ ٌجود رصف ّ

ّبسيط غري مركب بأي نحو من أنحاء الرتكب ّّ. 
 :ّويمكن صياغة هذا االستدالل بصورة قياس من الشكل األول

ّكل واحد من املتشاركني يف املصداق مركب من سلب : ّاملقدمة األوىل ّ
 .وإجياب

ّكل مركب فهو ممكن: ّاملقدمة الثانية ّ. 
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 .نّكل من املتشاركني يف املصداق ممك: النتيجة
ّأن ما ليس بممكن فال مشارك : وتنعكس هذه النتيجة بعكس النقيض إىل

 .له يف املصداق
ّومن الواضح أن غري املمكن إما واجب بالذات أو ممتنع، وحيث إن  ّّ
ّاملمتنع خارج عن حمل الكالم، فيبقى الواجب وهو أنه ال مشارك له يف  ّ

 .املصداق
 

َّ طريقة السرب والتقسيم، أو ما يعرب عنه يعتمد هذا االستدالل عىل ُ
ُباالستقراء، حيث يستقرأ مجيع املفاهيم، سواء التي تصدق عىل الواجب أو 
ّالتي ال تصدق عليه، بعد ذلك نرى أن املفاهيم التي تصدق عىل الواجب هل 

 هلا مشارك يف املصداق مع الواجب؟
ّويف هذا الضوء البد من تقديم مقدمة يف بيان أقس ام املفاهيم، إذ تنقسم ّ

 :إىل ثالثة أقسام
ّ املفاهيم املاهوية، وهي عبارة عن الصور العلمية التي :ّالقسم األول ّ

ّحتصل للمدرك نتيجة ارتباطه باخلارج، من قبيل تصور السامء أو األرض أو  ِ
ّوهذه املفاهيم توجد يف اخلارج فيرتتب عليها آثارها اخلارجية ... اجلامد ّ

ّذهن فال ترتتب عليها تلك اآلثار اخلارجية، وتسمى باملعقوالت وتوجد يف ال ّ ّ
ّاألولية ّ. 

ّية، وهي عبارة عام يقف عليها اإلنسان نتيجة ق املفاهيم املنط:القسم الثاين ّ
ّعمليات ذهنية من دون أن يكون الرتباطه يف اخلارج تأثري مبارش، وموطن  ّ

ّاهيمها الذهنية، من قبيل ّ ألن مصاديقها عني مف؛هذه املفاهيم هو الذهن
ّوتسمى باملعقوالت الثانية املنطقية. ّمفهوم الكيل واجلنس والنوع َّ. 

ّ املفاهيم الفلسفية، وهي املفاهيم التي حيثية مصداقها :القسم الثالث ّ



 ٣١٧........................................................................................له َمشارك ال بالذات الواجب ّأن يف

 

ّاخلارج فقط، أي يكون االتصاف هبا يف اخلارج وإن كان عروضها عىل 
ّجود وصفاته من الفعلية والوحدة مفهوم الو:  من قبيل؛معروضها يف الذهن

َّوغريها من صفات الوجود احلقيقية كالوجوب واإلمكان، وتسمى  ّ
 .)١(ةيباملعقوالت الثانية الفلسف

 
ّبعد أن اتضحت هذه املقدمة نقول ّ: 

ّإن املفاهيم من القسم األول وهي املفاهيم املاهوية وما يرجع إليها من  ّ ّ
ّباملاهيات من قبيل التجانس والتامثل والتشابه والتوازي، ّالصفات املختصة 

ّ ملا تقدم من أن الواجب تعاىل ال ماهية له، ؛فهي ال تصدق عىل الواجب تعاىل ّ ّ
ّإذ إن املاهيه  ّ أمر عدمي ال سبيل له إىل واجب الوجود ـّحد الوجود ـ بمعنى ّ

 تعاىل ال الذي هو وجود رصف ال سبيل للعدم إليه، وعىل هذا فالواجب
ّ ألهنا سالبة بانتفاء ؛ّمشارك له من حيث املصداق يف يشء من املفاهيم املاهوية

 .املوضوع
ّأما القسم الثاين من املفاهيم وهي املفاهيم املنطقية، فحكمها حكم القسم  ّ

ّ ألن أحكام املفاهيم املنطقية هي أحكام املفاهيم املاهوية، وعىل هذا ؛ّاألول ّ ّ
 .ًب تعاىل يف املصداق يف يشء من هذه املفاهيم أيضافال مشارك للواج

ّوهبذا يتضح أن الواجب تعاىل ال جمانس له وال مماثل . ّ ألنه ال جنس له؛ّ
ّ ألنه ال كم له؛وال كيف له وال مساوي له. ّ ألنه ال نوع له؛له وال مطابق له . ّ

ي ال مشارك وال مناسب له أ. ّ ألنه ال أين له؛وال حماذي له. ّألنه ال وضع له
ّ ألن الواجب ال إضافة مقولية له؛له يف مقولة اإلضافة ّ ألن اإلضافة املقوليه ؛ّ ّ

ّمن املاهيات، وكذا ال إضافة إرشاقية له، كام سيأيت ّ. 
                                                        

 .٢٥٦املرحلة احلادية عرشة، الفصل العارش، ص: هناية احلكمةانظر )  ١(
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ّ كيف يقال إن الواجب ال إضافة له، مع أنه :ّحمصل هذا اإلشكال هو ّ ُ
ّية مقابل الصفات الذاتية ـ كام ّتعاىل له صفات إضافية وهي الصفات الفعل ّ

سيأيت يف الفصل العارش ـ كاخللق والرزق واإلحياء واإلماتة ونحوها، فهذه 
ّصفات إضافية، ألن الفعل كاخللق والرزق مضاف إىل اهللا تعاىل باإلضافة ... ّ

ًاإلرشاقية التي هي عني الربط، كاملعنى احلريف، فاألفعال مجيعا مضافة إليه  ّ
 .ّافة اإلرشاقيةتعاىل باإلض

ّوتسمى هذه الصفات بالصفات اإلضافية، وإىل هذا املعنى يشري املصنّف  ّ
ّوملا كانت مضافة إىل غريه تعاىل كانت متوقفة يف حتققها إىل حتقق «: بقوله ّ ّ ّ
 .وهو الفعل)١(»الغري

ُومن اجلدير بالذكر أن الصفات اإلضافية تطلق عىل معنيني بنحو  ّ ّ ِّ
 :االشرتاك اللفظي
ّالصفات الفعلية قبال الصفات الذاتية، وهي صفات : ّاملعنى األول ّ

ّإضافية بنحو اإلضافة اإلرشاقية ّ. 
ّالصفات االعتبارية قبال الصفات احلقيقية، كالعاملي: املعنى الثاين ّ  ةّ

ّوالقادرية وهي صفات إضافية بنحو اإلضافة املقولية، وهي التي أشار إليها  ّ ّ
ّأي أن ذاته تعاىل ليست . »ناسب له إذ ال إضافة لذاتهوال م«: املصنّف بقوله

ّمصداقا لإلضافة املقولية ً. 
ّواإلشكال يف املقام متوجه صوب الصفات الفعليه قبال الصفات الذاتية ّ ّ، 

ّال إىل الصفات اإلضافية االعتبارية  : والشاهد عىل ذلك القرائن التالية.ّ
ّاإلضافية منتزعة من مقام ّإن الصفات «قول املصنّف : القرينة األوىل

                                                        
  .٢٨٧، صةلة الثانية عرشالفصل العارش، املرح: هناية احلكمة)  ١(
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ّوال شك أن الصفات املنتزعة من الفعل هي الصفات الفعلية. »الفعل ّ ّ. 
ّإن الصفات اإلضافية ترجع إىل القيومية«قول املصنّف : القرينة الثانية ّ ّ« .

ّومن الواضح أن الصفات التي ترجع إىل القيومية هي الصفات الفعلية، كام  ّ ّ ّ
ّأما الصفات اإلضافية املقابلة للصفات احلقيقية، سيأيت يف الفصل العارش،  ّ ّ

ٍفهي وإن كانت زائدة عىل الذات أيضا إال أهنا معان ّ ّ ّ اعتبارية، كام رصح بذلك ً ّ
ّالصفات الثبوتية تنقسم إىل صفات حقيقية «: املصنّف يف بداية احلكمة بقوله ّ

ّكالعامل، وإضافية كالقادرية والعاملية ّ ّة الصفات اإلضافية وال ريب يف زياد... ّ
ٍعىل الذات املتعالية، ألهنا معان ً اعتبارية، وجلت الذات أن تكون مصداقا ّ ّ ّ

 .)١(»هلا
متثيل املصنّف هلذه الصفات باخللق والرزق واإلماتة : القرينة الثالثة

ّواإلحياء، ومن الواضح أن هذه الصفات هي صفات الفعل، فلو أراد هبا 
ّ للصفات احلقيقية ملثل هلا بالعاملية والقادرية ّالصفات اإلضافية املقابلة ّ ّّ

ّواخلالقية والرازقية التي ينتزع بعضها بمالحظة الفعل كاخلالقية والرازقية،  ّ ّ ّ
ّوبعضها ينتزع بمالحظة الذات كالعاملية والقادرية، وهبذا يتضح أن اإلشكال  ّ ّ ّ

ّمتوجه صوب الصفات الفعلية ّ. 
 : جوابنيوقد ذكر املصنّف هلذا اإلشكال

ّإن الصفات الفعلية اإلضافية كاخللق والرزق واإلحياء  :ّاجلواب األول ّ ّ
ّونحوها، ليست صفات للواجب تعاىل، وإنام هي صفات للفعل منتزعة من 
مقام الفعل ـ كام سيأيت يف الفصل العارش ـ وعىل هذا فال تكون للواجب 

فعله تعاىل، ولكن ّإضافة إىل غريه، فالصفات الفعلية هي صفات غريه وهو 
احلاجة إىل الواجب، فام يسند إىل وّحيث إن هذا الفعل عني الربط والفقر 

ًالفعل يسند إىل معناه االسمي أيضا وهو الواجب تعاىل، فنسبة هذه الصفات 
                                                        

  .١٦١ص: ، مصدر سابقبداية احلكمة)  ١(
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ّ ألن الفعل غري الفاعل والفاعل غري ؛إىل الواجب تعاىل نسبة إىل غري ما هو له
 نسبة اليشء يّ جمازية بنحو املجاز العقيل، وهبةوالنسبة إىل الواجب نس. الفعل

 .إىل غري ما هو له
ّويمكن أن نالحظ عىل هذا اجلواب بأنه يتناىف مع ما سيأيت من املصنّف يف 
ّالفصل العارش من إرجاع الصفات الفعلية إىل الصفات الذاتية التي هي عني  ّ

ّالذات، ومن ثم تنسب الصفات الفعلية إىل الواجب حقيقة، :  حيث يقولّ
ًوهذه الصفات الفعلية صادقة عليه تعاىل صدقا حقيقيا« ًّ ّأي أن صفات » ّ

 القدرة التي هي من صفات يّالفعل هلا أصل تتصف به الذات حقيقة، وه
ٍ فالباري تعاىل خالق ورازق وحمي.الذات لكن جامع هذه الصفات هي ... ُ
 .القدرة

ّوعىل هذا فإن هذا اجلواب غري تام ّصفات الفعلية مرتبطة به ّ ألن ال؛ّ
 . كام سيأيت بيانه يف الفصل العارش إن شاء اهللا تعاىل،سبحانه

ّإن مجيع الصفات الفعلية ترجع إىل صفة القيومية، ومعنى  :اجلواب الثاين ّ ّ ّ
ًالقيوم هو القائم بالذات املقوم للغري، فحينام خيلق يكون مقوما للغري من  ّ ّ ّ

ًحيثية اخللق ويسمى خلقا، و ّ ّحينام يرزق يكون مقوما للغري من حيثية الرزق ّ ًّ
ًويسمى رزقا وهكذا ّ. 

ًكونه قيوما وه«: قال املصنّف يف حاشيته عىل األسفار  كونه بحيث يقوم وّ
 .)١(»به غريه

ّومن الواضح أن الواجب تعاىل ال مشارك له يف القيومية، ألن معنى  ّّ ّ
ّالقيوم هو القائم بذاته املقوم لغريه، ومن ا ّملعلوم أن هذا الوصف ـ وهو ّ

ّوصف القائم بذاته ـ منحرص بالواجب تعاىل، أما غريه من املمكنات فهو وإن 
ّاتصف بكونه مقوما للغري، لكنّه غري قائم بذاته، إذ ال مؤثر يف الوجود سوى  ً ّ ّ

                                                        
 .١٢٠ ص٦ج: ١١، احلاشية رقم ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
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قال . ّالواجب تعاىل، كام تقدم يف الفصل السابق وسيأيت يف الفصل الرابع عرش
ّليست إال قيوميته اإلجيابية هلا التي ال ... وإضافته إىل األشياء«: نيّصدر املتأهل ّ ّ ّ

ّوهبذا يتضح أن الواجب تعاىل ال مشارك له يف صفة  .)١(»توجد يف غريه تعاىل ّ
ّالقيومية، فال مشارك له يف فعله ّ. 

 
ّأما القسم الثالث من املفاهيم وهي املفاهيم الفلسفية، ف  :هي عىل قسمنيّ

 من قبيل مفهوم اإلمكان املاهوي، ؛ّاملفاهيم املرتبطة باملاهيات: ّاألول
 وهذا القسم من املفاهيم ال يصدق .ّ توصف به املاهيةّالذي هو مفهوم فلسفي

ّ ألن الواجب ال ماهية له كام هو املشهور، فال مشارك للواجب ؛عىل الواجب ّ
 .ّملصداق ألنه سالبة بانتفاء املوضوعيف هذا النحو من املفاهيم من حيث ا

ّاملفاهيم الفلسفية التي ال ارتباط هلا باملاهيات، وهذا النحو من : الثاين ّ
ًاملفاهيم يقسم بدوره إىل قسمني أيضا ّ. 

ّقسم منها مفاهيم عدمية، وهي املفاهيم التي ال يتصف هبا الواجب تعاىل  ّ
 .كام هو واضح

 كصفة ،ّمفهوم الوجود وصفاته احلقيقيةّوالقسم اآلخر مفاهيم وجودية ك
 . وكذلك مفهوم العلم واحلياة والسمع ونحوها،ّالوحدة والفعلية

ُوهذه املفاهيم وإن كانت تطلق عىل الواجب تعاىل واملمكن باالشرتاك 
ّاملعنوي، إال أن الواجب تعاىل ال مشارك له يف مصاديق هذه املفاهيم ّ ألن ؛ّ

ّ وهي املرتبة الغري متناهية يف الشدة التي ال خيالطها للواجب تعاىل أعىل املراتب
ًفاملفهوم وإن كان واحدا، .  للواجبٍنقص وال عدم، فال يوجد مصداق مساو

ًإال أنه مشكك ال متواطئ، كام أن املصاديق مشككة أيضا ال متباينة وال  ّّ ّ ّ ّ
                                                        

 .١٠٧ ص١ج: ّ، مال صدرا، مصدر سابقاملبدأ واملعاد)  ١(
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 . وما للواجب تعاىل من املصاديق أعالها رتبة،متساوية
ّإنه سبحانه يزيد عىل خلقه يف أن هذه «: إليه املصنّف بقولهوهذا ما أشار  ّ

ًاألوصاف بعد كوهنا مشرتكا فيها له سبحانه بنحو االستقالل ولغريه بالتبع، 
ّفهو سبحانه أحق بالعلو والعلم والكرامة ّفإن هذه األوصاف فيهم ... ّ

رة بكدورات ّعدام، مكدعارضة متزلزلة البنيان، مشوبة بنواقص األ
 .)١(»مكاناإل

 
 .»املشاركة بني شيئني«: R قوله �

ّ تارة تكون بني مفهومني وهي خارجة عن حمل ،املشاركة بني شيئني ً
 . املشاركة املبحوث عنها يف املقاميم، وأخرى مشاركة بني مصداقني وهالكال
 .»ّوكان هناك مفهوم واحد يتصفان به«: R قوله �

 أي الوصف ؛العبارة هو املعنى، واملعنى هو ما قام بغريهاملراد باملفهوم يف 
ّباملعنى األعم من قبيل االشرتاك يف حقيقة اإلنسانية وهي الكيل الطبيعي  ّ ّ

ّاملوجود باخلارج بوجود أفراده وليس املراد باإلنسانية مفهوم اإلنسانية ّ. 
 .»ّال تتحقق الكثرة«: R قوله �

ّحقق الكثرة التي آحادها متشاركة، وهي ّالالم يف الكثرة عهدية أي ال تت
ّ وذلك ألن مطلق الكثرة ال تتوقف عىل كون كل من ؛الكثرة املرادة يف املقام ّ ّ

ّ ألن الكثرة يف التشكيك الطويل ؛ًاآلحاد مشتمال عىل ما يسلب به عن غريه
ّمتحققة كالكثرة بني الواجب واملمكن مع أهنا ال يلزمها الرتكب، فإن الداين  ّّ ّ

 . يشتمل عىل يشء يسلب به عنه العايلال
                                                        

لطبعة األوىل، مكتبة فدك ّ، العالمة الطباطبائي، حتقيق صباح الربيعي، اّالرسائل التوحيدية)  ١(
 .٦٥ص: إلحياء الرتاث
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ّن الكثرة عىل قسمني أحدمها الكثرة العرضية، إ: وبعبارة أخرى ْ ّ
ّواألخرى الكثرة الطولية، والكثرة التي تتوقف عىل اشتامل أفرادها عىل ما  ّ

ّيسلب به عنه غريه هي الكثرة العرضية ال الطولية ّ ْ. 
 .»عاينفال يشاركه يشء يف معنى من امل«: R قوله �

ُ فيطلق تارة ويراد به املفهوم، ويطلق أخرى ؛ّ متعددةٍلفظ املعنى له معان ُ ُ ًُ
ّويراد منه الوصف األعم من كان التامة وكان الناقصة، أي الذي يشمل  ّ ُ
ّالوجود وما يكون وصفا، واملقصود أن اهللا ال مشارك له يف مصداق الوجود  ً

م والقدرة والوجوب وال مشارك له يف مصاديق صفات الوجود كالعل
 .ونحوها
 .»ًوأيضا املفهوم املشرتك«: R قوله �

هذه العبارة إشارة إىل الربهان الثاين، واملراد باملفهوم املشرتك هو 
 .االشرتاك من حيث املصداق ال من حيث املفهوم

 .»وما يرجع إليها«: R قوله �
ي ّأي يرجع إىل املاهيات من الصفات كالتجانس والتامثل والتساو

ّوالنوعية واجلنسية واإلمكان، فيكون قوله يشمل املقوالت » ما يرجع إليها«: ّ
ّالثانية املنطقية ألهنا من خواص املاهيات املوجودة يف الذهن، وكذا يشمل  ّ ّّ

 .ّبعض املقوالت الفلسفية كاإلمكان
 .»ال مطابق له إذ ال وضع له«: R قوله �

ّعة أن االحتاد يف الوضع يسمى ّتقدم يف الفصل الثاين من املرحلة الساب ّ ّ
ًتوازيا، كام يسمى تطابقا، قال املصنّف ًفاالحتاد يف النوع يسمى متاثال«: ًّ ّ ويف ... ّ

ًالوضع توازيا وتطابقا ً«)١(. 
 .»إذ ال إضافة له«: R قوله �

                                                        
  .١٤١ص: ، مصدر سابقهناية احلكمة)  ١(
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ّأي أن الواجب تعاىل ليست ذاته املقدسة مصداقا إلضافة مقولية هي من  ً ّّ
ّاملاهيات، ومما يش ّ أن الكالم يف :ّهد عىل تفسري اإلضافة باإلضافة املقوليةّ

 .املناسبة، وهي املشاركة يف مقولة اإلضافة
 .»ّالصفات اإلضافية الزائدة عىل الذات«: R قوله �

 كيف ال إضافة :ّهذه العبارة دفع دخل مقدر، وحاصل هذا الدفع هو
ّلذاته تعاىل مع أن له تعاىل صفات إضافية، وقد تقدمت ّ  اإلجابة عن هذا ّ

 .اإلشكال يف ثنايا البحث
 .»ّما يشء من املفاهيم املنتزعة من الوجودأ«: R قوله �

 .ّهذا بيان للقسم الثالث من املفاهيم وهي املفاهيم الفلسفية
 .»صفات الواجب املشرتكة بمفاهيمها«: R قوله �

صفات «هذا هو الصحيح بخالف ما يف بعض النسخ من التعبري بـ 
 .»ب بمفاهيمها فحسبالواج
 

ّقد يقال إن املراد من قوله تعاىل ُ :>1 2 43 5   6
ًنفي االشرتاك املفهومي أيضا فضال عن االشرتاك  )١١: الشورى( >7 ً

 .ًاملصداقي، فاآلية بصدد نفي اشرتاك الواجب مع املمكنات يف املفاهيم أيضا
ًأوال :واجلواب ّتقدم أن هناك مجلة من املفاهيم ا: ّ ّلفلسفية كمفهوم ّ

الوجود والعلم والقدرة ونحوها تصدق عىل الواجب وعىل املمكن بنحو 
 :ّوهذا ما أكدته نصوص متضافرة يف هذا املجال، منها. االشرتاك املعنوي

:  يقولHّسمعت الرضا عيل بن موسى:  عن احلسني بن خالد قال�
ًمل يزل اهللا تبارك وتعاىل عليام قادرا حيا قديام سم« ًً ًيعا بصرياًّ ً«)١(. 

                                                        
 .١٤٠، ص٣، باب صفات الذات وصفات األفعال، احلديث ١١، للصدوق، باب التوحيد)  ١(
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 عن Dُسئل أبو عبد اهللا الصادق:  عن هارون بن عبد امللك قال�
ّهو عز وجل مثبت موجود، ال مبطل وال معدود«: التوحيد، فقال ّ«)١(. 

ّوالشاهد عىل أن االشرتاك املنفي يف اآلية هو االشرتاك املصداقي ال : ًثانيا
 >5     6  7<: املفهومي، هو ذيل اآلية املباركة وهو قوله تعاىل

 .ّومن الواضح أن صفة السمع والبرص يشرتك فيها الواجب واملمكن
اهللا  دخلت عىل أيب عبد«:  عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل قال�

هو :  فقلت.هات: نعم، قال: ؟ فقلتُأتنعت اهللا:  فقال يلDالصادق
 تنعته؟ كيف:  قلت.هذه صفة يشرتك فيها املخلوقون: قال. السميع البصري

ٌّهو نور ال ظلمة فيه، وحياة ال موت فيه، وعلم ال جهل فيه، وحق ال : فقال
 .)٢(»فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. َباطل فيه
ّوله عز «: ّ أنه قالDاهللا الصادق ٍّ لذا جاء يف نص آخر عن أيب عبد�

ٌوجل نعوت وصفات، فالصفات له، وأسامؤها جارية عىل املخلوقني ، مثل ّ
 .)٣(»...السميع والبصري والرؤوف والرحيم وأشباه ذلك

ّومعنى ذلك أن حقيقة هذه الصفات ثابتة له تعاىل من دون اشرتاك ألحد 
فيها، وأسامؤها أي مفاهيم تلك الصفات جارية عىل املخلوقني يشرتكون فيها 

 .ّمعه تعاىل، كام هو املرصح به يف كثري من النصوص
ّهبذا يتضح أن اال  يف اآلية املباركة هو االشرتاك املصداقي ال ّشرتاك املنفيّ

  .املفهومي

                                                        
 .١٤٠، ص٤املصدر السابق، احلديث )  ١(
 .١٤٦، ص١٤املصدر السابق، احلديث )  ٢(
 .١٤٠، ص٤ املصدر السابق، احلديث)  ٣(
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ّ ـ عقد هذا الفصل لبيان قاعدة من القواعد املهمة املرتبطة بمعارف ١
ّالتوحيد، وهي أن الواجب تعاىل ال مشارك له يف أي مصداق يف مجيع املفاهيم  ّ

 .التي تصدق عليه تعاىل
ّن األول عىل ذلك يبتني عىل بيان أن املشاركة يف املصداق  ـ الربها٢ ّ

 .ّتستلزم االحتاد من جهة والتغاير واالفرتاق من جهة ثانية
 :وعىل هذا األساس يمكن صياغة هذا الربهان بالشكل التايل

ّكل واحد من املتشاركني يف املصداق فهو مركب: ّاملقدمة األوىل ّ. 
ّكل مركب : ّاملقدمة الثانية  .فهو ممكنّ

ّأن كل واحد من املتشاركني يف املصداق ممكن: ينتج ّ. 
ّوتنعكس هذه النتيجة بعكس النقيض إىل أن ما ليس بممكن فال مشارك 

 .ّفالواجب تعاىل ال مشارك له يف املصداق ألنه ليس بممكن .له يف املصداق
ّإن علة املمكنات ليست ذات الواجب تعاىل، وإنام إرادته، و: إن قيل ّ عىل ّ

 .ّهذا فال يتم االستدالل
ّإن اإلرادة إن كانت صفة حقيقية ذاتية فهي عني الذات: اجلوابف ّ  فال ،ّ

 .فرق بني الذات واإلرادة
ّوإن كانت صفة فعلية فهي متأخرة عن الفعل منتزعة منه، فلو كانت هي  ّ

ُالعلة، لزم تقدم املعلول عىل العلة، وهو حمال ّ ّّ. 
د عىل بيان أقسام املفاهيم، حيث تنقسم املفاهيم  ـ الربهان الثاين يعتم٣

 :إىل
 .ّأ ـ مفاهيم ماهوية

 .ّب ـ مفاهيم منطقية
 .ّج ـ مفاهيم فلسفية
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ّأما املفاهيم املاهويه وما يرجع إليها من الصفات املختصة باملاهيات، فال  ّ ّ ّ
ّ ألن املاهيات حدود املوجودات وهي أمور عدمية ؛تصدق عىل الواجب تعاىل ّ ّ

 .ّطلة ال شيئية هلا، فال سبيل هلا إىل واجب الوجودبا
ّأما املفاهيم املنطقية فكذلك ال تصدق عىل الواجب تعاىل ّ ألهنا من ؛ّ

 .ّأحكام املفاهيم املاهوية
ّأما املفاهيم الفلسفية فهي تنقسم إىل ّمفاهيم عدمية، وإىل مفاهيم : ّ

 .ّوجودية
ّأما املفاهيم العدمية فال تصدق عىل الوا  .جب تعاىل كام هو واضحّ

ّوأما املفاهيم الوجودية كمفهوم الوجود ومفهوم العلم واحلياة والسمع  ّ
والبرص ونحوها، فالواجب تعاىل وإن كان يشرتك مع املمكنات يف هذه 
ّاملفاهيم بنحو االشرتاك املعنوي أي يف أصل املفهوم، إال أن الواجب تعاىل له  ّ

مصاديقها وهي املرتبة الالمتناهية التي ال من هذه املفاهيم أعىل مرتبة من 
ّ بخالف املمكنات التي تتصف مصاديق هذه املفاهيم ،ٌخيالطها نقص وال عدم

 .فال مشارك للواجب يف هذه املصاديق .ّبأهنا ممكنة فقرية
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 ، فام ُّ قطٌّ وجوديٌ عنه كاملُسلبُ ال يَّ الواجبيَ الوجودّأن َمّقد تقد
 له ٌ واجدُّ الواجبيُ فالوجودـ ِ والقدرةِكالعلمـ  ٍن كاملِ مِيف الوجود

ه ِتّ عزِ بساحةُ عليه عىل ما يليقٌ، وهو حممولَ أعىل وأرشفٍبنحو
 . صافّ باالتُه، وهذا هو املرادِوكربيائ
ً  إجيابياً معنىُ تفيدٍثبوتية  إىلًلياّ أوًقساما انُ تنقسمَ الصفةّ إنّثم
 ِ سلبُ إال سلبُ، وال يكونً سلبياً معنىُ تفيدٍ، وسلبيةِ والقدرةِكالعلم
ن َم: (ناِ، كقولٌ إثباتِ النفيَ نفيَّ، ألنِ الكاملِ إىل إجيابُ، فريجعِالكامل

ا ّ وأم.رِ والقاد إىل العاملِِالراجعني) ٍن ليس بعاجزَم(و ) ٍليس بجاهل
 ٍء يشِ لسلبَ ال سبيلْ أنِ السابقةِ يف املباحثَضحّ اتِ فقدِ الكاملُسلب
 ِ إىل الصفاتِ باحلقيقةٌ راجعةُ السلبيةُفالصفات.  تعاىلِ إليهِ الكاملَمن

 .الثبوتية
 ِ كالعامليةٍ، وإضافيةِّ كاحليٍ إىل حقيقيةُ تنقسمُ الثبوتيةُوالصفات

 ِ ذاتٍ، وحقيقيةِّ كاحليٍ حمضةٍإىل حقيقية ُ تنقسمُواحلقيقية. ِوالقادرية
 . والرازقِ كاخلالقٍإضافة

 التي َ وهيِ الذاتِ إىل صفاتُ الصفاتُ، تنقسمَ آخر ٍِومن وجه
 التي َ وهيِ الفعلِ فحسب، وصفاتِ الذاتُها فرضِي يف انتزاعِيكف
 ،هُ فعلّه تعاىل إالُ غريَ ال موجودْ الغري، وإذِها عىل فرضُ انتزاعُفّيتوق

 . الفعل ِ من مقامُ هي املنتزعةُ الفعليةُفالصفات
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ّيعد البحث يف صفات الواجب تعاىل من املباحث املهمة يف اإلهليات  ّ ّ
ّباملعنى األخص، وتتفرع عىل هذا البحث جمموعة أبحاث أخرى من قبيل  ّ
ّتقسيم الصفات إىل ثبوتية وسلبية، وتقسيم الصفات الثبوتية إىل صفات ذا ّ ّتية ّ

ّن الصفات الذاتية عني ذاته تعاىل ونحوها من األبحاث أّوأخرى فعلية، و ّ
 .األخرى

 :ّوقد كرس املصنّف هذا الفصل للبحث يف مسألتني
 .ّيف معنى اتصاف الواجب بالصفات: املسألة األوىل
 .يف أقسام الصفات: املسألة الثانية

 . 

 : ثالثةٍفات له معانّاتصاف الواجب بالص
ّوهذا االجتاه ذهب إليه األشاعرة، . ّإن الصفة غري املوصوف: ّاملعنى األول

ٍإن صفات الواجب تعاىل معان: حيث قالوا ِ زائدة عىل ذاته، قديمة بقدم ّ
 .الذات، كام سيأيت تفصيله يف الفصل الالحق

ّأي أن الذات اإلهلي. نيابة الذات عن الصفات: املعنى الثاين ة تقوم بأعامل ّ
ّمن تلبس هبذه الصفات، بمعنى أن الواجب تعاىل ال يملك أي صفة يف مقام  ّّ

ًذاته، فالواجب تعاىل ليس عاملا وال قادرا ولكن فعله فعل العامل والقادر، كام .. ً
ّسيأيت تفصيله الحقا، وقد ذهب املعتزلة إىل هذا االجتاه ً. 

ّى اتصاف الواجب بالصفات هو ّإن معن. صفاته عني ذاته: املعنى الثالث
ّأن الذات اإلهلية املقدسة سنخ ذات ال تفقد يف ذاهتا أي ّّ  كامل من الكامالت، ّ

ّكام تقدم يف الفصل الرابع من هذه املرحلة من أن  الواجب بالذات وجود «ّ
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ّ ألن كل كامل ؛ّبحت ال سبيل للعدم إىل ذاته وال يسلب عنه كامل وجودي ّ
ًعلول مفاض من علة والعلل مجيعا منتهية إىل الواجب ّ ممكن فإنه مّوجودي ّ
ّ ومعطي اليشء ال يكون فاقدا له، فللواجب تعاىل كل كامل وجودي،بالذات ّ ً 

 .)١(»من غري أن يداخله عدم
ّبل الواجب تعاىل له كل كامل وجودي ّ مفروض، وعىل هذا فإن كل صفة ّ ّ

ّكاملية ثابتة للواجب بام يليق بساحته املقدسة،  ّبمعنى أن تكون صفاته الكاملية ّ
ّال حد هلا وغري متناهية، ألن ذات الواجب ال متناهية، ومن ثم تكون صفاته  ّ َّ

ّ فهو علم رصف وحياة رصفة وقدرة رصفة، كام أن وجوده ،ّالكاملية عني ذاته
َّوجود رصف ال حد له ّفصفاته الكاملية عني ذاته املقدسة، نعم العقل حيلل . ٌ ّ ّ

 إىل ذات عاملة وإىل ذات قادرة وإىل ذات سميعة بصرية وهكذا، هذه الصفات
ّوهذا هو معنى القول بعينية الصفات للذات وهو مذهب اإلمامية  وسيأيت .ّ

 .مزيد تفصيل يف الفصل الالحق
 

ّهنالك عدة تقسيامت للصفات اإلهلية منها ّ: 
 

ّه تعاىل انقساما أوليا ـ أي بام هي هي وبقطع النظر عن أي تنقسم صفات ّ ًّ ً
ّأمر خارجي ـ إىل صفات ثبوتية وصفات سلبية ّ ّ. 

ّوهي الصفات الدالة عىل الكامل املطلق الذي يتصف : ّالصفات الثبوتية ّ
ًبه الواجب تعاىل من قبيل العلم والقدرة واجلود والرزق، وهي مجيعا ترجع 

 وهي بدورها ترجع إىل صفة واحدة وهي صفة الغنى الذي إىل إثبات الكامل،
ّيعرب عنه بالوجوب املتأكد ّ ُ. 

                                                        
 .٢٧٥، صةالفصل الرابع من املرحلة الثانية عرش: هناية احلكمة)  ١(
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ّوهي الصفات التي يتنزه عنها الواجب تعاىل من قبيل : ّالصفات السلبية
 ...ّأنه تعاىل ليس بعاجز وليس بجاهل وليس بظامل

فة الص«: ِّوإىل هذا التقسيم أشار صدر الدين الشريازي يف األسفار بقوله
ّإما إجيابية ثبوتية، وإما سلبية تقدسية، وقد عرب الكتاب عن هاتني بقوله ّ ّّ ّ ّ ّّ :

>[   Z  Y   X  W  V< )فصفة اجلالل ما جلت ذاته ؛)٧٨: الرمحن ّ
ّعن مشاهبة الغري، وصفة اإلكرام ما تكرمت ذاته هبا وجتملت ّ«)١(. 

 
 ؛ّا تقدم من عدم جواز سلب كامل من الكامالت منه تعاىلًبناء عىل م

ّلكونه مبدأ كل كامل، يتضح أن حقيقة الصفات السلبية وإن كانت حتمل عىل  ّ ّ ّ
ٍالواجب ويتصف هبا، إال أن هذه الصفات معان ّ ّ ّ عدمية سلبية تدل عىل سلّ ّ  بّ

 عن ًالنقص واحلاجة عنه تعاىل، فهي يف واقعها ال تريد أن تسلب كامال
ًالواجب تعاىل، بل تريد أن تسلب عن الواجب نقصا وعدما، ومن الواضح  ً

» اهللا ليس بجاهل«ّأن سلب النقص مرجعه إىل إثبات الكامل، فام تسلبه مقولة 
هو اجلهل الذي هو عدم العلم، وسلب عدم العلم مرجعه إىل إثبات العلم، 

عجز الذي هو عدم ٌفهو سلب لل» اهللا ليس بعاجز«: وهكذا احلال يف قولنا
 .ّالقدرة ومن ثم يرجع سلب العجز إىل إثبات القدرة

ّفالصفات السلبية ترجع بأمجعها إىل نفي النقائص واألعدام عن الواجب 
والزم نفي النقص هو إثبات الكامل . تعاىل، ال إىل سلب الكامل عنه سبحانه

 .للواجب
ّفات السلبية الص(األوىل «ّوبحسب تعبري صدر املتأهلني يف األسفار 

عدام ومجيعها يرجع إىل سلب واحد وهو سلوب عن النقائص واأل )ةّاجلاللي
                                                        

 .١١٨ ص٦ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
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ّصفات األول سلبية «: قال الشيخ الرئيس .)١(»سلب اإلمكان عنه تعاىل ّ
 .)٢(»ّوإضافية، وتلك السلوب يلزمها يف العقل وجود

ّأنه ًفالواجب تعاىل ليس ممكنا باإلمكان املاهوي بحسب نظر احلكامء، كام 
ّليس ممكنا باإلمكان الفقري بحسب اعتقاد صدر املتأهلني ً. 

ًفالصفات السلبية ترجع إىل الصفات الثبوتية خالفا مل ّ  عكس املطلب نّ
ّحيث أرجع الصفات الثبوتية إىل الصفات السلبية كام تأيت اإلشارة إليه ّ. 

ّومن اجلدير بالذكر أن إرجاع الصفات السلبية إىل الصفات الكام ّ ّلية، ِّ
ّيعني أن الصفات السلبية التي هي سلب السلب، الزمها إثبات الكامل، ال أن  ّّ

ّ ألن ، الستحالة صريورة السلب عني الوجود؛سلب السلب عني الكامل
ّالعدم ال وجود له إال باالعتبار، فهو مقابل للوجود، وال يمكن أن يكون 

جع ير) أي سلب السلب (هّبأن«ّ ولذا عرب املصنّف يف املتن ؛اليشء عني مقابله
 .ّال أنه عني الكامل» إىل الكامل

 
ّتقسم الصفات الثبوتية إىل صفات حقيقية وصفات إضافية ّ ّ ّ: 

وهي الصفات التي يكون هلا ما بإزاء يف اخلارج، أي : ّالصفات احلقيقية
ّهلا مصاديق خارجية مستقلة كالعلم  واإلرادة والسمع والبرص واجلود ونحو ّ

ّهي أمور واقعية وهلا مصداق خارجي مستقل، وذلك ّ. 
وهي الصفات التي ليس هلا ما بإزاء يف اخلارج، فهي : ّالصفات اإلضافية

ّأمور اعتبارية ال مصداق خارجي  . هلاّ
 ّواملراد بكوهنا اعتبارية هو أحد معاين االعتباري الذي أشار له املصنّف يف

                                                        
 .املصدر السابق)  ١(
 .١٩٩ص: ، للشيخ الرئيسالتعليقات)  ٢(
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منها االعتباري بمعنى ما ... ُ أخرٍ معانّولالعتباري«: بداية احلكمة حيث قال
ليس له وجود منحاز، مقابل ما له وجود منحاز، كاإلضافة املوجودة بوجود 

ّ، من قبيل صفة العاملية واخلالقية )١(»..طرفيها، مقابل اجلوهر املوجود بنفسه ّ
 .ّوالقادرية

ّ املقام هي أمور إضافية اعتبارية ال مصداق ّفاملراد بالصفات اإلضافية يف ّ
ّ وذلك ألن اإلضافة عبارة عن نفس النسبة بني أمرين، أي بني ؛ هلاّخارجي

ّالذات اإلهلية وغريها، ومن الواضح أن النسبة القائمة بالطرفني ال حقيقة هلا ّ. 
ّالعاملية «ّوإىل هذا املعنى أشار املحقق السبزواري يف رشح الغرر بقوله 

ّنفس النسبة التي بني العلم واملعلوم وكالقادرية التي هي نفس النسبة بني 
 .)٢(»القدرة واملقدور

ّ هذا الضوء فاملراد بالصفات اإلضافية يف املقام أعم من الصفات يف ّ
ّالذاتية والصفات الفعلية  إذ النسبة كام تكون بني العامل واملعلوم كذلك تكون ؛ّ

ّالواضح أن صفة اخللق من الصفات الفعليةبني اخلالق واملخلوق، ومن  ّ. 
 
ّإن ما تقدم من أن الصفات اإلضافية ليس هلا ما بإزاء يف اخلارج : إن قيل ّ ّّ

ّألهنا إضافة ونسبة بني أمرين، والنسبة القائمة بالطرفني ال حقيقة هلا، ينايف ما 
ّتقدم من املصنّف من أن النسبة بني الطرفني كالنسبة بني  زيد وقائم يف قولنا ّ

ّإن الوعاء الذي يتحقق فيه «:  حيث قال؛ّ هلا حتقق يف اخلارج)زيد قائم( ّ
ّالوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سواء كان الوعاء 
املذكور هو اخلارج أو الذهن، وذلك ملا يف طباع الوجود الرابط من كونه غري 

                                                        
 .١٥٢ ص:ة عرشة، مصدر سابق، الفصل التاسع من املرحلة احلاديبداية احلكمة)  ١(
 .٥٤٣ ص٣ج: ّ، املحقق السبزواريرشح املنظومة)  ٢(
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ّجود كل منهام هو بعينه وعاء وجوده، خارج من وجود طرفيه، فوعاء و
ّفالنسبة اخلارجية إنام تتحقق بني طرفني خارجيني، والنسبة الذهنية إنام بني  ّّ ّ ّّ

ّوالضابط أن وجود الطرفني مسانخ لوجود النسبة الدائرة . ّطرفني ذهنيني
 .)١(»بينهام وبالعكس

 وبني )العامل( فلامذا ال تكون النسبة بني الواجب ؛وعىل هذا األساس
 ً موجودة يف اخلارج أيضا؟)ّهي العامليةو(املعلوم 

ّإن النسبة واإلضافة يف املقام إما بني الصفات الذاتية كالعلم : اجلواب ّ ّ
ّوبني غريها، وإما بني الصفات الفعلية كاخللق والرزق.. والقدرة وبني غري ... ّ

 .الواجب تعاىل
ًة كالنسبة بني العلم مثال إىل ّفإن كانت النسبة واإلضافة يف الصفات الذاتي

ّاملعلوم التي تسمى العاملية، فإن املعلوم إما هو عني الذات اإلهلية وإما غري  ّ ّّ ّّ
ّ فإن كان املعلوم عني الذات اإلهلية، . وهو العلم يف مقام الفعل،ّالذات اإلهلية

ّ ألن العامل هو الذات اإلهلية،؛ّثنينية بني العامل واملعلومافال توجد   واملعلوم هو ّ
ًالذات اإلهلية أيضا ّ ومها يشء واحد، فال توجد نسبة بينهام، مع أن النسبة فرع ،ّ ٌ

 لذا ؛ًوجود شيئني ـ زيد والقيام مثال ـ فال معنى للنسبة بني اليشء ونفسه
ّتكون النسبة يف املقام اعتبارية ال حتقق هلا يف اخلارج، نعم العقل حيلل ذلك  ّ ّ

ّملعلوم وجيعل النسبة بينهام، وإال ففي الواقع اخلارجي ال ويعترب العامل غري ا
 .وجود للنسبة بني اليشء ونفسه

ّوإن كان املعلوم غري الذات اإلهلية الذي هو فعل من أفعال الذات، فهو 
ّوإن كان املعلوم غري العامل أو الفاعل، ألن املعلوم هو الفعل والفاعل والعامل 

ّهو الذات، إال أن هذا املعل ّوم ليس له يف نفسه يشء، وإنام هو وجود رابط ّ

                                                        
 .٢٩ص: ّ، مصدر سابق، الفصل األول من املرحلة الثانيةهناية احلكمة)  ١(
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ّمتعلق بعلته، ألن كل ما سوى الواجب فهو وجود رابط عني الفقر واحلاجة  ّ ّّ
ّوالتعلق بعلته، فال توجد نسبة بني شيئني نعم، العقل يلتفت إىل هذه . ّ

ّالوجودات الرابطة ويعتربها وجودات مستقلة يف نفسها منحازة، فيتصور  ّ
 .ّ الواجب تعاىل نسبة خاصةبينها وبني

ّفالصفات اإلضافية كالعاملية والقادرية هي نسبة رابطة بني العامل  ّ ّ
واملعلوم، أو نسبة رابطة بني القادر واملقدور، فحينام تنسب املعلوم إىل العامل 

ّيقال العاملية ّوهكذا األمر يف الصفات الفعلية كاخلالقية والرازقية التي هي  .ُ ّ ّ
ّ بني الذات اإلهلية وفعلها، فإن ذلك الفعل ال استقالل له يف نسبة وإضافة ّ

ّنفسه، وإنام وجوده وجود رابط تعلقي ال شيئية له يف نفسه، فال توجد نسبة  ّ ّ
ّبني شيئني لكي تكون النسبة متحققة يف اخلارج، وإنام العقل يعترب غري  ّ

ّالواجب تعاىل وجودا استقالليا فيتصور النسبة بينه وبني ًّ  . الواجبً
ّوهبذا يتضح أن الصفات اإلضافية أمور اعتبارية ليس هلا ما بإزاء يف  ّ ّ ّ

ّ وهلذا جعلت الصفات اإلضافية مقابل الصفات احلقيقية التي هي ؛اخلارج ّ
ّأمور حقيقية ُ. 

 
 :ّيمكن تقديم وجهني لسبب تسمية هذه الصفات باإلضافية

ّن هذه الصفات صفات زائدة عىل الذات هو ألجل أ: ّالوجه األول
ّاعتبارية ال حقيقية، فال تكون الذات اإلهلية مصداقا للصفات االعتبارية،  ّ ّ ًّ

وال ريب يف زيادة «: وإىل هذا املعنى أشار املصنّف يف بداية احلكمة بقوله
ّالصفات االعتبارية عىل الذات اإلهلية ٍ ألهنا معان؛ّ ّ اعتبارية، وجلت الذات أنّ ّ 

 .)١(»ًتكون مصداقا هلا
                                                        

 .١٦١، صةالفصل الرابع من املرحلة الثانية عرش: ، مصدر سابقبداية احلكمة)  ١(
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ّإننا حينام ننظر إىل عامل اإلمكان وإىل فعله تعاىل بنحو : الوجه الثاين
ّاالستقاللية ـ ال بنحو الوجود الرابطي واملعنى احلريف ـ حتصل نسبة بني 
ّالواجب تعاىل وبني فعله، وعىل هذا األساس سميت هذه النسبة إضافية  ؛ّ

ذلك باعتبار من العقل الذي فرض عامل اإلمكان ّألهنا قائمة بطرفني، وإن كان 
 .ً عاملا مستقال

 
ّبعد أن قسمنا الصفات إىل ثبوتية وسلبية، ثم الثبوتية إىل حقيقية  ّ ّ ّّ ّ

ّوإضافية، يأيت تقسيم فرعي ّ آخر وهو أن الصفات الثبوتية احلقيقية تنقسم ّ ّ إىل ّ
ّصفات حقيقية حمضة وإىل حقيقية ذات إضافة ّ. 

ًوهي الصفات التي ال تتوقف ـ مصداقا : ّالصفات احلقيقية املحضة ّ
ّ، فإن صفة احلياة ال حتتاج يف حتققها يف »ّاهللا حي«ًومفهوما ـ عىل الغري، كقولنا  ّ

ّالواجب وال يف تصورها إىل الغري، فهي عالوة عىل أهنا صفات حقيقية بذا هتا، ّّ
ّهنا صفات حقيقية هلا ما بإزاء يف اخلارج قائمة إ إذ ؛ال توجد إضافة يف معانيها ّ

ّبذاهتا، فال حتتاج يف حتققها وال يف تصورها إىل الغري ّ. 
وهي الصفات التي أخذت اإلضافة يف : ّالصفات احلقيقية ذات اإلضافة

ًمفهومها، فهي يف تصورها متوقفة عىل الغري كالعلم مثال ّ ال نستطيع أن  ف،ّ
ّنتصور صفة العلم من دون معلوم، وهكذا األمر يف صفة القادر واخلالق 

 .اونحومه
ّفإن كانت الصفة من الصفات الذاتية فهي متوقفة يف تصورها عىل الغري،  ّّ

ّوإن مل تتوقف يف حتققها عىل الغري ّ. 
ّوإن كانت الصفة من الصفات الفعلية فهي متوقفة عىل الغري يف تصوره ا ّّ

 .ّومفهومها ويف حتققها، كاخللق والرزق ونحوها
ّوهبذا يتضح أن الصفات احلقيقية املحضة ال يوجد هلا مصداق من  ّ ّ
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ً ألن الصفات الفعلية متوقفة عىل الغري مصداقا ومفهوما، يف ؛ّالصفات الفعلية ً ّ ّّ
ًن الصفات احلقيقية املحضة ال تتوقف عىل الغري ال مصداقا وال إحني  ّ ّّ
ّا، أما الصفات احلقيقية ذات اإلضافة فلها مصاديق من الصفات مفهوم ّ ً

ًالفعلية كاخللق والرزق، وهلا مصاديق من الصفات الذاتية أيضا كالعلم ّ ّ. 
 

ًهذا التقسيم يف عرض التقسيم األول الذي عده املصنّف تقسيام أوليا ّ ّ ًّ ّ)١(. 
ّصفات الذاتية والفعلية من خالل بيان الضابطة ّويتضح الفرق بني ال ّ

ّأن الصفات الذاتية هي  :، وحاصلهاّالفلسفية التي أشار إليها املصنّف يف املتن ّ
ّما يكفي اتصاف الذات اإلهلية هبا فرض الذات اإلهلية وحدها من دون حاجة  ّ ّ
إىل فرض أمر خارج عن الذات، كصفة احلياة والعلم والقدرة، فهي صفات 

ّكاملية، والواجب تعاىل ال يشذ عنه أي كامل وجودي ّ  .ّ، كام تقدمّّ
ّأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي حيتاج االتصاف هبا إىل فرض  ّ ّ
ًحتقق الغري مسبقا، فام مل يوجد هللا تعاىل خلق فال يمكن وصفه باخلالق، وما مل  ّ

وما مل يكن هناك يكن هناك ما يرزقه تعاىل فال يمكن وصفه تعاىل بالرازق، 
 .ّيشء حيييه مل يتصف بصفة اإلحياء وهكذا

ّوهنالك ضابطة أخرى كالمية للتمييز بني الصفات الذاتية والفعلية  ّ ّ
 .ذكرها الشيخ الكليني، سوف نشري إليها يف آخر الفصل

ّومن املعلوم أن تقسيم الصفات إىل ذاتية وفعلية جيري يف مجلة من  ّ ّ
ّالصفات السلبية يمكن أن تكون ذاتية من قبيلِّالتقسيامت املتقدمة، ف  ليس :ّ

 ليس بظامل، وكذا جيري هذا :ّبجاهل، ويمكن أن تكون فعلية من قبيل
ّالتقسيم يف الصفات اإلضافية كالعاملية والقادرية واخلالقية والرازقية، وجيري  ّ ّ ّ ّ

 .ّكذلك يف الصفات احلقيقية ذات اإلضافة كالعامل والقادر واخلالق
                                                        

 .١٦٠ص: ، مصدر سابقبداية احلكمةانظر )  ١(
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ّ الصفات احلقيقية املحضة ال تكون إال صفات ذاتية،نعم ّّ. 
َومن اجلدير بالذكر أن األ ّ ّوىل تقديم تقسيم الصفات إىل ذاتية وفعلية عىل ِّ ّ

ّهو تقسيم الصفات الثبوتية إىل حقيقية وإضافيةوالتقسيم السابق  ّ ّ ألن تقسيم ؛ّ
ّالصفات الثبوتية إىل حقيقية وإضافية تقسيم ثانوي ّ ّ ّف التقسيم إىل ذاتية  بخال،ٌّ

ّوفعلية، الذي هو تقسيم أويل كام تقدم ّ ٌّ. 
 
 .»ّقد تقدم«: R قوله �

 .ةة عرشنييف الفصل الرابع من املرحلة الثا
 .»ه وكربيائهتّ عزةعىل ما يليق بساح«: R قوله �

ّأي يتصف الباري هبذه الصفات بام يتالءم مع ذاته املقدسة من عدم  ّ
 .ّناهي واملحدودية وأن تكون هذه الصفات عني ذاتهالت

 .»ّال يكون إال سلب الكامل«: R قوله �
ّألن الصفات السلبية تفيد سلب النقص، وسلب النقص ليس إال سلب  ّ ّ
ّسلب الكامل، ومن املعلوم أن سلب سلب الكامل الزمه الكامل، ال أن سلب  ّ

ّ ألن العدم ال وجود له إال؛السلب عني الكامل  باالعتبار، فهو مقابل للوجود، ّ
: وال يمكن أن يكون اليشء عني مقابله، وإىل هذا املعنى أشار املصنّف بقوله

ّمما يدل عىل مغايرة الراجع للمرجوع إليه» فريجع إىل إجياب الكامل« ّ. 
 .»ّفقد اتضح يف املباحث السابقة«: R قوله �

 .ةأي يف الفصل الرابع من املرحلة الثانية عرش
 .»صفات الذات هي التي يكفي يف انتزاعها فرض الذات فحسب «: قوله�

ّهذا التعريف للصفات الذاتية غري تام ّ ألنه ال يشمل الصفات احلقيقية ؛ّ ّ
ّذات اإلضافة كالعامل والقادر التي هي من الصفات الذاتية التي ال يكفي 

ّفرض الذات النتزاعها، وإنام يتوقف انتزاعها عىل مالحظة الغ ري، لذا كان ّ
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ّوىل يف تعريف الصفات الذاتية بأهنا الصفات التي يكفي يف حتققها َاأل ّ ّ
ّ فرض نفس الذات املقدسة، وليس التي يكفي يف ،ّواتصاف الذات هبا

ّ ألن الصفات احلقيقية ذات اإلضافة يتوقف ؛انتزاعها فرض الذات فحسب ّّ
 .انتزاعها عىل فرض ومالحظة الغري

ّ نشري إىل الضابطة الكالمية للتمييز بني الصفات ويف ذيل هذا البحث
ّالذاتية والصفات الفعلية ّ: 

 
ّهذه الضابطة ذكرها الشيخ حممد بن يعقوب الكليني يف الكايف، 

ّإن الصفات الفعلية هي كل صفة اتصف هبا الواجب وبضدها من  :وحاصلها ّ ّ ّ ّ
ّقبيل الرضا والغضب واحلب والكره والبسط والقبض، فاهللا تعاىل يرىض  ِّ

 ...ّويغضب وحيب ويكره ويبسط ويقبض
ّأما الصفات الذاتية فهي كل صفة اتصف الواجب بأحد طرفيها ومل  ّ ّ ّ
ّيتصف بالطرف اآلخر، من قبيل العلم والقدرة واحلياة، فالواجب تعاىل ال 

ًيمكن أن يتصف تارة بالعلم  ّوتارة أخرى باجلهل، وال بالقدرة مرة وبالعجز ّ ً
ًمرة أخرى، وال باحلياة تارة وباملوت أخرى ًُ  .وهكذا.. ّ

ّإن كل شيئني وصفت اهللا هبام وكانا «: وبحسب تعبري الشيخ الكليني ّ
ّأنك تثبت يف الوجود : ًمجيعا يف الوجود فذلك صفة فعل، وتفسري هذه اجلملة

 فلو كانت .ّرضاه وما يسخطه وما حيب وما يبغضما يريد وما ال يريد وما ي
ًالعلم والقدرة كان ما ال يريد ناقضا لتلك الصفة، كاإلرادة من صفات الذات 

ًولو كان ما حيب من صفات الذات كان ما يبغض ناقضا لتلك الصفة ّ«)١(. 
                                                        

ّ، لثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني الرازي، صححه وعلق يفاألصول من الكا)  ١( ّ ّ
  هـ، كتاب ١٤٠١ّعيل أكرب الغفاري، دار صعب، دار التعارف، بريوت، الطبعة الرابعة : عليه

 .١١١ ص١ج: التوحيد، مجلة القول يف صفات الذات وصفات الفعل
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ّ عنه بكل صفة منها يوصفات الذات تنف«: وعن صفات الذات قال
ُضدها، يقال ّمل وسميع وبصري وعزيز وحكيم، غني، ملك، حليم، ّحي وعا: ّ
ّ واحلياة ضدها ،ّ والقدرة ضدها العجز،ّفالعلم ضده اجلهل. عدل، كريم

ّ والعزة ضدها الذلة،املوت ّ ّ وضد احللم العجلة ،ّ واحلكمة ضدها اخلطأ،ّ
 .)١(»ّ وضد العدل اجلور والظلم،واجلهل

تحقيق للمصنّف وليس من هذا ال«: ّويف حاشية هذا النص يقول املجليس
َ وغرضه الفرق بني صفات الذات وصفات الفعل وأبان ذلك ،ّتتمة اخلرب
ّإن كل صفة وجودية هلا مقابل وجودي: ّاألول :بوجوه ّ ّ  فهي من صفات ،ّ

ّ ألن صفاته الذاتية كلها عني ذاته، وذاته مما ال ؛األفعال ال من صفات الذات ّ ّ ّ
ّضد له، ثم بني ذلك يف ضمن األ ّ ّمثلة وإن اتصافه سبحانه بصفتني متقابلتني ّ ّ

ُذاتيتني حمال ّ. 
 .يقدر أن يعلم: ُوال جيوز أن يقال: ما أشار إليه بقوله: والثاين

ّأن القدرة صفة ذاتية تتعلق باملمكنات ال غري، فال تتعلق : واحلاصل ّ ّ ّ
ّبالواجب وال باملمتنع، فكل ما هو صفة الذات هو أزيل ما ّ غري مقدور، وكل ّ

 .)٢(»ُهو صفة الفعل فهو ممكن مقدور، وهبذا يعرف الفرق بني الصفتني
ّإذن الضابطة الكالمية للتمييز بني صفات الفعل وصفات الذات هي أن  ّ
ّكل ما وصف به اهللا وبام يقابله فهو صفة فعل، وكل ما ال يتصف به الواجب  ّ ّ

ّإال بأحد طرفيه دون اآلخر فهو صفة ذاتية ّ. 
 

                                                        
 .١١٢ ص:ملصدر نفسها)  ١(
 .١١١ ص١ج: الكايف، مصدر سابق)  ٢(



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٣٤٤

 

 
 

 :ّكرس هذا الفصل للبحث يف مسألتني
ّيف معنى اتصاف الواجب بالصفات، إذ توجد ثالثة : املسألة األوىل
 :ّاجتاهات يف املقام

 .مغايرة الذات للصفات، وهو مذهب األشاعرة: ّاألول
ّإن الذات اإلهلية تقوم بأفعال من اتصف هبذه الصفات، وهو : الثاين ّ ّ

 .مذهب املعتزلة
ّإن االتصاف هو أن الذات اإلهلية سنخ ذات ال تفقد يف ذاهتا أي: ثالثال ّ ّ ّّ 

 .ّكامل من الكامالت، وهو مذهب اإلمامية
ّيف تقسيامت الصفات، حيث قسمت الصفات إىل عدة : املسألة الثانية ّ

 :تقسيامت
ّ ـ تقسيم الصفات إىل ثبوتية وسلبية١ ّ. 
ّ ـ تقسيم الصفات الثبوتية إىل حقيقية وإض٢  .ّافيةّ
 .ّ ـ تقسيم الصفات احلقيقية إىل حمضة وذات إضافة٣
ّ ـ تقسيم الصفات إىل ذاتية وفعلية٤ ّ. 
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 ِ الذاتِعنـ  ِ املنتزعةِ الذاتيةِ يف الصفاتَ الباحثنيُ كلامتْاختلفت
 : ٍعىل أقوالـ  عداها ّ عامِ النظرِقطوعة املِالواجبة
،  األخرىُ منها عنيٍ واحدةُّ وكل،ِ املتعاليةِ الذاتُا عنيّأهن: ُلّاألو

 . إىل احلكامءٌوهو منسوب
ها ، ِ بقدمٌ قديمةَ هلا ، فهيٌ الزمةِ عىل الذاتٌ زائدةٍا معانّأهن: الثاين

 . إىل األشاعرةٌوهو منسوب
 .اميةّ إىل الكرَسبُ، عىل ما نٌ حادثةِ الذات عىلٌا زائدةّأهن: الثالث
 َ منها فعلِالصادر ِ الفعلُ هبا كونِ الذاتِصافّ معنى اتّأن: الرابع

 َ الصادرَ الفعلّ أنً عاملةِ املتعاليةِ الذاتِفمعنى كون. ِ بالصفةَسّن تلبَم
 ًةا قادرِومعنى كوهن.  العاملُ، كام يفعلٍ عقالئيةٍ ذو غايةٌ حمكمٌمنها متقن

 . الصفاتَ منابٌ نائبةُ، فالذاتِ القادرِ منها كفعلَ الصادرَ الفعلّأن
 ِ معنى إثباتّأن: ، وهوَ آخرٍ إىل قولُهم امليلِن بعضِ مُام يظهرّورب
 ً مثالِ والقدرةِ والعلمِ احلياةِ فمعنى إثبات.هاُ ما يقابلُ نفيِالصفات
 .ِ والعجزِ واجلهلِ املوتُنفي

ً ها مجيعاّ، لكنِ الذاتُ عنيَ الذاتيةِ الصفاتّنهم أِن بعضِ مُويظهر
 .ٌ مرتادفةُ واأللفاظٍ واحدًبمعنى
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ّعقد املصنّف هذا الفصل إلثبات أن الصفات الذاتية عني الذات اإلهلية،  ّ ّ
ُوأن كل واحدة منها عني األخرى ّ ّ. 

ّواملراد بالصفات الذاتية هي الصفات الذاتية احلقيقية سواء كانت  ّ ّحقيقية ّ
ّحمضة كاحلياة، أم حقيقية ذات إضافة كالعلم والقدرة، كام رصح املصنّف  ّ

 .)١(بذلك يف بداية احلكمة
ّأما الصفات اإلضافية كالعاملية والقادرية فقد رصح املصنّف يف الفصل  ّ ّ ّ ّ

ّ من بداية احلكمة بكوهنا اعتبارية زائدة حيث ةة عرشنيالرابع من املرحلة الثا
ٍيب يف زيادة الصفات اإلضافية عىل الذات املتعالية ألهنا معانوال ر«: قال ّ ّ 

ًاعتبارية، وجلت الذات أن تكون مصداقا هلا ّ ّ«)٢(. 
ّالصفات اإلضافية «: وقال احلكيم السبزواري يف تعليقته عىل األسفار

ّأيضا ـ أعني املضافات احلقيقية ال املشهورية ـ زائدة عىل ذات املوصوف، وإال  ّ ّ ً
ّ، وعىل هذا فال تكون الصفات اإلضافية عني )٣(»املوصوف نسبة حمضةلكان 

 .ّالذات اإلهلية
 

ّقبل استعراض األقوال التي أشار إليها املصنّف يف هذا الفصل البد من 
ُاإلشارة إىل االجتاهات التي ذكرت يف كلامت علامء الكالم يف هذا املجال ّ. 

ّاك عدة نظريات يف قدرة اإلدراك اإلنساين عىل معرفة الصفات الكاملية هن ّ ّ
ّللواجب، حيث إن هناك إشكالية يف هذا املجال، حاصلها ّأن الصفات : ّ

                                                        
 .١٦١ص: ، مصدر سابقبداية احلكمةانظر )  ١(
 .١٦١ ص:ملصدر نفسها)  ٢(
 .١١٩ ص٦ج: ، مصدر سابقتعليقة احلكيم السبزواري عىل األسفار)  ٣(
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ّالذاتية من العلم والقدرة واحلياة مستمدة من مصاديق مادية، مما يلزم جعل  ّ ّّ
 هذه هذه الصفات حمدودة، فكيف يمكن وصف الواجب تعاىل بمثل

ُالصفات املحدودة وما حتمله من خصائص مادية؟ وقد أشري إىل هذه  ّ
ّاإلشكالية يف نصوص عدد من الباحثني من قبيل النص الذي يذكره أحد  ّ

ّاملتخصصني يف القواعد الفلسفية يف الفلسفة اإلسالمية بقوله ّ اآلن ينبثق «: ّ
ّك مع أي يشء يف شرتتّإذا كانت ذات واجب الوجود املقدسة ال : هذا السؤال

ّأي أمر من األمور، فكيف يتم تفسري إطالق املفاهيم العامة بشأن ذات احلق  ّ ّ ّ
 .)١(»ُتبارك وتعاىل وسائر املوجودات األخر؟

ّومن الواضح أن منشأ هذه اإلشكالية هو  ّمزاولة اإلنسان للحس ّأن «ّ
ّواملحسوس مدى حياته وانكبابه عىل املادة وإخالده إىل األرض عو ده أن ّ

ّيمثل كل ما يعقله ويتصوره متثيال حسيا وإن كان مما ال طريق للحس واخليال  ّ ّّ ً ًّ ّ
ّ كالكليات واحلقائق املنزهة عن املادة،ّإليه البتة ، وعىل هذا فقد اقتضت )٢(»ّّ

ّعادة اإلنسان وأنسه باملادة أن يصور لربه صورا خيالية عىل حسب ما يألفه  ّ ّ ًّ ُ
ّمن األمور احلسية، ف بصورة إنسان فوق الساموات «ّيصور الباري تعاىل ّ

ّجالس عىل عرش امللك يدبر أمر العامل بالتفكر ويتممه باإلرادة واملشية  ّّ ّ
ّواألمر والنهي، وقد رصحت التوراة املوجودة بأن اهللا سبحانه كذلك، وأنه  ّ ّ

  )٣(»ًتعاىل خلق اإلنسان عىل صورته، وظاهر األناجيل أيضا ذلك

 :ّ نظريات لإلجابة عنها، وهيّ اإلشكالية برزت ثالث ضوء هذهيفو
                                                        

ّالقواعد الفلسفية الكلية يف الفلسفة)  ١( ، غالم حسني إبراهيمي، ديناين، الطبعة الثانية، طهران ّ
ّ للسيد كامل احليدري، الطبعة األوىل التوحيدًنقال عن ّ بالفارسية، ٤٦١ ص٣ج: م١٩٧٨
 .١٦٢ ص١ج: م، دار الصادقني٢٠٠٠

 .٢٧٢ ص١٠ ج:، مصدر سابقّ، العالمة الطباطبائيامليزان يف تفسري القرآن)  ٢(
 .١٦٣ ص١٠ ج:ملصدر نفسها)  ٣(
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ّنظرية املشبهة: ّالنظرية األوىل ّ. 
ّنظرية املعطلة: ّالنظرية الثانية ّ. 
ّإمكانية معرفة الصفات بوجه خاص: ّالنظرية الثالثة ّ. 

ّ مع بيان النظرية ،ّما ييل نستعرض هذه النظريات بصورة خمترصة ويف
 .الصحيحة

 
ّحاصل هذه النظرية هو أن املفهوم من هذه الصفات يصدق عىل الواجب  ّ
ّوعىل املمكن عىل حد سواء، فكام أن لإلنسان جوارح وأعضاء حقيقية من يد  ّ ٍّ

.. ُن يبرص هبامان يسمع هبام وعيناُفكذلك اهللا تعاىل له اذن... ورجل ورأس
 .وهكذا

ّوضيحية ملقاالهتم حيث وقد نقل الشهرستاين يف امللل والنحل نصوص ت
ُّحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان جيوز الرؤية يف دار الدنيا وأن «: قال ّّ

اعفوين عن الفرج : ّيزوروه ويزورهم، وحكي عن داود اجلواريب أنه قال
ٌإن معبوده جسم وحلم ودم وله : ّواللحية واسألوين عام وراء ذلك، وقال ّ

ُوعينني واذنني، ومع ذلك جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان 
ٌجسم ال كاألجسام وحلم ال ِّحوم ودم ال كالدماء، وكذلك سائر الصفات  كاللٌ ٌ

هو : ّه يشء، وحكي عنه أنه قالهًوهو ال يشبه شيئا من املخلوقات وال يشب
ّأجوف من أعاله إىل صدره مصمت ما سوى ذلك وأن له وفرة سوداء وله 

ل من االستواء والوجه واليدين واجلنب ّ، وأما ما ورد يف التنزيّشعر قط
 إىل غري ذلك من الصفات التي أجروها عىل )١(»...ّواملجيء واإلتيان والفوقية

 .ما يتعارف يف صفات األجسام
                                                        

 .١٠٥ ص١ج: ، الشهرستاينامللل والنحل)  ١(
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ًإن القول بتشبيه الواجب تعاىل باإلنسان وكونه مركبا من أعضاء، يلزم  ّّ
ًأن يكون الواجب تعاىل مركبا  ّمن أعضاء حمدودة، وهو ينايف ما تقدم يف ّ

ّ غري مركب بأي نحو من أنحاء ًااملباحث السابقة من كون الواجب تعاىل بسيط ّ
 .ّالرتكب

ّوهنالك عدد وافر من النصوص القرآنية والروائية التي تدل برصاحة  ّ ّ
ّعىل بطالن نظرية املشبهة، ومن هذه النصوص ّ: 

 .)١١: الشورى( >765432 1<: قوله تعاىل
 .)١٠٣: األنعام( >: 9 8 765<: وقوله تعاىل

ّكذب العادلون باهللا إذ شبهوه بمثل «:  قالDوعن أمري املؤمنني
ّ جتزية املجسامت هأوّ وجز،وه حلية املخلوقني بأوهامهمّ وحل،أصنافهم

 عىل اخللقة املختلفة النوى بقرائح عقوهلم، وكيف هّبخواطرهم، وقدرو
ّه مقدرا يف روايات األوهام، وقد ضلت يف إدراك ّيكون من ال يقدر قدر ً ّ
ّ ألنه أجل من أن حيده ألباب البرش بالتفكري، أو ،كنهه هواجس األحالم ّ ّ

ّحييط به املالئكة عىل قرهبم من ملكوت عزته بتقدير، تعاىل عن أن يكون له 
ّ ألنه اللطيف الذي إذا أرادت األوهام أن تقع عليه يف ،ّكفؤ فيشبه به

ّت غيوب ملكه، وحاولت الفكر املربأة من خطر الوسواس إدراك عميقا
ًعلم ذاته، وتوهلت القلوب إليه لتحوي منه مكيفا يف صفاته، وغمضت  ّ
ّمداخل العقول من حيث ال تبلغه الصفات لتنال علم إهليته، ردعت خاسئة 
ّوهي جتوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه سبحانه، رجعت إذ 

ُنه ال ينال بجوب االعتساف كنه معرفتهً معرتفة بأ،جبهت ، وهي واضحة )١(»ّ
                                                        

 .١٢٦ ص٩١اخلطبة : الح، الدكتور صبحي الصهنج البالغة)  ١(
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 .هيّالداللة عىل تنزيه الباري تعاىل عن أية شائبة تشب
ّويف نص آخر يكشف فيه عن كيفية تنزيه املالئكة للواجب تعاىل  ّ

ّال يتومهون رهبم بالتصوير، وال تقعد القلوب منه عىل كيفية، «: Dيقول ّ ّ
ّ، وهذا النص )١(»يض، وال حتيط به األبصار والقلوبوال تناله التجزئة والتبع

ّوأنك أنت اهللا الذي مل تتناه «: Dّيلتقي يف مضمونه مع نص آخر يقول فيه
ًيف العقول فتكون يف مهب فكرها مكيفا، وال يف خواطرها فتكون حمدودا  ً ّ ّ

 .)٢(»ًفاّمرص
 حدس اهلمم، وال ينالهُبعد فتبارك اهللا الذي ال يبلغه «: Dكام يقول

 .)٣(»الفطن
ّهو احلق املبني، أحق وأبني مما ترى العيون، مل تبلغه العقول «: ًوعنه أيضا ّ ّ

ًبتحديد فيكون مشبها، ومل تقع عليه األوهام بتقدير فيكون ممثال ّ ً ّ«)٤(. 
ّوغري ذلك من النصوص الرشيفة التي تدل بوضوح عىل بطالن نظرية  ّ

 .ّاملشبهة
 

ّ النظرية السابقة التي أفرطت يف تشبيه الواجب تعاىل، نشأت يف مقابل
ّنظرية أخرى أرادت التحرر من التشبيه، لكنّها وقعت يف أسارة التعطيل،  ّ

ّإن : حيث حكمت بتعطيل العقول عن معرفة الواجب ومعرفة صفاته، فقالت
ّالواجب تعاىل وإن كان يتصف بالعلم والقدرة واحلياة، إال أنه ليس بإ مكان ّّ

ّأحد أن يتعرف عىل صفاته تعاىل، وليس ملعرفته سبيل إال ما ورد يف الكتاب  ّ
                                                        

 .١١٥  ص٨٥: ، اخلطبةهنج البالغة)  ١(
 .١٣٨ ص٩١ اخلطبة :ملصدر نفسها)  ٢(
 .٢١٧ ص١٥٥ اخلطبة :ملصدر نفسها)  ٣(
 .٢٢٥ ص١٦٠ اخلطبة :ملصدر نفسها)  ٤(
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والسنّة من دون بحث ونقاش، ومن مجلة كلامهتم يف املقام ما ذكره مالك حينام 
االستواء معلوم «:  حيث قال)٢٩: البقرة( >_  `<: ُسئل عن قوله تعاىل

 .)١(»بدعةوالكيف جمهول، واإليامن به واجب والسؤال عنه 
ّونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال ّكل ما وصف اهللا به نفسه يف كتابه «: ُ

 .)٢(» تالوته والسكوت عليههفتفسري
ّوقد أشار العالمة الطباطبائي هلذه النظرية يف ذيل قوله تعاىل ّ :>  _

b  a  `< )للناس يف معنى العرش بل «:  حيث قال)٥٤: األعراف
 واآليات التي يف هذا املساق مسالك >+  ,(  *    <: يف معنى قوله

ّ فأكثر السلف عىل أهنا وما يشاكلها من اآليات من املتشاهبات التي ؛خمتلفة
جيب أن يرجع علمها إىل اهللا سبحانه، وهؤالء يرون البحث عن احلقائق 

ّالدينية والتطلع إىل ما وراء ظواهر الكتاب والسنّة بدعة ّ«)٣(. 
 

ُ ـ إن استحالة معرفة كنه ذات الواجب وصفاته وإن كانت صحيحة، ١ ّ
ّلكن ذلك ال يعني عدم املعرفة مطلقا كام سيأيت بيانه يف النظرية الثالثة ً. 

ّ ـ إن هذه النظرية تقودنا إما إىل تعطيل املعرفة وهو خالف ما نجده ٢ ّ ّ
ّتعد معرفة اهللا من ّبالوجدان احلاكم عىل إمكانية معرفة الواجب وصفاته، بل 

 .مجلة ما أودع الباري تعاىل من غرائز يف النوع البرشي
ّوإما إىل إثبات ضده، فإن نفي ما نفهم من العلم يلزم منه إما نفي العلم  ّّ ّ

ُعن الواجب تعاىل أو إثبات ضده وهو اجلهل، وكالمها حمال ّ. 
                                                        

  .٨٧ ص١ج: ، الشيخ جعفر السبحاينّاإلهلياتًنقال عن )  ١(
 .نفسهاملصدر )  ٢(
  .٥٣ ص٨ج: ، مصدر سابقالقرآنامليزان يف تفسري )  ٣(
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ّمضافا إىل وجود عدد وافر من النصوص القرآنية والروائية ا ّ  ّلدالة عىلً
ّدحض نظرية املعطلة، كقوله تعاىلو ّإمكانية املعرفة ّ: >  °  ¯  ®  ¬  «

µ     ´  ³  ²± *           Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸
Ä  Ã * Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æ< )ـ  ١: احلديد

 املباركة صفات وأسامء الباري تعاىل، وكذلك اتحيث تذكر هذه اآلي) ٣
z  y   xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  m  <: اىلقوله تع

{ *   ¨  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }
²  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  © *   ´

      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ
È    Ç< )وغريها من النصوص األخرى التي تذكر  )٢٤ ـ ٢٢: احلرش

ّاألسامء هللا تعاىل، وكذلك النصوص الروائية التي تقدمت مئات الصفات و ّ
ٌهو نور ال ظلمة فيه،  «:Dوالتي تصف اهللا تعاىل بصفات الكامل كقوله

ٌوحياة ال موت فيه، وعلم ال جهل فيه ٌ«. 
ّولعل من أوضح النصوص التي تدحض نظرية التعطيل ما ورد عن اإلمام ّ 

مذهب إثبات :  ثالثة مذاهبّإن للناس يف التوحيد«:  حيث قالDالرضا
فمذهب اإلثبات بتشبيه . بتشبيه، ومذهب النفي، ومذهب إثبات بال تشبيه

 .)١(»جيوز، والطريق يف املذهب الثالث إثبات بال تشبيه جيوز، ومذهب النفي ال ال
 هو تعطيل اإلدراك اإلنساين عن معرفة ؛ّوال خيفى أن املراد بالتعطيل

:  الشيخ املجليس يف تعليقه عىل احلديث، بقولهالتوحيد، كام أشار إىل ذلك
ّحد التعطيل هو عدم إثبات الوجود والصفات الكاملية والفعلية واإلضافية « ّ ّ ّ

ّله تعاىل، وحد التشبيه احلكم باالشرتاك مع املمكنات يف حقيقة الصفات 
                                                        

ّ، الشيخ الصدوق، باب أنه عز وجل ليس بجسم وال صورة، احلديث التوحيد)  ١( ّ  .١٠١ص: ١٠ّ
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 .)١(»وعوارض املمكنات
نادقة،  يف حوار له مع أحد الزDٍّويف نص آخر عن اإلمام الصادق

ّالذي أراد سد باب املعرفة التوحيدية متذرعا بأن إدراك العقل اإلنساين ال  ً ِّ ّ ّ
ّفإنا مل نجد :  بقولهD اإلمامهًيزيد عىل كونه أوهاما، كام هو واضح يف سؤال

ًموهوما إال خملوقا، قال أبو عبد اهللا ًّ D :» لو كان ذلك كام تقول لكان
ّالتوحيد عنا مرتفعا ألنا مل نكل ّ ً ّكل : ّف أن نعتقد غري موهوم ولكنا نقولّ

ّ والبد من ،ّ ومتثله فهو خملوقّ مدرك، فام جتده احلواسّموهوم باحلواس
صانع األشياء خارج من اجلهتني املذمومتني إحدامها النفي إذ كان ّأن إثبات 

النفي هو اإلبطال والعدم، واجلهة الثانية التشبيه إذ كان التشبيه من صفة 
 .)٢(»لظاهر الرتكيب والتأليفاملخلوق ا

ّ أن التعطيل يعني إنكار الربوبية Dّويف نص آخر يوضح فيه اإلمام ّ
ّولكن البد من اخلروج من جهة التعطيل والتشبيه ألن «: Dحيث يقول ّ

ّمن نفاه أنكره ورفع ربوبيته وأبطله، ومن شبهه بغريه فقد أثبته بصفة  َ ّ َ
 .)٣(»ّون الربوبيةّاملخلوقني املصنوعني الذين ال يستحق

 والكتاب والسنّة ال ،ّالعقل خيطئهم يف ذلك«: قال املصنّف يف تفسريه
ّ فآيات الكتاب حترض كل التحريض عىل التدبر يف آيات اهللا وبذل .ّيصدقاهنم ّ ّ

ّاجلهد يف تكميل معرفة اهللا ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها  ّ ُ
ًرقات السنّة املتواترة معنىّواالحتجاج باحلجج العقلية، ومتف  توافقها، وال ّ

 .)٤(»ّمعنى لألمر باملقدمة والنهي عن النتيجة
                                                        

 .٢٦٠ ص٣ج: ، مصدر سابقبحار األنوار)  ١(
ّ، باب الرد عىل الثنوية والزنادقة، احلديث ٣٦، للصدوق، الباب التوحيد)  ٢(  .٢٤٥، ص١ّ
  .٢٤٧ ص:ملصدر نفسها)  ٣(
  .١٥٣ ص٨ج: ، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن)  ٤(
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ّ كام سيأيت يف النظرية ،ُنعم، ما ال يمكن معرفته هو كنه الذات والصفات
 .الثالثة

 
ًتتلخص هذه النظرية بأن العقل اإلنساين وإن كان عاجزا عن ّ ّ  معرفة كنه ّ

ّ الستحالة إحاطة املتناهي بالالمتناهي، إال أن ؛ّومتام الذات اإلهلية وصفاته ّ
ذلك ال يعني عدم قدرة العقل اإلنساين عىل معرفة ذات الواجب وصفاته 
بوجه من الوجوه، وهذه احلقيقة يعكس مضموهنا عدد من الروايات الواردة 

 يف Dن اإلمام الصادقِّيف احلديث املتقدم ع، كام Eعن أهل البيت
لو كان ذلك كام تقول لكان التوحيد «: جوابه عن سؤال الزنديق حيث قال

ًعنا مرتفعا ّ«. 
ومعنى احلديث «: ّوقد علق أبو احلسن الشعراين عىل هذا احلديث بقوله

ًأنا مل نكلف بعبادة يشء مل ندركه أصال، بل بيشء ندركه بوجه ونجهل  ّ ّ
ّن وجوده معلوم وإال مل يكن فرق بني احلي حقيقته، وهذا نظري النفس فإ ّ ّ

ً ولكن حقيقته جمهولة ألكثر الناس، وكثريا من األدوية نعرفها ،ّوامليت ّ
ّبخاصتها يف العالج وآثارها وال نعرف حقايقها، وكذلك نعرف اهللا بوجه وال 

 .)١(»ّنعرفه بكل الوجوه
ّ ضوء هذه النظرية القائلة بإمكانية معرفة الصفات بيفو وجه من الوجوه ّ

ّيمكن اإلجابة عن اإلشكالية القائلة بأن الصفات الذاتية مستمدة من الوجود  ّ ّّ
ّاملادي املحدود، ومن ثم ال يمكن وصف الواجب هبذه الصفات ملحدوديتها ّّ. 

ّوتتلخص اإلجابة عن هذه اإلشكالية بالتفكيك بني املفهوم واملصداق، فإن  ّ ّ
                                                        

عيل : ّ، للموىل حممد صالح املازندراين، حتقيق احلسن الشعراين عىل رشح أصول الكايفتعليقة أيب) ١(
 .٩٤ ص٣ج:  هـ ١٣٨٤أكرب الغفاري، طهران، 



 ٣٥٧.......................................................................................الذات عني ّوأهنا الذاتية الصفات يف

 

ٍّكن والواجب عىل حد سواء باالشرتاك املفهوم وإن كان يصدق عىل املم
ّاملعنوي، لكن خيتلف من حيث املصداق، فإن هذه الصفات من العلم 
ّوالقدرة واحلياة عند اإلنسان صفات زائدة ممكنة حمدودة، أما عند الواجب 

 .تعاىل فهي صفات واجبة ال متناهية غري حمدودة
ّمضافا إىل ما تقدم يف الفصل السابق من أن الواج ب تعاىل ال مشارك له ًّ

 .يف يشء من حيث املصداق
ّ الذي يرسم احلد بني Dّوهذه احلقيقة يلخصها اإلمام أمري املؤمنني

مل يطلع العقول عىل حتديد «: ُاملعرفة املمكنة واملعرفة املحالة حيث يقول
 .)١(»صفته، ومل حيجبها عن واجب معرفته
 يف املعرفة املمكنة، يف ّبني الضابطةي Dّويف نص آخر عن اإلمام الباقر
ّجيوز أن يقال هللا إنه يشء؟ فقال : جوابه للسائل الذي سأله بقوله ُD :

ّنعم، خيرجه من احلدين حد التعطيل وحد التشبيه« ّ ّ«)٢(. 
َمن زعم «: ّ عىل إمكانية املعرفة بقولهD اإلمام الصادقّلقد استدلو

ّأنه يضيف املوصوف إىل الصفة فقد صغر بالكبري، وما » ّ قدروا اهللا حق قدرهّ
باب البحث ممكن، وطلب «: Dفكيف السبيل إىل التوحيد؟ قال: قيل

 ومعرفة صفة الغائب قبل ،ّاملخرج موجود، إن معرفة عني الشاهد قبل صفته
 .»عينه

تعرفه وتعلم «: Dوكيف نعرف عني الشاهد قبل صفته؟ قال: قيل
ّ وتعلم أن ما .علمه وتعرف نفسك به وال تعرف نفسك بنفسك من نفسك

                                                        
الشعراين، ضبط  احلسن املريزا أيب:  ، حتقيق مع تعليقات٨٢ ص١ج: ، الشيخ الكلينيالكايف)  ١(

م، دار إحياء الرتاث العريب ٢٠٠٠ ـ ١٤٢١ّالسيد عيل عاشور، الطبعة األوىل : وتصحيح
 .للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت

  .٨٢ ص١ ج:ملصدر نفسها)  ٢(
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a  `  _  ^  ]\  [    Z  < :فيه له وبه كام قالوا ليوسف
b< ١(»ّفعرفوه به ومل يعرفوه بغريه وال أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب( ،

 .ّوال خيفى ما يف اجلواب من داللة عىل إمكانية املعرفة
ِّأول الدين معرفته«: D أمري املؤمننيقولو واضح الداللة عىل » ّ
ِّ أول الدينD ّ إذ لو مل تكن املعرفة ممكنة ملا عدها؛ة املعرفةّإمكاني ّ. 

ّإنه سبحانه يزيد عىل خلقه يف أن هذه األوصاف بعد كوهنا «: قال املصنّف ّ
ّ ولغريه بالتبع، فهو سبحانه أحق ، له سبحانه بنحو االستقالل،ًمشرتكا فيها

رضة متزلزلة البنيان، ّفإن هذه األوصاف فيهم عا... ّبالعلو والعلم والكرامة
، وعىل هذا األساس )٢(»رة بكدورات اإلمكانّمشوبة بنواقص االعدام، مكد

ُوإن كانت تطلق ... ّفإن مفهوم الوجود ومفهوم الصفات من احلياة والعلم و
ّعىل الواجب واملمكن بمعنى واحد، إال أن مصاديقها متفاوتة خمتلفة مشككة،  ّ ّ

ّم الوجودية املرتبة الالمتناهية يف الشدة التي فللواجب من حقيقة هذه املفاهي ّ ّ
ّال خيالطها نقص وال عدم، أما يف املمكنات فإن مصاديق هذه املفاهيم تتصف  ّ ّ

 .ّباإلمكان واملحدودية
 

 :ّذكر املصنّف ستة أقوال، هي
 

ّأن الصفات الذاتية مجيعا عني الذات اإلهلية، وحاصل هذا القول هو  ًّ ّن أّ
ّبعضها عني البعض اآلخر، وإن اختلفت مفهوما، فإن مفهوم احلياة غري  ً

                                                        
عيل أكرب الغفاري، الطبعة : ، ابن شعبة احلراين، تصحيح وتعليقل عن آل الرسولحتف العقو)  ١(

ّسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفةّ، مؤس١٤٠٤الثانية،   .٣٢٦ص: ّ
 .٦٥ص: مصدر سابق، ّالرسائل التوحيدية)  ٢(
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مفهوم العلم وغري مفهوم القدرة، لكن هذه املفاهيم املختلفة حتكي عن 
ّحقيقة واحدة وهي الذات اإلهلية املقدسة، فالواجب تعاىل علم كله وحياة  ّ ّ

 .ّ وقدرة كلهّكله
ّ أن هذه :معنى كون صفاته عني ذاته«:  الشريازير الدينقال صد

ّالصفات املتكثرة الكاملية كلها موجودة بوجود الذات األحدية ّّ ّ بمعنى أنه ،ّ
ًليس يف الوجود ذاته تعاىل متميزا عن صفته بحيث يكون كل منها شخصا عىل  ًّ ّ

ُ وال صفة منه متميزة عن صفة أخرى له ،حدة ّباحليثية املذكورة، بل هو قادر ّ
 .)١(»بنفس ذاته وعامل بعني ذاته

ّوهذا القول هو احلق وهو مذهب اإلمامية، وسيأيت االستدالل عل  .يهّ
 

ّوهو قول األشاعرة الذين ذهبوا إىل أن الصفات الذاتية السبع، بحسب  ّ
زائدة لم والقدرة واحلياة والسمع والبرص واإلرادة والكالم ـ ـ وهي العاعتقادهم 

ّعىل الذات، بمعنى أن هذه الصفات غري املوصوف، أما الذات اإلهلية وهي  ّ ّ
ّوإنام عاملة بالعلم ال ... ّاملوصوفة، فهي ال عاملة وال قادرة وال حية وال سميعة
ّ نعم هذه الصفات بام أهنا ّبذاهتا، فالعامل والقادر هو الصفة ال الذات املقدسة،

ّصفات هلذا املوصوف، فتنسب إىل الذات من باب وصف اليشء بحال متعلق 
ٍاملوصوف، وهذا هو مرادهم من أن الصفات الذاتية معان ّ  . زائدةّ

ّ من أن »اصطالحات الفنون«واملراد من املعنى هو الصفة الزائدة كام يف 
 :ُلفظ املعنى يطلق عىل أربعة معان

ّيطلق املعنى عىل الصورة الذهنية التي تقصد من اللفظ: ّاألول ُ. 
 .ما قام بغريه وهو الصفة: الثاين

                                                        
 .١٤٥ ص٦ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
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 .ً الظاهرة، ويقابله العني أيضاّما ال يدرك بإحدى احلواس: الثالث
 .)١(ّاملتجدد: الرابع

ّ زائدة هو املعنى الثاين، أي أن الصفات واملراد بكون الصفات معاين
ّ اإلنسان إذا فكر يف :قال األشعري«: قال الشهرستاين؛ هاّالذاتية ما قامت بغري

ًعلم بالرضورة أن له صانعا قادرا عاملا مريدا... ّخلقته من أي يشء ابتدأ ً ً ً  إذ ؛ّ
 لظهور آثار االختيار يف ،ّال يتصور حدوث هذه األفعال املحكمة من طبع

ت أفعاله عليها ّ فله صفات دل،ّالفطرة وتبني آثار اإلحكام واإلتقان يف اخللقة
ًال يمكن جحدها، وكام دلت األفعال عىل كونه عاملا قادرا مريدا ً ً ّ دلت عىل ،ّ

ً ألن وجه الداللة ال خيتلف شاهدا وغائبا، وأيضا ال ؛العلم والقدرة واإلرادة ً ً ّ
ّمعنى للعامل حقيقة إال أنه ذو علم، وال للقادر إال أنه ذو قدرة، وال للمريد إال  ّ ّّ ّ ً

إرادة، فيحصل بالعلم اإلحكام واإلتقان، وحيصل بالقدرة الوقوع ّأنه ذو 
 وحيصل باإلرادة التخصيص بوقت دون وقت وقدر دون قدر ،واحلدوث

ّوشكل دون شكل، وهذه الصفات لن يتصور أن يوصف هبا الذات إال و ن أّ
ًيكون الذات حيا بحياة  .)٢(» للدليل الذي ذكرناه؛ّ

 
ّ الذين ذهبوا إىل أن الصفات زائدة عىل الذات )٣(ّوهذا هو قول الكرامية

ّالزمة هلا، لكنّها حادثة، فالواجب تعاىل ال يتصف حقيقة بأي صفة من  ّ
                                                        

ّ، للباحث العالمة حممد عيل التهانوي، تقدموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم) ١( يم ّ
 .١٦٠١ ص٢ج: الدكتور رفيق العجم: وإرشاف ومراجعة

 .٩٤ ص١ ج:، مصدر سابق، الشهرستاينامللل والنحل)  ٢(
 ، فرقةةوهم طوائف بلغ عددهم اثنتي عرش... ّاهللا حممد بن كرام أصحاب أيب عبد: ّالكرامية)  ٣(

ّالعابدية والتونية والزرينية واإلسحاقية والواحدية،: ّوأصوهلا ستة ّ ّ ّ : انظر. ّ وأقرهبم اهليصميةّ
 .١٠٨ ص١ج: ، الشهرستاينامللل والنحل
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 .)١(الصفات
 

ّف الذات اإلهلية بالصفات، ّوهو قول املعتزلة الذين ذهبوا إىل إنكار اتصا
ّولكن معنى اتصاف الذات هبا هو أهنا تعمل عمل من تلبس هبذه الصفات،  َ ّ ّ
ّفالواجب تعاىل ليس بعامل ولكن فعله فعل العامل، ومن ثم فهو عامل ال بعلم، 
ّأي أن ذاته تعاىل تفعل فعل العامل يف إتقانه وإحكامه ودقة جهاته وهكذا يف  ّ

ًنفوا الصفات القديمة أصال «ّإن املعتزلة : الشهرستاينقال  .سائر الصفات
 ال بعلم وقدرة وحياة هي صفات ،ٌّ حي بذاته، قادر بذاته،فقالوا هو عامل بذاته

 .)٢(» قائمة بهٍقديمة ومعان
 

ّوهو قول بعض حمدثي الشيعة اإلمامية كالشيخ الصدوق وأستاذه،  حيث ِّ
ّذهبوا إىل أن معنى اتصاف الواجب بالصفات الذاتية هو سلب نقائضها عنه  ّ ّ
ّتعاىل، فمعنى أن الواجب عامل أي أنه ليس بجاهل، ومعنى أن الواجب قادر  ّّ

 .ّهو أنه ليس بعاجز وهكذا
ّقال حممد بن عيل«: قال الشيخ الصدوق ِّ مؤلف هذا الكتاب ،ريض اهللا عنه ّ

ّا وصفنا اهللا تبارك وتعاىل بصفات الذات فإنام ننفي عنه إذ: )كتاب التوحيد(
ّبكل صفة منها ضدها، فمتى قلنا ّإنه حي: ّ ّ نفينا عنه ضد احلياة وهو املوت، ،ّ

 ،ّإنه سميع: ّ نفينا عنه ضد العلم وهو اجلهل، ومتى قلنا،ّإنه عليم: ومتى قلنا
ّ عنه ضد البرص  نفينا،بصري: ّنفينا عنه ضد السمع وهو الصمم، ومتى قلنا

ّ نفينا عنه ضد العزة وهو الذلة، ومتى قلنا،عزيز: وهو العمى، ومتى قلنا ّ ّ :
                                                        

 .١٠٦ ص١ج: ، للشهرستاينامللل والنحلانظر )  ١(
 .٤٥ ـ ٤٣ ص١ج: امللل والنحل)  ٢(
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ّ نفينا عنه ضد ،ّغني: ّ نفينا عنه ضد احلكمة وهو اخلطأ، ومتى قلنا،حكيم
:  نفينا عنه اجلور والظلم، ومتى قلنا،عدل: الغنى وهو الفقر، ومتى قلنا

 نفينا عنه العجز، ولو مل نفعل ذلك ،قادر: ا نفينا عنه العجلة، ومتى قلن،حليم
ًمل يزل حيا عليام سميعا بصريا عزيزا : أثبتنا معه أشياء مل تزل معه، ومتى قلنا ً ً ًً ّ

ّحكيام غنيا ملكا حليام عدال كريام، فلام جعلنا معنى كل صفة من هذه  ً ً ًً ً ً ّ
ّالصفات التي هي صفات ذاته نفي ضدها أثبتنا أن اهللا مل يزل واح ًدا ال يشء ّ

 .)١(»معه
 .فمعنى إثبات الصفات له تعاىل هو نفي ما يقابلها

ّومن الواضح أن هذا القول أرجع الصفات الثبوتية إىل الصفات السلبية،  ّ ّ
ّوهو قبال قول احلكامء الذين أرجعوا الصفات السلبية إىل الصفات الثبوتية ّ. 

 
ًإن الصفات الذاتية عني الذات اإلهلية، وهي مجيعا واحدة من حيث  ّّ ّ

 ، فلفظ العامل مرادف للفظ القادر.ًاملصداق واملفهوم معا، وألفاظها مرتادفة
 . وهكذاريومرادف للفظ السميع والبص

ًإذن الصفات الذاتية عني الذات اإلهلية، وهي واحدة مصداقا ومفهوما،  ً ّ ّ
 .لفاظ خمتلفة لكنّها مرتادفةوإن كانت األ

 
 

 .»ّاملقطوعة النظر عام عداها«: R قوله �
ّصفة للذات الواجبة، وهذه هي الضابطة الفلسفية التي » املقطوعة«كلمة 

ّذكرها املصنّف للتمييز بني الصفات الذاتية والصفات الفعلية ّ. 

                                                        
 .١٤٨ص: ، الشيخ الصدوقالتوحيد)  ١(
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 .»س الصفةّكون الفعل الصادر منها فعل من تلب«: R قوله �
ّأي أن الواجب تعاىل غري متصف هبذه الصفات حقيقة، وإنام يفعل فعل  ّ ّ
َمن تلبس هبذه الصفات، فهو تعاىل ليس عاملا وإنام يفعل فعل العامل، فهو كمن  ّ ً ّ

ُال حيسن الرمي ولكنّه يأخذ القوس ويرمي به ويصيب ُ. 
ّولعل بعضهم حاول أن يؤيد هذا القول بام ورد عن عيل أم ّ ري املؤمنني ّ

Dوسيأيت البحث عن » وكامل اإلخالص له نفي الصفات عنه«:  من قوله
 .ًذلك الحقا
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 ٌةّ علِ بالذاتَ الواجبّ أنَقّ ملا حتقَ، وذلكُلّ األوُ هو القولُّواحلق

، َ أو وسائطٍ أو بواسطةٍ بال واسطةٍ ممكنٍ موجودُّ كلِ ينتهي إليهٌةّتام
 .ها ِ بعينُةّ هي العلَ الواجبيةَة احلقيقّبمعنى أن
ه ِتّيّ علِه يف مقامُتّ فعل،ِ يف املعلولٍّ وجوديٍ كاملَّ كلّ أنً أيضاَقّوحتق
 ٍّ وجوديٍ كاملُّ كلِ بالذاتِ فللواجب.َ أعىل وأرشفٍ له بنحوٌواجدة
 .ٌه عدمُ ال خيالطٌ رصفٌه وجودّعىل أن ٍمفروض
 يف َ فليس.ِةّ احلقِالوحدة بٌ واحدٌ بسيطٌه رصفَ وجودّ أنَقّوحتق

 ، فيهٍ مفروضٍّ وجوديٍ كاملُّ فكل.ٍ حيثيةُ وال تغايرٍ جهةُدّه تعدِذات
 . لهِ املفروضِ اآلخرِ الكاملُه وعنيِ ذاتُعني

 ،ً مفهوماٌ خمتلفة،ٌ كثريةِ بالذاتِ التي للواجبُ الذاتيةُفالصفات
 .، وهو املطلوبً ومصداقاً عيناٌواحدة

 َ دونِ بالذاتِ الواجبُ هي إرادةِجياد اإلَةّ علّنإ: (همِ بعضُوقول
ا َ هذَعندـ  َ املذكورةَ اإلرادةّ له، فإنَلّ ال حمصٌ، كالم)ِه املتعاليةِذات

 إليها ِجياد اإلُ كان إسناد،ِ الذاتُ هي عنيً ذاتيةً صفةْ كانتْإنـ القائل 
 ٌ تناقضِن الذاته عُه إليها ونفيُ فإسناد.ِ املتعاليةِه إىل الذاتِ إسنادَعني
 ُ الفعلَ كان،ِ الفعلِ من مقامً منتزعةً فعليةً صفةْ كانتْ وإن.ٌظاهر
  عىل ِ املعلولِمّ بتقدً إليها قوالِ الفعلِ إجيادُ إسنادَ عليها، فكانًماّمتقد
 .ٌ، وهو حمالِةّالعل

 ،ِها عن الذاتَ ونفيِ بالذاتِ الواجبِ إىل إرادةِةّ العليَ نسبةّعىل أن
 :ُفهذه اإلرادة. ِه وإرادتِ الواجبَ بنيِملغايرةتقيض با
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ه ُ والزم،ِ الوجودَ واجبةَ تكونْه أنُ فالزم،ِةّ العلِ عنٌا مستغنيةّإم �
 .ٌ، وهو حمالِ الواجبُدّتعد
 ُ اإلرادةِ كانتَها الواجبُتّ علْ كانتْ، فإنٍةّ إىل العلٌا مفتقرةّوإم �
 . العاملُِةّ علُ، فالواجبٌةّ علِةّ العلُةّ هلا، وعلًةّ علُ، والواجب للعاملًِةّعل
 ينتهي َ آخرً واجباَ استلزم، إليهِ ينتهْ وملِ الواجبَها غريُتّ علْ كانتْوإن
 .ٌ، وهو حمالِإليه
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ّتقدم أن القول األول هو احلق وهو ما ذهبت إليه اإلمامية، من أن  ّّ ّّ ّ

ًن بعضها عني اآلخر، وإن اختلفت مفهوما، أ وّالصفات الذاتية عني الذات، ّ
ّ هذا الضوء فإن نظرية اإلمامية تنطوي عىل مديفو ّ ّ  :عينيّ

ّإن الصفات الذاتية مجيعها عني الذات املقدسة: ّعى األولّاملد ّ  ال زائدة ،ّ
 .عليها

ًإن الصفات الذاتية مجيعا بعضها عني البعض اآلخر: عى الثاينّاملد ّّ. 
 :ّنّف برهانني إلثبات هذه النظريةوقد أقام املص

 
 :ّوهو يبتني عىل مقدمتني

ّإن الواجب علة ينتهي إليه كل موجود ممكن :ّاملقدمة األوىل ّ ّ. 
ّوقد تقدم الكالم حول هذه املقدمة يف املباحث السابقة، وتبني أن  ّ ّ ّ

ّالواجب تعاىل علة موجدة لكل ما يف عامل اإلمكان سواء كان با  عىل ،لواسطةّ
ّرى أن مجيع ما سوى تي ت أم باملبارشة عىل مبنى احلكمة املتعالية ال،اءّمبنى املش

ّة وإنام هي معدات ّت رابطة ال يصلح منها يشء للعليالواجب وجودا ّ
 . والفاعل القريب للجميع هو الواجب تعاىل،ورشوط

 .فّ العلة واجدة لكامل املعلول بنحو أعىل وأرش:ّاملقدمة الثانية
ًوهذه املقدمة تقدم الكالم عنها مرارا ّ ّ. 

ّ هذا الضوء فالواجب تعاىل حيث إنه العلة جلميع ما يف عامل اإلمكان، يفو ّ
ّإال والواجب ـ ّبل كل كامل مفروض ـ فام من كامل موجود يف عامل اإلمكان 

 .واجد له
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ّوينتج أن الصفات الذاتية من العلم واحلياة والقدرة بام أهنا كام ّ الت ّ
. ّوجودية موجودة يف عامل اإلمكان، فالواجب واجد هلا بنحو أعىل وأرشف

ًفتكون عينه ال زائدة عليه، وإال مل يكن واجدا هلا ّ. 
ّإن األول تعاىل ال يتكثر ألجل تكثر «: قال الشيخ الرئيس يف التعليقات ّ ّّ

ّ ألن كل واحدة من صفاته إذا حتققت تكون الصفة األخرى بالقي؛صفاته اس ّّ
ّ فيكون قدرته حياته، وتكونان واحدة، فهو حي من حيث هو قادر، ،إليه

 .»ّوقادر من حيث هو حي وكذلك سائر صفاته
ٌوجود كله، وجوب كله، علم كله، قدرة كله، حياة «: ّوقال املعلم الثاين ٌّ ّ ّ ٌّ ٌ ٌ

ّكله، ال أن شيئا منه علم وشيئا آخر قدرة ليلزم الرتكيب يف ذاته، وال أن ش ً ً ّ ًيئا ّ
ّفيه علم وشيئا آخر فيه قدرة ليلزم التكثر يف صفاته احلقيقية ّ ً«. 

 
ّإن هذا الربهان يثبت عينية الصفات الذاتية للواجب تعاىل وهو : ُقد يقال ّ ّ

ّاملدعى األول، لكن ال يثبت أن هذه الصفات بعضها عني البعض اآلخر ـ  ّ ّ
ّعى الثاين ـ فلعل الذات املقدّوهو املد  وجزء حياة ًسة يكون جزء منها علامّ

عى الثاين ّ وهكذا، وعىل هذا فالربهان ال يثبت املدًاوجزء قدرة وجزء سمع
ّوهو أن الصفات الذاتية بعضها عني البعض اآلخر ّ. 

ّال شك أن هنالك مقدمة مطوية يف االستدالل وإن مل يرش إليها : واجلواب ّ ّ ّ
ّ ألهنا واضحة وقد تقدمت يف ،املصنّف ّاملباحث السابقة، وهي أن الواجب ّ

ّتعاىل بسيط غري مركب بأي نحو من أنحاء الرتكب ّن وحدته وحدة حقة أ و،ّّ ّ
ّحقيقية غري عددية، وعىل هذا األساس فالبد أن تكون الصفات الذاتية التي  ّ ّّ
ّهي عني الذات اإلهلية بعضها عني البعض اآلخر، وإال يلزم تركب ذات الواجب ّ ّ ،

ّا ثبت من كونه بسيطا غري مركبوهو خلف م  . فهذا اإلشكال غري وارد.ً
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 :ّيبتني هذا الربهان عىل مقدمتني

 .ّ إن الواجب تعاىل رصف بسيط:ّاملقدمة األوىل
ّوقد تقدم الكالم حول هذه املقدمة يف األبحاث السابقة، وثبت أنه تعاىل  ّ ّ

ّوجود رصف ال يشذ عنه وجود وال كامل وجودي ّ. 
ّإن وحدة الواجب تعاىل وحدة حقة حقيقية: ّاملقدمة الثانية ّ ّ. 

ّوهذه املقدمة تقدم الكالم عنها أيضا يف الفصل األول من املرحلة الثانية  ً ّ ّ
ّ وثبت أن الواجب تعاىل واحد بالوحدة احلقة احلقيقية وةعرش ّ ّن وحدته أّ

ّليست وحدة عددية، فهو تعاىل بسيط غري مركب بأي نحو م  .ّن أنحاء الرتكبّّ
ّأن الصفات الذاتية عني ذات الواجب تعاىل: النتيجة ّ وإال لزم تركبه من ؛ّ ّ

ّ غري مركب، وكذلك يثبت أن ًا رصفًاوجدان وفقدان، وهو خلف كونه بسيط ّ
ّ وإال لزم تركب الذات، وقد ثبت أنه ؛ّالصفات الذاتية بعضها عني بعض ّ ّ

ّن وحدته وحدة حقأّتعاىل غري مركب و ّة حقيقية ال عدديةّ ّ. 
 

ّهذا اإلشكال وارد عىل الربهان األول الذي أثبتنا فيه عينية الصفات  ّ
ّالذاتية للذات املقدسة وىل من الناحية الفنّية أن يذكر يف ذيل َ لذا كان األ؛ّ

ّالربهان األول، إال أنه ألجل احلفاظ عىل تسلسل املطالب يف الكتاب سوف  ّ ّ
 .عنذكره يف هذا املوض

ّواإلشكال وارد بالتحديد عىل املقدمة األوىل من الربهان األول  وهي ،ّ
ّ إن ذاته تعاىل علة ومبدأ لكل كامل وجودي:ّاملقدمة القائلة ّ ّ  واملستشكل يقول .ّ

ّليس األمر كذلك وإنام املبدأ والعلة لكل كامل وجودي ّ ّ  هو إرادته ومشيئته ّ
ملوجدة لألشياء ال ذاته، وعىل هذا فال  فإرادته تعاىل هي ا.دون ذاته املتعالية
 .ّيتم االستدالل



 ٣٦٩.......................................................................................الذات عني ّوأهنا الذاتية الصفات يف

 

ّومن الذين قالوا إن اإلرادة هي العلة واملبدأ لكل كامل هو السيد اخلوئي  ّ ّ ّ
Rّإن ارتباط املعلول بالعلة الطبيعية يفرتق عن «:  يف املحارضات حيث قال ّ ّ

ّارتباط املعلول بالعلة الفاعلية يف نقطة، ويشرتك معه يف نقط ّأما نقطة . ة أخرىّ
ّفهي أن املعلول يف العلل الطبيعية يرتبط بذات العلة وينبثق من : االفرتاق ّ ّ

ّإن تأثري العلة يف املعلول يقوم : صميم كياهنا ووجودها، ومن هنا قلنا  ضوء يفّ
ّوأما املعلول يف الفواعل اإلرادية فال يرتبط بذات الفاعل . قانون التناسب ّ

 من صميم وجودها، ومن هنا ال يقوم تأثريه فيه عىل أساس ّوالعلة، وال ينبثق
ًنعم، يرتبط املعلول فيها بمشيئة الفاعل وإعامل قدرته ارتباطا . مسألة التناسب

ًذاتيا، يعني ّيستحيل انفكاكه عنها حدوثا وبقاء، ومتى حتققت املشيئة حتقق : ّ ّ ًً
ّياء الكونية باملبدأ ّوعىل ذلك فمرد ارتباط األش. الفعل، ومتى انعدمت انعدم

ًاألزيل وتعلقها به ذاتا  إىل ارتباط تلك األشياء بمشيئته وإعامل قدرته، وأهنا ،ّ
ّخاضعة هلا خضوعا ذاتيا وتتعلق هبا حدوثا وبقاء، فمتى حتققت املشيئة اإلهلية  ّّ ً ً ًً ّ

جد، ومتى انعدمت انعدم، فال يعقل بقاؤه مع انعدامها، وال ُبإجياد يشء و
ّلذات األزلية، وال تنبثق من صميم كياهنا ووجودها، كام عليه ّتتعلق با
ّومن هنا استطعنا أن نضع احلجر األساس للفرق بني نظريتنا  .الفالسفة

ّفبناء عىل نظريتنا ارتباط تلك األشياء بكافة حلقاهتا . ّونظرية الفالسفة ّ ً
ّوبناء عىل نظرية الفالسف. بمشيئته تعاىل وإعامل سلطنته وقدرته ة ارتباطها يف ً

 .)١(»ّواقع كياهنا بذاته األزلية
ّأجاب املصنّف بأن هذا اإلشكال غري تام: اجلواب ّ ألن اإلرادة عند ؛ّ

ّاملستشكل إما أن تكون صفة ذات أو صفة فعل، فإن كانت صفة ذاتية فهي  ّ
عني الذات ال زائدة عليها، فعىل هذا تكون نسبة اإلجياد إىل اإلرادة عني 

                                                        
ة ّ، مؤسس١٤١٩ الطبعة األوىل، سنة ّ للفياض،، تقرير بحث اخلوئيحمارضات يف أصول الفقه)  ١(

ّالنرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة  .٩١ ـ ٩٠ ص٢ج: ّ
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ّ ألهنام واحد حقيقة، وكل ؛ لعدم الفرق بني الذات واإلرادة؛ الذاتنسبتها إىل ّ
ّ فالقول بإسناد العلة إىل اإلرادة .ّمنهام عني األخرى الحتاد الذات والصفة

 .ّ ألن أحدمها عني اآلخر،دون الذات تناقض واضح
ّوإن كانت اإلرادة صفة فعل منتزعة من مقام الفعل كانت اإلرادة متأخرة 

ّ، فإذا كانت اإلرادة علة اإلجياد لزم تقدم اإلرادة عىل الفعل لتقدم عن الفعل ّ ّ
ّالعلة عىل معلوهلا، واحلال أهنا متأخرة عن الفعل ّ ّ ألهنا منتزعة منه، فيلزم ؛ّ

ّتقدم املعلول عىل العلة، وهو حمال ّ. 
ّمضافا إىل أن القول بأن اإلرادة علة اإلجياد وكون اإلرادة من صفات  ّ ّ ً

ّزائدة عىل الذات يلزم أن تكون هذه اإلرادة إما واجبة بالذات أو الفعل ال
ّممكنة، فإن كانت واجبة بالذات لزم تعدد الواجب، وأدلة وحدانية الواجب  ّ ّ

 .تبطله
ّ فإن كانت علتها غري الواجب ،ّوإن كانت ممكنة فهي حمتاجة إىل علة

ّ غري هناية، وأدلة  الستحالة تسلسل العلل إىل؛ّفالبد أن ينتهي إىل واجب آخر
 .ّوحدانية الواجب تبطله

ّوإن كانت علتها الواجب تعاىل، كانت ذات الواجب علة لإلرادة، فهو  ّ
ّيبطل قوهلم من أن علة اإلجياد ّ ألن ذات الواجب علة ؛ اإلرادة دون الذات،ّ ّ

ّلإلرادة وعلة العلة علة ّ  .ّ فالذات علة لإلرادة ولغريها،ّ
ّ إن كون :، حاصله»بداية احلكمة«املصنّف يف وهنالك حمذور آخر ذكره 

ً يلزم إسناد نسبة اإلجياد واخللق إىل الواجب جمازا ال ،ّاإلرادة علة لإلجياد
ّ ألن الواجب هو ؛ّحقيقة، وهو سلب العلية عن الواجب تعاىل، وهو حمال

 .)١(ّالعلة جلميع املمكنات

                                                        
 .١٦٢ص: ، مصدر سابقبداية احلكمةانظر )  ١(
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ّومن اجلدير بالذكر أن املصنّف قد أجاب عن هذا اإل شكال يف الفصل ِّ
ّفقد حتصل من مجيع ما تقدم أن املعلول «: الثالث من املرحلة الثامنة حيث قال ّ ّ
ّجيب وجوده عند وجود العلة التامة ّ وبعض من مل جيد بدا من إجياب العلة ،ّ ً ّ

ّالتامة ملعلوهلا قال بأن علة العامل هي إرادة الواجب دون ذاته  ّ  ...عاىل تّ
 كانت عني ،ّاد بإرادته إن كانت هي اإلرادة الذاتيةّفإن املر :إىل أن قال

ّالذات وكان القول بعلية اإلرادة عني القول بعلية الذات، وهو يفرق بينهام  ّ
ّوإن كانت هي اإلرادة الفعلية ـ وهي من صفات . ّبقبول أحدمها ورد اآلخر

 الفعل اخلارجة من الذات ـ كانت أحد املمكنات وراء العامل ونستنتج منها
 .)١(»وجود أحد املمكنات

 
ّحتقق أن الواجب بالذات علة تامة«: R قوله � ّ ّ ّ«. 

ّإن االستدالل املتقدم ال يتوقف عىل كون الواجب علة تامة، وإنام الذي  ِّّ ّ ّ ّ
ّيتوقف عليه االستدالل هو كون الواجب تعاىل هو الفاعل الذي البد أن  ّ

 .نحو أعىل وأرشفًيكون واجدا لكامل املعلول ب
 .»بال واسطة أو بواسطة«: R قوله �

اء ّاء واحلكمة املتعالية، فعىل مبنى املشّهذا الرتديد إشارة إىل مبنيي املش
ّ ألهنم يرون أن للمعلول ؛ًيكون الواجب تعاىل فاعال بواسطة أو بوسائط ّ

ّوجودا مستقال فيكون علة ملا دونه وتنتهي السلسلة إىل الواجب تعاىل  ً. 
ّأما عىل مبنى احلكمة املتعالية، فالواجب تعاىل هو الفاعل واملوجد جلميع 

ّ ألن مجيع ما سوى الواجب تعاىل وجودات رابطة ؛املمكنات بال واسطة
ّومعدات ورشوط، وال يصح أي منهام أن يكون علة، وعىل هذا فالفاعل  ّ ّ ّ

                                                        
 .١٦٣ص: ، مصدر سابقهناية احلكمة)  ١(
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 .القريب جلميع املمكنات هو الواجب تعاىل
 .»ّاير حيثيةوال تغ«: R قوله �

ّأي أن الواجب تعاىل من حيثية  ّنه عامل هو قادر، ومن حيثية إّ ّنه قادر هو إّ
ّحي، وإن اختلفت هذه الصفات باملفهوم، فهو تعاىل من حيثية واحدة عامل  ّ

ّفالصفات الذاتية متساوقة، بمعنى أن املصداق واحد . ّوقادر وحي وهكذا ّ
ًوحيثية الصدق واحدة أيضا، وإن اختل  .فت باملفهومّ

ّقوال بتقدم املعلول عىل العلة«: R قوله � ّ ً«. 
ّاملراد من املعلول هو الفعل، واملراد من العلة هي اإلرادة التي هي علة  ّ

ّاإلجياد، فلو انتزعت اإلرادة من الفعل لزم تقدم املعلول عىل العلة ّ. 
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   ِ الصفاتِ هذهّو أن، وهِ إىل األشاعرةُ الثاين املنسوبُا القولّوأم

 ُ والبرصُ والسمعُ والقدرةُ والعلمُاحلياة: ٌوها سبعُّ عىل ما عدَ وهيـ
 . ها ِ بقدمٌ قديمة، هلاٌ الزمة،ِ عىل الذاتٌ زائدةـ ُ والكالمُواإلرادة
 ِةّ العلِ عنًها مستغنيةِ يف وجودْ كانتْ إنِ الصفاتِ هذهّأن: ففيه
، ُ السبعُ والصفاتُ هي الذاتٍ ثامنٌ كان هناك واجبات،هاِ بنفسًقائمة

ها ِ يف وجودْ كانتْوإن. هُه وحتيلُ تبطلِ الواجبِ وحدانيةُوبراهني
 ًمةّ متقدًةّ علُ الذاتِ كانتَها هي الذاتُتّ علْ كانتْ، فإنٍةّ إىل علًمفتقرة
 َها غريُتّ علْ كانتْوإن. ٌ هلا، وهو حمالٌ وهي فاقدة، هلاًاضةّعليها في
 ِ غريَ آخرٍا بالغري إىل واجبُ وينتهي وجوهبِ بالغريً واجبةْ كانتِالذات
 .ًه أيضاُ تبطلِ بالذاتِ الواجبِةّ وحدانيُ هبا، وبراهنيِصفّب املتِالواج

ه ِصافّ يف اتِ بالذاتِ الواجبَ حاجةَ ذلكُ كان الزم:ًوأيضا
 ِ الوجودَ تنايف وجوبْ كيفام كانتُه، واحلاجةِ إىل غريِ الكاملِبصفات

 .ذاتبال
 َمّ، وقد تقدِ الكاملِه صفاتِ يف ذاتِ الواجبُه فقدانُ الزم:ًوأيضا

 . ِّ الوجوديِن الكاملِ مً شيئاُ الذي ال يفقدِ الوجودُه رصفّأن
 هذه ُة، وهو كونّاميّ إىل الكرُ املنسوبُ الثالثُا القولّوأم
 .ةّالعلها إىل ُا واحتياجُ إمكاهنُهَ الزمّأن:  ففيه،ً حادثةً زائدةِالصفات
ها ما هي ِ لنفسُ الذاتَيضتفه أن ُ والزم،ُا هي الذاتّتها إمّوعل
 ٍ جهةُقّه حتقُ والزم،ِ الذاتُا غريّ وإم.هُق استحالتّ وقد حتق، لهٌفاقدة
 .ه ُق استحالتّ عنها، وقد حتقٍ وجوديةٍ كامالتُ فيها وانسالبٍإمكانية
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 عن ِ الذاتُو نيابة، وهِ إىل املعتزلةُ املنسوبُ الرابعُا القولّوأم
 ِّ لكلٌ فياضةَ وهي،ِ للكاملِ الذاتُه فقدانَ الزم ّأن:  ففيه،ِالصفات

 .ٌ، وهو حمالٍكامل
 ِ الثبوتيةِ الذاتيةِ معنى الصفاتّإن: (َ ما قيلً أيضاُوهبذا يبطل

 ُ ونفيِ املوتُ نفيِ والقدرةِ والعلمِ فمعنى احلياة.)اِ مقابالهتُسلب
  .ِ العجزُ ونفيِاجلهل
 ٌوهي مرتادفةـ  ِ الذاتَ عنيِه الصفاتِ هذِن كونِ مَا ما قيلّأمو
ه ُ، فالذي يثبتِ باملصداقِ املفهومِه من اشتباهّ فكأنـ ٍ واحدًبمعنى
، ً أصالُحدّ ال تتٌ فمتغايرةُا املفاهيمّ، وأمٌها واحدَ مصداقّ أنُالربهان
 .َ الرتادفِبانّ يكذَ والعرفَ اللغةّعىل أن
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ّوهو قول األشاعرة الذين آمنوا بأن الصفات الذاتية ـ وهي عىل حسب  ّ
البرص والكالم ـ زائدة عىل والسمع واإلرادة وزعمهم العلم واحلياة والقدرة 

 :الذات قديمة بقدمها، وقد ناقش املصنّف هذا القول بام ييل
دة عىل الذات، ال يعدو ّإن الزم كون هذه الصفات زائ: املناقشة األوىل

 :أحد االحتاملني
 .أن تكون هذه الصفات واجبة: ّاالحتامل األول
 .أن تكون هذه الصفات ممكنة معلولة: االحتامل الثاين

ّفإن كانت واجبة لزم تعدد القدماء، وأدلة وحدانية الواجب تبطله ّ ّ. 
ّوإن كانت ممكنة فالبد أن تكون فقرية حمتاجة إىل علة ّ إما الذات :ّ فعلتها.ّ

ّ فإن كانت علتها الذات املتعالية، لزم أن يكون فاقد اليشء .املتعالية أو غريها
ّ ألن الذات املتعالية فاقدة هلذه الصفات ويف الوقت ذاته ؛ًمعطيا له وهو حمال

 .خالقة هلا
ّوإن كانت علتها غري الذات املتعالية، فحيث إن كل ما بالغري ينتهي إىل  ّّ

ّهناية، فيلزم تعدد الواجب، وأدلة إىل الستحالة التسلسل ال واجب بالذات،  ّ
ّ مضافا إىل لزوم حاجة الواجب يف اتصافه بصفات ،ّوحدانية الواجب تبطله ً
 .ّ ألن احلاجة تنايف الوجوب الذايت؛الكامل إىل غريه وهو حمال

ا ّ ألهن؛ًيلزم أن يكون الواجب يف ذاته فاقدا لصفات الكامل: املناقشة الثانية
ًأضيفت إليه من اخلارج، وقد تقدم أنه تعاىل وجود رصف ال يفقد شيئا من  ٌ ّ ّ ُ

 .الكامل الوجودي
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ّوهو املنسوب إىل الكرامية الذين ذهبوا إىل أن الصفات الكاملية للواجب  ّّ
ّ وال خيفى أن الفرق بني هذا القول وبني قول .تعاىل زائدة عىل الذات حادثة

ّاعرة الذين ذهبوا إىل أن الصفات الذاتية زائدة عىل الذات لكنّها قديمة األش ّ
ّبقدمها بخالف قول الكرامية الذين ذهبوا إىل أن الصفات الذاتية زائدة عىل  ّّ

 .الذات لكنّها حادثة
ّرد عىل قول الكرامية بعض مناقشات قول األشاعرة باإلضافة إىل يو

 :مناقشات أخرى وهي ما ييل
ّ الصفات الذاتية لو كانت حادثة، فالزم حدوثها كوهنا حمتاجة إىل ّ ـ إن١

ّعلة، وعلتها إما الذات املتعالية وإما غريها، فإن كانت علتها الذات املتعالية،  ّ ّّ ّ
ّ إذ املفروض أن الواجب فاقد ؛ًلزم أن يكون فاقد اليشء معطيا له، وهو حمال

 ؟ًهلذه الصفات فكيف يكون معطيا هلا
ّ  علتها غري الذات املتعالية، فيلزم أن يكون الواجب تعاىل حمال وإن كانت

ّللحوادث وحتقق جهة إمكانية فيه، وقد تقدم استحالته ّ ًمضافا إىل لزوم  .ّ
ّوجود واجب وجود آخر، وأدلة وحدانية الواجب تبطله ّ. 

ً لزم أن يكون الواجب حمتاجا، ،ّ ـ لو كانت الصفات الذاتية حادثة٢
ّيف الوجوب بالذات وأنه واجب الوجود من مجيع اجلهات، كام واحلاجة تنا

 .ّتقدم يف الفصل الرابع من املرحلة الرابعة
ّ ـ لو كانت الصفات الذاتية حادثة بمعنى أن يكون الواجب فاقدا هلا ثم ٣ ً ّ

ّأوجدها، فيلزم حتقق جهة إمكانية يف الواجب وهو يتناىف مع وجوب الوجود  ّ
 .من مجيع اجلهات
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ّوهو القول املنسوب إىل املعتزلة الذين آمنوا بأن الذات املتعالية فاقدة 

ّللصفات، لكنّها تعمل عمل من تلبس بالصفات، ويناقش بام ييل َ: 
ّإن الصفات الكاملية إما تصدق عىل الواجب وإما ال تصدق، فإذا  ّ ّ ّ

و قول احلكامء، وإن ّصدقت الصفات الكاملية عىل الواجب ثبت املطلوب وه
ًمل تصدق، فيقال إن الواجب ليس بعامل مثال وليس بقادر ّ ّفيلزم خلو الذات ... ُ

ّمن صفات الكامل، وقد ثبت أنه تعاىل وجود رصف ال يشذ عنه كامل  ٌ ّ
 .ّوجودي

ّإذن عدم صدق الصفات الكاملية عىل الواجب يعني سلب الكامل عنه 
ّلية تعمل عمل من تلبس بالصفات أم ال، ألن ّتعاىل، سواء قلنا إن الذات املتعا ّ

ّالكالم ليس يف الفعل املتأخر عن الذات، وإنام الكالم يف دائرة الذات، فإن  ّ
ّكانت صفات الكامل تصدق عىل الذات ثبت املطلوب، وإال يلزم خلو الذات  ّ

 .ُعن صفات الكامل وهو حمال
 

ثني، الذي أرجع الصفات ّإىل بعض املحدوهو القول الذي نسبه املصنّف 
ّالثبوتية إىل صفات سلبية، واملناقشة فيه ما ييل ّ: 

ّإن الصفات الكاملية إما تصدق عىل الواجب وهو املطلوب، وإما ال  ّ ّ ّ
فريجع ..  أي يصدق عليه نقيضها، فهو تعاىل ليس بعامل وليس بقادر،تصدق

ّمن صفات الكامل، وقد تقدمت ّإىل قول املعتزلة، أي يلزم منه خلو الذات 
ّا ثبت من أنه تعاىل وجود رصف ال يشذ عنه كامل وجودياستحالته، مل ٌّ ّ. 

 
ّوهو القول الذي آمن بأن الصفات الكاملية عني الذات املتعالية، وأن هذه  ّّ

ًالصفات واحدة مصداقا ومفهوما، ويناقش بام ييل ً: 
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َّ ـ إن الدليل دل عىل ١ ّالوحدة املصداقية للصفات الذاتية، ومل يدل عىل ّ ّ ّ
ّالوحدة املفهومية، وال يوجد دليل عىل الوحدة املفهومية هلذه الصفات ّ. 

ّ ـ إن الوجدان قائم عىل عدم الوحدة املفهومية للصفات الذاتية، ألن ٢ ّّ ّ
 .مفهوم العلم غري مفهوم احلياة وغري مفهوم القدرة

ّذبان كون مفهوم القدرة عني مفهوم احلياة ّ ـ إن العرف واللغة يك٣
 .والعلم ونحوها

ّولعل منشأ هذا القول هو اخللط بني املفهوم واملصداق، فاملقصود من 
ّعدم صدق الصفات عىل الواجب هو أننا ال نعلم كيفية هذه الصفات يف  ّ
ّالواجب، فال نعلم كيفية علمه وال كيفية قدرته وال كيفية حياته، ومن  ّ ّ

ّح أن الكيفية مرتبطة باملصداق ال باملفهومالواض ّ. 
ّومن املعلوم أن كيفية هذه الصفات الكاملية يف الواجب ال يمكن معرفتها  ّ ّ

ّ ألن الصفات الذاتية عني الذات الالمتناهية، فكام ال ؛ُوالوقوف عىل كنهها ّ ّ
 .ّيمكن اكتناه الذات املتعالية فكذلك ال يمكن اكتناه صفاته الذاتية

ء اختلط عليهم املفهوم باملصداق، فمن حيث مصداق الصفات فهؤال
ّأما من حيث ..  لذا قالوا ليس بعامل وليس بقادر؛ّالذاتية ال يمكن معرفته

ٍّاملفهوم فهو واحد يصدق عىل الواجب وعىل املمكن عىل حد سواء باالشرتاك 
 .املعنوي

 
 .»ّوهي عىل ما عدوها سبع«: R قوله �
ّذه العبارة مشعرة بعدم قبوله كون الصفات الذاتية سبعه ّ، ألن عدد ًاُ

ّالصفات الذاتية بحسب اعتقاد املصنّف ثالثة، وهي العلم والقدرة واحلياة، 
ّأما السمع والبرص فمرجعهام إىل العلم، وأما اإلرادة والكالم فريجعان إىل  ّ

 .ّالصفات الفعلية كام سيأيت
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 .»تها الذاتّفإن كانت عل«: R قوله �
 .سواء بواسطة أو بدون واسطة

 .»واحلاجة كيفام فرضت«: R قوله �
 .أي سواء كانت احلاجة يف الذات أم يف الصفات

 .»ّقد تقدم«: R قوله �
 .ةيف الفصل الرابع من املرحلة الثانية عرش

 .»ّوقد حتقق استحالته«: R قوله �
الرابع من املرحلة الثانية يف الفصل الرابع من املرحلة الرابعة، ويف الفصل 

 .ةعرش
 .»ّوهي فياضة«: R قوله �

ّ ألن فيضه تعاىل دائم ال ينقطع، فالذات ؛ عىل صيغة املبالغة»ّفياضة«كلمة 
ّاملتعالية فياضة لكل كامل، فال يعقل أن تكون فاقدة هلذه الكامالت ّ. 

 
ّ من النصوص الروائية الدالة عىل أن ًار عددًإمتاما للفائدة سوف نذك ّ ّ

 :ّالصفات الذاتية عني الذات املتعالية
مل يزل اهللا :  فقلتDاهللا سألت أبا عبد«: ّ ـ عن محاد بن عيسى، قال١

فلم يزل اهللا يسمع؟ : قلت:  قال؟ّأنى يكون يعلم وال معلوم: يعلم؟ قال
ّأنى : ُيزل يبرص؟ قالفلم : قلت:  قال؟ّأنى يكون ذلك وال مسموع: قال

ًمل يزل اهللا عليام سميعا بصريا، ذات : ّثم قال:  قال؟يكون ذلك وال مبرص ً ً
ّوهذه الرواية تدل عىل أن اهللا تعاىل يتصف بصفات . )١(»مة سميعة بصريةّعال ّ ّ

ّالكامل، مما يدل عىل بطالن ما ذهب إليه املعتزلة القائل ن بنيابة الذات عن وّ
                                                        

 .١٣٩ص: ، مصدر سابق، الشيخ الصدوقالتوحيد)  ١(
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ّ داللتها عىل أن الصفات الكاملية عني الذات ال أهنا زائدة ً مضافا إىل،الصفات ّ ّ
ّ لذا تقول الرواية إن العلم ذاته والسمع والبرص ذاته، ال أنه عامل بعلم ؛عليها ّ

 .غري ذاته
ّ أنه أجاب الزنديق حني Dاهللا  ـ عن هشام بن احلكم عن أيب عبد٢
يل إىل إثبات معنى  ارجع بقو،هو يشء بخالف األشياء«: ما هو؟ قال: سأله

ّوأنه يشء بحقيقة الشيئية غري أنه ال جسم وال صورة وال حيس وال جيس وال  ّ ّ ّّ
ّيدرك باحلواس ّ ال تدركه األوهام وال تنقصه الدهور وال تغريه ، اخلمسُ

ٌإنه سميع بصري؟ قال: فتقول:  فقال له السائل.األزمان : ٌهو سميع بصري: ّ
ُ آلة، بل يسمع بنفسه ويبرص بنفسه، ليس ٌ وبصري بغري،ٌسميع بغري جارحة

ّإنه سميع يسمع بنفسه وبصري يبرص بنفسه أنه يشء والنفس يشء آخر : قويل ُّ ٌ ٌ
ً وإفهاما لك إذ كنت سائال، ،ًولكن أردت عبارة عن نفيس إذ كنت مسؤوال ً

ّإنه سميع بكله ال أن الكل منه له بعض: فأقول ّّ ٌ ّ ولكني أردت إفهامك ،ّ
ّنفيس وليس مرجعي يف ذلك إال أنه السميع البصري العامل اخلبري والتعبري عن  ّ

ّ وهي واضحة الداللة عىل عينية ؛)١(»بال اختالف الذات وال اختالف املعنى
ّ بأن اهللا تعاىل Dالصفات للذات املتعالية، كام هو واضح من تعبري اإلمام

» اختالف معنىّأنه السميع البصري العامل اخلبري بال «ُيسمع ويبرص بنفسه و
ُوليس أنه تعاىل يسمع بآلة كام يف اإلنسان الذي يسمع بآلة ويبرص بآلة أخرى،  ُ ّ

ّبل هو تعاىل سمع كله وبرص كله وهكذا ّوقد عرب اإلمام هبذا التعبري لإلفهام . ّ
ّوألن اللغة ال تتحمل أكثر من ذلك ّ. 

: Hد ّقلت للصادق جعفر بن حمم«:  ـ عن أبان بن عثامن األمحر، قال٣
ًأخربين عن اهللا تبارك وتعاىل مل يزل سميعا بصريا عليام قادرا؟ قال ً  .نعم: ًً

                                                        
  .٨٤ ـ ٨٣ ص١ج: ، مصدر سابق، الشيخ الكلينيالكايف)  ١(
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ًإن رجال ينتحل مواالتكم أهل البيت يقول: فقلت له ّإن اهللا تبارك وتعاىل مل : ّ
ًيزل سميعا بسمع وبصريا ببرص وعليام بعلم وقادرا بقدرة ً ّ ثم D  فغضب.ًً

َمن قال ذلك ودان به فهو مرشك: قال ّ وليس من واليتنا عىل يشء، إن اهللا َ
ويف هذه الرواية إشارة . )١(»مة سميعة بصرية قادرةّتبارك وتعاىل ذات عال

ٌواضحة عىل بطالن نظرية األشاعرة الذين ذهبوا إىل أن اهللا تعاىل عليم وبصري  ّ ّ
 .ال بذاته
ّإنه «: ّ أنه قال يف صفة القديمDّ ـ عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر٤

جعلت : قلت:  قال. كثرية خمتلفةٍ ليس بمعان،ّ أحدي املعنى،حد صمدوا
ُ ويبرص بغري الذي ،ّفداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغري الذي يبرص

ٌكذبوا وأحلدوا وشبهوا، تعاىل اهللا عن ذلك، إنه سميع : فقال:  قال.يسمع ّّ
ّ أنه بصري عىل يزعمون: قلت:  قال. ويبرص بام يسمع، يسمع بام يبرص،بصري

ّتعاىل اهللا إنام يعقل ما كان بصفة املخلوق وليس اهللا :  فقال.ما يعقلونه
ّ، وهي دالة عىل عينية الصفات الكاملية للذات املتعالية)٢(»كذلك ّ  ولذا ؛ّ

ّوصف اإلمام أولئك الذين حييثون الصفات وأنه تعاىل يسمع بغري الذي يبرص  ّ
 .ّدون ومشبهةّويبرص بغري الذي يسمع بأهنم ملح

 عن التوحيد، Dاهللا ُسئل أبو عبد:  ـ عن هارون بن عبد امللك، قال٤
ّهو عز وجل مثبت موجود، ال مبطل وال معدود، وال يف يشء من «: فقال ّ

ٌصفة املخلوقني، وله عز وجل نعوت وصفات، فالصفات له، وأسامؤها  ّّ
 وأشباه ذلك، جارية عىل املخلوقني مثل السميع والبصري والرؤوف والرحيم

ٌوالنعوت نعوت الذات ال تليق إال باهللا تبارك وتعاىل، واهللا نور ال ظالم فيه،  ّ
ّوحي ال موت له، وعامل ال جهل فيه، وصمد ال مدخل فيه، ربنا نوري  ّ ٌ ٌ ٌ ٌّ

                                                        
 .١٤٤ص: ، مصدر سابق، الشيخ الصدوقالتوحيد)  ١(
 .١٠٨ ص١ج: ، مصدر سابق، الشيخ الكلينيالكايف)  ٢(
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ّالذات حي الذات، عامل الذات، صمدي الذات ّ«)١(. 
ّوهي دالة عىل أن حقيقة صفاته ثابتة له تعاىل من دون ا شرتاك ألحد فيها، ّ

ٌوإن كانت مفاهيم تلك الصفات جارية عىل املخلوقني أيضا، فلله تعاىل حياة  ً
 بعلم، الذي مل ًاٌال موت فيه، وعلم ال جهل فيه، وهذا بخالف ما لو كان عامل

ً ألن العلم يكون زائدا عليها، فيلزم أن تكون الذات ؛تكن الذات عندئذ عاملة ّ
 .لعلمّجاهلة ثم صارت عاملة با

:  فقال يلDاهللا دخلت عىل أيب عبد«:  ـ عن هشام بن سامل، قال٥
هذه :  قال.هو السميع البصري:  فقلت.هات:  قال.نعم: ؟ فقلتأتنعت اهللا

ٌهو نور ال ظلمة : فكيف تنعته؟ فقال:  قلت.صفة يشرتك فيها املخلوقون
ٌّفيه، وحياة ال موت فيه، وعلم ال جهل فيه، وحق ال باطل فيه ٌ  فخرجت من .ٌ

، وغري ذلك من النصوص األخرى التي )٢(»عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد
ّ الدالة عىل أن اهللا تعاىل صفاته عني ذاته،تشاركها باملضمون ذاته ّ. 

ّإذا كانت الصفات الذاتية عني الذات املقدسة فكيف يقول : إن قيل ّ
ّالذي يدل » عنهوكامل اإلخالص له نفي الصفات «: Dاإلمام أمري املؤمنني

ّعىل خلو الذات من الصفات الذي يؤيد قول املعتزلة؟ ّ 
ّلكي يتضح اجلواب البد من مالحظة النصوص األخرى الواردة : نقول ّ
ّ ألجل أن تتشكل رؤية واضحة، وليس من الصحيح االكتفاء Dعن اإلمام

ّهبذا املقطع من اخلطبة بمعزل عن بقية اخلطبة أو بقية النصوص ّ. 
ّابعة بقية مقاطع هذه اخلطبة الرشيفة يتضح أن مراد اإلماموبعد مت ّ ّD 

ّمن نفي الصفات عنه هي الصفات الزائدة ال الصفات الذاتية، وذلك ألن  ّ
ّالصفات الذاتية عني ذاته وليست غريه حتى يمكن نفيها عنه، والقرينة عىل  ّ

                                                        
 .١٤٠ص: ، مصدر سابق الشيخ الصدوقالتوحيد،)  ١(
 .١٤٦ص: صدر نفسهامل)  ٢(
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َنه، ومن َفمن وصف اهللا سبحانه فقد قر«: ّ قول اإلمام يف تتمة اخلطبة:ذلك
َقرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد  َ َّ ّ ّ ّ

ّأشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده ّ َّ ويف خطبة . )١(»َ
ّومن عده فقد أبطل أزله«: أخرى َ«)٢(. 

 ؛ّومن الواضح أن الصفة إذا كانت عني الذات ال يلزم تثنيته إذا وصفه
 ولذا نجد ؛ّ التثنية إنام حتصل فيام إذا كانت الصفة غري املوصوفّألن

 يف نصوص أخرى كثرية يصف اهللا تعاىل بالصفات، ففي اخلطبة Dاإلمام
ٌالذي ليس لصفته حد حمدود، وال نعت موجود، «: Dاألوىل ذاهتا يقول ٌّ

ٌوال وقت معدود، وال أجل ممدود  من Dّومن الواضح أن مراد اإلمام. »ٌ
ّالصفات هي الصفات الذاتية التي تكون عني ذاته، وإال ألفىض ذلك إىل هذه  ّ

ّالتثنية والتجزئة واحلد والعد ّ. 
ٌّعامل إذ ال معلوم، ورب إذ ال مربوب، «: Dُويف خطبة أخرى يقول ٌ

 . ونحو ذلك )٣(»ٌوقادر إذ ال مقدور
ًقال الطباطبائي معلقا عىل هذا املقطع من اخلطبة البيان، وهو من أبدع «: ِّ

ّوحمصل الشطر األول من الكالم أن معرفته تنتهي يف استكامهلا إىل نفي  ّ ّ
ّالصفات عنه، وحمصل الشطر الثاين املتفرع عىل الشطر األول ـ أعني  ّّ

ّ ـ أن إثبات الصفات يستلزم إثبات ... َفمن وصف اهللا فقد قرنه: Dقوله
ّالوحدة العددية املتوقفة عىل التحديد غري اجلائز  ّعليه تعاىل، وتنتج املقدمتان ّ

نه، وإثبات الوحدة عّاىل يستوجب نفي الوحدة العددية ّأن كامل معرفته تع
 .)٤(» من رسد الكالمDبمعنى آخر، وهو مراده

                                                        
 .٣٩ص: ُ، اخلطبة االوىلهنج البالغة)  ١(
 .٢١٢، ص١٥٢، اخلطبة هنج البالغة)  ٢(
 .٣٩ص: ، اخلطبة األوىلهنج البالغة)  ٣(
 .٩٢ ص٦ج: ، مصدر سابقتفسري امليزان)  ٤(
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وكامل اإلخالص له نفي : Dقوله«: ِّوقال صدر الدين الشريازي
ّ  وإال، أراد به نفي الصفات التي وجودها غري وجود الذات،الصفات عنه

ّفذاته بذاته مصداق جلميع النعوت الكاملية واألوصاف اإلهلية من دون قيام  ّ ٌ
ّأمر زائد بذاته تعاىل فرض أنه صفة كاملية له  فعلمه وقدرته وإرادته وحياته .ّ

ّوسمعه وبرصه كلها موجودة بوجود ذاته األحدية مع أن مفهوماهتا متغايرة  ّ ّ
ّلوجودية يف جامعيتها للمعاين الكثرية ّ فإن كامل احلقيقة ا.ومعانيها متخالفة ّ

 .)١(»ّالكاملية مع وحدة الوجود
ُثم يضيف ّلشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف وشهادة : Dقوله« :ّ ّ

ّكل موصوف أنه غري الصفة  إشارة إىل برهان نفي الصفات العارضة سواء ،ّ
ضة ّ فإن الصفة إذا كانت عار؛فرضت قديمة كام يقوله األشاعرة أو حادثة

ّ وكل متغائرين يف الوجود فكل منهام متميز عن ،كانت مغايرة للموصوف هبا ّ ّ
 وذلك الشرتاكهام يف الوجود، وحمال أن ،صاحبه بيشء ومشارك له بيشء آخر

ًكون جهة االمتياز عني جهة االشرتاك وإال لكان الواحد بام هو واحد كثريات ّ، 
ّفإذن البد أن يكون كل منهام . بل الوحدة بام هي وحدة بعينها كثرة، هذا حمال ّ

ًمركبا من جزء به االشرتاك  فيلزم الرتكيب يف ذات ، وجزء به االمتياز،ّ
َفمن :  هذا خلف، وإليه اإلشارة بقوله،ّالواجب، وقد ثبت أنه بسيط احلقيقة

َ أي من وصفه بصفة زائدة فقد قرنه ،فقد جهله:  إىل قولهوصفه فقد قرنه
ّرنه بغريه فقد جعل له ثانيا يف الوجود، وكلام فرضه ذا قإبغريه يف الوجود و ً

ًثاين اثنني فقد جعله مركبا ذا جزأين بأحدمها يشاركه يف الوجود وباآلخر  ّ
ّنص ـ إذ هو منبع علوم املكاشفة ومصدر أنوار املعرفة ـ  Dيباينه، فكالمه

ه عىل غاية تنزهيه تعاىل عن شوب اإلمكان والرتكيب، فيلزم من هذا التنزي
والتقديس أن ال موجود باحلقيقة سواه، وهذه املمكنات من لوامع نوره 

                                                        
 .١٤٠ ص٦ج: ، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية)  ١(
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ّوعكوس أضوائه، وقد مرت اإلشارة إىل أن غاية التوحيد توجب أن يكون  ّ
ّ فهو الكل يف وحدته، وهلذا عقب هذا الكالم ،ّالواحد احلقيقي كل األشياء ّ
ّومن أشار إليه فقد حده: Dالذي يف نفي الصفات بقوله  أي . آخره إىل،َ

ّمن أشار إليه بأي إشارة كانت حسية أو عقلية بأن قال هاهنا أو هناك أو كذا  ّ ّّ َ
ّوكذلك فقد جعله حمدودا بحد خاص ٍّ ّ ومن حده بحد معني.ً َّ ّ فقد عده أي ،ّ

ّجعله واحدا بالعدد ال باحلقيقة، وقد ثبت أن وحدته احلقة ليست مبدأ  ّ ً
 .)١(»حمالاألعداد وواحد األفراد واآلحاد وهو 
ّوهبذا يتضح أن مراد اإلمام ّDوكامل اإلخالص نفي :  من قوله

ّ ال الصفات الذاتية التي ، هو نفي الصفات الزائدة عىل الذات،الصفات عنه
 .هي عني الذات

 
 

ّ ـ عقد هذا الفصل إلثبات عينية الصفات الذاتية للذات املتعالية، وأن ١ ّ ّ
 .عني البعض اآلخرهذه الصفات بعضها 

 :ّ ـ األقوال يف الصفات الذاتية٢
ّعينية الصفات الذاتية للذات املقدسة وهو القول احلق: ّالقول األول ّ ّ ّ. 
ّإن الصفات الذاتية زائدة عىل الذات قديمة بقدمها، وهو : القول الثاين ّ
 .قول األشاعرة

ّإن الصفات الذاتية زائدة عىل الذات حادثة،: القول الثالث  وهو قول ّ
 .ّالكرامية

ّإن الواجب تعاىل ال يتصف هبذه الصفات، وإنام الذات : القول الرابع ّ ّ
 .ّتعمل عمل من تلبس هبذه الصفات، وهو قول املعتزلة

                                                        
 .١٤٠ ص٦ ج:ملصدر نفسها)  ١(
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ّإن معنى اتصاف الواجب بالصفات الذاتية هو سلب : القول اخلامس ّ ّ
 .Rثني كالشيخ الصدوق ّا منه تعاىل، وهو قول بعض املحدنقائضه
ّإن الصفات الذاتية عني الذات املتعالية وأهنا واحدة : قول السادسال ّ ّ

ًمصداقا ومفهوما ً. 
ّ ـ الربهان عىل عينية الصفات الذاتية للذات املقدسة يبتني عىل مقدمتني٣ ّ ّ ّ: 

ٌإن الواجب تعاىل وجود رصف بسيط: ّاملقدمة األوىل ْ ّ. 
ّإن وحدة الواجب تعاىل وحدة حق: ّاملقدمة الثانية  .ّة حقيقيةّ

ّأن الصفات الذاتية عني ذاته تعاىل، وإال لزم تركب الواجب تعاىل : ينتج ّ ّ ّ
ّوأن كل من هذه الصفات عني األخرى، وإال لزم تركب الذات وكون  ّ ُ ّ ّ

 بالوحدة ًا واحدًا رصفًاّوحدهتا وحدة عددية، وهو خلف كونه تعاىل بسيط
ّاحلقة احلقيقية التي تنفي التعدد ّ ّ. 

ّشة القول الثاين ـ أي أن الصفات الذاتية زائدة قديمة ـ ـ مناق٤ ّ:  
ّ ـ إن الصفات الذاتية إن كانت واجبة بالذات لزم تعدد الواجب، وأدلة ١ ّ ّ ّ

ّوحدانية الواجب تبطله، وإن كانت ممكنة فلها علة ّ وعلتها إن كانت ذات ،ّ
ُالواجب لزم أن يكون فاقد اليشء معطيا له، وهو حمال ً. 

ّ علتها غري الواجب فالبد أن تنتهي إىل واجب آخروإن كانت  الستحالة ؛ّ
ّالتسلسل يف العلل إىل ما ال هناية فيلزم تعدد الواجب، وأدلة وحدانية الواجب  ّ ّ

 واحلاجة تنايف ؛ًمضافا إىل لزوم حاجة الواجب إىل هذه الصفات. تبطله
 .الوجوب بالذات

الكامل، وهو خلف كونه ً ـ يلزم أن يكون الواجب فاقدا هلذه لصفات ٢
ّ ال يشذ عنه كامل وجوديًا رصفًاوجود ّ. 
ّ ـ مناقشة القول الثالث ـ وهو أن الصفات الذاتية زائدة حادثة ـ٥ ّ : 
ّ إن الزم حدوث الصفات الذاتية إمكاهنا واحتياجها إىل علة، وعلتها . أ ّ ّ ّ
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ّإما الذات املتعالية وإما غريها، فإن كانت علتها الذات املقد ّ ّ سة لزم أن يكون ّ
ّمضافا إىل لزوم تعدد الواجب وهو حمال. ًفاقد اليشء معطيا له، وهو حمال ً. 

 .ً يلزم أن يكون الواجب تعاىل حمتاجا، واحلاجة تنايف الوجوب الذايت. ب
ّ ـ يلزم أن يكون يف الواجب تعاىل جهة إمكانية وهو ينايف الوجوب ٣

 .الذايت من مجيع اجلهات
 : ل الرابع ـ الذي ذهب إىل نيابة الذات عن الصفات ـ مناقشة القو.ج 

ّأن الصفات الذاتية إما تصدق عىل الواجب، وإما ال تصدق: هاحاصل ّ ّ ّ. 
فإن كانت تصدق عىل الواجب ثبت املطلوب، وإن كانت ال تصدق عىل 

ّ ال يشذ عنه كامل وجوديًارصفًا لواجب فهو ينايف كون الواجب وجودا ّ. 
ّ اخلامس الذي أرجع الصفات الثبوتية إىل صفات سلبية، ـ مناقشة القول٧ ّ 

ّواملناقشة فيه كسابقه وهو أن الصفات الذاتية إما تصدق عىل الواجب وإما ال  ّ ّ ّ
 فإن كانت تصدق عىل الواجب ثبت املطلوب، وإن كانت ال تصدق ؛تصدق

ّ ال يشذ عنه كامل وجوديًا رصفًاعىل الواجب فهو ينايف كون الواجب وجود ّ. 
ّ ـ مناقشة القول السادس الذي ذهب إىل أن الصفات الذاتية عني ٨ ّ

ًالذات املتعالية، وأهنا واحدة مصداقا ومفهوما ً ّ: 
ّ إن الدليل قام عىل الوحدة املصداقية للصفات الذاتية ال الوحدة  .أ ّ ّ

 .ّاملفهومية
ّ الوجدان حاكم عىل عدم الوحدة املفهومية للصفات الذاتية. ب ّ. 
ًبان كون الصفات الذاتية واحدة مفهوماّعرف واللغة يكذ ال. ج ّ. 
ّ ـ قدمنا ملحة إمجالية حول االجتاهات يف معرفة الصفات، وتتلخص ٩ ّ ّ ّ

ّهذه االجتاهات بثالث نظريات ّ: 
ّنظرية املشبهة: ّالنظرية األوىل  .املمكنات  أي تشبيه الواجب تعاىل بصفات.ّ

ّوتناقش هذه النظرية بأن االلتزام هب ًا يفيض إىل كون الواجب مركبا ّ ّ
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 .ًمتناهيا
ّ نظرية املعطلة:ّالنظرية الثانية ّ أي أن العقول عاجزة وقارصة عن معرفة .ّ
 .صفات الواجب

ّوتناقش هذه النظرية بأن الوجدان حاكم عىل إمكانية معرفة الواجب  ّّ
ّ كام أشارت إىل ذلك عدد من النصوص القرآنية والروائية،تعاىل وصفاته ّ ٌ. 

ّ وهذه النظرية الصحيحة التي ذهبت إىل .ّ إمكانية املعرفة:ّالنظرية الثالثة
ّأن معرفة الواجب وصفاته ممكنة كام أشار إىل ذلك عدد من النصوص القرآنية  ٌ ّ

 .ّوالروائية
ّن إنعم، ختتلف صفات الواجب عن صفات املمكنات يف املصاديق، إذ 

 وهي املرتبة الواجبة الالمتناهية، للواجب تعاىل من هذه الصفات أعالها رتبة
ّأما صفات املمكنات فهي صفات ممكنة حمدودة فقرية حمتاجة يف وجودها إىل 

 .الغري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 فصل العارشال

 
 
 
 

 

 

 

 





 

 

 
ه، ِ إىل غريً مضافةً فعليةٍ صفاتِ بالذاتِ للواجبّ أنَال ريب

 ذلك، ِ إىل غريِ والرحيمِ والغفورِ واملعطي واجلوادِ والرازقِكاخلالق
 . ِومُّ القيُها صفةُ جتمعًاّ جدٌ كثريةَوهي
ها إىل ِقّ يف حتقًفةّ متوقْ  كانت،ه تعاىلِ إىل غريً مضافةْا كانتّومل
 ِ للذاتً معلوالٍ مفروضٍ غريُّ كان كلُ وحيث. إليهِ املضافِ الغريِقُّحتق

 ِ عن الذاتًرةّ عليه متأخُفةّ املتوقُ كانت الصفة، عنهاًراّ متأخِاملتعالية
 .ِ املتعاليةِ إىل الذاتٌ منسوبةِ الفعلِن مقامِ مٌ عليها، فهي منتزعةًزائدة

 َربُه، فإذا اعتِه بل بغريِ ال بنفسٌله وجود ،ً مثالُّ االمكاينُفاملوجود
 منه ًه كان إجياداِ غري إىلِ بالنظرَربُ، وإذا اعتًه كان وجوداِبالنظر إىل نفس

 . لهٌه موجدّ عليه أنَوصدق
 ٌ ونعمةٌ وصنعٌ وخلقٌإبداعـ  ٍ خمتلفةٍباعتباراتـ  ُهَ وجودّثم إن

 .ٌ رحيم،ٌ منعم،ٌ صانع،ٌ خالق،ٌه مبدعّه أنِد عىل موجُ، فيصدقٌورمحة
 ّ فإن، ماٌه بقاءِا لوجودّ إذا كان مم:هُ الذي هو موجدَء اليشّ إنّثم
 َربُإذا اعتو ،ِهه وحاجتِ نقصِ به جهاتُه ويرفعَ به بقاءُما يديم ِبني يديه

ه ال ّ إنُ من حيثَربُ به، وإذا اعتُ يرتزقٌه رزقّ منه أنَزعُيف نفسه، انت
ه ّ أنِ عىل ذلك الغريَ له، صدقُاضةّه الفيُتّه الذي هو علِه بل بغريِبنفس
 ٌ وكرمٌ وجودٌوهبة ومٌ ونعمةٌةّه عطيّ أنِ عىل الرزقَ صدقّ له، ثمٌرازق

 ٌ جوادٌابّ وهٌ منعمٍه معطّ أنِ عىل الرازقَ، وصدقٍ خمتلفةَ أخرٍبعنايات
  . ذلكِ إىل غريٌكريم
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 ِ جهاتِرّ بتكثِرةّ املتكثِ الفعليةِ الصفاتُ سائرِوعىل هذا القياس
   .ِ يف الوجودِالكامل

ن ال ، لكًاّ حقيقيً عليه تعاىل صدقاٌ صادقةُةّ الفعليُ الصفاتِوهذه
ى ّ حتِ املتعاليةِ الذاتِها عنِرُّها وتأخِ حدوثِاتّ خصوصيُمن حيث

ُ التغريَيلزم ٍ  متغايرةٍاتّه من حيثيِ ذاتِبُّ وتركـ َسّتعاىل وتقدـ  فيه ّ
 .ٍ وخريٍ كاملُّ عنه كلُ ينبعثِ يف الذاتً هلا أصالّ إنُ حيثْ، بل منٍكثرية

 به، ِّه اخلاصِ يف موطنٍ ممكنٍ كاملُّ به كلُ يقومُفهو تعاىل بحيث
ه، َ أوجدً شيئاَ له، وإذا أرادً كان مراداٌء إذا أمكن يشُفهو تعاىل بحيث

ه ُ تعاىل وجوبِ، فللواجب، وهكذاهَ أكملُاهّ، وإذا ربُاهّه ربَوإذا أوجد
 .هاُا وحدوثُ إمكاهنِه، ولألشياءُدمِوق
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ّتقدم يف الفصل الثامن أن صفات الواجب  تعاىل تنقسم إىل صفات الذات ّ

ّوصفات الفعل، وتبني أن صفات الذات هي التي يكفي فرض الذات يف  ّ
ّاتصاف الواجب هبا، كاحلياة والعلم والقدرة، أما الصفات الفعلية فهي التي  ّ ّ
ّيتوقف توصيفه تعاىل هبا عىل صدور فعل منه تعاىل وفرض يشء غري الذات، 

 .فهي منتزعة من فعله تعاىل
ّقد عقد املصنّف هذا الفصل ألجل بيان بعض املسائل املتعلقة بصفات و

 :ّالفعل ضمن اهليكلية التالية
ّيف كون الصفات الفعلية زائدة إضافية: ّالبحث األول ّ. 
ّيف رجوع الصفات الفعلية إىل صفة القيومية: البحث الثاين ّ ّ. 
ّيف إمكانية صدق الصفات الفعلية عىل الوا: البحث الثالث  وجب تعاىل أّ
 .ّعدم إمكانية ذلك

 
ّبعدما تبني أن الصفات الفعلية منتزعة من فعله تعاىل، يلزم أن تكون هذه  ّ ّ
ّالصفات متأخرة عن ذاته تعاىل، وزائدة عىل ذاته، مضافة إليها، بمعنى أن  ّ

عل، من قبيل الذات املتعالية توصف هبذه الصفات عند مالحظتها مع الف
ّصفة اخللق والرزق ونحوها من الصفات، فإننا بعد مالحظة أفعاله تعاىل 
عم التي يتنعم هبا الناس ثم ننسبها إىل الواجب تعاىل، حينذاك نسميها  ّوالنِّ ّ ّ

ّرزقا، فيقال اهللا رازق، وحينام نالحظ أن اهللا تعاىل قد خلق .. ًاّ نسميه خالق،ًُ
ّ فال يمكن انتزاع صفة اخلالقية، وما مل يكن هناك ًاقفام مل يوجد اهللا خل. وهكذا

ّما يرزقه ال يمكن انتزاع صفة الرازقية، وهكذا إىل عرشات ومئات األسامء مما  ّ
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يدخل يف صفات الفعل التي تكون الذات بام هي غري كافية النتزاعها، بل 
 .ّالبد من وجود فعله تعاىل النتزاعها

ّ أي أهنا ليست عني ؛ائدة عىل الذاتّوهذا هو معنى أن صفات الفعل ز
الذات، إذ لو كانت عني الذات املتعالية ومل يرزق اهللا تعاىل أو مل خيلق للزم أن 
ّيكون هناك نقص يف مقام الذات وهو حمال، وهذا بخالف الصفات الذاتية 
ًكالقدرة مثال، فإنه وإن مل يكن هناك مقدور مثال، ال يلزم النقص عىل الذات  ًّ

ّ ألن الذات املقدسة بنفسها كافية النتزاع صفة القدرة سواء وجد ؛ليةاملتعا ّ
 .ّمقدور أم ال، كام تقدم

ّوهبذا يتضح معنى كون الصفات الفعلية مضافة إىل الذات املتعالية، وهو  ّ
ّأن هذه الصفات باحلقيقة هي صفات للفعل الزائد عىل الذات اإلهلية، وحيث  ّ

ّ ألن الفعل عني الربط ؛ّتعالية باإلضافة اإلرشاقيةّإن للفعل إضافة إىل الذات امل
ًبالذات املقدسة، فتكون الصفة عني الربط بالذات أيضا فتنسب الصفة إىل  ّ
ّالذات، وتسمى صفات إضافية هبذا املعنى، وإال فهي باحلقيقة صفات مضافة  ّ ّ

 .إىل الفعل وتنسب إىل الذات النتساب الفعل إىل الذات
ّ أن الصفات الفعلية إضافية يف مفهومها :ة إليهّومما جيدر اإلشار ّ ّ

ُ ألن الصفات الفعلية مفاهيم تنتزع من إضافة الذات إىل ؛ًومصداقها معا ّ ّ
 إذ ال يمكن وصف الواجب تعاىل هبذه ؛أفعاهلا، وكذلك مضافة يف مصداقها

ًالصفات إال عند حتقق الفعل خارجا كام تبني آنفا ً ّّ وهذا بخالف الصفات  .ّ
ّتية ذات اإلضافة كالعلم والقدرة، فهي وإن كانت صفات إضافية إال أهنا الذا ّ ّ ّ

 .ّإضافية يف مفهومها فقط ال يف مصداقها كام هو واضح
 

ّاملراد بالقيوم هو القائم بذاته املقوم لغريه، وقد تقدم يف الفصل السادس  ّ ّ
ّأن القيوم هو الواجب ت  .عاىلّ
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 وهو ، الواجب وجوده من ذاته،ّفهو احلق بذاته«: قال الشيخ الرئيس
ّ غري متعلق ،ّالقيوم هو القائم بذاته«: ّوقال املحقق الطويس .)١(»ّالقيوم

 .)٢(» وهو اسم من أسامء اهللا تعاىل،الوجود بغريه عىل اإلطالق
ّوتقدم أن صفة القيوم من الصفات الفعلية وهي جامعة جلميع  ّ ّ ما عداها ّ

ّمن صفات الفعل، فاملقوم للفعل مقوم له من مجيع حيثياته، فحينام خيلق يكون  ّ ّ
ّالواجب مقوما للفعل من حيثية اخللق، وحينام يرزق يكون مقوما من حيثية  ّ ّ ًّ ً

 .الرزق وهكذا
ّفجميع الصفات الفعلية جتمعها صفة القيومية ّ ّ. 

 إضافة واحدة هي إضافة مجيع اإلضافات ترجع إىل«: ّقال صدر املتأهلني
ّالقيومية، هكذا حقق املقام وإال فيؤدي إىل انثالم الوحدة وتطرق الكثرة إىل  ّ ّ ّّ ّ

ًذاته األحدية، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ً ّ ّ«)٣(. 
ّكام أن صفاته احلقيقية كلها حقيقة واحدة ال تزيد «: ويف موضع آخر قال ّ ّ

ّا، وإال لكانت ألفاظها مرتادفة، فكذا عىل ذاته تعاىل وإن تغايرت مفهوماهت
ّصفاته اإلضافية وإن كانت زائدة عىل ذاته متغايرة بحسب املفهوم، لكن كلها  ّ
ّإضافة واحدة متأخرة عن الذات وال خيل بوحدانيته كوهنا زائدة عليه، فإن  ّ ّ ّ
ّالواجب تعاىل ليس علوه وجمده بنفس هذه الصفات اإلضافية املتأخرة عنه  ّ ّ

ّأضيف هبا إليه، وإنام علوه وجمده وجتمله وهباّوعام  ّ ّ ه بمبادئ هذه الصفات ؤُ
 أي يكون ذاته تعاىل يف ذاته بحيث ينشأ منه هذه .ّالتي هي عني ذاته األحدية

 .)٤(»الصفات وينبعث عنه هذه اإلضافات
                                                        

 .١٨ ص٣ج: ، الفصل السادس من النمط الرابعاإلشارات والتنبيهات)  ١(
 .نفسهاملصدر )  ٢(
 .١١٩ ص٦ج: ّر العقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفا)  ٣(
 .١٢١ ـ ١٢٠ ص:ملصدر نفسها)  ٤(
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هي كونه بحيث يقوم به غريه «: وقال الطباطبائي يف تعليقته عىل األسفار
ّثية وجوديةمن وجود أو حي ّ فإن اخللق والرزق واحلياة والبدء والعود والعزة ،ّ ّ

ّواهلداية إىل غري ذلك حيثيات وجودية يف موضوعاهتا من الوجودات  ّ
 .)١(»ُ مفاضة من عنده،ً وهي مجيعا قائمة به تعاىل،ّاإلمكانية

ّوهبذا يتضح أن مرجع الصفات الفعلية هي صفة القيومية ّ ّ ّ  وهي صفة ،ّ
 .معة ملا عداها من صفات الفعلّفعلية جا

 
ّ الواقع أن كال من ألفاظ صفات الفعل يمكن أن يستعمل عىل وجهني، يكون 

ًبأحدمها صادقا عليه تعاىل صدقا حقيقيا، وليس كذلك عىل الوجه اآلخر ً ًّ. 
ُأما الوجه األول وهو أن يراد ّ  هبا القدرة عىل الفعل، فيكون املقصود من ّ

ومآل . اخلالق هو القادر عىل اخللق، ومن الرازق القادر عىل الرزق وهكذا
 صفة القدرة ـ التي هي يّع الصفات الفعلية إىل أصلها، وهذلك هو إرجا

ّصفة ذاتية ـ التي هي مبدأ الفعل، فتكون الصفات الفعلية هبذا اإلطالق من  ّ
ًومن ثم تصدق عىل الواجب تعاىل صدقا حقيقياصفات الذات،  ًّ ّ. 

 وجد مرزوق ذاعىل هذا فإذا وجد خملوق فالواجب تعاىل خالقه، وإ
ّ وجد من حيتاج إىل من يقومه فالواجب قيومه ومقومه، إذافالواجب رازقه، و ّ ّ َ

وإن مل يكن هناك خملوق ... ّفيصدق عىل الواجب أنه خالق ورازق. وهكذا
ّآل هذا التوصيف إىل قضية رشطية، والقضية الرشطية صادقة ّومرزوق، ألن م ّ ّ ّ

ّها، بل وإن استحال حتقق طرفيها، كام تقدم يف االستدالل اّوإن مل يتحقق طرف ّ
ّ فإهنا صادقة وإن استحال >°  ±     µ    ´  ³   ²  ¶<: بقوله تعاىل
 .ّحتقق طرفيها

                                                        
 .١٢٠ ص٦ج: ، مصدر سابقّتعليقة العالمة الطباطبائي عىل األسفار)  ١(
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ّإن هذه «:  حيث قال»ةّالرسائل التوحيدي«وهذا ما أشار إليه املصنّف يف 
ّاألسامء لو انتزعت عن مقام الفعل، فإنام انتزعت عنه بام أن بينه وبني الذات  ّ
ّنسبة ورابطة ما، وإال مل تصدق هذه األسامء عىل الذات البتة، فيؤول إىل اعتبار  ّ
ًاحليثية، بمعنى أن الذات بحيث لو فرض خلق ـ مثال ـ فهو خالقه، ولو فرض  ٌ ّ ّ

ّفإذن سبيل األسامء الفعلية سبيل األسامء الذاتية يف أن اجلميع  .زقهٌرزق فهو را ّ ّ
 .)١(»موجود للذات حقيقة

ّفهو تعاىل بحيث يقوم به كل «: وهذا ما أشار إليه يف آخر الفصل بقوله
 .»ّكامل ممكن يف موطنه اخلاص به

ًوأما الوجه الثاين الذي به ال تصدق هذه الصفات عليه صدقا حقيقيا،  ًّ ّ
ُهو أن يراد به إجياد ذلك الفعل، فرياد باخلالق موجد اخللق، وبالرازق موجد ف ُ

 .الرزق، وعند ذلك يكون من صفات الفعل
ّملا كان اإلجياد عني الوجود حقيقة، وإنام خيتلف عنه : توضيح ذلك ّ

ّاعتبارا، كالفرق بني املصدر واسم املصدر، فإنه إذا نظر إىل الفعل بقطع النظر  ً
ً وعلته يسمى وجودا وهو اسم مصدر، وإذا نظر إليه باعتبار عن موجده ّ ّ

ًانتسابه إىل علته سمي إجيادا وهو مصدر ّ ُ إذن فليست حقيقة صفة الفعل غري . ّ
ًفاخلالق مثال ال واقع له غري نفس اخللق، . ًنفس الفعل لكن منسوبا إليه تعاىل

ّبمعنى املخلوق منسوبا إليه تعاىل، وملا كانت هذه النس ّبة إضافة إرشاقية، فهي ً
ّأيضا نفس املخلوق، فيؤول األمر إىل أن صفة الفعل ال واقع هلا غري الفعل ً. 

الصفات «: وهذا معنى ما ذكره بعض األعالم املعارصين حيث قال
وتلك املفاهيم . ّالفعلية هي املفاهيم التي تنتزع من إضافة الذات إىل أفعاهلا

 الواجب، واآلخر عىل خملوقاته، كاخلالق  يقع أحدمها عىل؛تكون ذات طرفني
ّوالرازق وغريمها، فال حتكي عن حقائق عينية زائدة عىل الوجود الوجويب وما 

                                                        
  .٤٨ ص:، مصدر سابقّالرسائل التوحيدية)  ١(
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ّهو طرف له من الوجودات اإلمكانية، وال تعني إال انتساب وجود املعلول  ّ
ّإىل وجود العلة باعتبار خاص ّ. 

ّفإذا الحظنا وجودا إمكانيا غري مسبوق بامدة وال ًّ  مثال سابق انتزعنا ً
ًمفهوم اإلبداع، وإذا الحظنا وجودا إمكانيا حيتاج إىل موجود آخر يف بقائه  ًّ

ّ األعيان إال وجود ّوليس يف حاق. واستكامله انتزعنا مفهوم الرزق، وهكذا
ّلواجب ووجود خملوقاته، وقد مر مرارا أن اإلضافة ليست من احلقائق العينيةا ّ ً َّ«)١(. 

ّوهبذا يتضح أن ّ الصفات الفعلية هبذا اللحاظ ال تصدق عىل الواجب ّ
ّتعاىل صدقا حقيقيا، وإال يلزم حمذورين ً ًّ: 

ّوذلك ألن املفروض أن ال وجود هلذه  .لزوم التغيري يف الواجب: ّاألول
ّالصفات قبل الفعل، فالواجب تعاىل مل يكن متصفا هبذه الصفات ثم اتصف  ّّ ً

ّق، فإذا صدقت عليه الصفات الفعلية هبذا ّهبا، فلم يكن هناك خملوق ثم خل
ّاإلطالق يعني أن الواجب تعاىل فيه حيثية االستعداد لالتصاف هبذه الصفة،  ّ ّ
ّومن الواضح أن حيثية االستعداد هي حيثية التغري وهو حمال عىل الواجب  ّ ّ ّ

ّ ألن االستعداد والتغري من صفات املمكن كام هو واضح؛تعاىل ّ. 
ّوذلك ألن حيثيات األفعال  .ّكب يف الواجب تعاىللزوم الرت: الثاين ّ

ّمتعددة ومتغايرة، فإن حيثية اجلواد غري حيثية اإلعطاء ّ ّ ّ وحيثية اخللق غري ،ّ
ّحيثية الربوبية ّ ألن حيثية اخللق مرتبطة باحلدوث، وحيثية الرب؛ّ ّ ّوبية والرتبية ّ

ّة احليثيات الكثرية، ّمها غري األخرى، وهكذا األمر يف بقياحدإمرتبطة بالبقاء و
ّفلو صدقت الصفات الفعلية عىل الواجب تعاىل للزم تركب الواجب من  ّ

ّحيثيات متعددة، وهو حمال ّ. 
ّوبام ذكرنا يتبني أن  ّ ـ مثال ـ عىل الوجه األول مشتق استعمل يف »اخلالق«ّ ّ ً

ّمعناه، حيث إنه يدل عىل ذات تلبست باملبد ّ   حقيقة، وعىل الثاين يكون منأّ
                                                        

 .٤٤١ص: ٤٣٠ ، الرقم تعليقة عىل هناية احلكمة)  ١(
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 .ّصيغ النسبة كالالبن والتامر، حيث إن اخلالق يرجع معناه إىل ذي خلق
ّإذن فالصفات الفعلية ـ أي املنتزعة من مقام الفعل ـ ملا كانت قائمة  ّ
ّبالفعل، حادثة بحدوث الفعل، متأخرة بالذات عن الذات القديمة بالذات، 

ّاستحال أن يتصف به الذات الواجبة بالذات، سواء كان االت صاف بنحو ّ
 .ّالعينية أو بنحو العروض

خلق اهللا هذا احلادث يف هذا الزمان، فليس معناه : ّوالزم ذلك أنه إذا قيل
ّأن اخللق من حيث تعلقه بالواجب تعاىل واقع يف وعاء الزمان، بحيث حيتاج  ّ
ّإىل تصور زمان يف الصقع الربويب، بل إنام زمانيته تكون باعتبار تعلقه  ّ ّّ

 .ادثباملخلوق احل
ال يكون الفعل واإلجياد باملعنى املصدري املنسوب إىل : وبعبارة أخرى

ًالفاعل، واقعا يف ظرف الزمان واملكان مثال، بل الذي يقع يف مثل هذه  ً
الظروف هو حاصل الفعل وبمعنى اسم املصدر ومن حيث االنتساب إىل 

ّنفس الفعل، وهو نفس الوجود اإلمكاين، وهبذا يفرس ما يدل عىل  قيود لفعل ّ
 .الواجب تعاىل

 
: توضيحه. هذا البيان يعتمد عىل التمييز بني مقام الثبوت ومقام اإلثبات

ّن معرفة صفات أي يشء أ  :نحرص يف طريقنيتّ
ّ هو طريق العلة، فإن العلة عاملة بمعلوهلا وكامالت :ّالطريق األول ّّ

الطريق ملعرفة صفات الواجب معلوهلا، ومن الواضح استحالة سلوك هذا 
 .ّ إذ ال علة للواجب تعاىل؛تعاىل

ً من طريق آثار اليشء، كام لو أنك ال تعرف أن زيدا عامل:الطريق الثاين ّ أم  ّ
ًال، لكن يمكن االطالع عىل علمه من خالل آثاره ككالمه مثال ّ. 

ّإال أنه جيدر االلتفات إىل يشء مهم وهو أنك إذا عرفت أن زيد ّ ّّ امل من  عًاّ
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ّطريق آثاره فإن علمك بذلك ال يعني أن زيد ً مل يكن عاملا يف الواقع واآلن ًاّ
ّصار عاملا بعدما اطلعت عىل علمه، وإنام انكشف لك علمه اآلن يف مقام  ّ ً

ًاإلثبات، ال أنه مل يكن عاملا وبعد اطالعك عىل علمه صار عاملا ّ ً ّ. 
ّإن الصفات الفعلية ـ : ّإذا تبني ذلك نقول يف احلقيقة ـ هي ظهور ّ

ّوانكشاف الصفات الذاتية لنا، فإن القدرة ـ وهي صفة ذاتية ـ لو أرادت أن  ّّ
ّتظهر لنا فإهنا ستظهر يف هذه الصفات التي نعرب عنها بالصفات الفعلية  ّ ّ
ّكاخللق والرزق والعطية واجلود ونحوها، وهكذا يف باقي الصفات الذاتية  ّ

ّإن الصفات :  خالل األفعال، وهذا معنى قوهلمّاألخرى، فإهنا تظهر لنا من
ًالفعلية ال تنتزع إال بعد وجود الفعل خارجا، وقبله ال جمال النتزاع هذه  ّ ّ

 .الصفات، وإن كانت حقائقها موجودة يف الذات
إذن صفات الذات مرتبطة بمقام الثبوت والباطن، وصفات الفعل 

 .مرتبطة بمقام االنكشاف والظاهر
ّاس يتضح أن إطالق الصفات الفعلية عىل الواجب تعاىل عىل هذا األس ّ ّ

ًيكون إطالقا حقيقيا، وأهنا صادقة عىل الواجب صدقا حقيقيا ً ً ًّ  وال يلزم من ،ّّ
ّذلك حمذور التغري أو الرتكب يف الواجب تعاىل ّ ألن صدق إطالق هذه ؛ّ

ًالصفات عليه تعاىل ال يعني أن الواجب تعاىل مل يكن قادرا عىل اخل لق، واآلن ّ
ّحصلت له القدرة عىل ذلك عندما خلق، ليلزم التغري يف الذات املتعالية، وإنام  ّ
ّهو ـ يف الواقع ـ متصف بالقدرة عىل اخللق، لكن يف مقام اإلثبات والظهور 

ًيتوقف عىل حتقق الفعل خارجا وعينا ً ّ ّ. 
 

 .»مضافة إىل غريه«: R قوله �
ًالواجب مصداقا ومفهوما، فهي مضافة إىل الفعل أي مضافة إىل غري  ً

ّمصداقا بمعنى أن موضوعها أوال وبالذات هو الفعل، لكن حيث إن الفعل  ّ ًً ّ
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ًمضاف إىل الواجب تعاىل باإلضافة اإلرشاقية، فتضاف إىل الواجب تعاىل تبعا  ُ ّ
 .إلضافة الفعل إليه تعاىل

ّأما إضافتها من حيث املفهوم، فواضح إذ يتوقف ّ اتصاف الواجب هبذه ّ
ّالصفات عىل أمر خارج، وهبذا يتضح الفرق بني الصفات الفعلية وبني  ّ
ّالصفات الذاتية ذات اإلضافة، فإن اإلضافة يف الصفات الفعلية متحققة يف  ّّ ّ
ًمصداقها ومفهومها، أما الصفات الذاتية ذات اإلضافة كالعلم مثال  ّ ّ

 .ملصداقفاإلضافة معتربة يف املفهوم فقط دون ا
 .»ّالقيوم وهي كثرية جيمعها صفة«: R قوله �

عم اإلهلية، والنعم اإلهلية غري معدودة،  ّبام إن الصفات الفعلية مرتبطة بالنِّ ّ ّ ّ
 )٣٤: إبراهيم( >...>   =  <  ?  @  A<: كام يف قوله تعاىل

ّفتكون الصفات الفعلية غري معدودة أيضا، وإهنا ال متناهية ومجيعها ترجع إ ً ىل ّ
ّصفة واحدة وهي صفة القيوم، كام أن مرجع الصفات الذاتية إىل صفة احلياة ّّ. 

 .»...إبداع وخلق«: R قوله �
: »لسان العرب«قال ابن منظور يف . اإلبداع هو اإلجياد ال عىل مثال

البديع من «: وقال الشيخ الطرحيي .)١(»اخرتعته ال عىل مثال: أبدعت اليشء«
 .)٢(»ً الذي فطر اخللق مبدعا ال عىل مثال سبقأسامء اهللا تعاىل، وهو

ّأما إذا كان اإلجياد عىل مثال سابق فيسمى خلق ً، وإذا كان إجيادا ومسبوقا ًاّ ً
ّبالعدم يسمى صنعا، وإذا كان إجيادا ألمر حيسن به ذوي العقول يسمى نعمة،  ًّ ً

ّوإذا كان إجيادا لكامل معنوي  .ّ عىل أهل اإليامن يسمى رمحةً

                                                        
 .٦ ص٨ج: احلوزة، قم ـ إيران، نرش أدب ١٤٠٥، ابن منظور، لسان العرب)  ١(
  ـ ،ه ١٤٠٨ّالسيد أمحد احلسيني، الطبعة الثانية : ، الشيخ الطرحيي، حتقيقجممع البحرين)  ٢(

 .١٦٣ ص١ج: ّنرش الثقافة اإلسالمية مكتب
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ّثم صدق عىل الرزق أنه عطية«: R  قوله� ّّ«. 
ًالرزق إذا مل يعترب فيه االستحقاق كان عطية، وإذا كان إحسانا لذوي  ّ

ل ذالعقول كان نعمة، وإذا كان بذل نفع ليجب بعوض كان هبة، وإذا كان ب
ًنفع ال جيب أو كان كشف رضر ال جيب فيسمى كرما، وإذا كان ب  ل مال الذّ

ًجيب فيسمى جودا ّ. 
ًصادقة عليه تعاىل صدقا حقيقيا«: Rوله  ق� ًّ«. 

ًتصدق الصفات الفعلية عىل الواجب تعاىل صدقا حقيقيا من خالل  ًّ ّ
ّإرجاعها إىل أصلها وهو القدرة التي هي من الصفات الذاتية ـ كام تقدم ـ فإن  ّ
. كان هناك رزق فالواجب هو رازقه، وإن كان خلق فالواجب خالقه وهكذا

خالق إذ «: D أمري املؤمنني ما يشري إىل هذا املعنى يف قولهّولعل ما ورد عن
 .)١(»...ّال خملوق، ورب إذ ال مربوب

 .»ّال من حيث خصوصيات حدوثها«: R قوله �
ًن هذه الصفات الفعلية صادقة عىل الواجب تعاىل صدقا حقيقيا ال إأي  ً ّّ ّ

ّمن حيث حدوثها سواء الذايت أم الزماين، وإال يلزم التغري  ّوالرتكب يف الذات ّ
 . وهو حمال،ّاملقدسة
ّفهو تعاىل بحيث يقوم به كل كامل ممكن يف موطنه اخلاص به«:  قوله� ّ«. 

ّن مجيع صفات الفعل التي يمكن حتققها يف عامل اإلمكان هلا أصل إأي  ّ
ّوهو صفة القيوم، وحيث إن القدرة هي مبدئيته تعاىل عن علم واختيار ّّ، 

 .ّت الفعلية يف ذاته تعاىل هي صفة القدرةيكون أصل مجيع الصفا
 
 

                                                        
 .٥٧ص: ، الشيخ الصدوقالتوحيد)  ١(
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ّ ـ إن الصفات الفعلية صفات زائدة عىل الذات مضافة إليها١ ّ بمعنى أن ؛ّ
ّالذات املقدسة توصف هبذه الصفات عند مالحظتها مع الفعل، فال يمكن 

 .ّانتزاع هذه الصفات إال مع إضافتها إىل فعله تعاىل
ّات الفعلية صفات للفعل حقيقة وتنسب إىل الواجب تعاىل ّ ـ إن الصف٢

 فتكون ،ّ ألن الفعل عني الربط بالذات،ّبتبع إضافة الفعل إىل الذات املقدسة
ّالصفة عني الربط بالذات أيضا، ومن ثم تنسب هذه الصفات إىل الواجب  ً

 .تعاىل
ّ ـ إن الصفات الفعلية ترجع إىل صفة القيوم وهي صفة فعلية ٣ ّ ّ جامعة ملا ّ

 .عداها من صفات الفعل
ًإن الصفات الفعلية لو أريد هبا الفعل منسوبا إىل الفاعل ُّ  فال تصدق عىل ،ّ

ًالواجب صدقا حقيقيا ّ الستلزام التغري والرتكب يف الواجب تعاىل؛ًّ ّأما لو . ّ
ًأريد هبا القدرة عىل الفعل، فتصدق عىل الواجب تعاىل صدقا حقيقيا ًّ ّ ألن ؛ُ

 .أيتيّمن الصفات الذاتية، كام سالقدرة 
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 ِدةّه املجرِ ذاتِ حلضور؛ِه بذاتً علامٍدّ جمرِّ لكلّ أنَمّما تقد  يفَقّ حتقْقد
 تعاىل  ُ، والواجبٍء ليشٍء يشَ حضورّ إالُه، وليس العلمِ لذاتِةّعن املاد

 .ِه لذاتٌه معلومةُ، فذاتِةّلقو واِةّ عن املادٌهّمنز
 ِ البسيطِ الرصفِ الوجودُ حقيقةَه املتعاليةَ ذاتّ أنً أيضاَمّوقد تقد

 َ، فال كاملٌ وال عدمٌه نقصُ الذي ال يداخل،ِةَّ احلقِ بالوحدةِالواحد
 ٍ له بنحوٌ وهي واجدةّ إالِّها الوجوديِ بنظامِ اخللقةِ يف تفاصيلًاّوجودي

، ِ والبساطةِ الرصافةِ ملكان؛ٍها من بعضٌ بعضٍزّ متميِ، غريَأعىل وأرشف
 ً علامِه املتعاليةِ ذاتِ له تعاىل يف مرتبةٌ فهو معلومٍء من يشُفام سواه
 . التفصيلِ يف عنيًاّمجال وإمجالي يف عني اإلًاّتفصيلي

 إليه ٌ له، منتهيةُ معاليلِ من املوجوداتُ ما سواهّ أنً أيضاَمّوقد تقد
 ِ الرابطَ به قيامِ الذواتِ قائمةَ أو وسائطٍأو بواسطة ٍبال واسطة
 له ٌ عنه، فهي معلومةٍ حمجوبةُا، غريِ عنده بوجوداهتٌ، حارضةِّباملستقل
ا ّها، وأمِ منها فبأنفسُدةّا املجرّ، أمًاّ حضوريًا علامِ وجوداهتِيف مرتبة

 .ِدةّها املجرِ فبصورُيةّاملاد
َفتبني  :َّ بام مرّ
 له ّه، وأنِ ذاتُه وهو عنيِ ذاتِه يف مرتبةِ بذاتًعاىل علام تِ للواجبّأن

ى َّ وهو املسمـه ِ ذاتِ يف مرتبةِه من املوجوداتِ بام سوى ذاتًتعاىل علام
 له ّ، وأنِّ التفصييلِ الكشفِ يف عنيٌّ إمجايلٌه علمّ وأنـ ِجياد اإلَ قبلِالعلم ب

 ا ِ ذواهت ِمرتبة  يف  ِملوجوداتا  من  ِهذات سوى  بام   ًاّ تفصيلي ً علام تعاىل
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ه َ علمّ وأنـ ِجياد اإلَ بعدُ وهو العلمـ ِ املتعاليةِ من الذاتًخارجا

 . مسائلُه مخسِفهذ .َرِّوُ كيفام صٌّحضوري
 من ِ املمكناتِ يف مراتبٍرّ متقرٍ علمَّ كلّ أن: عىل ذلكُعّويتفر

 . تعاىل لهٌه علمّ فإنِ واملثاليةِ العقليةِدةّ املجرِالعلل
 َ حقيقةّ، ملا أنٌ خبريٌه عليمّ كام أنٌ بصريٌه سميعّ أن:ً أيضاُعّيتفرو
من ومها  ،ِ باملبرصاتُ والعلمِ باملسموعاتُ هي العلمِ والبرصِالسمع
 .ٍ علمُّ تعاىل كلُ وله،ِ العلمِمطلق
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 :اإلهلي، وهي مخسّعرض املصنّف يف هذا الفصل ألهم مباحث العلم 
 .علمه بذاته يف مرتبة ذاته: ّاألول
 .علمه بام سوى ذاته يف مرتبة ذاته: الثاين
ّأن علمه باألشياء قبل اإلجياد علم إمجايل يف عني الكشف : الثالث ٌ ّ
 .التفصييل
ًأن له علام تفصيليا بام سوى ذاته يف مرتبة ذواهتا اخلارجة عن : الرابع ّّ ً

 .الذات املتعالية
ّأن مجيع مراتب علمه حضوري: امساخل  .ّ ال حصويلّ

 :ّلكن قبل الدخول فيها ينبغي تقديم عدد من املقدمات
 

ّتقدم يف املرحلة الثالثة أن الوجود ينقسم إىل خارجي ّ ّن إ، إذ ّ وذهنيّ
ّللامهيات اخلارجية وجودا آخر ال يرتتب عليه ً ّ ّ اآلثار اخلارجية، وهذا النحو ّ

املعروف من مذهب احلكامء «:  قال هناك؛ّمن الوجود يسمى بالوجود الذهني
ّأن هلذه املاهيات املوجودة يف اخلارج املرتتبة عليها آثارها ّ ً وجودا آخر ال ،ّ

ُترتتب عليها فيه آثارها اخلارجية بعينها، وإن ترتبت آثار أخر غري آثارها  ّ ّّ
وهو ) الوجود الذهني: (ّوهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه. ّاخلارجية

 .)١(»ّعلمنا بامهيات األشياء
ّواستدل عىل ذلك بعدة أدلة منها ما ذكره بقوله والربهان عىل ثبوت «: ّّ

ّأنا نتصور هذه األمور املوجودة يف اخلارج ـ كاإلنسان ... الوجود الذهني ّ
                                                        

 .٣٤ص: ، مصدر سابقهناية احلكمة)  ١(
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ّوالفرس مثال ـ عىل نعت الكلية و الرصافة، ونحكم عليها بذلك، وال نرتاب ً
ًأن ملتصورنا هذا ثبوتا ما يف ظرف وجداننا، وحكمنا عليه بذلك، فهو موجود  ّّ
ّبوجود ما، وإذ ليس هبذه النعوت موجودا يف اخلارج ألنه فيه عىل نعت  ً

ّ فهو موجود يف ظرف آخر ال ترتتب عليه فيه آثاره ،ّالشخصية واالختالط
ّاخلارجية ونسم  .)١(»الذهن: يهّ
 

ّ بأن مفهوم العلم ةّذكر املصنّف يف الفصل األول من املرحلة احلادية عرش
ّرف بأنه حضور أمر جمرد ألمر جمرد أو ُ ال حيتاج إىل تعريف، وإن عّبدهيي ّ ّّ

 .)٢(حضور يشء ليشء
ّاقه، وإنام تبحث ّلذا نجد أن الفلسفة ال تبحث عن مفهوم العلم أو مصد
ًعن خواص العلم وما إذا كان موجودا ماديا أم جمردا، حضوري ً ًّ ّ  .ًا أم حصوليًاّ

 عندنا بالوجدان، وكذلك مفهومه ّوجود العلم رضوري«: قال املصنّف
ّ لنا، وإنام نريد بالبحث يف هذا الفصل احلصول عىل أخص خواصهّبدهيي ّ ّ«)٣(. 

 
ًن العلم ـ عموما ـ ليس من سنخ املاهيات، ليكون حمكوما بقوانينها إأي  ً ّّ

ًوأحكامها، بل هو من سنخ الوجود، وعىل هذا يكون تابعا للوجود بحسب 
 .ّقوانينه العامة من التشكيك وغريه

ًإن العلم ـ كالوجود ـ يطلق تارة عىل األمر احلقيقي، «: ّقال صدر املتأهلني ُ ّ
ِرة عىل املعنى االنتزاعي النسبي املصدري أعني العاملوتا ّوهو الذي يشتق . ّيةً

                                                        
 .١٤٩ ص٦ج: ّلية يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعا ؛٣٥ ص:ملصدر نفسها)  ١(
 .٢٤٠ص: هناية احلكمةانظر )  ٢(
 .٢٣٦ ص:ملصدر نفسها)  ٣(
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 ولو سألت .ٌمنه العامل واملعلوم وسائر تصاريفه، إذ العلم رضب من الوجود
ٌاحلق فالعلم والوجود يشء واحد ّ«)١(. 

 
لذات هو الذي حيرض عند العامل، سواء كان صورة املقصود من املعلوم با

ًذهنية أو موجودا عينيا ًّ ّ. 
واملقصود من املعلوم بالعرض هو الوجود العيني لليشء الذي يكون 

 .وجوده يف نفسه غري وجوده ملدركه
 :اسم املعلوم قسامن«: ّقال صدر املتأهلني

ّ العينية هو الذي وجوده يف نفسه هو وجوده ملدركه، وصورته: أحدمها
 .ُ ويقال له املعلوم بالذات،ّهي بعينها صورته العلمية

ّهو الذي وجوده يف نفسه غري وجوده ملدركه، وصورته العينية : وثانيهام
 . وهو املعلوم بالعرض،ّليست هي بعينها صورته العلمية

ُ أريد ،)العلم عبارة عن الصورة احلاصلة من اليشء عند املدرك(فإذا قيل 
ّبه األمر اخلارج من القوة املدركة كالسامء واألرض والبيت واحلجر باملعلوم 

العلم عبارة (ّوالشجر والفرس واإلنسان وسائر املاديات وأحواهلا، وإذا قيل 
 عنى به العلم الذي هو نفس املعلوم ال )ِعن حضور صورة يشء للمدرك

 .يشء غريه
ذات هو الصورة  واملكشوف بال، املعلوم باحلقيقة:ّويف كل من القسمني
 غري خملوط ،ّ خالص عن الغوايش املاديةّ إدراكيّالتي وجودها وجود نوري

 .)٢(»باألعدام والظلامت
                                                        

 .١٥٠ ص١ ج:، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
 .١٥١ ص٦ ج:ملصدر نفسها)  ٢(
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ّمن الواضح أن العلم ينقسم قسمة حارصة إىل علم حضوري وهو  ّ

ّصويل وهو حضور  وإىل علم ح،حضور املعلوم لدى العامل بنفس وجوده
 .ّاملعلوم لدى العامل بامهيته أو مفهومه

 فحضور املعلوم .انقسام العلم إىل قسمني، قسمة حارصة«: قال املصنّف
ّللعامل إما بامهيته وهو العلم احلصويل، أو بوجوده هو العلم احلضوري ّ«)١(. 

 
ّاملرحلة احلادية عرشة أن املصنّف برهن عىل ّتقدم يف الفصل الثاين من 
علم اليشء هو حصول املعلوم ـ أي الصورة «: ّاحتاد العامل واملعلوم، حيث قال

ّالعلمية ـ للعامل كام تقدم، وحصول اليشء وجوده، ووجوده نفسه  فالعلم هو .ّ
 ّعني املعلوم بالذات، والزم حصول املعلوم للعامل وحضوره عنده احتاد العامل

ًبه، سواء كان معلوما حضوريا أو حصوليا ً ًّ ًفإن املعلوم احلصويل إن كان أمرا . ّ ّ
ّقائام بنفسه كان وجوده لنفسه وهو مع ذلك للعامل فقد احتد العامل مع املعلوم  ؛ً

ًرضورة امتناع كون اليشء موجودا لنفسه ولغريه معا، وإن كان أمرا وجوده  ً ً
ّ للعامل، فقد احتد العامل بموضوعه، لغريه ـ وهو املوضوع ـ وهو مع ذلك

ّواألمر املوجود لغريه متحد بذلك الغري، فهو متحد بام يتحد به ذلك الغري،  ّ ّ
 .)٢(»ونظري الكالم جيري يف املعلوم احلضوري مع العامل به

ّإنه جيب أن يعلم أن املعقول بام هو معقول ـ وهو «: ّقال صدر املتأهلني ّ
ٌمعقوليته، يشء وـ وجوده يف نفسه ووجوده لعاقله املعقول باحلقيقة بالذات  ّ
 .)٣(»واحد بال اختالف جهة

                                                        
 .٢٣٧ص: ّ، الفصل األول من املرحلة احلادية عرشةهناية احلكمة)  ١(
 .٢٤٠ ص:ملصدر نفسها)  ٢(
 .١٦٥ ص٦ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ٣(
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 :ّبعد بيان هذه املقدمات، سوف نلج يف مسائل هذا الفصل
 

علم ذاته يّاقترص املصنّف عىل برهان واحد إلثبات أن الواجب تعاىل 
 :ّف من مقدمتنيّوهو يتأل. بذاته

ّأن الواجب تعاىل وجود جمرد: األوىل ٌ ّ. 
 .وهذا ما ثبت يف األبحاث السابقة

ّكل جمرد فهو عاقل لذاته: الثانية ّ. 
ّكل جمرد فإنه عقل وعاقل «: ، حيث قالةّكام تقدم يف املرحلة احلادية عرش ّ ّ

ّ فألنه لتامم ذاته وكونه فعلية حمضة ال قو؛ّنه عاقلإّأما . ومعقول ّ  يمكن ،ة معهاّ
ّأن يوجد وحيرض ليشء باإلمكان، وكل ما كان للمجرد باإلمكان فهو له  ّ

ًوإذ كان العقل متحدا مع املعقول فهو عقل، وإذ . بالفعل فهو معقول بالفعل ّ
ّكانت ذاته موجودة لذاته فهو عاقل لذاته، فكل جمرد عقل وعاقل ومعقول ّ .

ول مفاهيم ثالثة منتزعة من وجود ّإن العقل والعاقل واملعق: (وإن شئت فقل
ًوالربهان املذكور آنفا كام جيري يف كون كل جمرد عقال وعاقال ) واحد ً ّ ّ ً

ً جيري يف كونه عقال ومعقوال لغريه،ًومعقوال لنفسه ً«)١(. 
ٌأن الواجب تعاىل عامل بذاته: النتيجة ّ. 

ّإن حقيقة العلم ملا كان مرجعها إىل حقيقة«: ّقال صدر املتأهلني  الوجود ّ
ّبرشط سلب النقائص العدمية وعدم احتجاب املالبس الظلامنية، وثبت أن  ّ ّ
ّكل ذات مستقلة الوجود جمردة عام يالبسها فهي حاصلة لذاهتا فتكون معقولة  ّ ّ ّ
لذاهتا، وعقلها لذاهتا هو وجود ذاهتا ال غري، وهذا احلصول أو احلضور ال 

 ال يف ،احلارض والذي حرض عندهًيستدعي تغايرا بني احلاصل واملحصول له و
                                                        

 .٢٦٠ص: ، مصدر سابقهناية احلكمة)  ١(
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ًاخلارج وال يف الذهن، فكل ما هو أقوى وجودا وأشد حتصال وأرفع ذاتا من  ًً ّ ّ ّ
ّالنقائص والقصورات فيكون أتم عقال ومعقوال وأشد عاقلية لذاته ّ ً ً ّ. 

ّفواجب الوجود ملا كان مبدأ سلسلة الوجودات املرتتبة يف الشدة  ّ ّ
ّعقليات واحلسيات واملبدعات واملكوناتّوالضعف والرشف واخلسة من ال ّ ّّ، 

ٍفيكون يف أعىل مراتب شدة الوجود وجترده ويكون غري متناه ّ ّ يف كامل شدته، ّ
ّوغريه من املوجودات وإن فرض كوهنا غري متناهية يف القوة بحسب العدة  ّ

ّواملدة لكنّها ليست بحيث ال يمكن حتقق مرتبة أخرى يف الشدة هي فوقها ّّ. 
ّالوجود لكونه فوق ما ال يتناهى بام ال يتناهى كان وزان عاقليته فواجب 

ّلذاته عىل هذا الوزان، فنسبة عاقليته يف التأكد إىل عاقلية الذوات املجردة  ّ ّّ
ّ فعلم املوجود احلق بذاته أتم .ّلذواهتا كنسبة وجوده يف التأكد إىل وجودها ّ

ًالعلوم وأشدها نورية وجالء وظهورا، بل ال  ًً ّ نسبة لعلمه بذاته إىل علوم ما ّ
 .)١(سواه بذواهتا، كام ال نسبة بني وجوده ووجودات األشياء

 
ّال خيفى أن مسألة علم الواجب بغريه قبل اإلجياد من املسائل التي 

ّاستحوذت عىل اهتامم الفالسفة، حيث برزت اجتاهات متعددة وأقوال  خمتلفة ّ
ّها، وقد استعرض صدر املتأهلني تاريخ هذه املسألة من العهد اليوناين ءإزا

 .)٢(ًانتهاء بالقرن اهلجري العارش
ولصعوبة دركها «: ّوقال صدر املتأهلني يف بيان صعوبة هذه املسألة

َوغموضه زلت أقدام كثري من العلامء حتى الشيخ الرئيس ومن تبعه يف إثبات  ّ ّ
ّذات الواجب وذوات املمكنات، وحتى شيخ أتباع الرواقيني علم زائد عىل  ّ

                                                        
 .١٧٤ ص٦ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
 ١ج: ر الرازي، مصدر سابق للفخّاملباحث املرشقيةانظر . ١٨٠ ص٦ج:  املصدر نفسه)٢(

 .٤٩١ص
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َومن تبعه يف نفي العلم السابق عىل اإلجياد، فإذا كان حال هذين الرجلني مع 
ّفرط ذكائهام وشدة براعتهام وكثرة خوضهام يف هذا الفن هذا احلال، فكيف  ّ
 حال من دون هؤالء من أهل األهواء والبدع وأصحاب اجلدل يف الكالم

 والبحث مع اخلصام؟
 ألجل ما ذكرناه من الصعوبة واإلشكال أنكر بعض األقدمني من الفالسفةو

ّعلمه تعاىل بيشء من املوجودات غري ذاته وصفاته التي هي عني ذاته، كام أن 
ّمنهم من نفى علمه بيشء أصال بناء عىل أن العلم عندهم إضافة بني العامل  ً ً

ونفسه أو صورة زائدة عىل ذات املعلوم واملعلوم وال إضافة بني اليشء 
 إذ علم اليشء ؛ وإذا مل يعلم ذاته مل يعلم غريه،ّمساوية له فيلزم تعدد الواجب

ً فقد ضلوا ضالال بعيدا وخرسوا خرسانا مبينا،بغريه بعد علمه بذاته ً ً ً ّ«)١(. 
 من أغمض )علم الواجب(هذه املسألة «: وقال الشيخ مصباح اليزدي

ًية، وقد بذل كبار الفالسفة واملتكلمني جهودا وافرة لتبيينها، املسائل احلكم ّ ّ
ّوعقدوا مسائل كثرية يف باب العلم متهيدا حللها، كالعقل اإلمجايل، والعلم  ً
ّالكيل احلاصل من األسباب قبل حتقق مسبباهتا، وغريها مما ركز عليه الشيخ  ّ ّ ّ ّ

ًيف كتبه، ويكفيك نموذجا جليا هلذه اجلهود ما تر ، )٢(ى يف كتاب التعليقاتًّ
ًحيث عالج هذه املسألة مرة بعد أخرى، مما يشكل قسام من هذا الكتاب ّ ّ ُ وهلم . ّ

ّأقوال عديدة، ومباحثات طويلة، ومناقشات عنيفة، تعرض لبعضها صدر 
ّ وتصدى للمحاكمة بينها، وقد مهد نفسه مقدمات)٣(ّاملتأهلني  لتوضيح ما )٤(ّّ

ّ يف عني الكشف التفصييل، مما يعد أروع منتوج اختاره من العلم اإلمجايل ّ
                                                        

 .١٧٩ ص٦ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ١(
 .١٨٠، ١٤٢، ١٣٧، ٩٣ ـ ٩٢، ٧٥، ٢٩ ـ ٢٧ص: التعليقات للشيخ الرئيسانظر )  ٢(
 .١٦٩ ص٦ج:  يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية)  ٣(
 .١٦٨ ـ ١٤٩ ص٦ج:  املصدر نفسهانظر)  ٤(



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٤١٦

 

للتفكري الفلسفي، وأبدع منسوج للعقل البرشي، وإن كان حقيقة املقصود 
ّأرفع مما حيلق إليه طائر الذهن اإلنساين، وال حييطون بيشء من علمه إال بام  ّ ّ

 .، وستأيت يف هناية الفصل األقوال يف املسألة)١(»شاء
 

 :ّيبتني هذا الربهان عىل مقدمتني
 .الواجب تعاىل بسيط احلقيقة: ّاملقدمة األوىل

 ،ّوقد تقدم الكالم حول هذه املسألة يف الفصل الرابع من هذه املرحلة
ّوتبني أن الواجب تعاىل بسيط رصف غري مركب بأي نحو من أنحاء  ّ ّ ّ

ّ إال وهو واجد له ّجوديو، فام من كامل الرتكيب، ال خيالطه نقص وال عدم
 .بنحو أعىل وأرشف
 .ّبسيط احلقيقة كل األشياء: ّاملقدمة الثانية

ّتقدم الكالم أيضا مفصال عن هذه املقدمة يف  ًّ ّ ّ وتبني أن ،الرابعالفصل ً ّ
ّمعنى بسيط احلقيقة كل األشياء هو أن مجيع األشياء بخصوصياهتا الوجودية  ّ ّ ّ

ّ بخصوصياهتا املحدودة والعدمية ـ موجودة عند الواجب تعاىل ّوالكاملية ـ ال ّ
ّ ألن ذات الواجب تعاىل ؛ّ غري متميز بعضها عن بعض،بنحو أعىل وأرشف

ّبسيطة غري مركبة، وأن الواجب تعاىل ليس يشء من هذه املوجودات، وتقدم  ّ ّ
ّأيضا أن احلمل بني الواجب وهذه املوجودات هو محل الرقيقة عىل احل  .قيقةً

ّأن الواجب تعاىل كل األشياء: النتيجة ّ. 
ّوبضم هذه النتيجة إىل نتيجة املسألة األوىل وهي أن الواجب تعاىل يعلم  ّ
ّبذاته، ينتج أن الواجب تعاىل عامل بكل األشياء يف مرتبة ذاته، أي قبل  ّ

 .وجودها
                                                        

 .٤٤٣ص: ٤٣١ ، تعليقة رقم هناية احلكمةتعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل )  ١(
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و الواجب تعاىل ه: ّفإذا متهدت هذه األصول فنقول«: ّقال صدر املتأهلني
ّاملبدأ الفياض جلميع احلقائق واملاهيات فيجب أن يكون ذاته تعاىل مع بساطته  ّ

ّوأحديته كل األشياء ونحن قد أقمنا الربهان يف مباحث العقل واملعقول عىل . ّ
ّأن البسيط احلقيقي من الوجود جيب أن يكون كل األشياء  وإن أردت ،ّ

 .ّاالطالع عىل ذلك الربهان فارجع إىل هناك
ّ ملا كان وجوده تعاىل وجود كل األشياء فمن عقل ذلك الوجود فإذن ّ

عقل مجيع األشياء وذلك الوجود هو بعينه عقل لذاته وعاقل، فواجب 
ّالوجود عاقل لذاته بذاته، فعقله لذاته عقل جلميع ما سواه وعقله لذاته مقدم 

 .عىل وجود مجيع ما سواه، فعقله جلميع ما سواه سابق عىل مجيع ما سواه
ّفثبت أن علمه تعاىل بجميع األشياء حاصل يف مرتبة ذاته بذاته قبل 

ّ سواء كان صورا عقلية قائمة بذاته أو خارجة منفصلة عنها،وجود ما عداه ً .
ّ وذلك ألن املعلومات ؛فهذا هو العلم الكاميل التفصييل بوجه واإلمجايل بوجه

 ففي هذا . بسيطعىل كثرهتا وتفصيلها بحسب املعنى موجودة بوجود واحد
ّاملشهد اإلهلي واملجىل األزيل ينكشف وينجيل الكل من حيث ال كثرة فيها فهو 

: ّوأشار املصنّف يف تعليقته عىل برهان صدر املتأهلني بقوله. )١(»ّالكل يف وحده
 .)٢(»ّ عىل قاعدة بسيط احلقيقة كل األشياء السابق ذكرهاّبيان مبني«

 .اء قبل إجيادهاإذن الواجب تعاىل عامل باألشي
ّوال خيفى أن علم الواجب بذاته وعلمه باألشياء قبل إجيادها يف مقام ذاته 

ن ـ علمه تعاىل بذاته ان املسألتان، وبذلك ترجع هاتهو علم واحد ال علام
وستأيت مناقشة األقوال األخرى يف . وبغريه قبل اإلجياد ـ إىل مسألة واحدة

 .هناية الفصل
                                                        

 .٢٦٩ ص٦ج: ، مصدر سابق يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية)  ١(
 .٢٧٠ ص٦ ج: يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعاليةّتعليقة العالمة الطباطبائي عىل )  ٢(
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ُليس املراد من العلم اإلمجايل هو العلم املبهم، ألنه من املحال أن يكون  ّ
ّمبهام ومفصال يف آن واحد، وإنام املقصود منه هو العلم البسيط غري املركب،  ًّ ّ ً

ّومثلوا له بام إذا سألك سائل عن عدة من املسائل ال تي لك هبا علم فحرضك ّ
ًاجلواب يف الوقت وأنت يف أول حلظة تأخذ يف اجلواب تعلم هبا مجيعا علام  ً ّ

ّيقينيا بالفعل، لكن ال متيز لبعضها من بعض وال تفصيل ّ وإنام حيصل التميز ،ًّ ّ
ّوالتفصيل باجلواب، كأن ما عندك من بسيط العلم منبع تنبع وجتري منه 

ًإمجالياًعقال : (ّالتفاصيل، ويسمى ّ فهو من جهة علم إمجايل فيه كل )١()ّ ٌ
ٌ ألن املجتهد قبل أن جييب عن األسئلة يكون لديه علم إمجايل، ؛التفاصيل ُ ّ

ُولكن بعد أن يسأل فإنه جييب بالتفاصيل  فالعلم اإلمجايل هو األصل والعلوم .ّ
 .ّالتفصيلية فروعه وآثاره

 والعلم ،ييل الفلسفيّوهبذا يتضح الفرق بني العلم اإلمجايل والتفص
ّاإلمجايل والتفصييل يف علم األصول، فإن العلم اإلمجايل عند األصوليني يرجع  ّ
ّيف احلقيقة إىل علم من جهة وجهل من جهة أخرى، ألنه علم بصورة كلية  ّ ُ
ّكالعامل بنجاسة أحد اإلنائني مثال وجهل بأي من اإلنائني بعينه، وكلام ازدادت  ّ ً

 .يل ازداد اإلهبام واجلهلأطراف العلم اإلمجا
ٌأما العلم اإلمجايل الفلسفي فهو علم بسيط فيه مجيع تفاصيل العلم  ّ

 .ّالتفصييل، فهو مصدرها ومنبعها واخلالق هلا
ّكام أن العلم التفصييل يف علم األصول هو العلم الذي يتميز بكونه أقوى  ّ

ّ فإنه أضعف من العلم اإلمجايل األصويل، بخالف العلم التفصييل الفلسفي
ّمن العلم اإلمجايل الفلسفي، ألنه متفرع عليه ّ. 

                                                        
 .٢٤٨ :ة، مصدر سابق، الفصل اخلامس من املرحلة احلادية عرشاحلكمةهناية ) ١(
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ّوقد تقدم آنفا قول صدر املتأهلني يف بيان حقيقة العلم اإلمجايل الفلسفي  ً ّ
ّبأنه هو علم تفصييل ٌ ّ وذلك ألن املعلومات عىل ؛ بوجه آخرّ بوجه وإمجايلّ

ّالكل يف  فهو ،كثرهتا وتفصيلها بحسب املعنى موجودة بوجود واحد بسيط
فمع » ّفهذا العلم الواحد البسيط فعال للتفاصيل وهو أرشف منها«وحده، 

 .، لكنّه أرشف من العلم التفصييلًاكون هذا العلم اإلمجايل بسيط
 

 :ّمن الروايات التي أشارت إىل أن اهللا تعاىل عامل باألشياء قبل إجيادها
أرأيت : قلت له«: ، قالD اهللا  ـ عن منصور بن حازم، عن أيب عبد١

بىل قبل أن : ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة أليس كان يف علم اهللا؟ فقال
ّوهي واضحة الداللة عىل أن اهللا تعاىل يعلم . )١(»خيلق الساموات واألرض

ًباألشياء قبل وجودها وحتققها خارجا ّ. 
ّمد بن أمحد بن ، عن أبيه، عن حمSّ ـ حدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس٢

ًحييى بن عمران األشعري، عن عيل بن إسامعيل، وإبراهيم بن هاشم مجيعا،  ّ
 اهللا سألته ـ يعني أبا عبد«: عن صفوان بن حييى، عن منصور بن حازم، قال

Dـ هل يكون اليوم يشء مل يكن يف علم اهللا عز وجل؟ قال ّ ال، بل كان يف : ّ
 .)٢(»علمه قبل أن ينشئ الساموات واألرض

كان اهللا : سمعته يقول«:  قالDّ ـ عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر٣
ّعز وجل وال يشء غريه  كعلمه ،ً ومل يزل عاملا بام يكون، فعلمه به قبل كونه،ّ

ٌ وهي رصحية يف أن علمه تعاىل باألشياء قبل اإلجياد علم )٣(»به بعد كونه ّ

                                                        
 .٥، احلديث ١٠، الشيخ الصدوق، باب العلم ١٣٥ص: التوحيد)  ١(
 .٦، احلديث ١٣٥ ص:ملصدر نفسها)  ٢(
 .١٠٧ ص١ج: ٢، كتاب التوحيد، باب صفات الذات، احلديث األصول من الكايف)  ٣(
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 .»بعد كونهكعلمه به «:  بقولهDّتفصييل كام هو واضح من تعبريه
ّمل يزل اهللا عز :  يقولDاهللا سمعت أبا عبد«:  ـ عن أيب بصري قال٤

ّوجل ربنا والعلم ذاته وال معلوم، والسمع ذاته وال مسموع، والبرص ذاته  ّ
ّوال مبرص، والقدرة ذاته وال مقدور، فلام أحدث األشياء وكان املعلوم وقع 

والبرص عىل املبرص، والقدرة  والسمع عىل املسموع، ،العلم منه عىل املعلوم
ًفلم يزل اهللا متكلام؟ قال: قلت:  قال.عىل املقدور ّإن الكالم صفة حمدثة : ّ

ّليست بأزلية، كان اهللا عز وجل وال متكلم ّ ّ ّ«)١(. 
ّ ـ عن أيوب بن نوح أنه كتب إىل أيب احلسن٥ ّD يسأله عن اهللا عز ّ

ّوجل أكان يعلم األشياء قبل أن خلق األشياء وكوهن ّا أو مل يعلم ذلك حتى ّ
ن عندما ّ فعلم ما خلق عندما خلق وما كو،خلقها وأراد خلقها وتكوينها

ّن؟ فوقع بخطهّكو ًمل يزل اهللا عاملا باألشياء قبل أن خيلق األشياء كعلمه «: ّ
 .)٢(» بعدما خلق األشياء،باألشياء

 

 يعلم ما كان وما  تعاىلّأن اهللاىل إّأشارت بعض النصوص الروائية 
جد كيف يوجد، ومن هذه الروايات ما ُسيكون وكذلك يعلم باملمتنع لو و

ّورد عن احلسني بن بشار عن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا ّDقال  :
ّإن اهللا :  أيعلم اهللا اليشء الذي مل يكن لو كان كيف كان يكون؟ قال:سألته«

ّ قال عز وجل؛ كون األشياءتعاىل هو العامل باألشياء قبل ّ :>   ¾   ½  ¼
Á             À  ¿< )وقال ألهل النار، )٢٩: اجلاثية :>    /  .  -  ,  +  *

ُفقد علم عز وجل أنه لو ردهم لعادوا ملا هن ؛)٢٨: األنعام( >0  1 ّ ّ ّ وا ّ
                                                        

 .١٣٩ص: ١ب صفات الذات وصفات الفعل، احلديث ، الشيخ الصدوق، باالتوحيد)  ١(
 .١٠٧ ص١ج: ٥، كتاب التوحيد، باب صفات الذات، احلديث األصول من الكايف)  ٢(
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,  -  .  /  0  1  < :ّعنه، وقال للمالئكة ملا قالت
 :  9  87  6  5  4   3  2>  =  <  ; < 

ًفلم يزل اهللا عز وجل علمه سابقا لألشياء قديام قبل أن خيلقها،  )٣٠: البقرة( ً ّ ّ
ًفتبارك اهللا ربنا وتعاىل علوا كبريا ً ّ  خلق األشياء وعلمه هبا سابق هلا كام ،ّ

ً كذلك ربنا يزل عاملا سميعا بصريا،شاء ً ً ّ«)١(. 
 

الروايات التي أشارت لذلك ما ورد عن العبد الصالح موسى بن من 
علم اهللا ال يوصف منه بأين، وال يوصف العلم من اهللا «: ، قالDجعفر

بكيف، وال يفرد العلم من اهللا، وال يبان اهللا منه، وليس بني اهللا وبني علمه 
ًئدا عىل  إذ لو كان زا؛ّ رصحية يف أن علمه تعاىل عني ذاتهالروايةو. )٢(»ّحد

 . وهو ما تنفيه الرواية،ّالذات لكان بينه وبني الذات حد
 

ّمن الروايات التي تدل عىل أن علمه تعاىل باألشياء قبل اإلجياد علم  ّ
سألت أبا عبد «: اهللا بن مسكان، قال ّ وأنه عني الذات ما ورد عن عبدّتفصييل

 يعلم املكان قبل أن خيلق املكان، أم علمه  عن اهللا تبارك وتعاىل أكانDاهللا
ًتعاىل اهللا، بل مل يزل عاملا باملكان قبل : عندما خلقه وبعدما خلقه؟ فقال
نه، وكذلك علمه بجميع األشياء كعلمه ّتكوينه كعلمه به بعدما كو

 .)٣(»باملكان
ّمل يزل اهللا عز وجل ربنا والعلم ذاته وال «: Dّوكذلك ما تقدم يف قوله ّ ّ

                                                        
 .١٠٩ ص٢ج: ، الشيخ الصدوقعيون أخبار الرضا)  ١(
 .١٣٨ص :، مصدر سابق، الشيخ الصدوقالتوحيد)  ٢(
 .١٣٧ص: صدر نفسهامل)  ٣(
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 .)١(»ّفلام أحدث األشياء وكان املعلوم وقع العلم منه عىل املعلوم... لوممع
ّن ونحومها من الروايات تدالن بوضوح عىل أن علمه ان الروايتافهات ّ

ّتعاىل باألشياء قبل اإلجياد علم تفصييل كام هو واضح من تعبريه ٌD :» وكان
 .»املعلوم وقع العلم منه عىل املعلوم

 
ّاستدل املصنّف عىل علم الواجب باألشياء بعد اإلجياد بام تقدم من أن  ّ ّ
مجيع ما سوى الواجب تعاىل من موجودات، هي معاليل تنتهي إليه سواء 

ّبواسطة أو بوسائط ـ بناء عىل مذهب املش اء، بخالف مبنى احلكمة املتعالية ً
ّىل علة قريبة جلميع املمكنات ـ وعىل األساس فإن مجيع ّالذي يذهب إىل أنه تعا ّ

ّاملمكنات روابط متعلقة به تعاىل حارضة عنده بوجوداهتا، فالواجب تعاىل عامل 
ّهبا بعد إجيادها، وحيث إن العلم هو حضور جمرد ملجرد آخر، فتكون ّ   األشياءّ

ّمعلومة له تعاىل، أما سنخ هذا العلم وهل هو علم حضوري  ٌ  ،حصويلأم ّ
 .حقةفسيأيت يف املسألة الال

 هذا السنخ من العلم بالعلم الفعيل الذي هو عني الفعل وهو ّسمىوي
ّمتغري بتغري الفعل، بخالف العلم باألشياء قبل اإلجياد الذي هو علم ذايت ّ ّ 

 .ّبسيط ال يتغري وهو عني الذات املتعالية
 

ّاالستدالل عىل أن علم الواجب تعاىل باملوجودات قبل اإلجياد علم  *
ّحضوري، يتم من خالل مقدمتني ّ ّ: 

ًأن الواجب تعاىل يعلم ذاته بذاته علام حضوريا: ّاملقدمة األوىل ّّ ً. 
 .ّكام تقدم يف املسألة األوىل

                                                        
 .١٠٧ ص١ج: ، الكلينيالكايف)  ١(
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 .اد عني الذاتّأن علمه باألشياء قبل اإلجي: ّاملقدمة الثانية
ًكام تقدم يف املسألة األوىل أيضا ّ. 

ًأن الواجب تعاىل يعلم باألشياء قبل إجيادها علام مساوقا لعلمه : النتيجة ًّ
 .بذاته وهو العلم احلضوري

ّأما االستدالل عىل أن علمه تعاىل باألشياء بعد اإلجياد علم حضوري،  * ّ ّ
ّفهو ملا تقدم من أنه تعاىل يعلم مجيع امل ّهنا حارضة عنده أخلوقات بنفسها وّ

ًتعاىل بوجوداهتا ـ ال بتوسط صورها ليكون علام حصوليا ـ إذ علمه تعاىل  ّ ً ّ
ّباملوجودات بوجوداهتا اخلارجية، ووجوداهتا اخلارجية عني علمه تعاىل هبا يف  ّ
ًمرتبة الفعل ال يف مرتبة الذات، كام تقدم يف املسألة السابقة، فاألشياء مجيعا  ّ

ّلومة له علام حضوريا يف مرتبة وجوداهتا، وحيث إن العلم ال يتعلق باملادة مع ّّ ّ ً ً
ّ ألن التجرد رشط يف العلم والعامل واملعلوم، كام تقدم يف ؛ّواملاديات مبارشة ّ ّ

ّ، فعىل هذا يكون املعلوم هو املوجودات املجردة )١(مرحلة العامل واملعلوم
ّبأنفسها، أما املوجودات املادية ف  .ّبصورها املجردةّ

 
ّإن قولكم إن الواجب تعاىل يعلم باملوجودات املادية بصورها : إن قيل ّ ّ

ّاملجردة، يعني أن الوجودات املادية معلومة للواجب بالعرض ال بالذات،  ّ ّ
ّومعنى ذلك أن الواجب ال علم له باملوجودات املادية ّ. 

 :يف املقام قوالنيوجد  :اجلوابف
ّوهو ما اختاره شيخ اإلرشاق ـ كام سيأيت تفصيله ـ من أن : ّالقول األول

 حارضة عند الواجب تعاىل، ويعلمها ،ّأم ماديةكانت ّمجيع املخلوقات جمردة 
 .ّبعلم حضوري

                                                        
 .٢٢٠ص: ، مصدر سابقهناية احلكمةانظر )  ١(
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ّوهو ما اختاره املصنّف من أن املوجودات املادية معلومة : القول الثاين ّ
ّللواجب تعاىل بوجوداهتا املجردة، وقد تقدم يف املر ّ أن ةحلة احلادية عرشّ

ّهنالك عوامل أخرى فوق عامل املادة وهي عامل املثال املجرد عن املادة دون  ّّ
ًآثارها، وعامل العقل املجرد جتردا تاما ذاتا وفعال، كام أشار إىل ذلك املصنّف  ً ً ًّ ّ ّ

انقسامه إىل : ّإن للوجود اإلمكاين ـ وهو فعله تعاىل ـ انقسامات، منها«: بقوله
ّ وجمرد، وانقسام املجرد إىل جمرد عقيلّمادي ّ ّ ّ وجمرد مثايلّ ّوأرشنا هناك إىل أن . ّ

ّعامل التجرد التام العقيل، وعامل املثال، وعامل املادة : ّعوامل الوجود الكلية ثالثة ّ ّ
ّفالعامل العقيل جمرد تام ذاتا وفعال عن املادة وآثارها، وعامل املثال . ّواملاديات ً ً ّ ّ

. )١(»ّادة دون آثارها من األشكال واألبعاد واألوضاع وغريهاّجمرد عن امل
ّوعىل هذا األساس فإن الواجب تعاىل يعلم املوجودات املادية من خالل  ّ

ّوجودها املجرد املثايل أو العقيل، ال بوجوداهتا املادية ّ. 
ّوالدليل عىل ذلك ما تقدم من أن العلم هو حضور أمر جمرد ألمر جمرد،  ّ ّ ّ

ّ فال يمكن للموجودات املادية أن تكون حارضة ومعلومة للواجب وعىل هذا
تعاىل، وهذا ال يعني نقص يف علم الواجب تعاىل أو عجز يف قدرته تعاىل عىل 

ّ ألن مرجع ذلك هو عدم قابلية املوجودات املادية لتكون ؛العلم بذلك ّ ّ
ّحارضة عند الواجب بوجوداهتا املادية اخلارجية ّ. 

ّإن أكثر األقوام ذاهلون عام حققناه من أن ال حضور «: نيّقال صدر املتأهل ّّ
ّهلذه املاديات والظلامت عند أحد وال انكشاف هلا عند مبادهيا إال بوسيلة أنوار  ّ

ّعلمية متصلة هبا هي باحلقيقة متام ماهياهتا املوجودة هبا ّّ«)٢(. 
أقول ّوإن سألت عن احلق ف«: وقال السبزواري يف تعليقته عىل األسفار

ّعدم كون هذه املاديات والظلامت أنوارا علمية إنام هي بالنسبة إلينا، وأما  ّ ّ ًّ
                                                        

 .٣١٣ص: ، مصدر سابق، الفصل التاسع عرش من املرحلة الثانية عرشةهناية احلكمة)  ١(
 .١٦٤ ص٦ج: ، مصدر سابقّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)  ٢(
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ًبالنسبة إىل املبادئ العالية وخصوصا بالنسبة إىل مبدأ املبادئ فهي علوم 
ّحضورية فعلية ومعلومات بالذات وإن مل يكن هذه املرتبة من العلم يف مرتبة  ّ

 إذ لسنا حميطني فلسنا ؛ّدة ينايف العلم فينانائي الذايت، فحصوهلا للامعالعلم ال
ّمدركني نائلني هلا، وأما بالنسبة إىل املحيط باملادة وما فيها، فحضورها للامدة  ّ ّ

ّحضور له إذ مل يشذ املادة عن حيطته بل حضورها له بنحو أشد ّ ّ ألن هلا ؛ّ
ّحضورا للفاعل بالوجوب ألن نسبة املعلول إىل فاعله بالوجوب ً...«)١(. 

ّإن العلم وهو حضور يشء ليشء يساوق الوجود املجرد «: وقال املصنّف ّ
ّلكون ما له من فعلية الكامل حارضا عنده من غري قوة، فكل وجود جمرد  ّ ّ ًّ
ّيمكنه أن يوجد حارض املجرد غريه أو يوجد له جمرد غريه، وما أمكن ملجرد  ّ ّ

ّفكل عامل فهو جمر.  فهو له بالرضورةّباإلمكان العام  ،ّد وكذا كل معلومّ
ّ أن املادة وما تألف منها ليس بعامل وال معلوم، :وينعكسان بعكس النقيض إىل ّ ّ

ّفالعلم يساوق الوجود املجرد، والوجودات املادية ال يتعلق هبا علم وال هلا  ّ ّ
ّعلم بيشء، لكن ّعىل كوهنا مادية متغرية متحركة ال تستقر عىل حالـ  هلا ٌ ّ ّ   ـّ

ّتغري وال حتول ال ينقلب عام وقع عليهًثبوتا من غري   ،ّفلها من هذه اجلهة جترد. ّّ
ّ يف املجردات املحضة العقلية واملثاليةٍ فيها كام هو سارٍوالعلم سار ّ ّ«)٢(. 

ّويتفرع عىل ما تقدم ما ييل ّ: 
ّ ـ إن مجيع العلوم املتقررة يف مراتب املمكنات ـ من العلل املثالية ١ ّ ّ

ّوم احلاصلة لإلنسان يف مرتبته املثالية أو العقلية ـ هي علوم ّوالعقلية وكذا العل ّ
 .له تعاىل

ًوالدليل عىل ذلك هو أن هذه العلوم مجيعا وجودات قائمة بوجود  ّ
ّغريها، قيام الرابط باملستقل، فهذه العلوم وعقوهلا قائمة بالواجب تعاىل، بل 

                                                        
 .١٦٥ ص٦ج: ، مصدر سابقواري عىل األسفارزّتعليقة املحقق السب)  ١(
 .٣٨٢ ص١٧ج: ، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن)  ٢(
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ًهي علمه أوال وبالذات، وعلم للعقول ثانيا وبالغري، ً ّ ألن وجود هذه العقول ّ
ًاملثالية والعقلية متقومة وجودا بالواجب تعاىل ّ ّ ّ. 

ّ ـ إن صفة السميع والبصري ليستا من الصفات الذاتية وراء العلم، ألن ٢ ّّ
 .السمع والبرص فرعان من شؤون العلم

 من العلم باألشياء، علم يف مرتبة ذاته نيّفكام أن للواجب تعاىل مرتبت
ّم يف مرتبة الفعل، فإن اهللا تعاىل عامل باملسموعات واملبرصات يف املتعالية، وعل

 .مرتبة الذات ويف مرتبة الفعل
 

 .»ّما تقدم ّوقد حتقق يف«: R قوله �
 .يف الفصل الثاين عرش من املرحلة احلادية عرشة

ًوقد تقدم أيضا«: R قوله � ّ«. 
لواجب تعاىل باألشياء قبل هذا رشوع يف املسألة الثانية وهي علم ا

 أي يف الفصل الرابع من هذه املرحلة، وكذا ؛)ّقد تقدم(واملراد بقوله  .اإلجياد
 .يف الفصل الرابع من املرحلة الرابعة

ًفال كامل وجوديا«: R قوله � ّ«. 
ًوجوديا(هذا القيد  ً، أي املراد بالكامل ما كان كامال ّهو قيد احرتازي) ّ

ًوجوديا، احرتازا  ً ّمن الكامل الذي هو ملرتبة معينة من الوجود، كام تقدم ّ ّ
 .تفصيله يف األبحاث السابقة

ًعلام تفصيليا يف عني اإلمجال«: R قوله � ّ ً«. 
املراد من اإلمجال يف املقام ليس هو العلم املبهم املقابل للعلم التفصييل، 

فيه مجيع العلوم بل املراد من العلم اإلمجايل يف املقام هو العلم البسيط، الذي 
ّالتفصيلية وهو اخلالق هلا، كملكة االجتهاد التي هي منبع ومصدر مجيع  ّ
ّتفاصيل األحكام الرشعية، وعىل هذا يكون العلم اإلمجايل يف املقام أقوى من 
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العلم التفصييل، بخالف العلم اإلمجايل يف علم األصول الذي يكون أضعف 
ًوقد تقدم الكالم مفصال حول . ضحمن العلم التفصييل األصويل كام هو وا ّ ّ

 .هذا النحو من العلم يف املرحلة احلادية عرشة
ّوقد تقدم أيضا أن ما سواه«: R قوله � ً ّ«. 

ّهذه إشارة إىل املسألة الثالثة وهي أن علم الواجب تعاىل باألشياء قبل 
ّإجيادها هو علم إمجايل يف عني الكشف التفصييل ٌ. 

 .»سائطبواسطة أو بو«: R قوله �
ّبواسطة كام يف الصادر األول، وبوسائط كام يف غري الصادر األول  ومن .ّ

ّاء، أما عىل مبنى احلكمة املتعالية ّ ضوء مبنى املشيفّالواضح أن هذا البيان 
ّفالواجب تعاىل هو العلة القريبة جلميع املخلوقات كام سيأيت بيانه يف الفصل 

ًالرابع عرش، وقد تقدم أيضا يف الفص  .ل الثامن من املرحلة الثامنةّ
 .»ّكام أنه عليم خبري«: R قوله �

ُمعنى العليم هو العامل بالرس والعالنية، واخلبري هو العامل بكنه اليشء  ّ ّ
 .لع عىل حقيقته، ومها من أسامء اهللا تعاىلّاملط

ُإذا اعترب العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إىل األمور «: قال ابن األثري ً
 .)١(»ُطنة فهو اخلبري، وإذا أضيف إىل األمور الظاهرة فهو الشهيدالبا

العليم هو العامل املحيط علمه بجميع األشياء «: ويف موضع آخر قال
 .)٢(»ّظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، عىل أتم اإلمكان

العامل بام كان وما يكون ال يعزب عنه يشء وال : اخلبري«: وقال الطرحيي
ّمل يزل خبريا بام خيلق، عاملا بكنه األشياء، مطلعيفوته، فهو  ً  .)٣(»ها عىل حقائقًاً

                                                        
 .٢٩٣ ص٣ج: لسان العرب، ٥١٣ ص٢ج: ، ابن األثريالنهاية)  ١(
 .٢٩٣ ص٣ج: ، ابن األثريالنهاية)  ٢(
 .٦١٨ ص١ج: جممع البحرين)  ٣(
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ّإن بالعلم هتتدي إىل ربك ّ............................................................................. ٨ 
ّإنام عرف اهللا من عرفه باهللا، فمن مل يعرفه به فليس يعرفه إنام يعرف غريه ّ...... ٣٣ 

 ٣٥٧، ٣٣ ........بل عينهّإن معرفة عني الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب ق
ٍإنه واحد صمد، أحدي املعنى، ليس بمعان كثرية خمتلفة ّ ّ........................... ٣٨١ 

 ٣٧٩ ............................ّأنى يكون ذلك وال مسموع؛ ّأنى يكون ذلك وال مبرص
 ٣٧٩ ......................................................................ّأنى يكون يعلم وال معلوم

ِّأول الدين معرفته ّ................................................................................... ٣٥٨ 
 ٣٥٧ ................................................باب البحث ممكن وطلب املخرج موجود

 ٥٣، ٣٣ .........ِإليك ولوال أنت مل أدرَبك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني 



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٤٣٦
 ٤١٩ ........................................................بىل قبل أن خيلق الساموات واألرض

 ٣٥٢ ........................ُتبارك اهللا الذي ال يبلغه بعد اهلمم، وال يناله حدس الفطن
 ٣٨١ ........................ّتعاىل اهللا إنام يعقل ما كان بصفة املخلوق وليس اهللا كذلك

ّتعاىل اهللا بل مل يزل عاملا باملكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كو  ٤٢١ ................نهً
ّتعاىل عن أن يكون له كفؤ فيشبه به، ألنه اللطيف الذي ّ............................. ٣٥١ 

ّتعرفت لكل يشء فام جهلك يشء ّ............................................................. ٢٦ 
 ٣٥٨، ٥٣ ....................................كام قالوا ليوسف... تعرفه وتعرف نفسك به

 ٤٠٢ ....................................................ّخالق إذ ال خملوق، ورب إذ ال مربوب
ًخلق األشياء وعلمه هبا سابق هلا كام شاء كذلك ربنا يزل عاملا سميعا ً ّ........ ٤٢١ 

ٌالذي ليس لصفته حد حمدود وال نعت موجود وال وقت معدود ٌ ٌّ............... ٣٨٣ 
ّربنا نوري الذات حي الذات، عامل الذات، صمدي الذات ّ ّّ........................ ٣٨٢ 
ٌعامل إذ ال معلوم، ورب إذ ال مربوب، وقادر إذ ال مقدور ٌّ ٌ.......................... ٣٨٣ 

 ٣٥٨ ................ّعرفوه به ومل يعرفوه بغريه وال أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب
 ٤٢١ ...................اهللا ال يوصف منه بأين، وال يوصف العلم من اهللا بكيفعلم 

ُعلم عز وجل أنه لو ردهم لعادوا ملا هنوا عنه، وقال للمالئكة ّ ّ ّ ّ................... ٤٢١ 
 ٨ .............العمل عىل غري بصرية كالسائر عىل غري طريق فال تزيده رسعة السري 

َفثبتت املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه، ولوال ذلك مل يدر أحد من خا  ٢٦ .لقهِ
 ٤٢٢ ......................ّفلام أحدث األشياء وكان املعلوم وقع العلم منه عىل املعلوم

ّفام جتده احلواس ومتثله فهو خملوق، والبد من إثبات أن صانع األشياء ّّ ّ....... ٣٥٥ 
َّفهو غري حمدود وال متزايد وال متناقص، وال متجزئ وال متوهم ّ............... ٢٣٧ 

ّكان اهللا عز وجل وال يشء غريه ّ.............................................................. ٤١٩ 
ّون باهللا إذ شبهوه بمثل أصنافهم وحلوه حلية املخلوقنيكذب العادل ّ......... ٣٥١ 

ٌكذبوا وأحلدوا وشبهوا تعاىل اهللا عن ذلك إنه سميع بصري يسمع بام ّّ........... ٣٨١ 



 ٤٣٧..................................................................................................................فهرس األحاديث
 ٤٢٠ ..................................................................................كعلمه به بعد كونه

ّكل ما ميزمتوه بأوهامكم يف أدق معانيه خملوق مصنوع مثلكم مردود ّ ّ........... ٣٣ 
ّالكالم صفة حمدثة ليست بأزلية، كان اهللا عز وجل وال متكلم ّ ّ ّ................... ٤٢٠ 

 ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٦٣ ........................كامل اإلخالص له نفي الصفات عنه
 ٣٥١ ....................ّال تبلغه الصفات لتنال علم إهليته ردعت خاسئة وهي جتوب

 ٣٨٠ ............................ّال تدركه األوهام وال تنقصه الدهور وال تغريه األزمان
 ٢٣٧ ................................................................................................ّال حد له
ّون رهبم بالتصوير وال تقعد القلوب منه عىل كيفيةّال يتومه ّ....................... ٣٥٢ 

 ٤٢١ .........ّال يفرد العلم من اهللا، وال يبان اهللا منه، وليس بني اهللا وبني علمه حد
 ٤١٩ ..............................ال، بل كان يف علمه قبل أن ينشئ الساموات واألرض

َالبد من اخلروج من جهة التعطيل والتشبيه ألن من نفاه أنكره ّ ّ.................. ٣٥٥ 
ّألن كل  ّحمدود متناه إىل حد، وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادةّ ٍ.............. ٢٣٧ 

ّلشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة ّ ّّ... ٣٨٤ 
 ٣٥٤ .......مذهب إثبات بتشبيه ومذهب النفي: للناس يف التوحيد ثالثة مذاهب

ًمل يزل اهللا تبارك وتعاىل عليام قادرا حيا قديام سميعا بص ً ًً  ٣٢٤ .........................ًرياًّ
 ٤٢٠ ...ًمل يزل اهللا عاملا باألشياء قبل أن خيلق األشياء كعلمه باألشياء بعدما خلق

ّمل يزل اهللا عز وجل ربنا والعلم ذاته وال معلوم، والسمع ذاته وال ّ ّ... ٤٢٢، ٤٢٠ 
ًمل يزل اهللا عز وجل علمه سابقا لألشياء قديام قبل أن خيلقها، فتبارك اهللا ً ّ ّ..... ٤٢١ 

ّعليام سميعا بصريا، ذات عالمة سميعة بصريةمل يزل اهللا  ً ً ً........................... ٣٧٩ 
 ٤١٩ ........................ًمل يزل عاملا بام يكون فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه

 ٣٥٧ ................مل يطلع العقول عىل حتديد صفته، ومل حيجبها عن واجب معرفته
ٌله عز وجل نعوت وصفات فالصفات له وأسامؤها جارية ّ ّ............. ٣٢٥، ٣٨٢ 

ًلكان التوحيد عنا مرتفعالو كان ذلك كام تقول  ّ............................. ٣٥٦، ٣٥٥ 
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 ٨ ..............................................................ليس إىل اهللا طريق يسلك إال بالعلم

 ٣٢ .........ليس بينه وبني خلقه حجاب غري خلقه، احتجب بغري حجاب واسترت
ّإنه سميع يسمع بنفسه وبصري يبرص بنفسه أنه يشء والنفس: ليس قويل ُّ ٌٌ..... ٣٨٠ 

 ١٦ .......................................ّما صنعت يف رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟
َغبت حتى حتتاج إىل دليل يدل عليك؟ ومتى بعدتمتى  ُ ّ ّ............................ ٥٣ 

 ٣١ .....................................................................املعرفة بالنفس أنفع املعرفتني
ّمن أشار إليه فقد حده َ............................................................................ ٣٨٥ 

ّمن زعم أنه يضيف املوصوف إىل الصفة فقد صغر بالكبري ّ َ........................ ٣٥٧ 
ّمن زعم أنه يعبد بالصفة ال باإلدراك فقد أحال عىل غائب َ.......................... ٣٣ 

ّمن عده فقد أبطل أزله َ............................................................................ ٣٨٣ 
 ٨ ...........................................................................................من علم اهتدى

َمن قال ذلك ودان به فهو مرشك وليس من واليتنا عىل يشء َ..................... ٣٨١ 
ّمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه َّ َ َ........ ٣٨٤، ٣٨٣ 

 ٣٨٢، ٣٢٥ ..................................................هذه صفة يشرتك فيها املخلوقون
ٌسميع بغري جارحة وبصري بغري آلة بل يسمع بنفسه: ٌهو سميع بصري ٌ......... ٣٨٠ 

 ٣٨٠ ........................................................................و يشء بخالف األشياءه
ّهو عز وجل مثبت موجود، ال مبطل وال معدود ّ........................... ٣٨٢، ٣٢٥ 

ٌهو نور ال ظلمة فيه وحياة ال موت فيه وعلم ال جهل فيه ٌٌ.... ٣٨٢، ٣٥٤، ٣٢٥ 
ٌواهللا نور ال ظالم فيه وحي ال موت له وعامل ال جهل فيه وصمد ٌ ٌ ٌّ ٌ............... ٣٨٢ 

ًتكون يف مهب فكرها مكيفاّوأنك أنت اهللا الذي مل تتناه يف العقول ف ّ ّ........... ٣٥٢ 
 ٤٢٢ .......................................................................وقع العلم منه عىل املعلوم

ّوكيف يكون من ال يقدر قدره مقدرا يف روايات األوهام، وقد ضلت ً ّ ّ....... ٣٥١  
ّخيرجه من احلدين حد التعطيل وحد التشبيه ّ ّ............................................ ٣٥٧ 



 
 

 
 

 

  
، ضبط Dّموع ما اختاره الرشيف الريض من كلامت اإلماموهو جم

منشورات دار  الدكتور صبحي الصالح، : ّنصه وابتكر فهارسه العلمية
 .اهلجرة، قم

  
، ) هـ ٥٤٨: ت(تأليف أيب منصور أمحد بن عيل بن طالب الطربيس 

سيد حممد باقر اخلرسان، دار النعامن للطباعة والنرش، النجف حتقيق ال
 .هـ١٣٨٦األرشف، 

 

 
، النجف ّاهللا بن سينا، املطبعة احليدرية للشيخ أيب عيل حسني بن عبد

 .هـ١٤٠٣، سنة األرشف
  

مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، الطبعة : النارش، ر السبحاينلشيخ جعفا
 . هـ١٤٠٩الثانية، 

  
ّالعلم العالمة احلجة فخر األمة املوىل الشيخ حممد باقر املجليس، : تأليف ّ َّ َ

 .هـ١٤٠٣ّاملصححة ّمؤسسة الوفاء بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة 



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٤٤٠
  

ّتقريرا لدروس سيدنا األ الشيخ عبداهللا : ستاذ كامل احليدري، بقلمً
 .هـ١٤٢٦: األسعد، الطبعة الثالثة

           

 
ّملؤلفه العالمة السيد حممد حسني الطب ّ ّ  ّاطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي، ّ

 .هـ١٤٠٥قم ـ إيران، 
  

 .ّ، كلية اإلهلياتّمرتىض مطهري: هبمنيار بن املرزبان، تصحيح وتعليق
  

ّملؤلفه الشيخ الثقة اجلليل األقدم، أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني بن 
 .هـ١٤٠٤: ّؤسسة النرش اإلسالمي، الطبعة الثانيةشعبة احلراين، م

  
ّابن سينا، حققه وقدم له الدكتور عبد الرمحن بدوي، مطبعة مكتبة : ّ

 .هـ١٤٠٤اإلعالم اإلسالمي، 
  »

« 
 . هـ١٣٨٤عيل أكرب الغفاري، طهران، : حتقيق
  

 . مصباح يزديستاذاأل
   

عبد اجلواد فالطوري : س آشتياين، حتقيقّمريزا مهدي مدر: تأليف



 ٤٤١......................................................................................................................املصادر فهرس
 .ّومهدي حمقق

  
ّ حممد بن مسعود العيايش، املتوىف نحو رض الشيخ أيب الن:تأليف . هـ٣٢٠ّ
ّقسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة: حتقيق  . قم،ّ
        

 
ّللشيخ اجلليل األقدم الصدوق، أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن  ّ

ّه القمي، املتوىف بابوي ّهـ، صححه وعلق عليه٣٨١ّ ّاملحقق البارع السيد : ّ ّ
ّهاشم احلسيني الطهراين، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

ّاملدرسني بقم املقدسة، الطبعة السابعة  .هـ١٤٢٢: ّ
  

م، دار ٢٠٠٠لطبعة األوىل اّجواد عيل كسار، : بقلمّللسيد كامل احليدري، 
 .الصادقني
 











 
 دار )هـ١٠٥٠ :ت(ِّاحلكيم اإلهلي صدر الدين حممد الشريازي، : ّملؤلفه

 .هـ١٤١٠ بريوت ـ لبنان، الطبعة الرابعة ،إحياء الرتاث العريب
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تعليقة عىل رشح املنظومة للسبزواري، تأليف احلاج الشيخ حممد تقي 
   .هـ١٤١٦ ، الطبعة الثالثة، ّاآلميل، مؤسسة دار التفسري للطباعة والنرش

  
ّالعالمة الطباطبائي، حتقيق صباح الربيعي، الطبعة األوىل، مكتبة فدك 

 .إلحياء الرتاث
  

ال النيسابوري، حتقيق السيد حممد مهدي السيد حسن ّحممد بن الفت
 .قم املقدسة، اخلرسان، انتشارات الرشيف الريض

  
ـ ١٠٤٩(ّين القايض سعيد حممد بن حممد مفيد القمي ّللعارف الربا

ّ، صححه وعلق عليه )هـ١١٠٧ الدكتور نجف قيل حبيبي، وزارة : ّ
 .هـ١٤١٩: الطبعة األوىلإيران، الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، 

  
ّالشيخ جوادي آميل، القسم األول من اجلزء السادس من األسفار، 

 .هـ١٤١٠األوىل، سنة الطبعة 
  

  
ّعبد اجلبار الرفاعي، قسم : ّاألستاذ مرتىض املطهري، ترمجة: تأليف

ّالدراسات اإلسالمية ـ مؤسسة البعثة، الطبعة األوىل  .هـ١٤١٣ ،ّ
 

 



 ٤٤٣......................................................................................................................املصادر فهرس
ّللمحقق السيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين، املتوىف  ّ ّ  ويليه  ، هـ٨١٢ّ

 . السيالكوين واجللبي، منشورات الرشيف الريضاحاشيت
  

 .هـ١٤٠٤ابن سينا، منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي، 
  

 .)املعرفة يف القرآن( احلوزة العلمية، قم، ، مديرية آميليجوادآية اهللا 
  

 .ّللحكيم اإلهلي العارف الشيخ عبد الرزاق الالهيجي
 D 

      

 
مسعود طالبي، : آية اهللا حسن زاده اآلميل، تقديم وحتقيق: ّعلق عليه

 .هـ١٤١٣: الطبعة األوىل
  

  
ّ تقريرا ألبحاث السيد كامل احليدري، ب األسفار األربعة،رشح كتا ً

 .هـ١٤٢٩ ،الشيخ قيرص التميمي، دار فراقد، الطبعة األوىل: بقلم
  

 .م١٩٧٨غالم حسني إبراهيمي، ديناين، الطبعة الثانية، طهران 
  

ّ جعفر حممد بن يعقوب الكليني الرازي، دار صعب، دار وثقة اإلسالم أب
 .هـ١٤٠١غفاري، الطبعة الرابعة، عيل أكرب ال: قيعلتح ويصحتالتعارف، 



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٤٤٤
  

ّالعالمة احليل، صححه وقدم له وعلق عليه: تأليف ّ ّ ّ ستاذ حسن حسن األ: ّ
 .هـ١٤٠٧: ّزاده اآلميل، مؤسسة النرش اإلسالمي، تاريخ الطبع

  
 .ب احلوزة، قم ـ إيران، نرش أد١٤٠٥ابن منظور، 

  
ِّصدر الدين الشريازي، رشح الدكتور عبد املحسن مشكاة : تأليف

 .)الوعي (ّالديني، مؤسسة آكاه
  

 .انِّفخر الدين الرازي، مكتبة األسدي، بطهر
  

ّصدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازي، مقدمة وتصحيح: تأليف ّسيد : ِّّ
 .جالل االشتياين

  
  ـ ،ه ١٤٠٨ّالسيد أمحد احلسيني، الطبعة الثانية : الشيخ الطرحيي، حتقيق

 .ّنرش الثقافة اإلسالمية مكتب
   خـشي   

 
 .، مركز العلوم اإلنسانيةي كوربننره: ّتصحيح ومقدمة

  
ّ، مؤسسة النرش ١٤١٩ الطبعة األوىل، سنة ّ للفياض،تقرير بحث اخلوئي

ّاإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرش  .فةّ



 ٤٤٥......................................................................................................................املصادر فهرس
 D 

 .، الطبعة األوىلعلمي، بريوتمؤسسة األ
  

ّاإلمام فخر الدين الرازي، املتوىف سنة  الدكتور أمحد : هـ، حتقيق٦٠٦ِّ
 .هـ١٤٠٧:  بريوت، الطبعة األوىل،ا، دار الكتاب العريبسقحجازي ال

  
 .هـ١٤١٠ ،ّ قم املقدسة،ليان رسكيس، مكتبة آية اهللا املرعيش النجفيإ
 للشيخ عباس القمي ّS 

  
:  حتقيق،) هـ٥٤٨ ـ ٤٧٩(يب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين أل

 .هـ١٤٠٢ بريوت ـ لبنان، ،ار املعرفةحممد سيد كيالين، د
  

ّلباحث العالمة حممد عيل التهانوي، تقديم وإرشاف ومراجعةا الدكتور : ّ
 .رفيق العجم

       

 
ّلسيد حممد حسني الطباطبائي، منشورات مؤسسة األعلمي ّللعالمة ا ّ

 .هـ١٣٩٠ ، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية،للمطبوعات
  

 .م٢٠٠٠الشيخ الرئيس، الطبعة الثانية، جامعة طهران، سنة 
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ّالعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 
ّجلامعة املدرسني بقم املرشفة،   . هـ١٤٠٤ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 ٧....................................................................................................املقدمة
 ١١..........................................منهج العالمة احليدري يف رشح هناية احلكمة

 ١٢........................................................................................منهج التقرير
  ١٣...................................................................................................إهداء
 ١٥........................................ّاإلهليات باملعنى األخص أرشف العلوم :متهيد

 
 

 ١٩..............البحث يف الواجب تعاىل هو الغاية األسنى يف الفلسفة. ١: متهيد
ّالسبب يف إطالق اإلهليات باملعنى األعم عىل الفلسفة األوىل. ٢          ّ.......٢٠ 
ّموقع بحث اإلهليات باملعنى األخص. ٣          ّ........................................٢١ 

 
 

ٌلرباهني الدالة عىل وجوده تعاىل كثرية متكاثرةا ِ ُ ّ ُ........................................٢٣ 
 ٢٥.....................................................................أقسام العلم بوجوده تعاىل

 ٢٥........................................................................العلم احلضوري: ّاألول
 ٢٧...........................................................أقسام العلم احلضوري باهللا تعاىل

 ٢٨............................................................................العلم احلصويل: الثاين
 ٢٩...........................................................الفرق بني نحوي العلم باهللا تعاىل

 ٣٤.................................................................................تعليقات عىل املتن



 ١ج / رشح هناية احلكمة .................................................................................٤٤٨

 

 ٣٦...................................................................................ّبرهان الصديقني
ّ برهان الصديقني ملي أم إين؟:ّاملبحث األول ّ ّ ...........................................٣٦ 

 ٣٦.............................................................يف بيان أنحاء العلم احلصويل. ١
 ٣٧.........................................يف بيان طرق االستدالل عىل وجوده تعاىل. ٢
 ٣٨.......................................................................يف بيان أقسام الربهان. ٣

ّنظرية الطباطبائي يف إمكانية االستدالل باألقسام املتقدمة ّ........................٤٤ 
 ٤٩...............................................................................................اخلالصة

 ٥٠.........................................ّوجه تسميته بربهان الصديقني: املبحث الثاين
 ٥٢.................................................................................تعليقات عىل املتن

ّالتقرير األول لربهان الصديقني ّ.............................................................٥٥ 
 ٥٧.................................................................................تعليقات عىل املتن

 ٥٩.........................................................................................التقرير الثاين
 ٥٩....................................................................................إشكال وجواب

 ٦٠.................................................................................تعليقات عىل املتن
 ٦٤.......................................................................................التقرير الثالث

 ٦٤.......................................................ّالوجود حقيقة عينية: ّاملقدمة األوىل 
 ٦٤......................................................الوجود حقيقة واحدة: ّاملقدمة الثانية
ّاالجتاه األول  ٦٥................................................................. املشائنيّنظرية: ّ
ّنظرية بعض الصوفية: ّاالجتاه الثاين ّ........................................................٦٦ 
 ٦٨.....................................................ّنظرية احلكمة املتعالية: ّاالجتاه الثالث
ّإن وحدة الوجود مشككة: ّاملقدمة الثالثة ّ................................................٦٩ 

 ٦٩.............................................................................التشكيك املنطقي. ١
 ٧٠...........................................................................التشكيك الفلسفي. ٢



 ٤٤٩..................................................................................................................املحتويات فهرس

 

 ٧٢....................................................................ْالتشكيك الطويل والعريض
ّ ال يتصور أتم منهاوجود مرتبة من مراتب الوجود: ّاملقدمة الرابعة ّ...........٧٢ 

 ٧٤.................................................................................................النتيجة
 ٧٥.................................................................................تعليقات عىل املتن

 ٧٩...........................................................................ّخالصة الفصل األول
 

 
 ٨٥..................................................ّالسبب يف إفراد هذه الرباهني عام سبقها

 ٨٨..................................................ّبرهان الصديقني عند الشيخ الرئيس. ١
 ٨٨........................................................ّره صدر املتأهلنيما ذك: ّالبيان األول

 ٨٩.................................................................................اعرتاض وجواب
 ٩٢.................................................................................تعليقات عىل املتن

 ٩٩................................................................ما ذكره ابن سينا: البيان الثاين
 ١٠٠..............................................................................تعليقات عىل املتن

ّبرهان الصديقني بني تقرير الشيخ وصدر املتأهلني ّ.................................١٠٢ 
 ١٠٨............................................................................برهان الطبيعيني. ٢

 ١٠٨.................................................ّسبب نسبة برهان احلركة إىل الطبيعيني
 ١٠٩............................................................................تقرير برهان احلركة

 ١١٢..............................................................................ليقات عىل املتنتع
 ١١٤................................................................................برهان النفس. ٣

ًالنفس اإلنسانية جمردة ذاتا: ّاملقدمة األوىل ّ ّ............................................١١٥ 
 ١١٩.........................................النفس حادثة بحدوث البدن: ّاملقدمة الثانية
 ١٢٤.................................................................النفس ممكنة: ّاملقدمة الثالثة
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ّإن املمكن حمتاج إىل العلة: ّاملقدمة الرابعة ّ.............................................١٢٤ 
ًام وال جسامنياّعلة النفس ليست جس: ّاملقدمة اخلامسة ً..........................١٢٥ 

 ١٢٦..............................................................................إشكاالن وجواب
 ١٢٨......................................................................خصائص برهان النفس

 ١٢٩..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ١٣٩..................................................................برهان احلدوث الزماين. ٤

 ١٤١..............................................................................................إشكال
 ١٤٣..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ١٤٦....................................................................................إشكال مبنائي

 ١٤٨.........................................................................خالصة الفصل الثاين
 

 
 ١٥٥.................................................................................................متهيد

 ١٥٥..............................................ّن املاهية يف املقام املقصود م:ّاألمر األول
 ١٥٧.............................................................األقوال يف املسألة: األمر الثاين
ّنظرية مشهور املتكلمني: ّالقول األول ّ.................................................١٥٨ 
 ١٥٩.....................................................ّنظرية مشهور احلكامء: القول الثاين
 ١٦٣....................................................املختار يف هذه املسألة: القول الثالث
ّالنتائج والثمرات املرتتبة عىل نفي املاهية عن الواجب: األمر الثالث ّ......١٦٥ 
ّسبب تكرار البحث يف اإلهليات باملعنى األعم واألخص: األمر الرابع ّّ...١٦٧ 

 ١٧٠.......................................................ّأدلة نفي املاهية عن الواجب تعاىل
 ١٧٠.....................................................................................ّالدليل األول

 ١٧١..........................................................................ّمناقشة الدليل األول



 ٤٥١..................................................................................................................املحتويات فهرس

 

 ١٧٤......................................................................................الدليل الثاين
 ١٧٦...........................................................................مناقشة الدليل الثاين
 ١٨٣..............................................................................تعليقات عىل املتن

 ١٨٦....................................................الدليل الثالث لنفي املاهية عنه تعاىل
 ١٨٨.........................................................................مناقشة الدليل الثالث

 ١٩٠.......................................ّالدليل املختار لنفي املاهية عن الواجب تعاىل
 ١٩٢................................................................................املختار يف املسألة

 ١٩٣..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ١٩٥.......................................................................خالصة الفصل الثالث

 
 

 ٢٠١.................................................................................................متهيد
 ٢٠١..................................................................................أقسام الرتكيب
 ٢٠٤........................ّلنفي األجزاء الفعلية عن الواجب تعاىل: ّالربهان األول
 ٢٠٥.................................................لنفي األجزاء اخلارجية: الربهان الثاين

 ٢٠٦..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ٢٠٩...............................................ّلنفي األجزاء اخلارجية: الربهان الثالث

 ٢٠٩..........................................................................ـ اإلمكان بالقياس١
 ٢٠٩............................................................................ّـ املركب احلقيقي٢

 ٢١٠....................................................................................تقرير الربهان
 ٢١٢.................................................لنفي األجزاء املقدارية: الربهان الرابع

 ٢١٣......................................................................ّحقيقة األجزاء املقدارية
 ٢١٣....................................................................................تقرير الربهان
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 ٢١٤..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ٢١٨.............................لنفي الرتكيب من الوجود والعدم: الربهان اخلامس

 ٢١٨...............................................................الرتكيب من الوجود والعدم
 ٢٢١...................وجود نوع من الرتكيب ينشأ من السلوب: الدعوى األوىل

 ٢٢٣..........................................................ّقاعدة بسيط احلقيقة كل األشياء
ّن الواجب تعاىل غري مركب من الوجود والعدمإ: الدعوى الثانية ّ..........٢٢٣ 

 ٢٢٤.............................................................................سعة نتيجة الربهان
 ٢٢٥..................................................ّاإلشكاالت املتوجهة عىل االستدالل

 ٢٢٩..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ٢٣٢........................................................ ّهل للواجب تعاىل أجزاء حدية؟

 ٢٣٧......................................................................................ختامه مسك
 ٢٣٨........................................................................خالصة الفصل الرابع

 
 

 ٢٤٣.................................................................................................متهيد
 ٢٤٦................................................................................املراد من الوحدة

ّالوحدة احلقة والوحدة العددية: أقسام الوحدة ّ....................................٢٤٦ 
 ٢٤٨..................................معنى الرصافة وأقسامها؛ برهان الرصافة: ّاألول
ّبرهان لزوم الرتكب مما به االمتياز وما به االشرتاك: الثاين ّ.....................٢٥٠ 

 ٢٥٣.................................................................................ّشبهة ابن كمونة
 ٢٥٤.....................................................ّاهياتّيف كيفية متايز امل: ّاألمر األول
 ٢٥٤..............................................................أقسام األعراض: األمر الثاين

 ٢٥٧.................................ّورود شبهة ابن كمونة عىل القول بأصالة الوجود



 ٤٥٣..................................................................................................................املحتويات فهرس

 

 ٢٥٨......................................................................ّمناقشة شبهة ابن كمونة
 ٢٥٩...........................ّعدم ورود شبهة ابن كمونة عىل مبنى احلكمة املتعالية

 ٢٦٠.................................................................................إشكال وجواب
 ٢٦٢..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ٢٦٨..............................................................................تقييم الدليل الثاين

 ٢٧١.......................................................................ةبرهان البساط: الثالث
 ٢٧٣........................................................................برهان الفارايب: الرابع

 ٢٧٥..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ٢٧٦.....................................................................خالصة الفصل اخلامس

 
 

 ٢٨١.................................................................................................متهيد
ً ـ معنى الرب لغة واصطالحا١ ً ّ..........................................................٢٨٢ 
ّ ـ السبب يف إفراد البحث عن الربوبية يف فصل مستقل٢ ّ.......................٢٨٣ 
 ٢٨٨....................................ة النظام احلاكم يف العامل املشهودبرهان وحد. ١

 ٢٨٨................................................ّوحدة نظام العامل املادي: ّاملقدمة األوىل
ّالعامل املادي معلول لعامل نوري جمرد: ّاملقدمة الثانية ّ ّ...............................٢٨٩ 
ّمعلولية عامل العقل للنظام الرباين: ّاملقدمة الثالثة ّ...................................٢٩٠ 

 ٢٩٢..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ٢٩٧.................................................................................برهان التامنع. ٢

 ٢٩٧.......................ّتعدد األرباب يستلزم التاميز الذايت بينهام: وىلاملقدمة األ
 ٢٩٨.........................................ّاملسانخة بني الرب واملربوب: املقدمة الثانية

 ٢٩٨..............................................................أنحاء الفساد يف عامل اإلمكان
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 ٣٠٠.................................................................................إشكال وجواب
 ٣٠١..............................................................................تعليقات عىل املتن

 ٣٠٧....................................................................خالصة الفصل السادس
 

 
 ٣١٤....................................................................................ّالربهان األول

 ٣١٥................................................................................تقرير االستدالل
 ٣١٦.....................................................................................الربهان الثاين

 ٣١٧..............................................................................تقريب االستدالل
 ٣١٨.................................................................................ٌإشكال وجواب

 ٣٢١......................................................................أقسام املفاهيم الفلسفية
 ٣٢٢..............................................................................تعليقات عىل املتن

 ٣٢٤.................................................................................................فائدة
 ٣٢٦.......................................................................خالصة الفصل السابع

 
 

 ٣٣٢.................................................................................................متهيد
 ٣٣٢....................................................ّمعنى اتصاف الواجب بالصفات. أ 

 ٣٣٣............................................................................أقسام الصفات. ب
ّتقسيم الصفات إىل ثبوتية وسلبية. ١ ّ...................................................٣٣٣ 

ّرجوع الصفات السلبية إىل الصفات الثبوتية     ّ.....................................٣٣٤ 
ّتقسيم الصفات الثبوتية إىل حقيقية وإضافية. ٢ ّ ّ...................................٣٣٥ 



 ٤٥٥..................................................................................................................املحتويات فهرس

 

 ٣٣٦..............................................................................إشكال وجواب   
 ٣٣٨...................................................................ةّوجه التسمية باإلضافي   
ّتقسيم الصفات الثبوتية احلقيقية إىل حمضة وذات إضافة. ٣ ّ...................٣٣٩ 
ّتقسيم الصفات إىل ذاتية وفعلية. ٤ ّ.....................................................٣٤٠ 

 ٣٤١..............................................................................تعليقات عىل املتن
ّالضابطة الكالمية للتمييز بني الصفات الذاتية الفعلية ّ ّ...........................٣٤٢ 

 ٣٤٤.......................................................................خالصة الفصل الثامن
 
 

 ٣٤٨.................................................................................................متهيد
ّملحة إمجالية حول نظريات معرفة الصفات ّ...........................................٣٤٨ 

ّنظرية املشبهة. ١ ّ................................................................................٣٥٠ 
ّمناقشة نظرية املشبهة ّ..........................................................................٣٥١ 

ّنظرية املعطلة. ٢ ّ................................................................................٣٥٢ 
ّمناقشة نظرية املعطلة ّ..........................................................................٣٥٣ 

 ٣٥٦..............................................ّإمكانية معرفة صفات الواجب تعاىل. ٣
 ٣٥٨.................................................................ّاألقوال يف الصفات الذاتية

ّالذاتيه للذات اإلهليةّعينية الصفات . ١ ّ...............................................٣٥٨ 
 ٣٥٩..............................ّالصفات الذاتية زائدة عىل الذات قديمة بقدمها. ٢
 ٣٦٠.........................................ّالصفات الذاتية زائدة عىل الذات حادثة. ٣
ّأن الذات املتعالية تعمل عمل من تلبس هبذه الصفات. ٤ َ ّ.....................٣٦١ 
 ٣٦١..................................ّالصفات الذاتية هي سلب نقائضها عنه تعاىل. ٥
ًمصداقا ومفهوما وهي عني الذاتّالصفات الذاتية واحدة . ٦ ً..............٣٦٢ 
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 ٣٦٦...................................................................................نظرية اإلمامية
 ٣٦٦....................................................................................ّالربهان األول

 ٣٦٧.................................................................................إشكال وجواب
 ٣٦٨.....................................................................................الربهان الثاين

 ٣٦٨..............................................................................................إشكال
 ٣٧١..............................................................................تعليقات عىل املتن
 ٣٧٥............................................................................مناقشة القول الثاين
 ٣٧٦..........................................................................مناقشة القول الثالث
 ٣٧٧...........................................................................مناقشة القول الرابع

 ٣٧٧........................................................................مناقشة القول اخلامس
 ٣٧٧.......................................................................مناقشة القول السادس

 ٣٧٨..............................................................................تعليقات عىل املتن
ّعينية الصفات للذات يف النصوص الروائية ّ.........................................٣٧٩ 

 ٣٨٥.......................................................................خالصة الفصل التاسع
 

 
 ٣٩٣.................................................................................................متهيد

ّالصفات الفعلية زائدة إضافية. ١ ّ........................................................٣٩٣ 
ّرجوع الصفات الفعلية إىل صفة القيوم. ٢ ّ...........................................٣٩٤ 
ًفات الفعلية عىل الواجب تعاىل صدقا حقيقيا؟هل تصدق الص. ٣ ًّ ّ ........٣٩٦ 

 ٣٩٩...............................................................................بيان آخر يف املقام
 ٤٠٠..............................................................................تعليقات عىل املتن

 ٤٠٣......................................................................خالصة الفصل العارش



 ٤٥٧..................................................................................................................املحتويات فهرس

 

 
 

 ٤٠٩..........................................................................مباحث العلم اإلهلي
ّانقسام الوجود إىل خارجي وذهني: ّاملقدمة األوىل ّ...............................٤٠٩ 
 ٤١٠...........................................................لميف تعريف الع: ّاملقدمة الثانية
 ٤١٠............................................ّأن العلم من سنخ الوجود: ّاملقدمة الثالثة
 ٤١١.....................انقسام املعلوم إىل ما بالذات وما بالعرض: ّاملقدمة الرابعة

 ٤١٢..........................ّ وحضوريّانقسام العلم إىل حصويل: ّاملقدمة اخلامسة
 ٤١٢..................................................ّاحتاد العامل واملعلوم: ّاملقدمة السادسة

 ٤١٣............................مرتبة ذاتهيف علم الواجب تعاىل بذاته : املسألة األوىل
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