




بسم هللا الرحمن الرحيم    

 :وبعـد
ذو  (قدس سره) العظمى السٌد علً البهبهانً هللا     فالكالم عن اٌة 

شجون وابعاد مختلفة لكن الذي ٌلفت النظر تقواه وشجاعته فً بٌان 
الحق واالفصاح عن الحقٌقة وهذه القضٌة لٌست باالمر السهل فالحق 



حٌث ›     ره‹مرٌ    وكرٌهٌ  َمْطَعُمه ومن هنا تظهر عظمة السٌد البهبهانً
افصح بالحق بقوة وشجاعة فكتب كتاب التوحٌد الفائق فً معرفة 

معلناً » هذا كتابنا ٌنطق بالحق«الخالق وقد كتب على صفحته االولى 
: موقفه بذلك والجل ان تقف على عظمة شخصٌته نقول

     صحٌح ان الكثٌرٌن كتبوا فً التوحٌد واستدلواعلى اثبات وجوده 
علمٌة وعقلٌة ورٌاضٌة وفلسفٌة «جل وعال باستدالالت كثٌرة

ٌختلف عماكتبه › ره‹االان ماكتبه العالمة السٌدالبهبهانً» وغٌرذلك
االخرون وقد دخل فٌما كتب ما لم ٌدخله االخرون فناقش ما قدٌطرح 

فً الفلسفة بعنوان انه بدٌهً واثبت زٌف ماٌدعى انه الحق فناقش 
مسألة اصالة الوجود وقال عنها انها فارغة المحتوى وناقش مسألة 

اشتراك الوجود واثبت بطالنها وفً غٌر هذا الكتاب
1

ٌّم ناقش   الق
ٌّة  قاعدة الواحد الٌصدر منه اال واحد واثبت زٌفها وبدوره ناقش السنخ

ٌّة بٌن  بٌن العلة والمعلول والتً ُتطرح كالبدٌهٌات واثبت ان السنخ
الخالق والمخلوق فالحق المثٌل والشبٌه والنظٌر والضدوال ممانع له 

ٌّة فهو واحد الٌتثنى وال ٌمكن ان  فهوواحد االّ ان وحدته لٌست عدد
ٌكون له ثان بخالف المخلوقات فان وحدتها عددٌة فالواحد منها قابل 
ٌّة بٌنه وبٌن  للتعدد والتكرار فاثبت قدس سره ان هللا جل وعال ال سنخ
مخلوقاته فكان سٌدناالبهبهانً مجتهداً الٌقلّد احداً الفً الفلسفة والفً 

ً غٌرها ولذا فقد ابدع فً هذه المجاالت فجاء  ً الفقه والف االصول والف
بتحقٌقات رشٌقة فً الفلسفة والكالم  وفً الفقه واالصول والنحو 

وهكذا المجتهد حقٌقًة ولٌس من الصحٌح ان ٌردد االنسان نظرٌات 
االخرٌن بالنقد والتحقٌق فكثٌر من الطالب درسوا الفلسفة لكنهم 

وقف امام › ره‹تماشوا معها حذو النعل بالنعل االّ ان سٌدنا البهبهانً
امهات قواعدها واستخرج الحق بخالفها وها انا اكتب هذه المقدمة 
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ٌّم وابدأ بذكر مبانً  توضٌحاً وتسهٌالً لما تضمنُه هذا الكتاب الق
: العقلٌة وما ٌكتنفها من شبهات والجواب عنها فنقول› ره‹المصنف

:      مبانً المصنف العقلٌة
     المعروف بٌن الفالسفة ان الذات االلهٌة المقدسة مساوٌة للوجود 

وانه الٌصدر منها االالوجود وانه تعالى كل الوجود وانه صرف 
الوجود وان بسٌط الحقٌقة تمام االشٌاء وكلها وان صدور الخالئق منه 

تعالى باالشراق والفٌض وعلٌه فالعالم مظهر حقٌقً للذات االلهٌة 
وظله الذي الٌنفك عنه وانه ال انفكاك بٌن الذات ومخلوقاته الستحالة 
انقطاع الفٌض ولذا جعلوا ارادته من صفات الذات وانها عٌن ذاته، 

ٌّة بٌن الذات االلهٌة : ٌجٌب على ذلك كله بانه›ره‹والمصنف السنخ
المقدسة وبٌن المخلوقات والاشتراك بٌنهما بل ٌستحٌل ذلك وانهما 

بطالن قاعدة الواحد الٌصدر منه » ره«لٌسا من حقٌقة واحدة وٌرى
اال واحد وبطالن القول باصالة الوجود،وعلٌه فالذات االلهٌة المقدسة 

لٌست تمام االشٌاء وال انها كل الوجود او صرف الوجود وال انها 
 (تعالى)الٌصدرمنها اال الوجود وال ان صدور الموجودات عنه 

باالٌجاب بل هو فاعل  (تعالى)باالشراق والفٌض وال ان ارادته 
مختار وتفصٌالً لذلك نطرح مجموعة من االسئله فً التوحٌد ونجٌب 
عنها مع شًء من  التوسعة الهمٌة الموضوع والحاجة الى ذلك وقد 

ٌُْشرك به وٌغفرما دون ذلك لمن ٌشاء «قال جل وعال ان هللا ال ٌغفر ان 
وجل »ومن ٌشرك باهلل فقد افترى اثماً عظٌما انه من «وقال عزَّ

ومن ٌشرك «وقال عز من قال » ٌشرك باهلل فقد حّرم هللا علٌه الجنة
باهلل فكانما خرَّ من السماء فتخطفه الطٌر أوتهوي به الرٌح فً مكان 
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وغٌرها من االٌات فعلى العاقل وطالب الحقٌقة ان ٌترك » سحٌق
الهوى والتعصب فمسألة التوحٌد مسألة خطٌرة حٌث ٌرتهن بها 

. مصٌر االنسان فال ٌمكن غض النظر عنها
:      اسئله حول التوحٌد

هل ان هللا جل وعال مساٍو للوجود؟ والٌصدر منه اال الوجود؟  (ٔ
هل ان هللا جل وعال كل الوجود؟  (ٕ
هل ان هللا جل وعال صرف الوجود؟  (ٖ
هل ان بسٌط الحقٌقة كل االشٌاء وتمام االشٌاء؟  (4
ما هً نظرٌة الفٌض االلهً؟  (5
هل ان العالم مظهر وجودهللا جل وعال؟  (6
تجلّى بهذا الوجود فصارسماءاً › جل وعال‹وهل ان هللا (7

؟ …وارضاًوانساناً                          وملكاً 
هل ان العالم ظل هللا عزوجل؟  (8
هل ان هللا جل وعال خلق االشٌاء من كتم العدم؟  (9
هل ان وجودالمخلوقات ٌمانع وجود هللا عزوجل؟  (ٓٔ
لو تعددت حقٌقة الوجود فهل من حدود بٌن الخالق والمخلوق؟  (ٔٔ
هل ان ارادته تعالى من صفات الذات ام من صفات االفعال؟  (ٕٔ
هل ان الواحد الٌصدر منه االواحد؟       (ٖٔ

› ره‹     هذه مجموعة اسئله تسّهل فهم المبانً العقلٌة للمصنف 
نجٌب علٌها بالترتٌب ومن خاللهاسوف ٌفهم الجواب عن اسئلة 

ما الفرق بٌن التوحٌد بناًء على اصالة الوجود : اخرى احدها سئوال
. والتوحٌد بناًء على اصالة الماهٌة؟ وغٌره من المطالب

اما الجواب عن السئوال االول وهو أن هللا سبحانه عزوجل  (1     
اسم علم للذات » هللا « ان لفظة الجالله : مساٍو للوجود ام ال؟فنقول

تعنً » لغًة وعرفاً «  االلهٌة المقدسة و اما كلمة الوجود فهً 
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التحقق والثبوت وعلٌه فال ربط اذاً بٌن لفظة الجاللة وبٌن كلمة 
ًّ تعبٌراً عن  الوجود فاالولى اسم علم و الثانٌة ُتَعبِّر عن مفـهـوم كل

الثـبـوت و التحقق فهما اذاً من المعانً المتخالفة مثل زٌد 
والشجاعة نعم ُذِكَر فً االصطالحات الفلسفٌة لكلمة الوجود اربعة 

: ذكرها صاحب توضٌح المراد: معاٍن 
ٌّة اإلباء :     االول ٌّث ٌّة ذاتها ح ٌّث ٌّة التً ح الحقٌقة البسٌطة النور

ٌُعبر عنها فً لسان القوم بحقٌقة  ٌّة االثار و عن العدم و منشأ
الوجود وهً التً أختلف فً اصالتها و عدمها و هذه الحقٌقة لٌس 

لها لفظ موضوع الن الوضع ٌتوقف على تصور المـوضوع له 
وهـذه الـحقٌقة ال ٌمكن تصـّورها اصالً لـوجـهٌن ذكــرهمـا 

. صاحب المنظومة فً شرحها
المفهوم العام البدٌهً المشترك الذي هو عنوان لتلك :    الثانً

الحقٌقة ووجٌه من وجوهها ومن طرٌقه ٌشٌر العقل الى تلك الحقٌقة 
وهذا هو المفهوم الذي ٌنتزعه العقل من الموجودات وٌحمله علٌها 

بعد انتزاعه منها، وهذا الذي مضى القول فً بداهته وله احكام 
مذكورة فً المسائل االتٌة ووضع له فً العربٌة لفظ الوجود 

. »هستً « والكون وغٌرهما وفً الفارسٌة لفظ 
ٌّة :     الثالث المعنى المركب االشتقاقً الذي ٌفهم من لفظه واجد

ذات لصفة و الٌحمل المعنى الثانً على الموضوعات اال باعتبار 
ٌّة ووضع له لفظ  « فً لغة العرب ولفظ » الموجود«هذه الواجد

. فً لغة الفرس » هست 
المعنى المصدري الذي وضع له فً الفارسٌة لفظ :     الرابع

ولٌس له فً العربٌة لفظ خاص بل ٌستعمل له لفظ » بودن  «
الوجود ومرادفاته وهذا المعنى ٌتصور عند اعتبار العقل تلبس 



الذات بالوجود اذا لم ٌنظر الٌه نظرا استقاللٌاً وبعبارة اخرى اذا 
ٌرى الوجود نعتاً للذات مراًة للنظر فٌها ال مفهوماً مستقالً 

1
  

االصطالحات الثالثة االخٌرة مستعملة فً اللغة و :      اقول 
العرف واما االول فهو مجرد اصطالح مبنً على اال دعاء 

ان صاحب االصطالح ٌدعً ان حقٌقة : وبعبارة اخرى نقول 
ٌّة المقابلة للعدم ان اسمها هو الوجود لكن  االشٌاء التً هً الحٌث

من المعلوم ان هذا االسم الربط له بكلمة الوجود التً هً فً 
ان االحكام المترتبة على تلك الكلمة : مصطلح العرف واللغة ٌعنً

. ال تترتب على هذا االصطالح الجدٌد
ًّ » بالمصطلح اللغوي «      فاذا قلنا ان الوجود  مشترك وكل

ٌّة  « ومنتزع من حقائق متعددة ال ٌعنً ذلك ان هذه الحقٌقة النور
. هً واحدة ومشتركة بٌن كل الحقائق» حسب االصطالح االول 

ان كلمة الوجود تعنً مفهوماً عاماً مشتركاً بٌن :      و الحاصل 
ٌّة فهذا ما الٌرتبط  ٌّة و اما انها عٌن الذات االله كل الحقائق الخارج

بالكلمة ابداً ال لغًة والعرفاً وال عقالً وسٌأتً تحقٌق 
من ان الذات االلهٌة المقدسة مباٌنة لغٌرها من » ره«الممصنف

الموجودات وان حقٌقة الوجود لٌست مشتركة فهو بذلك ٌقرر ما 
اوضحناه لك من ان الذات االلهٌة التساوي الوجود بل الوجود 

. مفهوم عام ٌصدق على كثٌرٌن
واما ان الوجود ال ٌصدر منه اال الوجود فهذا االدعاء اصله (2     

ٌّة بٌن العلة و المعلول فاذا قلنا ان هللا سبحانه  من اعتقاد السنخ
عزوجل ٌساوي الوجود و الٌصدر منه االّ الوجود فقد حافظنا بذلك 

. على التناسب و التسانخ بٌن العلة و المعلول

                                                           

-انتشارات المفٌد– توضٌح المراد تألٌف السٌد هاشم الحسٌنً الطهرانً    

 8صفحه (وهو شرح لكتاب كشف المراد للعالمه الحلً قدس سره)الطبعة الثالثة 



ٌّة بٌن الذات » ره«وقد ابطل المصنف:      اقول  القول با لسنخ
وهً « و بٌن المخلوفات » و التً هً علة الموجودات « االلهٌة 

مضافاً الى ان الالزم من ذلك ان  ٌكون كل ما فً هذا » المعلوالت 
ٌّة هذا  العالم موجوداً فً ذاته عزوجل عن ذلك علواً كبٌرا فجسمان
العالم و ائتالف بعضه بالبعض كما فً اشتمال جسم االنسان على 
الروح و تخالف بعضه مع البعض االخر كما فً الذكورة واالنوثة 

و مادٌته و تلّونه بالوان مختلفه وما الى ذلك من اختالفات و 
تنوعات ٌلزم ان ٌكون كل ذلك فً ذاته عزوجل حتى نحافظ على 
اً  ٌّ ٌّة بٌنه جل وعال و بٌنها فٌلزم ان ٌكون جل وعالجسماً ماد السنخ
مشتمالً على روح و روحه غٌر بدنه و الى اخره بل و ٌلزم ان 

. ٌكون محدوداً النها محدودة
نعم كل ذلك موجود فً ذاته جل وعال االّ أنه من :       فان قلت 

ٌّه و بنحو أتم وأرقى . نوع عالم  االلوه
: ما الدلٌل على ذلك؟ وهل هذا االّرجم بالغٌب؟ وثانٌاً : اوالً : قلت 

كٌف ٌكون 
بمعنى انه غٌر محدود و فوق المادة «        المجرد على تجرده 

عٌن الوجود المادي     » 
       وهو محدود؟ وهل هذا اال الجمـع بٌن النقٌـضٌـن  

اما ان نحافظ : والحاصل
       على تجرد المجرد و عدم محدودٌته فهو جل وعال اذاً غٌر 

ٌّة   المادٌات فال سنخ
       اذاً بٌنـها وبـٌـنه جل  وعال واما ان نـقـول انـه تعالى عٌـنـها 

ونحافـظ على هذه      
      القاعدة و هو خالف البرهان العقلً القاطع من كونه جل 

. وعال الحدله



واما كونه جل وعال كل الوجود وصرف الوجود فقد مرَّ  (3     
: بعض الكالم فً ذلك ونزٌدتوضٌحاً على ما مرَّ ونقول

     مامعنى الوجود حتى ٌكون هللا جل وعال كل الوجود؟ هل 
المقصود مفهوم       الوجود؟ ام حقٌقته وكنهه؟ و اذا كان 

المقصود الكنه والحقٌقة فما هً حقٌقتة؟  
ٌعنً « االول : وهل هً واحدة ام متعددة؟ فاذا كان المقصود

صرف مفهوم وهو معلوم » جل وعال«فٌستلزم انه » المفهوم 
. البطالن

فلم » الكنه والحقٌقة «      و اذا كان المقصود هو الثانً ٌعنً 
تنكشف حقٌقتة للفالسفه بل اعترفوابالعجز عن درك كنهه وحقٌقته 

وحٌنئٍذ فما دام انها غٌر منگشفة فال ٌمكن الحكم علٌها نفٌاً وال 
نعم بعد انكشافها ٌمكن الحكم علٌها وبذلك ٌظهر بطالن . اثباتاً 

. القول بانها واحدة استناداً الى ان مفهوم الوجود واحد
     هذا ومضافاً الى وضوح بطالنه، اّي ربط بٌن مفهوم الوجود 

وحقٌقته؟ وهل ٌصح ان ٌحكم بعد وحدة مفهوم الجسمٌة على ان 
» النهما مشتركان بهذا المفهوم الواحد « حقٌقة الماء والتراب 

شٌـئ واحـد؟ واذا كانـت حقٌقة الـوجود واحدة فمعناه ان حقٌقة 
واحدة فال » استغفرهللا « االنسان والشجر والبقر والَملَك والخالق 

فرق بٌن النبً والكافر والخالق والمخلوق والشٌطان واالنسان 
.  بل كلهم شٌئ واحدوهو مما تضحك منه الثكلى……و

 وكٌف صح لهم الحكم على الوجود بعد اعترافهم بانه مجهول 
الحقٌقة ؟ 

و الحاصل بعد القول بكون حقٌقة الوجود واحدًة ان مقالة كونه 
جل وعال كل الوجود 

انه تعالى كل هذا الشٌئ المجهول الذي ال وجود لغٌره وال : معناها 
. تعدد فٌه



 وهل هذا االّ تفسٌر بالمجهول؟ وهل هذا كالم له معنى؟ مضافاً 
مع بطالنه كما تقدم « الى ذلك ان القول بان حقٌقة الوجود واحدة 

» ره«ٌتوقف على القول باصالة الوجود وسٌوافٌك من المصنف» 
بطالنها

1
ٌّة زٌد لعمرو والخالق للمخلوق .  مضافاً الى بداهة غٌر

. فكٌف ٌكون وجودها حقٌقًة واحدةً 
كل الوجود بتعبٌر اخر » جل وعال « هذا وٌعبر عن كونه  (4     
:  وهو

ومرادهم من ذلك » بسٌط الحقٌقة كل االشٌاء وتمام االشٌاء      « 
حسب تفسٌر  

انه  جل وعال له كماالت االشٌاء على وجه اتم « صاحب التعلٌقة 
مما هو موجود فً 

االشٌاء، و ال ٌجوز حمل شٌئ من االشٌاء  وال مجموعها علٌه 
تعالى وال بالعكس، 

ٌّة  اما ماهٌات االشٌاء فواضح لعدم تطّرق الماهٌة و المعانً الماهو
الى ذاته سبحانه واما وجوداتها الخاصة فلو وقع حمل بٌنها وبٌن 
الواجب الستلزم اتحاد الواجب               بجهاتها العدمٌة اٌضاً 
فالحمل فً ذلك لٌس ما ٌتعارف فً المحاورات بل هو من قبٌل 

»حمل الحقٌقة والرقٌقه 
1

والمراد من الجهات العدمٌة :  اقول 
ان كل هوٌة صّح ان ٌسلب : ٌفسره لنا العالمة الطباطبائً وهو

عنها شٌئ بالنظر الى حد وجودها فهً متحصلة من اٌجاب وسلب 
كاالنسان مثالً هو انسان ولٌس بفرس فً حاق وجوده وكل ما كان 
كذلك فهو مركب من اٌجاب هو ثبوت نفسه له وسلٌب هو نفً غٌره 

ٌّة )عنه ضرورة مغاٌرة الحٌثٌتٌن  ومعنى دخول النفً فً هو
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ٌّة  نقص وجودي فً وجود مقٌس » والوجود مناقض للعدم «وجود
الى وجود آخر وٌتحقق بذلك مراتب التشكٌك فً حقٌقة الوجود 

وتنعكس النتٌجة بعكس النقٌض الى ان كل ذات  (وخصوصٌاتها 
بسٌطة الحقٌقة فانها الٌسلب عنها كمال وجودي

2
 ثم ان صاحب 

انه حمل بعض « التعلٌقة ٌفسر لنا حمل الحقٌقة والرقٌقة فٌقول 
مراتب الوجود المشكك بالتشكٌك الخاصً ولٌس شٌئ من مراتب 

الوجود عٌن اخرى بل المرتبة العالٌة مقومة للمرتبة الدانٌة والدانٌة 
متقومة بها والعالٌة واجدة لكمال الدانٌة والدانٌة عٌن الربط بها ال 

»استقالل  لها دونها 
1

  
: وال تخفى مغالطاته وهً كالتالً:        اقول 

انه ال تركب بٌن االمر الوجودي واالمر :        المغالطة االولى 
العدمً ولو توسعنا 

. فً االصطالح فهو امر اعتباري اذاً ولٌس امراً حقٌقٌاً 
ٌّة :        المغالطة الثانٌة  ال معنى لدخول النفً فً هّوٌة وجـود

بـل وال ٌمكـن ذلـك 
والوجود مناقض « وقد اعترف المستدل بذلك مستدالً له بقوله 

لكنه اتـى » للعدم 
ان المراد من دخول العدم هو كونه نقصاًوجودٌاً :  له بتفسٌر وهو 

. فً وجودمقٌس الى وجود آخر
وال ٌخفى ان النقص اٌضاً عدم فالحاصل ان معنى :      اقول 

دخول النفً هو دخول النقص فالنتٌجة ان هوٌة االنسان مثالً 
مركبة من ثبوت نفسه له ومن هذا النقص الوجودي المنتزع من 

مالحظة الشٌئ بالقٌاس الى غٌره وكما ال ٌخفى انه عدمً فالنقص 
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هو عدم فً نفسه وكذلك االمر االنتزاعً اٌضاً  عدمً واعتباري 
والحاصل ان ما جاء به من تفسٌر لهذا العدم الٌتكفل حل مشكلة 

. »الوجود والعدم « استحالة اجتماع النقٌضٌن 
انا لو سلمنا حصول التركب بٌن االمر :      المغالطة الثالثة 

الوجودي واالمر العدمً فهو اذاً حاصل حتى بالنسبة الى الذات 
االلهٌة المقدسة وذلك فانه جل وعالغٌر مخلوقاته فهو محدود بهذه 

السبٌل للعدم الى ذاته: الجهات العدمٌة فان قلت 
1

نعم السبٌل : قلنا
للعدم الى ذاته جل وعال لكن الربط له بالمقام فنحن ننفً عن ذاته 
غٌرها كالجسمٌة واالنسانٌة والشجرٌة ووو فكما قلتم ان االنسان 

ٌّة هذه االشٌاء قد  غٌر الفرس والفرس غٌر الشجر وقلنا ان هو
تركبت من امر وجودّي وهو ثبوت نفسه له، وامٌرعدمً و هو نفً 

غٌره عنه فالذات االلهٌة المقدسة اٌضاً كذلك فهً لٌست بجسم 
 ……والروح والعقل وال مادة والانسان والشجر والملك وال وال

فقد تركبت ذاته من امر وجودّي وآخر عدمً وهذا التركب الضٌر 
فٌه بالنسبة للذات المقدسة االلهٌة النه اعتباري واصطالحً 

.  الحقٌقة وراءه اوالً 
ان التركب المستحٌل فً ذاته هو ما كان فً الذات ال :      وثانٌاً 

ما كان خارجاً من الذات وهنا التركب قدجاء من مالحظة امر 
. خارج عن الذات

عدم صحة النتٌجة المأخوذة من هذا االستدالل وهو :      والحاصل
وتنعكس النتٌجة بعكس النقٌض الى ان كل ذات « ما قال       

وعدم صحتها » بسٌطة الحقٌقة فانها الٌسلب عنها كمال وجودي 
الجل عدم وجود مصداق لها فان المراد من الذات البسٌطة هً 

الذات التً الٌتطرقها العدم وقد عرفت ان الالزم على هذا التفسٌر 
. الجدٌد للتركب تطرق العدم الى كل شٌئ 
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ان الالزم من هذا االستدالل هو ان كل ذات :      المغالطة الرابعة
ٌّة غٌر متحصلة من اٌجاب وسلب فال ٌسلب عنها شٌئ بالنظر  وهو

ال انه ال ٌسلب عنها كمال وجودي. الى حد وجودها
1

 ففرق بٌن 
االمرٌن ونتٌجُة االستدالل ثبوت كل االشٌاء له ال ثبوت كل 

تعالى هللا « الكماالت له والزم ذلك اتحاد الذات االلهٌة المقدسة 
مع باقً الوجودات النه ال ٌسلب عنه شٌئ » عن ذلك علواً كبٌراً 

فالٌسلب عنها االنسان والَملَك والشجر والشٌطان والمادة والجسمٌة 
 وقد اعترف بهذا  ……و و و

الالزم نفس المستدل
1

 لكنه فرَّ من هذا المأزق بكون الحمل لٌس من 
نوع الحمل المتعارف بل هو نوع اخر جدٌد باسم حمل الحقٌقة 

. والرقٌقة
مالك الحمل هو االتحاد فً المفهوم او فً الوجود :      اقول

واالول ٌسمى بالحمل االولى او حمل هو هومثل االنسان حٌوان 
ناطق والثانً مثل حمل الناطقٌة على االنسان الذي ٌسمى بالحمل 
الشاٌع فحٌث ان االنسان والناطق ٌلتقٌان فً الخارج فً مصداق 

                                                           

تبدٌل نقٌضً «ان المستدل قد استدل بعكس النقٌض الموافق وهو عبارة عن 

فالموجبة الكلٌة تنعكس بعكس النقٌض » الطرفٌن مع بقاء الصدق والكٌف
راجع ).كل كاتب انسان الى كل الانسان الكاتب: الموافق الى موجبة كلٌة مثل

ان : وهنا االصل هو (م1980 الناشر دار التعارف 178المنطق للمظفر ص 
كل هوٌة صّح ان ٌسلب عنها شٌئ بالنظر الى حد وجودها فهً متحصلة من 

ٌّة غٌر متحصلة من اٌجاب وسلب :  وعكسه هو. اٌجاب وسلب ان كل ذات وهو
ال ما قال المستدل ان كل ذات .فال ٌسلب عنها شٌئ بالنظر الى حد وجودها

ٌّة غٌر متحصلة من اٌجاب وسلب فال ٌسلب عنها كمال وجودي وبذلك .وهو
. تظهر المغالطة
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واحد صح الحمل بٌنهما والحاصل انه لوال االتحاد بٌن شٌئٌن ال 
. ٌمكن الحمل هذه هً حقٌقة الحمل

ٌّر من  ٌُغ        واختراع قسم جدٌد للحمل اصطالحاً واعتباراً ال
ٌّرنا االصطالح فما جاءبه من  الواقع شٌئاً فالواقع ال ٌتبدل اذا ما غ

نتٌجته ان الحقٌقة البسٌطة ال » على فرض صحته «  استدالل 
ٌسلب عنها اي شٌئ فهً اذاً متحدة بكل االشٌاء وهً اذاً تمام 

. االشٌاء
       فاذا قلت اتحادها هنا لٌس من نوع االتحاد المتعارف فهذا 
نقض اوالً للنتٌجة الحاصلة من االستدالل الن االستدالل ان كان 
صحٌحاً فال ٌجوز نقض نتٌجته وثانٌاً ما الدلٌل على وجود حمل 

الٌستبطن االتحاد بٌن شٌئٌن باسم حمل الحقٌقة والرقٌقة  والذي قد 
تقدم تفسٌره عنهم؟ فبمجرد االدعاء ومجرد اختراع اصطالح ال 

تنحل المشكلة الفلسفٌة والحاصل اما ان ٌكون حمل بٌن الذات 
االلهٌة وساٌر االشٌاء كما هو مقتضى االستدالل المذكور فٌلزم 

كونه جل وعال كل االشٌاء وهو امر مضحك وقد تقدم بطالنه واما 
. ان ال ٌكون حمل فً البٌن فحٌنئٍذ بطلت نتٌجة استداللهم 

     هذا وما فً االستدالل من التعرض لمراتب الوجود وانه 
مشكك وان المراتب الدانٌة عٌن الربط للمراتب العالٌة سٌأتً 

الكالم عنها وابطالها
1

.  فانتظر
صرف الوجود فنحٌل الكالم فٌه الى » جل وعال « واما كونه  (5

االستاذ مصباح الٌزدي حول ما استدل فً اثبات الذات المقدسة 
من ان حقٌقة الوجود الصرفة واحدة ال تتثنى فان كانت « االلهٌة 

واجبة فهو المطلوب وان فرضت ممكنة لزم كونها متعلّقة بالغٌر 
فٌلزم ان ٌكون وراء هذه الحقٌقة الصرفة حقٌقة اخرى تتعلق هذه 

. »الحقٌقة بها مع ان الصرف ال ٌتثنى 
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ان ما ثبت باالبحاث الفلسفٌة هو «     فقال فً جواب المستدل 
اصالة الوجود وكونه ذامراتب واما اّن هناك حقٌقة صرفًة ال 

ٌّة ولٌس لها حد عدمً وانها غٌر قابلة للتكّثر فلٌست  ٌخالطها ماه
ٌّنة فً البرهان وربما ٌقال فً تبٌٌن ذلك اّن الوجوداّما  ببٌنة وال مب

ٌّة فهو المطلوب واّما  ان ٌكون ِصرفاً خالصاً من شوب عدم وماه
ان ٌفرض مختلطاً بالعدم محدوداً بحدود تنتزع عنها الماهٌة فٌلزم 

اختالط الوجود بغٌر الوجود فً حاق االعٌان و هو باطل على 
. القول بأصالة الوجود

أّن صرافة حقٌقة الوجود بمعنى عدم شوبها فً :      وٌالحظ علٌه
الواقع بالعدم الٌنفً كثرة المراتب فان كل مرتبة منه وان كانت فً 

غاٌة الضعف لٌس فً متن الواقع االّ وجوداً وانما ٌنتزع الذهن 
ٌّة وال ٌعنً ذلك تحقق العدم فً حاق االعٌان  منها مفاهٌم عدم

قدس سره « واختالطه بحقٌقة الوجود وقد عرفت تصرٌح االستاذ 
فً الفصل الثانً من المرحلة االولى بان تكثر الوجود » الشرٌف 

امر بدٌهً وقد اخذه مقدمة  اُولى الثبات التشكٌك فً حقٌقة الوجود 
واما الصرافة بمعنً الالتناهً المطلق وعدم المحدودٌة بحدود ما 
ٌّة عنه فهو  ٌّة وماهو ٌّة وكونه بحٌث الٌنتزع الذهن مفاهٌم عدم هو

ٌُطلب بهذا البرهان  ٌختص بوجود الواجب جل وعال وهو الذي 
ٌّة  ًّ الٌتم االعلى قول الصوف       والحاصل ان التقرٌر الخلف

وٌؤول الى المصادرة بالمطلوب انتهى كالمه
1

:  وحاصله امور
الحقٌقة التً ال : االول: ان للصرافة معانً ثالثة:      االمر االول

ٌّة ولٌس لها حد عدمً وانها غٌر قابلة للتكرر  ٌخالطها ماه
. والتكثر

. الشٌئ الذي الٌشوبه فً متن الواقع العدم:      الثانً
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ٌّة :      الثالث الالتناهً المطلق وعدم المحدودٌة بالحدود الماهو
ٌّة وماهّوٌة . بحٌث ٌنتزع الذهن عنه مفاهٌم عدم

انه ال دلٌل والبرهان على كون حقٌقة الوجود :     االمر الثانً
. صرفة ال ٌخالطها ماهٌة وغٌر قابلة للتكرر والتكثر

اننا لو قلنا بكون حقٌقة الوجود صرفًة واحدًة :     االمر الثالث
التتثنى فال شك فً كون الزم ذلك هو قول الصوفٌة من كون 

ٌّة واحدة وهوامٌر باطل . الوجود والموجود حقٌقة شخص
ان االستدالل فً اثبات وجوده جل وعال المعتمد :       االمر الرابع

على برهان الخلف لٌس بصحٌح االّ اذا قلنا بقول الصوفٌة  من 
ان : وحدة الوجود والموجود وهو استدالل باطل النه دورّي ٌعنً 
الدلٌل عٌن المدعى فالدلٌل هو ان هنالك حقٌقة صرفة واحدة 

. التتثنى والمدعى هو ذلك اٌضاً 
ان المعنى الثانً من الصرافة ال ٌتنافى مع :      االمر الخامس

كون الوجود ذا مراتب متعددة وذلك الن كل مرتبة منه وان كانت 
فً غاٌة الضعف لٌست فً متن الواقع االّ وجوداً وانتزاع الذهن 

منه مفاهٌم عدمٌة ال ٌعنً ذلك تحقق العدم فً حاق االعٌان 
. واختالطه بحقٌقة الوجود

انه بعد القول باصالة الوجود وبداهة تكثر :      االمر السادس
الوجود البد من القول بان حقٌقة الوجود مشككة ومعناه ان للوجود 

مصادٌق متفاوته بالمرتبة فً صدق الوجود علٌها وتفاوتها من 
. جهة الشدة والضعف

ان المعنى الثالث من الصرافة مختص بالذات :      االمر السابع
. االلهٌة المقدسة

ًّ اعتباري وعلٌه فال : اوالً :      اقول قد تقدم ان الوجود مفهوم كل
اثر لهذه المعانً المتعددة للصرافة فسواء اخذنا المعنى االول او 

. الثانً او الثالث فال ٌتفاوت الحال فً ذلك



قد:      ثانٌاً 
1

تقدم انه مالم نشخص حقٌقة الوجود الٌمكن الحكم 
علٌها وهم قد اعترفوا بمجهولٌتها فال ٌمكنهم اذاً الحكم علٌها 

. بواحدة من هذه المعانً الثالثة
ان المعنى الثانً ٌصدق على االول والثالث فهو ٌصدق :     ثالثاً 

على الشًء الذي التخالطه الماهٌة ولٌس له حد عدمً والتكثر 
والتكرر فٌه كما ٌصدق على غٌر المحدود و الالمتناهً لكن 

المعنى الثالث فً نفسه بعٌد عن معنى الصرافة فصرف الشًء 
الربط له بعدم المحدودٌة او الالمتناهً فٌنحصرمعناها بٌن االول 

والثانً وقلنا ان الثانً صادق على االول واما االول فبالتحلٌل 
» بناًء على اصالة الوجود « ٌرجع الى الثانً اٌضاً الن الماهٌة 

امر اعتبارّي فهً عدمٌة وقد عرفت ان االمر الوجودي ال ٌختلط 
بالعدمً ابداً الستحالة اجتماع النقٌضٌن فاذاً كل وجود ال ٌمكن ان 

كما . »بناًء على اعتبارٌتها وان االصالة للوجود «تخالطه الماهٌة 
ٌناقض العدم فلٌس فً » بناًء على وحدة حقٌقته « ان الوجود     

ذاته حد عدمً الستحالة تركب الوجود من نفسه ونقٌضه كما وانه 
بناًء على وحدة  حقٌقة الوجود ال تكثر والتكرر فٌه والحاصل هو 

. لزوم قول الصوفٌه
ما الدلٌل على ذلك :       فان قلت ان للوجود مراتب متفاوتة قلت

بعد البناء على اصالة الوجود وان حقٌقتة  واحدة؟  
ان هذا التكثر : الدلٌل هو بداهة تكثر الوجود قلت:      فان قلت

باي شًء حاصل؟ فان حصل بنفس الوجودفالوجود امٌر واحد 
فكٌف ٌمكن حصول التفاوت بما ال تفاوت فٌه؟ وان حصل بشًء 
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. المصطفوي



خارج عن الوجود فالجواب انه الشًء خارج عن الوجود وكل ما 
هو خارج عنه فهو عدم وال ٌمكن عقالً تأثٌر العدم فً الوجود واالّ 

. آلل الى اجتماع النقٌضٌن
. ان تفاوته الجل كون الوجود ذامراتب فً نفسه:      فان قلت

هذا دور ألننا نرٌد الدلٌل على كون الوجود ذا مراتب :      قلت
. فاصبح الدلٌل عٌن المدعى

ان بداهة تكثر الوجود ال توجب القول بكونه ذا مراتب :     رابعاً 
فان التكثر الٌكون االّ بالتغاٌر الوجودي بٌن االشٌاء وال ٌمكن ان 

ٌّة وقد اعترف بذلك المستدل و علٌه فال  ٌكون التكثر باالمور العدم
ٌكون الوجود حقٌقة واحدًة وبذلك ٌظهر عدم امكان الجمع بٌن 
القول بوحدة الوجود حقٌقًة والقول بتكثر الوجود فانه جمع بٌن 

. النقٌضٌن
ٌّة  والبد من التسلٌم :     والحاصل اما ان نقول بوحدة الوجود الحقٌق

ٌّة واحدة  لقول الصوفٌة من كون الوجود والموجود حقٌقة شخص
وال تعدد فٌها واّما ان نقول بتكثر الوجود وحٌنئٍذ البد من التسلٌم 

بان حقٌقة الوجود لٌست واحدة  واالّ لماحصل التكثر فان التكثر ال 
وبذلك ٌظهر بطالن القول .ٌكون بالعدمٌات كما اعترف به الخصم

بان للوجود مراتب متعددة وانه مقول علٌها بالتشكٌك وسٌوا فٌك 
. مزٌدبٌان اٌضاً فانتظر

فهً عبارة عن ان هذا الوجود : واما نظرٌة الفٌض االلهً (6     
كالسٌل من الماء من االزل والى االبد دائماً فً حالة سٌالن بال 

انقطاع والموجودات كاالوّعٌه كل وعاء منها ٌأخذ من سٌل الوجود 
بمقدار ظرفٌة وعائه ال ازٌد فهذه النظرٌة دالة على ان كل ما فً 
ًّ للشًء فاهلل جل وعال حسب هذه النظرٌة ٌعطً  الوجود فهو ذات
الوجودفقط واما كونه بهذه الصفات والخصائص فهو امر الزم 

لذلك الشًء بعد جعله جعالً بسٌطاً ولٌست تلك اللوازم والصفات 



ٌّة ،  مجعولة من هللا جل وعال والحاصل من هذه النظرٌة هً الجبر
فلَِم صار هذا الشًء انساناً وذاك شجراً 

 و لَِم حصل هذا الشٌئ فً هذا الزمان دون ما قبل وما بعد و لَِم 
ًّ حسب هذه النظرٌة وكٌف  صارت النار حارًة كل ذلك امر ذات
ٌّة بٌن  كان فهذه النظرٌة قائمة على القول باصالة الوجود والسنخ
العلة والمعلول وقد عرفَت بطالن السنخٌة و سٌوافٌك القول فً 

بطالن القول باصالة الوجود
1

 مع ان ماتقدم كاٍف فً بطالن هذه 
. النظرٌة

هل ان العالم مظهر وجود هللا جل وعال؟   (7    
وهل ان هللا جل وعال تجلّى بهذا الوجود فصار سماءاً  (8    

؟  ……وارضاً وانساناً وملكاً 
وهل ان العالم ظل هللا جل وعال عن ذلك؟ والجواب عن هذه  (9    

اما التعبٌر بان العالم مظهر وجوده تعالى فاما ان : االسئله كالتالً
ٌكون على سبٌل الحقٌقة واما ان ٌكون على سبٌل المجاز فان كان 
على سبٌل المجاز بمعنى ان المعلول ٌدل على العلة فال اشكال فٌه 

فان الدخان عالمة على وجود النار ومظَهُر لوجودها وان االثر 
. عالمة على وجود المؤثر وهكذا فانه تعبٌر سائئ عرفاً ولغةً 

بمعنى ان هللا  )     واما لو كان هذا التعبٌر على سبٌل الحقٌقة 
 ……سبحانه عزوجل ظهر بشكل انسان وسماء وارض وملك و و و

او ان العالم بالنسبة هلل جل وعال كالظل بالنسبة للشخص وأن الظل 
قائم بذي الظل وتابع له والوجود حقٌقة لذي الظل فقط دون ظله 

فالبد من النظر فً صحة هذٌن المعنٌٌن وقد وقع التعبٌر بكل من 
المعنٌٌن فً كالم الفالسفة فتارة قالوا ان العلة حقٌقة والمعلول 

مجاز وانه العلة والمعلول بل ان هللا سبحانه عزوجل لما كان فً 
حالة القبض كان واحداً وحٌنما ٌكون فً حالة البسط ٌكون سماًء 
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ٌُعّبر عن ذلك بالفتق والرتق وان حالة الظهور  وارضاً و و و او 
على شكل انسان وشجر وبقر هً الفتق وخالفها هو الرتق وتارًة 

بان العالم وجوده وجود تعلّقً و رابطً وقسموا الوجود الى : قالوا
المستقل والرابط فكما ان وجود النسبة بٌن طرفً القضٌة ال وجود 
له اال بطرفٌه من الموضوع والمحمول فكذلك وجود المعلول انما 

. هو قائٌم بالعلة وال وجود له حقٌقة فهو كالظل للشخص
اما المعنى االول وهو انه تعالى تمظهر:      اقول

1
 وتجلّى حقٌقًة 

هل تمظهر بغٌر وجوده ام بوجوده؟ فان : بهذه المخلوقات فنقول
تمظهر بغٌر وجوده نسأل ونقول هل تمظهر  بوجوٍد غٌر وجوده 

ام بالعدم؟  
ٌستلزم » ٌعنً ان تمظهر  بوجود غٌر وجوده «      واالول 

وجود موجود غٌرهللا عزوجل وانه جل وعال استمّد منه وانه محتاج 
لغٌره وبتعبٌر الفالسفة ٌلزم تعدد القدماء وخروج الواجب عن 

ٌّاً عمن سواه وكل ذلك باطل . كونه واجباً غن
فجوابه ان العدم لٌس » ٌعنً ان تمظهر  بالعدم «      والثانً 

شٌئاً حتى ٌتمظهر به مضافاً الى استحالة انقالب العدم الى 
وعلى كال الفرضٌن ٌكون هللا جل وعال متغٌراً ومحالً .الوجود

للحوادث وهو باطل و سٌأتً بٌان بطالنه
2

.  من المصنف
     واما لو انه جل وعال تمظهر بوجوده ال بوجود غٌره وال بالعدم 

فمعناه ان كل ما فً الوجود فهو وجوده والزم ذلك ان جمٌع هذه 
وحٌنئٍذ ال شًء غٌره فلٌس فً » جل وعال « الموجودات هً هللا 
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ٌّار غٌره على حد تعبٌر صاحب االسفار دار الوجود د
1

 وهو معلوم 
وبذلك ٌظهر الجواب عن السؤال السابع . البطالن كما تقدم بٌانه

. والثامن
    واما المعنى الثانً وهو ان العالم ظل هللا جل وعال فهو مبنً 

بالذي ٌكون وجوده عٌن : على القول بالوجود الرابط وفّسروه
التعلق والربط وال ٌنتزع منه انه ثابت وموجود بل هو نفس ثبوت 

شًء لشًء ونفس تعلق شًءبشًءال ثبوت الموجود نفسه فال 
ان الثابت : ٌكون هذا الثبوت ثابتاً لغٌره بل الذي ٌصح ان ٌقال

.لغٌره هو ذلك الشًء المضاف الٌه الثبوت ال نفس الثبوت
2

  
ولو كان ثبوت الشًء الذي هو معنى الوجود الرابط :      قالوا

ٌستدعً ان ٌقال له انه ثابت لغٌره فهذا ٌحتاج الى ربط بٌنه وبٌن 
الغٌر الثابت له و ننقل الكالم الى هذا الربط االّخر وهو اٌضاً 

ٌستدعً ان ٌكون ثابتاً للغٌر فٌحتاج الى ربط ثالث وهكذا فٌذهب 
الى غٌر النهاٌة

1
 .

     وذكروا اٌضاً ان الوعاء الذي ٌتحقق فٌه الوجود الرابط هو 
الوعاء الذي ٌتحقق فٌه وجود طرفٌه

2
 وان الوجودات الرابطة 
ٌّات هً المقولة فً جواب ما هو فهً مستقلّة  الماهٌة لها الن الماه

ٌّة والوجودات الرابطة ال مفهوم لها مستقالً بالمفهومٌة بالمفهوم
3

 و 
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اّن من الوجودات الرابطة ما ٌقوم بطرف واحد كوجود المعلول 
بالقٌاس الى علته

4
 وان نشأة الوجود التتضمن االّ وجوداً واحداً 

مستقالً هو الواجب والباقً روابط ونسب و اضافات
5

 .
     والدلٌل على الوجودات الرابطة بالمعنى المتقدم هو اّن هناك 

ٌّة تنطبق بموضوعاتها و محموالتها على الخارج  قضاٌا خارج
ٌّة : كقولنا زٌد قائم واالنسان ضاحك مثالً واٌضاً مركبات تقٌٌد

مأخوذة من هذه القضاٌا كقٌام زٌد و ضحك االنسان نجد فٌها بٌن 
ٌّه نسبة و ربطاً ما النجده فً  اطرافها من األمر الذي نسم

الموضوع وحده وال فً المحمول وحده وال بٌن الموضوع وغٌر 
المحمول وال بٌن المحمول وغٌر الموضوع فهناك امر موجود 
وراء الموضوع والمحمول ولٌس منفصل الذات عن الطرفٌن 

……بحٌث ٌكون ثالثهما ومفارقاً لهما 
1

والحاصل انه كما فً » 
ٌّة االنسان ضاحك ثالثة اشٌاء وهً الموضوع والمحمول  قض

والنسبة القائمة فٌهما وهً موجودة بوجود هما ال بوجود مستقل 
عنهما فكذلك زٌد الذي هو معلول للذات االلهٌة المقّدسة فهو ال 

وجود له مستقل وانما وجوده تعلقً والوجودهلل جل وعال ووجوده 
مجرد نسبة واضافة ورابط واذا كان الرابط فً القضاٌا الخارجٌة 
ٌحتاج الى موضوع ومحمول فهو الٌحتاج الى طرفٌن فً ما اذا 

. كان الرابط معلوالً بل ٌحتاج الى طرف واحدة  وهو العلة
     والدلٌل على ذلك هو وجود النسب والروابط فً القضاٌا 
الخارجٌة المشتملة على الموضوع والمحمول واجاب االستاذ 

ٌُالحظ علٌه اّن ثبوت : مصباح الٌزدي على هذا الدلٌل بقوله لكن 
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الموضوعات والمحموالت فً الخارج ال ٌكفً دلٌالً على ثبوت 
الرابطة كنوع من الوجود العٌنً والرابطة فً القضاٌا ان دلّت 

ًّ فاّنما تدل على اتحاد مصداق الموضوع  على شًء خارج
والمحمول وهو اعم من ثبوت امر رابط بٌنهما فاّن اتحاد الجوهر 

والعرض او اتحاد الماّدة والصورة فً الخارج مثالً ال ٌستلزم 
وجود رابط بٌنهما بل ٌكفً كون احدهما من مراتب وجود االخر 
او كون احدهما رابّطٌاً بالنسبة الى االخر والحاصل اّنه ال ٌمكن 

بمثل هذا البٌان اثبات الوجود الرابط فً االعٌان
1

وذكر اٌضاً ان » 
الالزم من كون المعلوالت روابط و نسب واضافات الماهٌة لها 

ٌّة مطلقاً فقال: هو ٌعنً « فشمول هذا الحكم  ): نفً اي مجال للماه
ٌّة التً هً روابط » انها ال ماهٌة لها  ٌّة العٌن للوجودات اال مكان

بالنسبة الى الواجب جل وعال مشكل جداً الستلزامه نفً اي مجال 
ٌّة مطلقاً  (للماه

2
   

وٌكفً فً بطالن فكرة الوجود التعلقً والربطً جواب :      اقول
: االستاذ مصباح الٌزدي ونضٌف على ما قال 

لو ثبت الوجود الربطً فً القضاٌا الخارجٌة فاّي ارتباط :      اوالً 
اً  ٌّ ٌّاً وتعلق . له فً كون ثبوت المعلول للعلة ربط

انه قٌاس مع الفارق حٌث ان الوجود الربطً فً :      ثانٌاً 
القضاٌا الخارجٌة انما هو فً عالم االعتبار وثبوت المعلول للعلة 

تابع لعالم التكوٌن والواقع وفرق بٌن العالَمٌن فعالم الواقع تابع 
لقوانٌن العقل وعالم االعتبار تابع لجعل المعتبر وهو اوسع من 

. عالم التكوٌن والواقع 
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ان الرابط فً القضاٌا الخارجٌة قائم بطرفٌن هما :      ثالثاً 
الموضوع والمحمول فكٌف قام هنا المعلول بطرف واحد وهو 

العلة؟ وما الدلٌل؟ الٌس ذلك مجرد ادعاء بالبرهان؟  
ان الوجود الرابط ال استقالل له بالمفهومٌة وال ماهٌة :      رابعاً 

له فً حٌن ان وجود الممكنات واستقاللها بالمفهومٌة من اوضح 
. البدٌهٌات 
ٌّة بٌن العلة :     خامساً  ان الوجود الربطً مبتٍن على السنخ

والمعلول وان وجود المعلول انما هو قطعة من وجود العلة وقد 
ٌّة بٌن الذات االلهٌة المقدسة ومعلوالتها . عرفَت بطالن السنخ

ٌُعلم .وبذلك ٌظهر بطالن القول بكون العالم ظل هللا جل وعال وبه 
. الجواب عن السؤال التاسع

هل ان هللا سبحانه عزوجل خلق االشٌاء من كتم العدم؟  (10   
الموجود « وهل ان االشٌاء بوجودها تمانع وجوده تعالى  (11   

لتحل مكانه جل وعال؟ » فً كل مكان 
وانه لو تعددت حقٌقة الوجود فهل من حدود بٌن الخالق (12   

والمخلوق؟ 
ٌّة الفٌض واالضافة : اوالً :    والجواب انه على القول بنظر

لكن قد تقدم » جل وعال « االشراقٌة فهذا العالم قطعة من ذاته 
بطالن كون نسبة العالم الٌه جل وعال باالشراق والفٌض وبطالن 
كونه جل وعال مساوٌاً للوجود والٌصدر منه اال الوجود وقد تقدم 

بداهة تكثر الموجودات مضافاً الى قٌام الدلٌل القطعً على انه 
جل وعال غٌر االشٌاء ولٌس كمثله شًء كما سٌأتً بٌانه فالنتٌجة 
الحاصلة من ذلك انه خلق االشٌاء بعد أن لم تكن وبعبارة اخرى 

من كتم  العدم فانه ال معنى الن ٌخلق ذاته وال ٌمكن عقالً ان ٌخلق 
ٌّر علٌه وقد تقدم آنفاً استحالة  غٌره من ذاته الستحالة التبدل والتغ

تمظهره حقٌقًة باالشٌاء او كون االشٌاء ظالً له والحاصل انه 



جل وعال ٌخلق غٌره بعد ما كان محدوداً وهو القادر على كل شًء 
ٌّة فاٌجاد الخلق انما ٌكون مستنداً الٌه  كما سٌأتً فً برهان القاهر
جل وعال ال بمعنى انه بّدل ذاته الى هذه الموجودات او انه استفاد 

من مادة فً خلقها بل اوجدها بعدما كانت معدومًة هذا واالنسان قد 
أعطً من القدرة على ان ٌخلق الصور فً ذهنه من العدم فهو 
ٌُشاهدها او  قادر على خلق مئات بل آالف الصور من دون ان 

ٌسمع بها بل ٌوجدها من تلقاء نفسه بما اعطاه هللا جل وعال من 
القدرة على ذلك فهل ٌجوز له ذلك والٌستطٌع خالقه ان ٌفعل ذلك؟ 

 (ع)وبذلك نطقت اخبار اهل البٌت العصمة والطهارة فعن الصادق 
الٌكون الشًء المن شًء اال هللا والٌنقل الشًء من جوهرٌته «

الى جوهر اخر االّ هللا والٌنقل الشًء من الوجود الى العدم االّ 
» هللا

1
الحمدهلل الواحد «فً خطبته  (ع)وعن علً امٌرالمؤمنٌن

االحد الصمد المتفرد الذي المن شًء كان والمن شًء خلق 
وكل - الى–ماكان، قدرة َباَن بها من االشٌاء وبانت االشٌاء منه 

»صانع شًء فمن شًء صنع وهللا المن شًء صنع ماخلق
1

 
. وغٌرهما

واما الجواب عن السؤال الثانً وانه هل زحزح هللا :      ثانٌاً 
جل وعال عن وجوده لتحل مكانه المخلوقات او بعبارة اخرى هل ان 

وجود االشٌاء ٌمانع وجود هللا جل وعال؟ فقد قام البرهان العقلً 
القطعً وسٌأتً انشاءهللا على انه جل وعال لٌس كمثله شًء وال ضد 

له وال حد له فكون المخلوقات ُتزحزح من وجوده ٌعنً انها ضده 
والضدان الٌجتمعان واذا حصل احدهما ٌستحٌل حصول االخر فً 

حٌن قد عرفت انه جل وعال الضد له الن الضد هو الممانع فً 

                                                           

من منشورات جماعة المدرسٌن فً قم المقدسة 68التوحٌد للصدوق ص 

.  هـ1388من منشورات المكتبة االسالمٌة 104 ص1اصول الكافً ج



الوجود وهللا جل وعال ال ممانع له فً وجوده حتى ٌكون ضداً له 
. جل وعال

ان هللا جل وعال بعد قٌام البرهان على انه واحٍد :      توضٌح ذلك
الحد له فال ٌتثنى وال ٌمكن فٌه التعدد اذ ٌستحٌل ان ٌكون له مثٌالً 

وممانعاً له فً وجوده جل وعال فاالضداد فً عالم المخلوقات واآلثار 
ٌّة فال ٌمكن قٌاس عالم االثارعلى عالم المؤّثر  الربط لها بعالم الخالق
فقد قام البرهان على ان االثر غٌر المؤثر وان الحاّد غٌر المحدود 

فالمؤثر الحقٌقً الحد له والمقهورٌة فً ذاته وبعد عدم وجود 
ٌّة فً ذاته فهو غٌر االثر الذي هو مقهور ومغلوب على امره  مقهور

ومحدود فً ذاته ووجوده فاآلثار فٌما بٌنها ٌحصل التضاد اما بالنسبة 
. الى مؤثرها التضاد بٌنها وبٌنه فهو خالقها جمٌعاً وكلها تحت سلطانه

واما جواب سؤال انه لو تعددت حقٌقة الوجود فهل هنالك :      ثالثاً 
انه قد ثبت بالبرهان العقلً القطعً : حدودبٌن الخالق والمخلوق؟ فهو

انه جل وعال لٌس كمثله شًءو النظٌر والشبٌه والضد له فهو شًء 
الكاالشٌاء وكما قال سٌد الموحدٌن وامٌرالمؤمنٌن علٌه افضل الصالة 

فال » مع كل شًء البمقارنة وغٌر كل شئ البمزاٌلة « : والسالم
ٌحوٌه مكان وال ٌخلو منه مكان وانه الحد له وال ٌوجد مانع عقلً من 
وجود غٌره محدود غٌر خارج عن سلطانه النه لٌس ضداً له وممانعاً 

ٌّة بٌن وجوده القاهر المؤثر  لوجوده او من سنخ وجوده فالسنخ
والحاصل انه جل وعال . ووجودغٌره الذي هو اثر ومغلوب ومقهور

الحد له وان المخلوقات محدودة وهو غٌرها فانه لٌس من سنخ اآلثار 
فما هو المستحٌل فً البٌن؟

1
  

ٌّة وعلٌه فال ٌتخلف المراد عن (13      هل ان ارادة هللا جل وعال ذات
االرادة؟ ام ان ارادته صفة من صفات االفعال ال من صفات الذات 

                                                           

الرؤٌة الفلسفٌة -  ما ذكرناه من االسئلة المتقدمة واجوبتها قد اقتبسناه من كتابنا

. وقد فصلنا هناك فٌه الكالم- نقدوتحلٌل



هذه احدى : ؟ اقول›ره‹وانه فاعل باالختٌار كما صرح بذلك المصنف
نقاط الخالف بٌن الفالسفة واالخرٌن حٌث ان الفالسفة تبّنوا ان ارادته 

تعالى عٌن ذاته وعلٌه فالٌنفك المراد عن االرادة وحاصله قدم العالم
2

 
. لقدم  الذات المقدسة االلهٌة

                                                           

هذا وشبهة كون العالم قدٌماً واضحة البطالن كما عبر عنها الشٌخ االعظم 

االنصاري قدس سره بانها شبهة فً مقابل البدٌهة حٌث قال مستطرداً فً بحث 
وكلما حصل القطع من دلٌل نقلً مثل القطع الحاصل من اجماع « :القطع

الشراٌع على حدوث العالم زماناً فال ٌجوز ان ٌحصل القطع على خالفه من 
دلٌل عقلً مثل استحالة تخلف االثر عن المؤثر ولو حصل منه صورة برهان 

فرائد االصول طبعة مكتبة المصطفوي » « كانت شٌهة فً مقابلة البدٌهة 
وتوضٌح مراده الشرٌف انه مع حصول القطع والٌقٌن من طرٌق »  هـ 1374

الشراٌع االلهٌة الثابت بالدلٌل العقلً القطعً فً امر كحدوث العالم زماناً وهو 
وهنالك الحدوث الذاتً وهو المسبوقٌة بالغٌر اعم من الوجود  )المسبوقٌة بالعدم 

والعدم كوجود النور بعد عدمه وبالعكس، والحدوث االضافً وهو ان ٌكون 
فال ٌمكن ان  (حدوث شًء متأخرا بالنسبة الى حدوث االخر كاالبن واالب

ٌحصل القطع على خالفه من العقل وذلك للقطع والٌقٌن بقٌام الدلٌل والبرهان 
بمطابقة الشراٌع االلهٌة للواقع وعدم مناقضتها للعقل وعلٌه فالٌحتمل وجود 

حكم عقلً على خالف ما جاءت به الشراٌع االلهٌة الحق وهذا مراده  قدس سره 
من قوله الٌجوز، وما ٌذكر من دلٌل انما هو فً الواقع مغالطة وصورة برهان 
ولٌس برهانا مثل العالم اثر القدٌم واثر القدٌم قدٌم، فهذا برهان صورًة مغالطة 

حقٌقًة فان كبراه كاذبة فهو شبهة فً مقابل البداهة وال ٌخفى ان الشبهة فً قبال 
البدٌهة ال قٌمة لها وال تستحق الجواب هذا والرواٌات فً حدوث العالم متواترة 

ان هللا تبارك وتعالى لم  (ع)منها ما عن ابً اسحاق اللٌثً قال قال لً ابو جعفر
ٌزل عالماً قدٌماً خلق االشٌاء المن شًء ومن زعم ان هللا عزوجل خلق االشٌاء 

من شًء فقد كفر النه لوكان ذلك الشًء الذي خلق منه االشٌاء قدٌماً معه فً 
» ) …ازلٌته وهوٌته كان ذلك ازلٌاً بل خلق هللا عزوجل االشٌاء كلها المن شٌئ 

اما الواحد فلم «( ع)ومنها عن الرضا (1385 مكتبة الداوري 607العلل ص 
ٌزل واحداً كائناً الشًء معه بالحدود والاعراض وال ٌزال كذلك ثم خلق خلقاً 



هذا وفّسرالمتأخرون منهم االرادة بالحب فارادته ٌعنً حبه 
للشًء؟  

 
:      وٌالحظ علٌه

      ان هللا جل وعال مرٌد مضافاً لكونه مختاراً فلٌست ارادته منفكة 
عن اختٌاره فال ٌمتنع ان تكون االرادة عٌن الذات وقدٌمة لكن متعلقها 

ٌحصل فً وقت خاص فكون االرادة عٌن الذات » ٌعنً المراد«
الٌنافً تعلقها بمراد منفك زمناً عن االرادة فالذات االلهٌة حسب ما 

ٌّة فٌها ٌّة وال مغلوب . تقدم من الدلٌل العقلً القاطع قاهرة المقهور
     واما اعتبار ان المراد الٌنفك عن االرادة زماناً ووجوداً فمعناه 
حذف االختٌار عن الذات المقدسة وهو باطل عقالً وهل ٌصح ان 

» ونحن ال نملك من امرنا شٌئاً اال ما ملّكنا هللا اٌاه «ٌكون لنا اختٌار
. وربنا ال ٌملك قدرة االختٌار

     والحاصل فسواء قلنا ان االرادة من صفات الذات ام من صفات 
االفعال فذلك الٌستلزم صدور الخالئق عنه تعالى باالٌجاب ال 

« باالختٌار ولذا ارجع العلماء ارادته تعالى الى صفة العلم وقالوا 
ارادته الفعال ذاته عبارة عن علمه الموجب لوجود الفعل فً وقت 
دون وقت بسبب اشتماله على مصلحة داعٌة الى االٌجاد فً ذلك 

»الوقت دون غٌره 
1

ٌُسّمى  ، هذا مضافاً الى ان الفاعل باالٌجاب ال
.مرٌداً وذلك النه مضطر ومقهورعلى صدور الفعل منه

2
 

                                                                                                                                           

والتوحٌد ص 169 ص1العٌون ج )» مبتدعا مختلفاً باعراض وحدود مختلفة
430 )

 منشورات االعلمً هذا وقد اورد بعض 30 حق الٌقٌن السٌد عبدهللا شبرص

وذكر ان ارجاع االرادة الى العلم مجرد (293مٌزان المطالب ص )المحققٌن 
اقول وهو صحٌح . اصطالح حٌث ال دلٌل على ذلك المن العقل والمن النقل

خلق هللا المشٌة بنفسها ثم خلق «قال  (ع)وبذلك نطقت الرواٌات فعن الصادق 



     واما االرادة بمعنى الضمٌر وما ٌعزم علٌه االنسان فً نفسه 
فمستحٌل على هللا جل وعال النه ٌستلزم كونه تعالى محالً للحوادث 

وكل ماكان محالً للحواداث فهو حادث كماسٌأتً برهانه من المصنف 
قدس سره

1
 .

     وكذلك تفسٌر االرادة بمعنى الحب اٌضاً امر باطل فاالرادة 
الترادف بٌنهما : والحب وان كانا من الصفات النفسانٌة االّ انه اوالً 

ان تفسٌر االرادة بمعنى الحب ٌرجع الى كون : اللغًة والعرفاً وثانٌاً 
ٌّة والتً تكون بمعنى الضمٌر وهللا  االرادة من الصفات النفسان

ٌّة والتعدد فً  جل وعال التركب فً ذاته حتى تكون له صفات نفسان
صفاته فهو منزه عن صفات البشر والمخلوقات من االشتمال على 
الضمٌر والحاصل اننا اذا نظرنا الى االرادة من حٌث الذات فهً 

ترجع الى صفة العلم وانها علم خاص ال انها مطلق العلم واذا نظرنا 
الٌها من جهة المراد فهً عبارة عن اٌجاده واحداثه وتكون من 

 (ع)صفات االفعال كالخالقٌة والرازقٌة وقداوضح ذلك ائمة اهل البٌت

                                                                                                                                           

» قال المشٌة محدثة«( ع)وعنه  (85ص 1الكافً ج  )»االشٌاء بالمشٌة
خلق هللا المشٌة قبل االشٌاء ثم خلق «( ع)وعنه(336التوحٌدللصدوق ص )

وغٌرها لكن الضٌر فً هذا االصطالح  (339التوحٌد ص)» االشٌاء بالمشٌة
قال قلت له لم ٌزل هللا  (ع)كما ٌمكن فهمه من الرواٌات فعن عاصم بن حمٌد عنه

ان المرٌد الٌكون االّ المراد معه بل لم ٌزل عالماً قادراً ثم  (ع)تعالى مرٌداً؟ قال
(  115 ص1الكافً ج )» فبعلمه كانت المشٌة«فً حدٌث  (ع)وعن العالم . اراد

 هذا وفرق آٌة هللا المروج الجزاٌري قدس سره بٌن الفاعل باالٌجاب فخصه 

لعدم كونه تعالى « باسم العلة والفاعل باالختٌار حٌث قال فً ضمن كالم له 
علة للكائنات بل هو موجد لها باالرادة واالختٌار والسنخٌة بٌن الواجب 

منتهى )» والممكن حتى ٌكون وجود الممكن من مراتب وجوده جل وعال 
المشاحة فً :اقول (دار الكتاب، الجزاٌري 291ص7الدراٌة فً شرح الكفاٌة ج

 .االصطالح بعد كون المراد واضحا

 59ص



اخبرنً عن االرادة من  (ع)ففً صحٌح صفوان قال قلت البً الحسن
االرادة من الخلق الضمٌر وما ٌبدولهم بعد « : هللا ومن الخلق فقال

»ذلك من الفعل واما من هللا فارادته احداثه الغٌر
1

  
والجواب عن السؤال االخٌر وهو هل ان الواحد الٌصدر منه (14 

االواحد؟ 
ان قاعدة الواحد : فقد اجاب علٌه المصنف قدس سره حٌث قال

ٌّة بٌن العلة والمعلول  الٌصدر منه اال واحد تبتنً على مسألة السنخ
:  وهً باطلة من وجوه ثالثة

انها لو صحت فموردها العلة الموجبة ال الفاعل المختار :      االول
ٌّة اصالً  . وهللا جل وعال فاعل مختار وعلى هذا االساس فالتحقق للسنخ
ٌّة تحتاج  ومن جهة اخرى ان هللا جل وعال الشبٌه والنظٌر له والسنخ

. الى شبٌه ولذا فهً محالة فً حقه جل وعال
ان وحدة الباري تختلف عن وحدة الممكنات فان وحدته :       الثانً

غٌر عددٌة بمعنى انه ال شبٌه له والنظٌر فً حٌن ان وحدة العالم من 
ٌّة وال تناسب بٌن الوحدتٌن ٌّة فال سنخ . قبٌل الوحدة العدد

اصالً واساساً الٌوجد موجود له وحدة حقٌقٌّة اال هللا جل :      الثالث
ٌّة ولذا قالوا  وعال وذلك فان كل ممكن فهو مركب من الوجود والماه

وذلك فان كل » كل ممكن زوج تركٌبً وكل زوج تركٌبً ممكن « 
وجود لوكان وجوداً فقط فال امتٌاز له مع باقً الموجودات، وامتٌاز 

كل موجود عن سائر الموجودات دلٌل على تركبه من الوجوِد 
»والماهٌة 

1
.  انتهى ما افاده قدس سره

     هذا وقد ٌتوهم ان قاعدة فاقد الشًء الٌعطٌه تدل على ثبوت 
السنخٌة بٌن العلة والمعلول حٌث انه ٌستحٌل اعطاء مالٌس عنده فالبد 
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 249 شرح حال افكار واثار آٌة هللا بهبهانً علً دوانً الطبعة الثانٌة صفحه 

. والنص باللغة الفارسٌة وقد ترجمناه:  اقول250و



ان المراد : ان ٌكون واجداً لماٌعطً حتى ٌتمكن من االعطاء، اقول
من هذه القاعدة لٌس هذا المعنى المتوهم بل المراد انه ٌستحٌل صدور 

الممكن بال علة وانه البد من ان ٌستند وجود المخلوقات لعلة واال 
لكانت موجودة من العدم وهو محال واما كٌفٌة صدور الممكن وانه 

قطعة من وجود العلة ام مباٌن للعلة فهذا ما ال تتكفله القاعدة بل ٌطلب 
من دلٌل وبرهان آخر وقد دل الدلٌل وقام البرهان على كونه تعالى 
الحد له والتركب فٌه وال شبٌه له وانه فوق ما ٌتوهم وٌوصف فاهلل 
اكبر من ان ٌوصف وانه المتنزه عن مجانسة االشٌاء، واٌضاً فان 

وهو كون العلة واجدة لذات المعلول حٌث ان  )الالزم من هذا التوهم 
: هو المحال توضٌح ذلك (فاقد الشًء الٌعطٌه 

اما ان ٌنفصل » حسب الفرض «      ان العلة الواجدة لذات المعلول 
فان انفصل استلزم محدودٌة الذات بما هو . عنها معلولها او ال ٌنفصل

خارج عن معلولها وان لم ٌنفصل استلزم تبدل الذات وتغٌرها 
وظهورها بالمحدودات وكال الالزمٌن واضحا البطالن وٌلزم ان ٌكون 

للذات االلهٌة الواحدة مراتب علٌا ودنٌا وانهم لٌس من شًء وراء 
الذات وهو عٌن القول بوحدة الموجود وحدة شخصٌة وهذا ماٌكذبه 
الوجدان فان تكثر الحقائق امر بدٌهً وبه قال العالمة الطباطبائً 

. فالحظ
     و بذلك ٌتبٌن قول المصنف قدس سره من ان فاعلٌته تعالى 

: باالبداع واالرادة واالختٌار وظهر بذلك بطالن سائر االقوال وهً
هو الذي له علم «ان فاعلٌته تعالى بالقصد والمقصود من ذلك  (1     

وارادة وعلمه بفعله تفصٌلً قبل الفعل بداع زائد كاالنسان فً افعاله 
»االختٌارٌة وكالواجب عند جمهور المتكلمٌن

1
 وقد تبنى هذ الرأي 

                                                           

  173نهاٌة الحكمة ص 



المعتزلة واالشاعرة اال ان االشاعرة ذهبوا الى ان هللا جل وعال ال 
غاٌة له فً افعاله وانها التعلل باالغراض

2
 .

وٌرد قول االشاعرة لزوم العبثٌة فً افعاله تعالى وهو باطل بحكم 
العقل البدٌهً القاضً بتنزه الذات االلهٌة عن كل قبٌح وقد قال تعالى 

وما خلقنا السموات واالرض وما بٌنهما العبٌن ما خلقناهما االّ «
بالحق ولكن اكثرهم الٌعلمون

3
افحسبتم انما خلقناكم «وقال تعالى » 

عبثاً وانكم الٌنا الترجعون
4

والٌزالون مختلفٌن االّ من «وقال تعالى » 
رحم ربك ولذلك خلقهم

5
  «

والزم قول المعتزلة ان ٌكون هللا جل وعال ناقصاً فً ذاته محتاجاً 
. للغٌر وال ٌخفى بطالنه

هو الذي له علم سابق «ان فاعلٌته تعالى بالعناٌة، والمراد  (2
على الفعل زائد على ذاته نفسه الصورة العلمٌة منشأ لصدور الفعل 

من غٌر داع زائد كاالنسان الواقع على جذع عال فانهم بمجرد توهم 
السقوط ٌسقط على االرض وكالواجب تعالى فً اٌجاده االشٌاء عند 

»المشائٌن
1

 وتوضٌحه ان نفس ارتسام صور المخلوقات فً صقع 
الربوبٌة ٌكون منشأ لصدور الفعل منه وبعبارة اخرى تعلق علمه 

بفعله الذي هو النظام الخٌر ٌصٌر مبدأ لصدوره الباء جوده ان ٌعلم 
. خٌراً والٌفعله
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مضافاً لما تقدم انه ٌلزم على هذا القول عروض : وٌالحظ علٌه
االعراض على الذات االلهٌة المقدسة اوالً وجهل الذات االلهٌة فً 

. مرتبة الذات تعالى هللا عن ذلك
هو الذي له ارادة لفعله «ان فاعلٌته تعالى بالرضا، والمراد (3

عن علم وعلمه التفصٌلً بفعله عٌن فعله ولٌس له قبل الفعل االّ علم 
اجمالً به بعلمه بذاته المستتبع لعلمه االجمالً بمعلوله كاالنسان ٌفعل 

الصور الخٌالٌة وعلمه التفصٌلً بها عٌن تلك الصور وله قبلها علم 
اجمالً بها لعلمه بذاته الفعالة لها وكفاعلٌة الواجب تعالى لالشٌاء عند 

»االشراقٌٌن
1

ان حبه ورضاه بذاته ٌستلزم حبه :  وتوضٌح ذلك
. ورضاه بما تقتضٌه ذاته فٌرٌد الفعل تبعاً الرادته ذاته

مضافاً لما تقدم انه ٌلزم على هذا القول نفً العلم : وٌالحظ علٌه
. التفضٌلً بمخلوقاته عنه تعالى قبل ان ٌخلق الخالئق وهو باطل

ان فاعلٌته تعالى بالتجلً و ٌفسره لنا العالمة الطباطبائً بانه  (4
هو الذي ٌفعل الفعل وله علم تفصٌلً به هو عٌن علمه االجمالً «

كالواجب تعالى بناءاً على ما سٌأتً ان له تعالى علماً اجمالٌاً ……بذاته
»باالشٌاء فً عٌن الكشف التفصٌلً

2
لكونه :  وسمً بالتجلً قٌل

افعاله ظهورات وتجلٌات لذاته وصفاته التً هً عٌن ذاته
3

 .
 وال ٌخفى ابتناؤه على القول بالسنخٌة ووحدة الوجود والموجود 

وقد تقدم بطالنه ذلك بما المزٌد علٌه وانه تعالى قادر بذاته حقٌقة على 
ابداع كل شًء فلٌست فاعلٌته كفاعلٌة سائر االشٌاء فانه لٌس كمثله 

شًء ولو لم تكن ذاته المقدسة كذلك ٌلزم النقص علٌه ومحدودٌته 
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تعالى فلٌست فاعلٌته بنحو السٌل والترشح او التنزل بل بنحو االبداع 
. المن شًء فالٌمتنع منه اٌجاد االشٌاء الكثٌرة

والٌخفى انه تعالى ٌكون فادراً على ابداع الحقائق واالشٌاء ال من 
شًء اكمل واعظم من موجود تكون فاعلٌته وقادرٌته عٌن فٌاضٌته 

من ذاته، وهذا النحو من الفاعلٌة هو من كماله ومختصاته ذاته 
فً التوحٌد  (ع)واخٌراً نختم بحثنا فً ما جاء عن الرضا.تعالى

الحمدهلل فاطر االشٌاء انشاءاً ومبتدعها ابتداعاً بقدرته وحكمته المن )
شًء فٌبطل االختراع وال لعلة فالٌصح االبتداع خلق ماشاء كٌف شاء 

متوحداً بذلك الظهار حكمته وحقٌقة ربوبٌته التضبطه العقول وال 
»……تبلغه االوهام 

1
 

     ونكتفً بهذا المقدار من االسئلة واجوبتها نسأل هللا ان ٌنفع بها 
. المؤمنٌن انه سمٌع مجٌب

ماجد الكاظمً   
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ْحمن الرحيم  ِ اهلرَّ بِْسِم هللاه
     الحمدهلل الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ، 

والصالة والسالم على خٌر خلقه ، وافضل رسله محّمد صلّى هللا 
علٌه وآله الطاهرٌن خلفائه على امته ، واللعنة الدائمة على اعدائهم 

. اجمعٌن الى ٌوم الدٌن



     وبعد فهذه وجٌزة
1

» تعالى شأنه «  فً اثبات توحٌد الباري 
ودفع شبه الطبٌعٌٌن ومخالفً خالص توحٌده حّررتها اجابة 

واٌانا » تعالى « أللتماس بعض اخوانً المؤمنٌن وفقهم هللا 
ومشٌته ٌنبغً التكلم فً » تعالى « بعون هللا : لمرضاته ، فاقول

: هذا المقام فً ستة مراحل
.      المرحلة االولى فً اثبات حدوث العالم وبطالن ازلٌته

.      والثانٌة فً انه البد له من صانع ومدبر واجب بذاته
     والثالثة فً ان الصانع تعالى شأنه مستجمع لجمٌع صفات 

. الكمال ، وانه الٌتطرق فٌه النقص واالحتٌاج
:      والرابعة فً ان صفاته تعالى شأنه عٌن ذاته ، وان القول

. بالمعانً مستلزم للحدوث واالحتٌاج
وانه الٌتطرق فٌه » تعالى شأنه «      والخامسة فً توحٌده 

. التعدد
لٌس مشتركاً مع » تعالى شأنه «      والسادسة فً ان وجوده 

وجود الممكنات فً الحقٌقة مفارقا عنه فً المرتبة كالصفات 
المشككة كما توهمته بعض الصوفٌة ، ومن ٌحذو حذوهم ، وان 
« االتحاد فً التعبٌر الٌدل على اتحاد الحقٌقة كما ان صفاته      

التكون مشتركة مع صفات المخلوقٌن فً الحقٌقة مفارقة » تعالى 
. عنها فً المرتبة وان اشتركتا فً التعبٌر

     المرحلة االولى فً اثبات حدوث العالم وبطالن ازلٌته
1

 
اما المرحلة االولى ، وهً حدوث العالم فهو مما الٌنبغً األرتٌاب 

فٌه ، وقد اختاره  اكثر العقالء
2

العالم : ،واستدلواعلٌه بتغٌره، وقالوا
متغٌر وكل متغٌر حادث فالعالم حادث، 
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     اما الصغرى فثابتة بالضروره ، فان كل موجود من موجودات 
ٌّره كذلك على قسمٌن حسً، وتحلٌلً،  العالم متغٌر عما علٌه وتغ

. وكل منهما ٌنقسم الى قسمٌن فاقسام التغٌر اربعة
ًّ االحوالً من انفصال واتصال وقرب :      االول ٌّر الحس التغ

. وبعد وصغر وكبر وهكذا
ًّ التركٌبً المشتمل على اجزاء متماثلة :      الثانً التغٌر الحس
. اومتخالفة

                                                                                                                                           

ٌّة بٌن العلة   وخالف فً ذلك الفالسفة فقالوا بقدم العالم استناداً الى السنخ

والمعلول وان المعلول الٌتخلف عن علته وعلٌه فالبد من ان ٌكون العالم قدٌماً 
بقدم هللا عزوجل وبعضهم جعل العالم صفًة من صفاته تعالى عن ذلك وطوراً 

من اطواره وحٌث ان صفاته عٌن ذاته والذات االلهٌة المقدسة قدٌمة اذاً فالعالم 
ٌّة . (تعالى شأنه عن ذلك )قدٌم بقدمه  وقد ابطل سٌدنا المحقق البهبهانً السنخ

ٌّم  بٌن الخالق والمخلوق كما تقدم عنه فً المقدمة وكما ستجده فً هذا الكتاب الق
وخالصته ان السنخٌة  متقّومة بالمماثلة والمشابهة وهللا جل وعال الشبٌه والمثٌل 
ٌّة فً حقه محالة وان وحدته تعالى لٌست من سنخ  والنظٌر والحدله ولذا فالسنخ

ٌّة قابلة للتكرر والتكثر بخالف وحدته  وحدة سائر الموجودات فوحدتها عدد
تعالى فانها لٌست من باب االعداد فهو الٌتثنى بل والٌمكن ان ٌكون له  ثان 

تسانخ بٌنه تعالى وبٌن سائر الموجودات بعدعدم امكان ‘ فالشبٌه له والنظٌر فايّ 
الشبٌه والمثٌل له؟ مضافاً الى ان جمٌع ماعداه جل وعال مركب والٌوجد من له 

ٌّة بٌنه وهو التركٌب فٌه ‘ الوحدة الحقٌقة االهللا جل وعال فايّ  العقالً «سنخ
وبٌن سائر الموجودات وهً مركبة؟ مضافاً الى انها لو » والوهماً والخارجاً 

صحت فموردها العلة الموجبة الالفاعل المختاروهللا جل وعال فّعال لماٌرٌد وانه 
ومضافاً لماذكره المحقق : اذا اراد شٌئاً فانما ٌقول له كن فٌكون اقول

ٌّة والتً  (ره)البهبهانً انه الٌمكن قٌاس الذات االلهٌة المقدسة على العلل الطبٌع
هذا واما كون العالم صفًة من . هً علل مجعولة التملك من نفسها االّ ما ُملَِّكت

فقدتقدم الكالم فً بطالنه فً المقدمة  ( تعالى عن ذلك  )صفاته وظالً له 
والحاصل ان ماذكروه فً كون العالم قدٌماً استدالل باطل والدلٌل بخالفه كما 

( 33وص24راجع ص).حّرره محققنا البهبهانً فً هذه الصفحات



ٌّر التركٌبً التحلٌلً باعتبار تركب كل موجود -      والثالث التغ
من الوجود والماهٌة ضرورة اشتراك كل موجود فً الوجودومن 
هذه الجهة تتحد الموجودات، والافتراق بٌنها فتنوعها الً انواع 

مختلفة لٌس االباعتبار اشتمالها على ماهٌات وحقائق مختلفه، وقد 
اشتهر ان كل مكن زوج تركٌبً، وكل زوج تركٌبً ممكن، 

فالوجود والماهٌة وان كانا متحدٌن فً الخارج والتماٌز بٌنهما فٌه، 
إالّ اّنهما امران متغاٌران فً مرحلة التحلٌل، وٌظهر اثرهما فً 

. الخارج من االتحاد واالختالف
التغٌر التركٌبً التحلٌلً باعتبار تركب كل حقٌقة :      والرابع

ٌّة امورا متقابلة  نوعٌة من جنس وفصل اذلو كانت الحقائق النوع
بسٌطة  لكان نسبة كل نوع الى نوع كنسبته الى نوع آخر ولم تكن 

نسبة بعضها الى بعض اقرب من نسبته الى آخر مع اّن نسبة 
األنسان الى الفرس مثالً اقرب من نسبته الى الشجر ونسبته الى 

الشجر اقرب من نسبته الى الحجروهكذا، وتفاوت النسب قرباً 
وبعداً ٌكشف عن تركب كّل حقٌقة نوعٌة من جنس وفصل 

وباعتبار اشتمالها على الفصول المختلفة المتقابلة ٌتماٌز بعضها 
عن بعض، وباعتبار اشتمالها على الجنس القرٌب او البعٌد تتفاوت 

. نسبة االنواع بعضها الى بعض قرباً وبعداً 
فهً من اوائل النظرٌات بل من » واما كلٌة الكبرى      « 

الضرورٌات
1

 

                                                           

والحكم العقلً اما بدٌهً واما نظري : كل متغٌر حادث اقول:  الكبرى هً

واالول ال ٌحتاج الى برهان بل ٌدركه كل انسان عاقل وٌذعن له والثانً نعبر 
عنه بالبرهانً الحتٌاجه  الى البرهان باالستدالل علٌه عن طرٌق البدٌهٌات 

بترتٌبها نحو النتٌجة والمصنف قدس سره  قدبرهن على الكبرى فً المقام بان 
ٌّركما ٌدل على حدوث الحال  وهوواضح بالبداهة كمافً حصول حالة «التغ

كذلك ٌدل على حدوث ذي الحال ٌعنً المتّغٌر النه » المرض ولم تكن من قبل



ان تغٌر الشٌئ عن حال الى حال فعال : »توضٌح االمر      «
اوقبوال ، كماٌدل على عدم قدم الحال وإالّ لم  ٌقبل الزوال ،كذلك 

ٌدل على عدم قدم  ذي الحال اٌضاً، الن المّتصف باالحوال 
ً حال من األحوال ،وٌمتنع وجوده عارٌاً  المتغاٌرة الوجودله إالّ ف
عن جمٌع االحوال ضرورة انه الٌتشخص االباتصافه بحال من 
االحوال والشًء ما  لم ٌتشخص لم ٌوجد، كما انه مالم ٌوجدلم 

ٌّر حاله واالّ لزم تقّوم القدٌم   ٌتشّخص فلوفرض قدمه امتنع تغ
. بالحادث وبطالنه من اوائل البدٌهٌات

                                                                                                                                           

: الوجود له منفكاً عن االحوال كاالنسان فانه الوجود له منفكاً عن االحوال وهً
الحركة والسكون واالجتماع واالفتراق والصحة والمرض وغٌرذلك وعدم 
ًّ وعلٌه فلوفرضنا قدم االنسان ٌعنً «انفكاك المتّغٌر عن احواله اٌضاً امٌر بدٌه

ٌّر ٌّروهوقدٌم »المتغ ٌّره انه لوجازعلٌه التغ ٌّره والدلٌل على امتناع تغ امتنع تغ
ٌّر حادث اذاً  لزم تقّوم القدٌم بالحادث وبعبارة اخرى احتٌاج القـدٌم فً  والتغ

وجوده الى الحادث ومعناه احتٌاج الوجود الى العدم وبطالنه من اوائل 
ٌّر  ٌّرالحال اذاً كل من ٌتغ ٌّات فاذا بطل ذلك علمنا بان القدٌم ٌمتنع علٌه تغ البدٌه

. حاله لٌس قدٌماً وهوالمطلوب
ٌّر الشٌئ عن حال الى حال ٌدل على الحدوث فً       هذا وذكرالمصنف ان تغ

ٌّر فً الحال بل كونه قابالً  ٌّر فً الحال او لم ٌكن التغ المتغٌر سواء كان التغ
ٌّر وذلك الن القدٌم الٌحتاج الى الحادث مطلقاً فصرف احتٌاجه ولو لم  ٌكن  للتغ
فعلٌاً كاف فً عدم قدمه هذا وٌعبر عن ذلك اٌضاً بان كل ما كان محالً للحوادث 

ٌّـات باعتبار ان العقالء . فهو حادث ثم ان قول المصنف بـل من الضرور
الٌترددون فً الحكم على المتّغٌر بالحدوث وذلك لما ٌحكم به العقل من انه اثٌر 

اً  ٌّة الشٌئ ودلٌل على ان موثرِّ من األثار فان اقتران شٌئ بشٌئ دلٌل على مقهور
َر فٌه والحاصل انه دلٌل على الحدوث وقد ارشدنا امامنا الرضا علٌه السالم  اثَّ

وشهادة كـل « الى هذا الحكم العقلً فً خطبته فً مجلس المـأمون حٌث قال 
مخلوق ان له خالقاً لٌـس بصـفة والموصوف وشهادة كل صفة وموصوف 

». …باالقتران وشهادة االقتران بالحدوث 



     وهكذا االمر فً المركب من اجزاِء متماثلة او متخالفة فأن 
تغٌر كل جزء من االجزاِء بزوال التركٌب فعال اوقبوال، ٌكشف عن 

حدوث حاله من التركٌب او االفراد اذلوقدم احد الحالٌن امتنع 
ً احد الحالٌن ،  زواله وانقالبه الى حال آخر وال وجود للجزء االّ ف

. فلوفرض قدمه لزم تقّوم القدٌم بالحادث
     واالمر فً المركب التحلٌلً بقسمٌه

1
ٌّة فً حد   اظهر فان الماه

نفسها لٌست االّ هً والتكون شٌئاً ،وكذا الوجود المتحدمعها فً 
ٌّن بالماهٌة وسائر المشخصات الٌكون االمفهوماً  الخارج مالم ٌتع
ٌّن  ٌّناه ٌتب محضاً ، فالموجود بجزئٌه حادث فاقد للوجود ذاتاً وبماب

ان القٌاس المذكور ٌرجع الى اربعة اقٌسة اذكل قسم من اقسام 
. التغٌر دلٌل مستقل على حدوث العالم وعدم قدمه 

بما بٌّناه اٌضاً إن مرجع القٌاس الى اثبات » وقد تبٌن      « 
ٌّر بسبب وجود المالزمة بٌنهما وعدم  النتٌجة وهً الحدوث بالتغ

جواز انفكاك احدهما عن االخر عقال والعلم بكلٌة الكبرى انما 
ٌحصل من قبل العلم بالمالزمة الناشئة من كون احدهما علًة لآلخر 

او كونهما معلّولً علة واحدة ، فان كان الوسط فً القٌاس علًة 
هذا مسكر وكل مسكر حرام فهذا : للحكم المذگور، فالنتٌجة قولك

ٌُستدل بوجود العلة على وجود » لّمً«حرام ، فالدلٌل  حٌث 
ًّ « المعلول، وان كان معلوالً كما فً المقام  فالدلٌل  حٌث » إّن

ًّ علة  ٌُستدل بوجود المعلول على وجود العلة وان كان احد معلول
والعلم بالمالزمة الٌتوقف » من إالّن واللّم « واحدة فالدلٌل مركب 

على العلم بالنتٌجة الاجماالً والتفصٌالً ،االترى انك تحكم بان كل 
فقٌر ٌستحق الزكاة ،وكل عادل تقبل شهادته وكل عالم ٌجب 

                                                           

ٌّة :  وهما  التركٌب التحلٌلً باعتبار تركب كل موجود من الوجود والماه

ٌّة من جنس وفصل  . والتركٌب التحلٌلً باعتبار تركب كل حقٌقة نوع



اكرامه ،مع انك التعرف افراد الفقراء والعدول والعلماء فضالً عن 
. استحقاقهم االحكام المذكورة 
     فما توّهمه ابوسعٌد الخٌر

1
،من ان الحكم بكلٌة الكبرى ٌتوقف 

على العلم بالنتٌجة النها من افراد الكبرى فاالستدالل بها على 
النتٌجة مستلزم للدور ،فً غاٌة البشاعة والحاجة الى الجواب عنه 

،بان توقف العلم بالكبرى بالتفصٌل على العلم بالنتٌجة باالجمال 
وتوقف العلم بالنتٌجة على العلم بالكبرى بالتفصٌل ،بل المجال له 

. ألن التفصٌل الٌحصل من االجمال
والبأس بذكرمناظرة بعض العلماء الطبٌعٌٌن » هذا     « 

،وبعض علماء االسالم حٌث ال تخلو من فائدة ،وملّخصه ان 
الذرات : قد استقر راٌنا على ان  للعالم اصلٌن قدٌمٌن:الطبٌعً قال 

وحركاتها ،وقدتحركت الذرات القدٌمة ملٌون سنة حتى اجتمعت 
وحصلت منها جسم سدٌمٌة ،وهً الجسم المتخلخل ،ثم تحركت 

اٌضاً ملٌون سنة حتى تشكلت بشكل كرة الشمس ،ثم تحركت 
ملٌون آخر حتى انفصلت منها شبه الرٌم

1
 من الحدٌدة المحماة فً 

الكورة وهً كرة االرض ،ثم حصلت فً االرض بواسطة 
حرارتها بذورالنباتات ،ومعادن الفلزات ،وموادالحٌوانات ،ولم نر 

لالنسان مادة فً الطبقات السافلة ،ونظن انه ماخوذ من القردة 
باالنتخاب الطبٌعً

2
  

                                                           

احدمشاٌخ الصوفٌة المعروفٌن وقدنقل العطار النٌشابوري :  ابوسعٌد ابوالخٌر 

 انتشارات مٌالد 774فارسً صفحه «بعض حاالته فً كتابه تذكرة االولٌاء 

 شبه الزبدبدل شبه 179 الموجود فً الفوائد العلٌه للمصنف الطبعة الثانٌة ص

ماٌطفو على : الرٌم وهو الصحٌح فلم ٌظهر للرٌم هنا معنى صحٌح، والزبد
الماء 

 وهً نظرٌة دارون المعروفة وهً فً الحقٌقة نظرٌة سٌاسٌة بلباس علمً 

اختلقتها برطانٌا الخبٌثة للتشكٌك فً وجودهللا عزوجل وقد ثبت علمٌاً بطالنها 



     وعٌن المالٌٌن فً كل دورة من االدوار ،وقال العالم الموحد 
ان الذّرات والحركات كانتا قبل المالٌٌن التً ذكرت ام : فً جوابه

ال؟ فان كانتا كما هو مقتضى قدمها باّدعائك بطل تحدٌدك ،فان 
القدٌم الٌتحدد ،وان لم تكونا كما هو مقتضى تحدٌدك،بطل اّدعاؤك 

من الضرورٌات : قدمها فانت مناقض فً قولك وادعائك ،ثم قال
ان الجسم سواء كان صغٌراً أوكبٌراً له شكل مخصوص وٌستحٌل 

ان ٌكون موجوداً من دون شكل، فلو كان قدٌماً استحال زوال شكله 
وصٌرورته جسماً سدٌمٌاًوشمساً وارضاً وهكذا، فخلع شكل ولبس 

.شكل آخر ،ٌدل على الحدوث وعدم القدم فافحم الطبٌعً
1

  
 
 

                                                                                                                                           

وعلى فرض صحتها التدل على عدم وجوده عزوجل فانه اذا كان المقصود 
منها حصول التكامل بالعلة له كما فً تبدل الحٌوان الذي العقل له بالعاقل فهو 

. مستحٌل الن الوجود من العدم محال وهو حصول العقل بالعلة

ٌّة واالكتشافات الحدٌثة شاهدة على حدوث العالم ٌقول :  اقول والعلوم الطبٌع

ولكن قوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة تدل على «فرانك ألن عالم الطبٌعٌة البٌولوجٌة 
ان مكّونات هذا الكون تفقد حرارتها تدرٌجٌا وانـها سائـرة حتماً الى ٌوم تصٌر 
فٌه جمٌع االجسام تحت درجة من الحرارة بالغة االنخفاض هً الصفرالمطلق 

،وٌومئٍذ تنعدم الطاقة وتستحٌل الحٌاة والمناص من حدوث هذه الحالة من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حرارة االجسام الى الصفر المطلق بمضً الوقت 

ٌّة بانواع الحٌاة فكلها دلٌل  اما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة واالرض الغن
واضح على أن اصل الكون او أساسه ٌرتبط بزمان بدأ فً لحظة معٌنة فهو اذاً 

ًّ لٌس له  حدث من االحداث ومعنى ذلك انه البد الصل الكون من خالق ازل
راجع كتاب هللا ٌتجلّى فً )» بداٌة علٌم محٌط بكل شٌئ قوّي لٌس لقدرته حدود 

 نشرمكتبه شكوري 6نخبة من العلماء االمرٌكٌٌن صفحه :عصر العلم تألٌف 
. (الطبعة الرابعه



: وفً كالم الطبٌعً مفاسدأخر :     أقول
ان ماذكره دعوى من غٌر دلٌل وتخرص على :     األول 

الغٌب،قال الحكٌم ابن سٌنا
1

من تعود ان ٌصّدق من غٌر دلٌل فقد :
انسلخ عن الفطرة االنسانٌة

2
 .

ان الحركات قائمة بالذرات وٌنعدم وٌتجدد فالمجال :     والثانً 
.بقدمها من وجهٌن: للقول

2
 

ان حركات الذرات الموجبة لتشكٌل كرة الشمس ان :      والثالث 
لم َتُزْل استحال انقالب بعضها الى كرة االرض الستحالة انعدام 

المعلول مع بقاء علته، وان زالت وتجددت حركات اُخر
1

ٌنافً 
. القول بقدمها
انه لوتجددت حركات اُخرفً كرة الشمس موجبة :      والرابع

الستحالة بعضها ارضاً، لزم صٌرورة الشمس بتمامها ارضاً الن 

                                                           

 ابوعلً الحسٌن بن عبدهللا بن سٌناء الفٌلسوف المعروف كان ابوه من اهل بلخ 

ً سنة ثالثمائه وسبعٌن ومات سنة اربعمائه  وانتقل الى بخارى ولد ابوعلً ف
وثمان وعشرٌن وكان على طرٌقة المشائٌٌن وله مصنفات منها كتاب الشفاء فً 

.  الفلسفه والنجاة واالشارات والقانون

وذلك الن الفطرة االنسانٌة قاضٌة بطلب الحقٌقة والبحث عنها ورافضة للتقلٌد

انعدامها وتجددها كما ذكر ذلك العالمة الحلً : لعل مراده من الوجهٌن هما 

ٌّة كل واحد منهما «قدس سره فً شرحه على التجرٌد حٌث قال  ٌعنً )فماه
ٌّة بالغٌر واالزلًّ غٌرمسبوق بالغٌر فماهٌة  (الحركة والسكون تستدعً المسبوق

كل واحد منهما لٌست قدٌمة واٌضاً فان كل واحد منهما ٌجوز علٌه العدم والقدٌم 
 طبع مؤسسة النشر االسالمً 171كشف المراد صفحه {» الٌجوز علٌه العدم 

 }التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المشرفة 

فهو ٌنافً : الظاهر سقوط الفاء الواقعه فً جواب الشرط وحق العبارة كالتالً 

. القول بقدمها



حركة الكرى
2

 الواحدة على نحو واحد، فٌستحٌل ان ٌختلف تأثٌرها 
وصٌرورة بعضها ارضاً وبقاء بعضها على صفتها االولى فقد 

اختبط خبط عشواء، واعجب من هذا كله ظنه الفاسد بأخذاالنسان 
من القردة باالنتخاب الطبٌعً فان الطبٌعة ال شعور لها تنتخب شٌئاً، 

والقدرة لها على تبدٌل نوع  بنوع  آخر، فان طبٌعة كل نوع انما 
توجب استكماله فً نوعه ال استحالته بنوٍع آخر، مثال نطفة االنسان 

تستكمل بصٌرورتها انساناً، ونطفة الحمار بصٌرورتها حماراً، 
ونطفة البقر بصٌرورتها بقراً وهكذا، وٌستحٌل استكمال نطفة 
الحمار بصٌرورتها انساناً بحسب الطبٌعة نعوذ باهلل من العمى 

. والغواٌة
      ثم ان الطبٌعة انما توجب استعداد الضعٌف لقبول الكمال 

والتكون موجدة له، الستحالة اعطاء الضعٌف الكمال فالٌحصل 
الكمال اال بفاعل مكمِّل، واٌضاً االشٌاء المترقٌة الى الكمال فً كل 

آٍن تخلع طبٌعة وتلبس اخرى، فهً من قبٌل المعّدات
1

المن قبٌل 
ٌّناه ان  العلل الستحالة اقتران المعلول زوال علته، وقدتبٌن مما ب

التّغٌر مطلقا دلٌل على حدوث المتغٌر سواء كان التّغٌر من 
النقصان الى الكمال او من الكمال الى النقصان، اال ان داللة القسم 

الثانً على عدم قٌومٌته
2

. اظهر
 
 

                                                           

 الظاهر وقوع تصحٌف فً الكلمة والصحٌح الكرة ، وكذلك سقوط كلمة حتـى 

. قبل تنتخب

ٌّة مثل :  المعدات وهً الوسائط الواقعة بٌن العلة والمعلول ولٌست علالً حقٌق

. توسط الوالد فً حصول الولد

. قدمه:  الظاهر وقوع تحرٌف فً الكلمة والصحٌح



انه البد للعالم من صانع ومدبر واجب لذاته:      المرحلة الثانٌة
1

 
فهً من البدٌهٌات االولٌة أٌضاً، ضرورة  :      واما المرحلة الثانٌة

ان ما بالغٌر البد ان ٌنتهً الى ما بالذات، وهذه قضٌة ضروّرٌة 
فطرٌة، فبعد ما ثبت ان العالم حادث ممكن فً حد ذاته ال وجود له 
من قبل نفسه فالبد لوجوده من صانع وموِجد له واجب بذاته، واالّ 

لزم خلف الفرض
2

ٌّن انه ال حاجة لنا فً اثبات  ، وبهذا البٌان تب
بالتشبث باستلزام احد المحذورٌن الدور او » تعالى شأنه«الصانع 

بانتهاء بعضه الى : التسلسل، لو     لم ٌنتِه العالم الى الواجب، وقلنا
ٌّة اوضح واظهر فً  ٌّة الضرور ٌّة الفطر بعض آخر، فان القض

.اثبات المطلوب
3

  

                                                           

ً اصل الكتاب .  العنوان لٌس ف

 حٌث ان الفرض انه الوجود له فً نفسه فلو لم ٌكن لوجوده صانع وموجِد لزم 

وٌسمى هذا ببرهان . ان ٌكون موجوداً من قبل نفسه وهو خالف المفروض
. الخلف

 وهنالك براهٌن اخرى تثبت الباري تعالى التمر بالدور والتسلسل منها ماذكره 

: بعض المحققٌن
    اتفقت كلمة جمٌع العقالء من الدهرٌٌن والمادٌٌن والفالسفة وااللهٌٌن على 

وجود كائن موجود بنفسه الٌحتاج فً وجوده الى غٌره اذلو لم ٌكن ذلك 
ِجَد شِئ اصالً النا اذافرضنا ان الموجودات كلها محتاجة الى ‘الموجود لما و

ٌّة االٌجاد والفرض ان  غٌرها لم ٌبَق ااّل العدم والعدم لٌس بوجود ولٌس له قابل
الموجودات بالموجِد التوَجد فلم ٌكن موجود اذ الموجِد لكن الموجودات مشاهدة 

ان » الى ان قال«فالموجود بنفسه مشاهد وهذا امر بدٌهً الٌفتقر الى دلٌل 
معنً كون الشِئ كائناً بنفسه انه الٌحتاج فً وجوده الى شِئ اصالً اذ لو كان 

محتاجاً لـما كان كائناً بنفسه وٌترتب على ذلك انه الاول له وال آخر اي لم ٌكن 
معدوماً فكان والعدم له فٌنتهً وجوده اذلو لم ٌكن كائناً ازلٌاً الحتاج الى علة فً 

وجوده والفرض ان العلة له فٌكون قدٌماً وما ثبت قدمه امتنع عدمه الن عدم 



فرض تسلسل :    ثم ان االظهر فً تقرٌر بطالن التسلسل، ان ٌقال
انما ٌوجب » تعالى شأنه«الممكنات مع عدم انتهائه الى الواجب 

كثرة االحتٌاج ال االستغناء اذكلما ازدادت السلسلة طوال ازداد فقراً 
وحاجة، ضرورة اّن ضّم فقٌر الى فقٌر الٌوجب اال كثرة الحاجة 

. الالغنى ورفع الحاجة
 وببٌان آخر عطاء الممكن انما هوعلى وجه التوسط اذالوجود له 

ً حدنفسه وهو ٌتقّوم بامور ثالثة  الواسطة ومن ٌتوسط عنه  « ف

                                                                                                                                           

الشِئ ٌكون بزوال علة وجوده وهذا امر متفق علٌه عند جمٌع العقالء اٌضاً من 
. المادٌٌن والفالسفة وااللهٌٌن

      ثم ان الكائن بنفسه الٌحتاج الى مكان اذلو احتاج الٌه لما كان كائناً بنفسه 
وهو فً كّل     مكان الٌحوٌه مكان والٌخلو منه مكان اذلوخال منه مكان 

الى ان  قال «اوحواه مكان لكان محدوداً ٌحتاج الى المكان فلم بكن كائناً بنفسه 
ٌّر والتبدل والحركة »  وبعدهذه المقدمة تعرف ان الكائن بنفسه ٌستحٌل علٌه التغ

ٌّر عبارة عن زوال علة الحالة االولى وحدوث علة الحالة  واالنتقال الن التغ
ً وجوده فتزول أوتحدث والحركة عباره عن  الثانٌة والكائن بنفسه العلة له ف
اخالء مكان واشغال اخر والكائن بنفسه محٌط بكل مكان فالمكان خال منه 

فٌنتقل الٌه والٌخلو منه مكان فكٌف ٌخلٌه؟ 
انا لم تكن فكنا ولم توِجد  انفسنا ولم توَجد من عدم الن الوجود من :      ومنها

العدم محال وهذه بدٌهٌات ثالثة اذاً البد ان نكون موجودٌن عن علة  ٌعنً عن 
ًّ واضح وقد جاء هذاالبرهان فً الذكر الحكٌم  ام «موِجد اوجدنا وهذا امر بدٌه

فاستحالة تبدل العدم الى الوجود واضحة » الخالقون‘خلقوا من غٌر شٍئ ام هم
كما اننا لم نخلق انفسنا ولسنا بقدماء اذاً البد لوجودنا من علة قادرة مالكة الن 

تـهب الحٌاة والعلم والقدرة واالرادة واالختٌار والشعور والعقل والروح وكل ما 
تملكه البد ان تكون مالكة الن تهب وقادرة على اعطاء كل ذلك واالّ لكان 

كل مانملكه قدجاء من العدم واستحالة وجودشئ من العدم ٌعنً بالعلة واضحه 
. اذاً البد من استنادها الى موِجد وهوالمطلوب



فأكثار الوسائط من دون من ٌتوسط عنه، وهو » ومن ٌتوسط له 
.الٌفٌد اال كثرة الحاجة واالفتقار» تعالى شأنه « الواجب 

1
 

.المطلق» تعالى شأنه « فً كماله :  المرحلة الثالثة
1

    
» تعالى شأنه « وهً استكمال الواجب :       واما المرحلة الثالثة

بجمٌع صفات الكمال وتنزهه عن النقائص فتظهر كمال الظهور 
ٌّته من االنسان، وسائر  بالنظر فً العالم المشهود الموجود بمش
ٌّة واصناف النباتات واالشجار  ٌّة والبحر انواع الحٌوانات البر
وخلق الشمس والقمر وسائر الكواكب، واٌالج اللٌل فً النهار 

واٌالج النهار فً اللٌل، وخلق االرض والسماء والهواء والفضاء 
وسائر موجودات هذا العالم كلها بحسب الحكمة الكاملة، واالنتظام 

ٌّر  التام بحٌث كلما ازداد التفكر والتدبر فً حكمها ازداد التح
للعقالء من جهة عدم االحاطة بواحدة من آالف الوف حكمها كلما 

.قدم فكري فٌك شبراًفرَّ مٌالً 
2

 

                                                           

 فعطاء الممكن الوجوَد لغٌره انما هو مجرد واسطة فً العطاء وذلك النه 

ً نفسه فاذاً هو ٌأخذ الوجود من غٌره وهو من ٌتوسط عنه وٌعطً  الوجود له ف
الوجود لغٌره وهو من ٌتوسط له وهومجرد واسطة فً العطاء باالخذ واالعطاء 

ً الفقر والوجود له فً نفسه كما هوالفرض فً  فاذا كان من ٌتوسط عنه مثله ف
سلسلة الممكنات فهو عبارة عن ضم  العدم الى عدم مثله ومن البدٌهً انه الٌفٌد 

. وجوداً 

 العنوان لٌس فً اصل الكتاب 

 فالعلوم مختلفة من علم النبات والحٌوان والمعادن والمٌاه واالرض والفلك 

والطب والتشرٌح والكٌمٌاء والنجوم وغٌرها كلها كتب توحٌد انوارها ساطعة 
وكلها آٌات دالة على القدرة والتدبٌر والحكمة تدل على قدرة وعلم وحكمة 

صانعها ومدبرها وقد ألفت فً هذا المجال كتب متعددة ككتاب الطب محراب 
. لالٌمان وامثاله



في صفاته تعالى شأنه: المرحلة الرابعة
1

   
عٌن ذاته، » تعالى «      واما المرحلة الرابعة وهً ان صفاته 

فالمراد منه نفً الصفات وثبوت آثارها وترتبها على نفس الذات الن 
كامل بذاته الٌتطرق فٌه النقص واالحتٌاج حتى » تعالى شأنه « ذاته 

ٌستكمل بالصفات، والٌعقل ان تكون هناك صفات وهً عٌن الذات، 
ضرورة ان الصفات من قبٌل االعراض، وهً عارضة على الذات 
قال موالنا امٌر المؤمنٌن علٌه وعلى ابنائه الطاهرٌن افضل صالة 

»فً خطبته الشرٌفة« المصلٌن 
2

اول الدٌن معرفته، وكمال معرفته : 
                                                           

.  العنوان لٌس فً اصل الكتاب

 وهً اول خطبة فً نهج البالغة هذا ولٌس الغرض من نقل بعض فقراتها هو 

االستدالل بها باعتبارها دلٌالً نقلٌاً فانه باطل النه دور بل االستدالل بها 
وباالخبار االتٌة باعتبار انها اشتملت على االستدالالت العقلٌة الواضحة 

فصحٌح انه الٌمكن االستدالل فً القضاٌا العقلٌة باالدلة النقلٌة االّ ان ذلك 
الٌعنً انه الٌمكن االستفادة من نور القران فً المجاالت العقلٌة او انه الٌصح 

ذلك فانه توهم باطل ففً القران الكرٌم اعلى الفلسفات واعمقها ولقد جاء فً 
القران الكرٌم االستدالل العقلً القائم على البدٌهٌات فً اثبات الحقائق كما تقدم 

فبالرجوع الٌه ُتدرك القواعد العقلٌة وعلى اساسها تؤخذ النتائج الحقة هذا من 
جانب ومن جانب آخر فان القران باعتباره معجزة كما هومقتضى االدلة العقلٌة 

القاطعة فهو دلٌل عقلً وهوحق قد ثبتت حقانٌته بالعقل فمن هذه الجهة ٌصح 
: االستدالل به مباشرة والحاصل انه ٌصح االستفادة من القران الكرٌم من جهتٌن

ٌُذعنون :    االولى ٌّن االستدالالت العقلٌة واكتشفها للبشر والبشر بتعّقلها  انه ب
لها وشأنه هنا شأن الكتب التً تؤلف فً هذا المجال القناع االخرٌن وهذه هً 
ٌُرشدون البشر الى ماتحكم به  احدى اعمال االنبٌاء سالم هللا علٌهم حٌث انهم 

ٌعنً االولى « عقولهم وٌظهرون لهم ما هم عنه غافلون وقدورد فً هذه الخطبة 
. عن بعض اعمال االنبٌاء انهم ٌثٌرون للبشر دفائن العقول » من نهج البالغه 

ان القران بعد كونه معجزة اصبح بنفسه دلٌالً عقلٌاً فاالستناد الٌه :   الثانٌة
استناد الى العقل كما وانه بعد ثبوت نبوة نبٌنا صلى هللا علٌه واله وانه مرسل 

استناداً الى العقل الحاكم » ص«من عندهللا عزوجل ٌكون االستناد الى كالمه 



التصدٌق به، وكمال التصدٌق به توحٌده، وكمال توحٌده االخالص 
له، وكمال االخالص له نفً الصفات عنه، لشهادة كل صفة انها غٌر 

الموصوف، وشهادة كل موصوف انه غٌر الصفة، فمن وصف هللا 
سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه جّزاًه، ومن جّزاًه فقد 

. جهله، الى آخر الخطبة الشرٌفة
ان اول الدٌن الذي ٌنبغً للعاقل ان ٌتدٌن به معرفة « : بٌانه

بان ٌتصوره فً ذهنه، وكمالها التصدٌق » تعالى شأنه» «الواجب 
بوجوده، اذلو لم  ٌصدقه لكان تصوّره اٌاه تصوراً محضاً، ولم  ٌكن 

عرفاناً، وكمال التصدٌق به توحٌده، اذلو جعل له شرٌكاً كالثنوٌة
1

لم 
ٌكن مصدقاً به والعارفاً له، وكمال توحٌده االخالص له عن مشابهة 

                                                                                                                                           

ومثل القران السنة الشرٌفة فهً اٌضاً تشتمل على هاتٌن . بنبوته وصدقه
الجهتٌن اذاً ظهر وجه االستناد الى ماورد فً نـهج البالغه عن امٌرالمؤمنٌن 

.     وسٌدالموحدٌن كذلك وماورد عن اله الطٌبٌن الطاهرٌن

ًّ الخٌر والشر ٌعنً :  الثنوٌة هم القائلون بوجود آلهٌن كالمجوس القائلٌن باله

ٌزدان واهرٌمن لكن ذهب مالصدرا الى ان الثنوي من ٌقول بتعدد الموجود 
فالتوحٌد عنده عبارة عن ان هللا تعالى وحده هوالموجود الغٌر واالعتقاد بوجود 

ٌّة فقال -الىان قال-وهاهنا اي عندظهور شمس التحقٌق« : موجود غٌره هو الثنو
ٌّة -الى ان قال-ظهر ان الثانً للوجود الواحد الحف اضمحلّت الكثرة الوهم

وللثنوٌٌن الوٌل مما ٌصفون اذقد انكشف ان كل ماٌقع علٌه اسم الوجود بنحو من 
ٌّوم ونعت من نعوت ذاته من لمعات  االنحاء فلٌس االشأن من شؤون الواحد الق
صفاته فماوصفناه اوالً ان فً الوجود علة ومعلوالً بحسب النظر الجلٌل قدآل 

اخر االمر بحسب السلوك العرفانً الى كون العلة منهما امراً حقٌقٌاً والمعلول 
ٌّة المسمى بالعلة وتأثٌره للمعلول الى تطّوره بطور  جهة من جهاته ورجعت عل

عارف وصوفً ))« وتّحٌـثـه بحٌثٌة ال انفصال شٌئ مباٌن عنه 
عن المجلد االول من 122چه مٌكوٌندتألٌف جواد تهرانً نشر بنٌاد بعثت صفحه 

اقول وقد عرفت فً المقدمة بطالن هذاالقول وسٌأتً ( (186االسفار صفحه
فً رّدِه لكون الوجود مشتركاً بٌن الخالق »ره«اٌضا بطالن ذلك من المصنف

. والمخلوق فانتظر



المخلوقٌن، اذلو وحده فً ذاته وجعله مشابهاً لخلقه رجع توحٌده الى 
الشرك، الن المشابهة فرع االشتراك فً جهة من الجهات وكمال 

اخالصه من المشابهة واالشتراك نفً الصفات عنه، الستلزام 
ٌّنه علٌه السالم، واوضحه  التوصٌف االقتران والتثنٌة والتجزٌة كماب

وقال .كمال االٌضاح فٌشابه المخلوقٌن وٌرجع عرفانه الى الجهل به
اول عبادة « فً خطبته فً مجلس المأمون : موالنا الرضا علٌه السالم

هللا معرفته واصل معرفة هللا توحٌده ونظام توحٌدهللا 
ً الصفات عنه لشهادة العقول ان كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة  نف

كل مخلوق ان  له  خالقاً لٌس بصفة والموصوف وشهادة كل صفة 
وموصوف باالقتران، وشهادة االقتران بالحدوث، وشهادة الحدوث 
باالمتناع من االزل الممتنع من الحدث، فلٌس هللا عرف من عرف 
لَه،  ٌّاه وّحد من اكتنهه، والحقٌقته اصاب َمن َمثَّ بالتشبٌه ذاته، وال ا

ٌّاه عنى من  والبه صدق من نّهاه، والصمدصمده من اشار الٌه، والا
ٌّاه اراد من توّهمه كل معروف  شّبهه، والله تذلل من بّعضه، والا

بنفسه مصنوع
1

، وكل قائم فً سواه معلول، بصنع هللا ٌستّدل علٌه، 
والخطبة » الخ«وبالعقول ٌعتقد معرفته وبالفطرة تثبت حجتة 

.مفصلة
2

اول الدٌانة معرفته،وكمال : وفً بعض خطبِه علٌه السالم
المعرفة توحٌده وكمال التوحٌدنفً الصفات عنه،لشهادة كل صفة انها 

غٌرالموصوف،وشهادة الموصوف انه غٌرالصفة وشهادتهما جمٌعاً 

                                                           

 ٌعنً كل ما عرف بذاته وتصور ماهٌته فهو مصنوع والباء هنا لاللصاق 

. والمصاحبة

 (رضاالمشهدي-الناشر) عٌون اخبار الرضا علٌه السالم للصدوق 

. وقد تقدم توضٌح بعض مفرداتها1ج150صفحه



على انفسهمابالبٌنةالممتنع فٌهااألزل فمن وصف هللا فقدحّده،ومن حّده 
»الخ«فقدعّده ومن عّده فقدابطل ازله 

3
  .

                                                           

والبٌنة كالجلسة مصدر 57ص (قم-موسسة النشراالسالمً) التوحٌد للصدوق

ً الكافً  (بالتثنٌة الممتنعة)بمعنى البٌنونة وف



ان اثبات الصفات للباري تعالى شأنه ٌستلزم وجوهاً من :       بٌان
: الفساد

كون الذات فً حد ذاتها ناقصة مستكملة بالصفات كسائر :      االول
تطرق اضدادها فٌه اذالٌتصف شًء باحد : الثانً.  الممكنات

المتقابلٌن اال اذا كان صالحاً التصافه باالخر، االترى انه الٌتصف 
.شٌئ بالحركة اال اذا كان صالحاً للسكون، وهذا من شأن المتقابلٌن

1
 

ان الصفات تغاٌر الموصوف بالضرورة وهذا معنى :  والثالث
شهادة كل منهما بالمغاٌرة لآلخر فاثباتها ٌستلزم االلتزام باالقتران 

ٌّة والوجوب المجامعة  والتثنٌة والتجزٌة والتحدٌد المنافٌة للقدم واالزل
ٌّن فً الخطب الشرٌفة باوضح بٌان فمرجع  لؤلمكان والحدوث كما ب
اثبات العلم للباري تعالى الى اثبات الزمه من انكشاف االشٌاء علٌه 

بذاته البصفة قائمة به واثبات القدرة له الى جري االشٌاء طبق مشٌته 
وعدم امتناعها من ارادته، فالتعبٌر بالصفات كناٌة عن لوازمها، 

.والٌكون الغرض منها مفاهٌمها األولٌة واالّ لزم المحاذٌر المذكورة
2

 

                                                           

.  غٌر النقٌضٌن

العالمة المظفر فً عقائداالمامٌة حٌث قال : وبذلك ٌظهر ضعف ماقاله:  اقول

والٌنقضً العجب من قول من ٌذهب الى رجوع الصفات الثبوتٌة الى « 
ٌّل ان  ٌّة لما عّزعلٌه ان ٌفهم كٌف أن صفاته عٌن ذاته فتخ الصفات السلب

ٌّة ترجع الى السلب لٌطمئن الى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها  الصفات الثبوت
فوقع بما هو أسوأ اذجعل الذات التً هً عٌن الوجود ومحض الوجود والفاقده 

بداٌة المعارف ))»لكل نقص وجهة امكان جعلها عٌن العدم ومحض السلب
وذلك الن المراد من ارجاع القادرالى من الٌعجزه شٌئ والعالم ( (1ج84صفحه

الى من الٌغٌب عنه شٌئ هوانه كله قدرة وكله علم وانه لٌست هنالك صفة 
وموصوف بل ذات واحدة لها الكمال والغنً فالتعبٌر بانه الذي الٌعجزه شٌئ 

ٌّة له وكذلك التعبٌر بانه الذي الٌغٌب عنه شٌئ لٌس  لٌس معناه اثبات صفة عدم
ٌّة لذاته جل وعال بل المراد ان ذاته واحدة ولهاعٌن  معناه اثبات صفة عدم

الكمال ولٌس كمالها متعدد الجهة اوصفة ثابتة لموصوف وهو ادق تعبٌراً من 



وكّل فٌه « :      وفً بعض خطب موالنا امٌرالمؤمنٌن علٌه السالم
»تعبٌر اللغات، وضّل هناك تصارٌف الصفات

1
، ولوكان الغرض من 

الصفات مفاهٌمها االولٌة لم  ٌكن فً تعبٌر اللغات كالل والفً 
تصارٌف الصفات ضالل، وانما ضّل هناك تصارٌف الصفات الن 
مرجع الكل الى كمال الذات بذاته، وترتب لوازم الصفات من قبل 

. الذات فال تكون هناك صفات متغاٌرة
عالم قبل العلم بغٌر » تعالى«     والى مابٌناه ٌنظر ماورد من انه

علم، وقادرقبل القدرة بغٌر قدرة،
1

فانه المعنى لتوصٌفه بالعلم والقدرة 

                                                                                                                                           

ٌّة وقد عرفت تصرٌح سٌدالموحدٌن  تقسٌم صفاته جل وعال الى ثبوتٌة وسلب
وامٌرالمؤمنٌن علٌه السالم بان كمال توحٌده االخالص له وكمال االخالص له 
نفً الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غٌر الموصوف وشهادة كل موصوف 

انه غٌر الصفة واالستناد الى هذه الخطبة الشرٌفة ومابعدها ممانقله 
ٌصح بكال الوجهٌن المتقدمٌن فان االمام علٌه السالم استند » ره«المصنف

ً ذلك الى بداهة تعدد الصفة والموصوف وان هللا جل وعال منـزه عن ذلك الن  ف
تباٌن الصفة والموصوف تستلزم تحدٌد الذات االلهٌة وهللا جل وعال 

عن بعض خطب موالناالرضا » ره«الحدوالشبٌه له وقدنقل المصنف
. علٌه السالم التصرٌح بذلك

َكلَّ دون صفاته تعبٌر « وفً المصدر 42صفحه» ره« التوحٌد للصدوق 

والمفهوم منها هوان تغاٌرالصفات »اللغات وضلَّ هنالك تصارٌف الصفات
. الطرٌق لها للصدق على ذاته عزوجل هذا وفً نسخة تحبٌر بدل تعبٌر

 لم اعثر على هذه العبارة فً كتب الحدٌث ومن المـحتمل انها منقولـة بالمعنى 

لم ٌزل هللا جل وعز ربنا »عـن عدة احادٌث كماورد عـن الصادق علٌه السالم 
والعلم ذاته والمعلوم والسمع ذاته والمسموع والبصر ذاته والمبصر والقدرة 

ذاته والمقدور فلما احدث االشٌاء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم 
-الخبر-والسمع على المسموع والبصر على المبَصر والقدرة على المقدور

كان رباً اذالمربوب والهاً اذالمألوه وعالماً »وعن امٌرالمؤمنٌن علٌه السالم «
راجع كتاب عٌون اخبار الرضا « اذالمعلوم وسمٌعاً اذالمسموع



ونفٌهماعنه، وجعل اتصافه بهما قبل وجودهما االماذكرناه، من ان 
الغرض اثبات لوازمهما والتنبٌه على كمال الذات واستغنائه عن 

الصفات والٌكون التعبٌر بالصفات حٌنئذ مجازاً بل كناٌة والكناٌة من 
. اقسام الحقٌقة الالـمجاز

بعد ماعلمت اّن كّل موجود من موجودات العالم وماهو -      ثم انك
ٌّر فٌها تعلم - من شئونها من جواهرها واعراضها حادث لتطّرق التغ

منزه عنها اذالٌجتمع الحدوث مع القدم » تعالى شأنه«-ان الباري
واخرجه من » تعالى«واالمكان مع الوجوب، وكل مااوجده الباري 

كتم العدم الى عالم الوجود متصف بصفة االمكان والحدوث، 
فالٌتطرق فٌه

1
علٌه وعلى آبائه « وقد نّبه موالنا الّرضا » تعالى شأنه«

على هذا المعنى فً مواضع » الطاهرٌن وابنائه المعصومٌن سالم هللا 
بتشعٌره « :      من خطبته الشرٌفة المفصلة، فقال علٌه السالم

المشاعر ُعِرَف ان المشعرله، وبتجهٌره الجواهر ُعِرَف ان الجوهر 
له، وبمضاّدته بٌن االشٌاء ُعِرَف ان الضدله،وبمقارنته بٌن االمور 

ُعِرَف ان القرٌن له، ضاّدالنوَر بالظلمة، والجالءبالبهم، والجسو 
بالبلل،والصردبالحرور، مؤلـف بٌن متعادٌاتها، مفرق بٌن 

متدانٌاتها،دالة بتفرٌقها على مفرقها، وبتالٌفها على مؤلفها، ذلك قوله 
ومن كل شٌئ خلقنا زوجٌن لعلكم تذكرون، ففرق بٌن قبل : عزوجل

ٌُعلم ان القبل له والبعد شاهدة بغرائزها ان الغرٌزة لمغرزها،  وبعد ل

                                                                                                                                           

 واصول 7ح117وصفحه8ح118وصفحه50ح146صفحه1ج«ره»للصدوق
المكتبة االسالمٌة : طبع4ح108 وصفحه1 ح83صفحه1الكافً ج

ٌّر النه الحد له وقد ثبت بحكم العقل ان كل محدود اثر   فالٌتطّرق فٌه تعالى التغ

من اآلثار ومحتاج الى الموثر وان المؤثر الحقٌقً الحد له فال ٌتطّرق الٌه 
ٌّر . التغ



دالة بتفاوتها ان التفاوت لُمفاوِتها، مخبرة بتوقٌتها ان الوقت لمّوقِتها، 
.حجب بعضها عن بعض لٌعلم ان الحجاب بٌنه وبٌنها من غٌرها

1
 

والدٌانة :      وقد صّرح به اٌضاً فً آخر خطبته علٌه السالم فقال
االبعد المعرفة، والمعرفة اال باالخالص، والاخالص مع التشبٌه، 

والنفً مع اثبات الصفات للتشبٌه، فكلِّ مافً الخلق الٌوجد فً خالقه 
وكل ماٌمكن فٌه ٌمتنع فً صانعه، التجري علٌه الحركة والسكون، 

وكٌف ٌجري علٌه ماهو اجراه اوٌعود فٌه ماهو ابتداه اذاً لتفاَوَتت ذاته 
ولتجزى كنهه ولٌمتنع من األزل معناه، ولما كان للباري معنى غٌر 
المبرؤ ولوُحدَّ له ورآٌء اذاً ُحدَّ له اماٌم ولوالتمس له األ تمام اذاًلزمه 
النقصان كٌف ٌستحق األزل من الٌمتنع من الحدث وكٌف ٌنشئً 

االشٌاء من الٌمتنع من االنشاء؟ واذاً لقامت فٌه آٌة المصنوع ولتحّول 
دلٌال بعد ماكان مدلوالعلٌه

1
 وهذه البٌانات الشرٌفة علٌها سٌماء 

. الوحً كاشفة عن عصمته وامامته روحً فداه

                                                           

ٌّة القاضً بالفرق بٌن الخالق والمخلوق واالثر والمؤثر   هذا هو برهان القاهر

والقاهروا لمقهور والصانع وا لمصنوع فان من ٌقهر االشٌاء باٌجاد مشاعرها 
وجواهرها فانه فوقها حاكم علٌها ولوكان مثلها الصبح اثراً والحتاج الى من 
له الحدود وقد اشتملت اٌضاً على ان من ٌخلق االضداد فهو الضدله وان  ٌحدُّ

من ٌقرن االشٌاء بعضها ببعض فهو القرٌن له وهذه الخطبة هً نفس الخطبة 
هذا وفً المصدر 34والتوحٌدصفحه1ج150المتقدمة عن كتاب العٌون صفحه

ضادالنور بالظلمة والجالٌة بالبهم، والبهم لغًة االمور المشكلة، وفً بعض 
الٌبس والصلب، والصرد : النسخ الحسووفً اخرى الجف بدل الجسو وهو لغةً 

. ٌعنً البرد وهوضد الحر والحرور

 قوله علٌه السالم والنفً مع اثبات الصفات للتشبٌه،، ٌعنً الٌتحقق نفً التشبٌه 

وفً المصدر بدل لتجزي كنهه . االمع نفً الصفات التً هً تكون للمخلوقٌن
. »ولتجزء كنهه والمتنع من االزل معناه « ولٌمتنع 



ٌنافً مافً هذه الخطبة الشرٌفة مع ماثبت بالضرورة، :      فان قلت
من ان معطً الشًء الٌكون فاقداً له وقد نظمه بعضهم بالفارسٌة 

: فقال
     ذات ناٌافته از هستً بخش                  كً تواند كه شود 

هستً بخش
2

 
قدثبت بالضروره ان معطً الكمال البدان ٌكون كامال :      قلت

وكماثبت بالضرورة ان ٌكون كامالً ثبت بالضرورة ان ٌكون كامالً 
بذاته البالعرض ومقتضى كماله بذاته تنزهه عن الجواهر 

ً الممكنات واال عاد الواجب  واالعراض، وامتناعه عما ٌتطّرق ف
. ممكناً 

من جملة فقرات خطبته الشرٌفة كٌف ٌنشًء االشٌاء :      فان قلت
من الٌمتنع من االنشاء والامتناع عقال فً انشاء االشٌاء ممن الٌمتنع 

. من االنشاء
من الٌمتنع من االنشاء ممكن حادث وهو الٌقدر :        قلت

بالضرورة على األنشاء الن انشاء االشٌاِء عبارة عن اٌجادها المن 
والممكن الحادث » تعالى شأنه«شًء كان قبله وهو ٌختص بالواجب 

انما ٌقدر على تركٌب االجزاء الموجودة فً الخارج وتألٌفها بتوسط 
االالت واالدوات حٌث ٌكون قادراً، واما االنشاء فأنما ٌكون بالمّشٌئة 

. وهو ٌستحٌل من الممكن الحادث بالضرورة
في توحيده جل وعال:   المرحلة الخامسة

1
 

      واما المرحلة الخامسة وهً توحٌد البارى تعالى شأنه فكل 
موجود من موجودات العالم ٌدل على انه واحد فرد الثانً له 

. والنظٌر

                                                           

. الذات الفاقدة لعطاء الوجود كٌف تسطٌع ان تعطً الوجود: وترجمته 

 العنوان لٌس فً اصل الكتاب 



ٌّر كل موجودمنها ٌدل اوال على امكانه وحدوثه  :       بٌانه ان تغ
على صانعه وموِجده  :       وثانٌا
ٌّر بأنحائه واقسامه فٌه واالعاد :       وثالثاً  على عدم تطّرق التغ

الصانع مصنوعاً والباري مبروأً، والقدٌم حادثاً فوحدة الصانع 
التكون وحدة شخصٌة بمعنى انه فردمن الّنوع،بل بمعنى » تعالى«

ٌّاً وال تحلٌلٌاً، ومااشتهر من  انه الشبٌه له، والنظٌر لٌس مركباً خارج
اّن واجب الوجود كلًّ منحصر فً فردمع امتناع غٌره غلط فاحش، 

ٌّة وان ٌكون حادثاً وواحداً  اذلوكان كذلك لزم تركّبه من الوجودوالماه
ٌّاً إلمكان تعدد افراده ذاتاً حٌنئذ وان امتنع َعَرضاً  . عدد

     قال موالنا امٌرالمؤمنٌن علٌه  وعلى ابنائه الطاهرٌن افضل 
فً جواب اعرابً سأله عن توحٌد الباري : صلوات المصلٌن

فً ان هللا واحدعلى اربعة : ٌااعرابً ان القول» « تعالى شأنه«
واحد ٌقصدبه باب : اقسام، فوجهان منها الٌجوزان علٌـه فقول القائل

االعداد فهذا ماالٌجوز، الن ماالثانً له الٌدخل فً باب االعداد، اما 
هوواحد من الناس : ثالث ثالثة، وقول القائل: ترى انه كفر من فال

ٌرٌدبه النوع من الجنس
1

 فهذاما الٌجوز علٌه، النه تشبٌه وَجلَّ 
: ربناعن ذلك وتعالى واما الوجهان اللّذان ٌثبتان فٌه فقول القائل

ً االشٌاء شبٌه هوواحد لٌس له ف
1

 كذلك ربنا، وقول القائل انه 
ي المعنى ٌعنً به انه الٌنقسم فً وجود والعقل » عزوجل« أحدِّ

                                                           

ٌرٌد به النوع من )» ع« الجنس فً اللغة ٌأتً بمعنى التشابه والتماثل وقوله 

ٌّة التً تنتزع من االفراد  (الجنس ٌعنً ٌرٌد القائل بالواحد هكذا الوحدة النوع
المتجانسة كافراد االنسان مثالً والفرق بٌن القسمٌن اللذٌن الٌجوزان علٌه 

ٌّة او غٌرها من الصفات  جل وعال ان االول ٌثبت له فرداً اخرمثله فً االلوه
 ًّ وان لم ٌكن مجانساً له فً حقٌقته والثانً ٌثبت له فرداً اخرمن حقٌقته فالمنف

ٌّة  ٌّة وثانٌاً النوع . اوالً الوحدة العدد

ِشبه :  فً المصدر



»والوهم كذلك ربنا عزوجل
2

ومعنى عدم تطرق التركٌب فٌه خارجاً، 
عدم تطرق التركٌب فٌه من الوجود والماهٌه، : وعدم انقسامه فً عقل

ًّ الن ترّكب الموجودمنهما انما ٌعرف  وانما عبرعنه باالنقسام العقل
عدم تطرق التركٌب : بالعقل البالحّس، ومعنى عدم انقسامه فً وهم

فٌه من الجنس والفصل، وانما نسبه الى الوهم الن تركٌب الموجود 
من الجنس والفصل ادّق من تركٌبه من الوجودوالماهٌة فاذا حكم 

العقل بعدم تطرق التركٌب فٌه الستلزامه التغٌر المالزم للحدوث، 
. ٌحكم بانه الشبه له والنظٌر

     الجواب عن شبهة ابن كمونة
1

 
ٌّن ان شبهة ابن كمونة الملقب بافتخار الشٌطان ٌّناه تب      وبما ب

2
،من 

جواز فرض وجودواجبٌن كل منهما بسٌط التركب فٌه اصالً 
مماٌضحك منه الشٌطان المفتخربه، وٌتعجب منه النَّ َفْرَض وجود 

المتعددمن مفهوم الٌنفك عن جامع ومائز واالّ            لم ٌتعدد،
3

 

                                                           

 3ح83صفحه«ره» التوحٌد للصدوق

 العنوان لٌس فً اصل الكتاب 

سعدبن منصوربن حسن بن هبة هللا بن كمونة فٌلسوف وطبٌب كان :  ابن كمونة

ق هنالك اختالف حول شخصٌة ابن كمونة وانه 683معاصراً البن سٌنا ولد سنة
مسلم ام غٌرمسلم فهنالك رأي انه فٌلسوف ٌهودي وكٌف كان فبعد انتشار كتابه 

تنقٌح االبحاث صار سبباًفً ان اهل بغداد ٌثورون علٌه وانهم اجتمعوا فً 
مدرسة المستنصرٌه وطلبوامجازاته وكانوا مصممٌن على احراقه بالنار ولكن 

دائرة )المؤٌدٌن له حفظوه فً صندوق وارسلوه الى مدٌنة الحلة ومات فٌها 
 (ابن كمونة4فارسً ج-المعارف بزرگ اسالمً

 ٌعنً ان فرض وجود المتعدد البد ان ٌكون من مفهوم الٌنفك عن جهة 

اشتراك وجهة امتٌاز واالّ لوفرضنا مفهومااًلٌشتمل على جهة امتٌاز والجهة 
اشتراك كالبسٌط فالٌمكن ان ٌحصل التعدد والذات االلهٌة المقدسة حٌث انها 



       ادلة اخرى في التوحيد
1

 
على هذٌن الوجهٌن من » تعالى  شأنه«      ثم ان اثبات توحٌدالباري 

ٌّناه وأوضحناه مماٌدركه الخواص ولنذكرمن االدلة  ٌّرالعالم كما ب تغ
. ما ٌدركه جمٌع طبقات الناس» تعالى  شأنه«القاطعة على توحٌده 

(ولوكان فٌهماآلهة االهللا لفسدتا)» عزمن قائل«:     منها قوله
2

 بٌان 
بتعدد االلهة ان كان من الثنوٌة القائلٌن بخالق : المالزمة ان القائل

الخٌر المسّمى عندهم ٌزدان وخالق الشر المسّمى باهرٌمن، 
فهمامتعارضان ابدااًلٌجتمع راٌهما على امر واحد ضرورة ان 

الخٌروالشر الٌجتمعان فً محل واحد، فكل منهماٌرٌد خالف ماٌرٌده 
االخروٌكون قادراً على امضاء ماٌرٌده والتحدٌد فً قدرته الن 

المفروض انه اله ولوفرض ان احدهما محدود تحت قدرة 
اآلخرفالٌكون المحدود إلهاً، ولوفرض انهما محدودان فالٌكون كل 

منهماالهاً،وان كان القائل بتعدداآللهة قائالبانهما حكٌمان الٌرٌدان 
فاانفسهماللعبادوال ٌتم  االمافٌه صالح وحكمة وجب فً الحكمة ان ٌعرِّ
تعرٌف كل منهماانفسهما للعباداالبمخالفته لآلخرفً الخلقة حتى تعرف 

.العبادان للعالم الهاً آخراً قادراًعلى الخلقة فٌلزم الفساد
1

 

                                                                                                                                           

الحدلها والٌخلومنها مكان والزمان فالٌمكن فرض ثاٍن لها الن فرض الثانً 
. ٌستلزم وجودحد مائز والحدللذات االلهٌة المقدسة تعالى هللا عن ذلك

 العنوان لٌس فً اصل الكتاب 

 22:  االنبٌاء اٌة

ٌعنً بعدفرض انهماحكٌمان ٌقول المصنف فالحكمة : قوله وجب فً الحكمة

تقتضً ان ٌّعرفاانفسهما للعباد والوجوب من جهة ان الكامل الٌفعل ماٌخالف 
الكمال والٌفعل القبٌح النه لٌس له علة من ضعف اونقص تدعوه لفعل القبٌح 

ونعبرعن مقتضٌات الكمال بأنه ٌجب علٌه كذاواالّ فمن الواضح انه لٌس 
. التكلٌف المعلوم (وجب)المرادمن كلمة 



فً اثبات : مانبه علٌه موالناالصادق علٌه السالم:     ومنها
التوحٌدللمفضل،من ان العالم الكبٌر مثل العالم الصغٌر وهو بدن 

االنسان ٌرتبط كل جزءمنه باالخروالٌتم مصلحة كل منهااالبمعونة 
اآلخر مثال تربٌة موجودات العالم السفلً من الحٌوانات والنباتات 

والجمادات الّبرٌة والبحرٌة ٌحتاج الى اختالف اللٌل والنهار واختالف 
الفصول االربعة، والٌحصل االباختالف سٌرالشمس والقمر والكواكب 

.من موجودات العالم العلوي والصنع واحد ٌدل على صانع واحد
2

 
لوكان للعالم المشهود صانعان السّتقل كل منهما :     توضٌح االمر

بماصنع ولم ٌكن صنعة كل منهما محتاجة الى صنعة اآلخر فارتباط 
كل جزءمن اجزاء العالم واحتٌاجه الى اآلخر ٌدل على عدم االستقالل 

. فً الصنعة وعدم االستقالل مناف لتعددااللهة
البنه محّمدبن : مانبه علٌه موالناامٌرالمؤمنٌن علٌه السالم:     ومنها

ٌابنً لوكان مع هللا اله آخر التتك رسله وانزل كتبه « الحنفٌة 
علٌهم

1
بٌان المالزمة انه كماوجب على هللا فً الحكمة بعث الرسول » 

وانزال الكتب اتماماً للحجة على العباد كذلك وجب على األله اآلخر 
لوكان فعدم اتٌان الرسل وانزال الكتب من قبله، ٌدل داللة قطعٌة على 

. عدمه الن األله الٌخل بالحكمة
ان رسل هللا المؤٌدٌن بالمعجزات الظاهرة  الدالة على انهم :     ومنها

اخبرواجمٌعاً بتوحٌده ونفً الشرك » تعالى«مبعوثون من قبل هللا
. والرٌب فً انهم صادقون مصدقون

                                                           

.   اقول لم اعثرعلى العبارة فً توحٌدالمفضل

 الموجودفً النهج فً وصٌة االمٌرعلٌه السالم لولده الحسن علٌه السالم 

مضمون العبارة واماوصٌته علٌه السالم لولده محمدبن الحنفٌة فلم اعثرعلٌه لكن 
ذكروصٌته علٌه السالم التً هً للحسن  (156صفحه3ج)كتاب العقدالفرٌد 

علٌه السالم لمحمدبن الحنفٌة مع تفاوت فً العبارات فلعله فٌه 



قدتوهم بعضهم ان هذه األدلة  األربعة انما تدل على عدم :تنبيه     
وجوداالله اآلخر النفً امكانه، والٌكمل التوحٌد االبنفً الشرك 

وجوداًوامكاناً وهووهم فاحش، ألن األله هوالقدٌم الواجُب بذاته فأن 
جاز وجوده فهوموجود النه واجب الوجود والٌعقل ان ٌكون 
ممكناًغٌر موجودفً الخارج، اذالٌجامع الوجوب مع االمكان 

الخاص
1

فانتفاء وجوده فً الخارج ٌدل على انتفائه امكاناًووجوداً، مع 
ٌّناه،  ان الدلٌل الرابع ٌنفً الشرك وجوداً وامكاناً مع قطع النظر عماب

. ألّن األنبٌاء والرسل سالم هللا علٌهم نفوا الشرك وجوداً وامكاناً 
    المرحلة السادسة  ان وجوده تعالى ليس مشتركاً مع  وجود 

الممكنات
2

 
تعالى «      واما المرحلة السادسة وهً افتراق وجود الواجب 

عن وجودالممكن وعدم اتحادهما فً الحقٌقة واختالفها فً » شأنه
: المرتبة كسائر الحقائق المشككة فتدل علٌه امور

ووجود »تعالى«انه لواشترك الوجودبٌن وجودالواجب :          االول
الممكن على سبٌل  

االشتراك المعنوي وان اختالفهما فً الوجوب واالمكان باعتبار 
اختالف المرتبة، لزم ان الٌكون الوجود مع قطع النظر من مرتبتٌه 

متصفاً بصفة األمكان والوجوب واألتصاف بهما انما ٌحدث فٌه 
بواسطة مرتبتٌه فٌكون االتصاف بهما عرضٌاً الذاتٌاً وهوباطل 

. بالضرورة
الوجودالمشترك بٌن المرتبتٌن اماواجب اوممكن :     وببٌان آخر

اولٌس بواجب والممكن فان كان واجباً لزم ان ٌكون جمٌع مراتبه 
واجبة وان كان ممكنالزم ان ٌكون جمٌع مراتبه ممكنة بذاته ولوصار 

                                                           

 (الوجوب واالمتناع)ٌعنً سلب الضرورتٌن:  االمكان الخاص

.  العنوان لٌس فً اصل الكتاب



واجباً بالعرض،وان لم ٌكن ممكناًوالواجباً، فمع فرض تصّوره ٌلزم 
. ان الٌكون وجوبه وامكانه ذاتٌٌن بل عرضٌٌن وهو اقبح فساداً 

انما ٌلزم ماذكرت اذاكانت المراتب صفات خارجة :       فان قلت
عارضة على الوجود،واما اذاكان اختالف المرتبة باعتبار شدة 

الوجود وضعفه كالنور القوي والضعٌف فال ٌلزم ذلك اذ المرتبة 
ماٌقبل المتقابلٌن من : حٌنئذ من جنس الوجود الامر خارج عنه، قلت

الشدة والضعف فهوفً حدنفسه خال عنهما فأتصافه باحدهما زائد 
ٌّره عماهو علٌه والٌتصف بصفة األمكان  على ذاته موجب لتغ

اوالوجوب االبعد اتصافه باحد المتقابلٌن من الشدة والضعف 
الخارجٌن عن ذاته، بل ٌلزم حٌنئذ ان ٌكون الواجب وهو الوجود 

. الشدٌد منقسماً فً عقل اووهم لرجوعه تحلٌال الى صفة وموصوف
انه اذافرض اشتراك الوجود بٌن وجودالواجب ووجود :      الثانً

الممكن،وفرض ان الوجود الضعٌف ممكن ذاتاً الٌعقل ان ٌكون 
الشدٌد واجباً بذاته الن شدة الشًء وقّوته انما توجب الشدة فً األثر ال 

انقالبه عّما كان علٌه ذاتاً كالنور، فان الضعٌف منه ٌوجب رفع 
الظلمة فً الجملة والقوي منه اشدُّ تأثٌراً فً رفع الظلمة ال انقالبه 

. عما كان علٌه ذاتاً 
ان الوجود الشدٌد عندهم ماكان مطلقاً مجرداً عن القٌود :      الثالث

لعمومه وشموله جمٌع الموجودات، والضعٌف ماكان مقٌداً وتختلف 
مراتب ضعفه باختالف مراتب القٌود فالجزئً الخارجً اضعف من 
النوع وجوداً، والنوع اضعف من الجنس القرٌب كذلك، وهو اضعف 

من الجنس البعٌد الى ان ٌنتهً الى الوجود المطلق فهو الطالقه 
وتجرده عن القٌد اشدواقوى من الجمٌع، وهو واضح البطالن، ألّن 
ًٌّة وخارجاً  الوجود الذي ٌتطرق فٌه التحدٌدواالتحاد مع الماهٌة هو

الٌتم اال بالتعٌن التام وهو التشخص،ضرورة ان الشئ مالم ٌتشخص 
لم ٌوجد كماانه مالم ٌوجد لم ٌتشخص فمطلق الوجود الذي ٌتطرق فٌه 



ٌّة فً الخارج الٌكون وجوداً االّبعد تشّخصه  التحدٌد واألتحاد مع الماه
ٌّنه فً الخارج وقبله ٌكون مبهماً ومفهوماً محضاً العٌن والاثر له   وتع

الٌكون محدوداً بمعنى انه » تعالى شأنه«فً الخارج ووجود الواجب
الٌتطّرق فٌه التحدٌد الانه ٌتطّرق فٌه التحدٌد وٌكون غٌر محدود 

من سنخ وجودالممكن مختلفاً معه فً المرتبة » تعالى«فلٌس وجوده 
كما زعمته جماعة من الصوفٌة ومن ٌحذو حذوهم

1
 .

     هذا، وقد أستدل على اشتراك الوجود بٌن الواجب والممكن 
:  بوجوه

صحة تقسٌم الوجود الى الممكن والواجب والٌصح التقسٌم :      االول
. مع عدم اشتراك االقسام فً الَمقسمَ 

اتحاد معنى العدم الذي هونقٌض الوجود ونقٌض :      والثانً
. الواحدواحد واالّ ارتفع النقٌضان

ان جمٌع موجودات العالم آٌات وعالمات لوجود الباري :     والثالث
وٌستحٌل أن ٌكون بٌن الشئ وعالماته تباٌن من جمٌع » جل جالله«

الوجوه بل ٌكون كالفٌى من الشًء،وهل تكون الظلمة آٌة النور 
. والظل آٌة الحرور

لزوم التعطٌل عن معرفة ذاته وصفاته ان قلنابعدم وجود :      والرابع
أنه موجود : القدر المشترك بٌن وجود الواجب والممكن، النا اذا قلنا

وفهمنا منه ذلك المفهوم البدٌهً الواحد فً جمٌع المصادٌق فقد جاء 
األشتراك وان لم نحمل

1
على ذلك المفهوم بل على انه مصداق لمقابل 

                                                           

محً الدٌن العربً وسهل التستري والشبلً والغزالً والعطار :  ومن الصوفٌة

وجنٌدالبغدادي وابوسعٌد ابوالخٌر ومن اراد مزٌد االطالع فلٌراجع كتاب 
ً گوٌند بتألٌف العالمة الكبٌر جوادالطهرانً استاذ اٌة هللا . عارف وصوفً چه م

 المطلب العاشر حول اقوال العرفاء 114السٌد القائد الخامنئً دام ظله فً صفحه
. والصوفٌه فً التوحٌد

نحمل : الظاهر نحمله بدل



لزم تعطٌل العالم عن  (ونقٌض الوجودهو العدم )تلك الطبٌعة ونقٌضها
المبدأ الموجود نعوذ باهلل منه، وإن لم نفهم شٌئاً فقد عطلنا عقولنا عن 

المعرفة وهذه الوجوه هً عمدة مااستدلوا بها على اشتراك الوجود 
. بٌن الواجب والممكن، والكل فً غٌر محله

فالن التقسٌم كما ٌصح مع وجود المقسم واشتراكه بٌن :      امااالول
االقسام على سبٌل الحقٌقة كذلك ٌصح باعتبار اشتراك االقسام فً 

بعض آثارالمقسم فأن اثر الوجود ثابت فً الممكن والواجب فالٌنافً 
. حٌنئذ صحة التقسٌم مع ما بٌناه من استحالة االشتراك المعنوي

      واماالثانً
1

فالن النقٌضٌن انماال ٌجوز ارتفاعهما عن : 
محلهمامثال العلم والجهل الٌرتفعان عن الذهن الذي هو محل العلم 

والجهل، ولكن ٌرتفعان عن الٌد مثالً النها لٌس مورداً لهما والحركة 
والسكون الٌرتفعان عن الجسم الذي هو محل لهما، ولكن ٌرتفعان عن 

                                                           

ان : توضٌح ذلك . هذا الجواب مبنً على ارجاع النقٌضٌن الى الملكة وعدمها

تقابل (3تقابل الضدٌن (2تقابل النقٌضٌن (1: التقابل على اربعة اقسام 
. تقابل الملكة والعدم(4المتضاٌفٌن 

     وهنا ٌرى المحقق البهبهانً قدس سره ان الوجود والعدم من القسم الرابع 
ٌعنً عدم ما من شأنه ان ٌوجد ووجود ما من شأنه ان ٌنوجد وٌضاف الٌه 
الوجود وعلٌه فالذات االلهٌة المقدسة فوق الوجود والعدم بهذا المعنى وان 

هللا جل وعال ال ٌخلو منه زمان والمكان فلٌس مما ٌتطرق الٌه الوجود والعدم 
فهو ازلً وابدي والحدله فال ٌوجدفٌنوجد والٌعدم فٌنعدم بل هو من االزل والى 

االبد، والحاصل ان المفهوم من العدم انما هو عدم ما ٌقبل االنعدام وٌقابله 
الوجود الذي ٌقبل االنوجاد فهما متقابالن واما الوجود الذي ٌقابل العدم بالمعنى 

وهما النقٌضان اللذان الٌرتفعان والٌجتمعان  وٌكونان بمعنى مطلق  )االول 
فهو وان كان له معنى واحد اال ان  (الثبوت والالثبوت، والتحقق والالتحقق 

النها تشترك باسم -اشتراكه بٌن االشٌاء بالمفهوم فقط واما ان حقٌقة االشٌاء
واحدة فهذه مغالطة والدلٌل علٌها وقد تقدم فً المقدمة ما ٌوضح ذلك - واحد

. فراجع



العلم فالٌد العالم والجاهل، والعلم المتحرك والساكن، وكذلك الوجود 
ٌّة وخارجاً هو  الذي ٌتطّرق فٌه التحدٌد واالتحاد مع الماهٌة هو

ونقٌضه طرفان للماهٌة فالٌرتفعان عنها وهً اماموجودة اومعدومة، 
فال ماهٌة له حتى ٌتطّرق فٌه الوجود الذي » تعالى شأنه«واماالواجب 

اجل و ارفع واعلى من » تعالى«ٌتطّرق فٌه التحدٌد اونقٌضه فوجوده 
. هذا الوجود الذي ٌتطرق فٌه التحدٌد

وهو كون موجودات العالم آٌات وعالمات :      واماالثالث
انه الٌتوقف كونها عالمات على وجود : ففٌه» تعالً شأنه«للباري

سنخٌة بٌنها وبٌنه وٌكفً فٌه انها حادثة محتاجة الى مدّبر وصانع 
دّبرها وصنعها على هذا الوجه المّنظم، بل تدّل على عدم المشابهة 

ُهُم  والسّنخٌة بٌنها وبٌنه واالّ عاد الصانع مصنوعاً والمدّبر مدبَّراً، وَتوَّ
علة لوجود العالم وهو معلول عنه ومن شرائط العلة » تعالى«انه 

ٌّة بٌنهما كسنخٌة الشًء والفٌى َوْهم تعالى « واضح، فانه ٌ تحقق السنخ

ٌّته والتلزم السنخٌة بٌن الفاعل » شأنه موِجُد االشٌاء وفاعلها بمش
رة ومعلوالتها  المختار وافعاله وانما تجب السنخٌة بٌن العلل المضطَّ

. كالنار واحراقها مثالً 
وهولزوم التعطٌل على فرض عدم االشتراك بٌن :      واماالرابع

تعالى «وجود الممكن والواجب، فأقبُح من الجمٌع الن تنزٌَه الواجب 
عن الوجود الذي ٌتطّرق فٌه التحدٌد الٌوجُب التعطٌَل وانما » شأنه

بانه موجود : اذاقلنا: وقوله» تعالى شأنه«ٌوجب سلَب النقائِص عنه 
فان فهمنا منه هذا المفهوم البدٌهً الواحد فً جمٌع مصادٌقه فقد جاء 

انه : األشتراك، وان لم نفهم شٌئاً فقد عطلنا عقلنا عن المعرفة، ففٌه
انه سمٌع بصٌر ): نفهم منه هذا المفهوم البدٌهً كما نفهم من قولنا

مفاهٌَمها االولٌه، ولكن نرٌد منها لوازمها لعلمنا بعدم  (عالم قادر
انه : كذلك ننتقل من قولنا» تعالى شأنه«َتطّرق الصفات فٌه 

موجودالى الوجود الذي الٌتطّرق فٌه التحدٌد واالتحاد مع الماهٌة 



ٌّة وخارجاً،ومن المعلوم  انه لٌس من مراتب الوجود الذي ٌتطّرق  هو
فٌه التحدٌد وان اشترك معه فً التعبٌر فالواجب تعالى شأنه كماانه 
التتطّرق فٌه الماهٌات من الجواهر واالعراض المكانها وحدوثها 
الٌتطّرق فٌه الوجود الذي ٌتطرق فٌه التحدٌد واالتحاد مع الماهٌة 

. خارجاً المكانه وحدوثه
انا النعقل وجوداً غٌر هذا الوجود الذي ٌتطّرق فٌه :      فان قلت
(ان): التحدٌد قلت

1
 ارٌدمن عدم تعقله عدم معرفة هذاالوجود بكنهه 

فهو كذلك، بل ٌجب ان ٌكون كذلك لتنزهه عما ٌوجد فً الممكن 
والبشر الٌحٌط تصّوره بما هو فوق الممكن، وقد وردعنهم علٌهم 

كلما مٌّز تموه باوهامكم فً ادّق معانٌه فهو مخلوق مثلكم : السالم
مردود الٌكم

2
، وان ارٌد من عدم تعقلّه عدم معرفته حتى بالوجه فهو 

ممنوع ألن اآلٌات الدالة على وجوده وتنزٌهه عن كّل ما ٌوجد فً 
. بوجهه» تعالى شأنه«المخلوق كاف فً معرفته 

     بحث حول اصالة الماهٌة والوجود
3

 
ٌّن مما بٌّناه واوضحناه ان توحٌد الباري  » تعالى شأنه«    وقد تب

ٌّن لك من : الٌتوقف اثباته على القول باصالة الوجود لما تب
عن الماهٌة والوجود الذي ٌتطّرق فٌه االتحاد معها » عزوجل«تنّزهه

ًٌّة وخارجاً، مع انه الٌعلم معنى محصل لهذا المبحث الن المراد  هو
من األصالة ان كان هواالستقالل فً الوجود كما ٌظهر من تعلٌلهم 

عدم اصالتهما معاً، بانهما لو كانا اصٌلٌن معاً لزم ان ٌكون كل شٌئ 
انه الاستقالل لكل منهما فٌلزم ان الٌكون شًء منهما : شٌئٌن، ففٌه

اصالً، اذكما ان الماهٌة من دون الوجود مفهوم محض وموهوم 

                                                           

الظاهر سقوط كلمة ان بعد قلت  

والحدٌث عن الباقر علٌه السالم 293وصفحه290صفحه69/بحار االنوارج 

. العنوان لٌس فً اصل الكتاب 



صرف كذلك الوجود من دون الماهٌة الٌكون وجوداً فأن الوجودمالم 
ٌّة و مالم ٌتشخص بالمشخصات الٌكون وجوداً، ضرورة  ٌّن بالماه ٌتع
ان الشًء ما لم ٌتشخص لم ٌوجد كما انه مالم ٌوجد لم ٌتشخص فهما 

جزآن تحلٌلٌان لكل موجود ممكن، وقد اشتهر ان كل ممكن زوج 
تركٌبً وكل زوج تركٌبً ممكن فالٌتحقق موجود فً الخارج االبهما 

ٌّان فً احتٌاج الوجود الخارج وتحققه الى ترّكبه منهما فال  فهما س
وجه الن ٌكون احدهما اصالً واآلخر اعتباّرٌاً، مع ان اصالة الوجود 
ٌّة ٌنافً مع ما ذكروه فً المنطق من تقسٌم الكلًّ الى  ٌّة الماه واعتبار
ًّ الى ما هو ذات الشًء وحقٌقته وهو النوع  ًّ والعرّضً والذات الذات
ًّ الى العرض  والى ما هو جزء الذات وهو الجنس والفصل والعرض

ٌُعقل ان ٌكون ماهو ذات الشًء او جزء ذاته  العام والخاص، اذال 
ٌّاً، واٌضاً لوكانت الماهٌة امراً اعتبارٌاً لزم ان تكون االنواع  اعتبار

المختلفة الحقائق كاألنسان والفرس والبقر والغنم والشجر والحجر 
وهكذا نوعاً واحداً، الن االمر االعتبارّي الٌوجب اختالف الحقٌقة 

ٌّة، والوجود  حتى تصٌر أنواعاً، ولٌس فً البٌن سوى الوجود والماه
حقٌقة واحدة ذومراتب عندهم، والحاصل ان كان المراد من االصل 

االستقالل فً الوجود الٌكون شًء منهما اصال لعدم استقالل كل 
. منهما فً الوجود

      وان كان المراد منه
1

 عدم الخروج عن ذات الشًء فهمااصالن، 
الن الموجود من الممكنات مركب منهما وال منافات فً كون كل 
منهما اصالً حٌنئذ، فكما ان الجنس والفصل اصالن للنوع لتركبه 
منهما فكذلك الوجود والماهٌة بالنسبة الى الموجود من الممكنات 

. لتركبه منهما
      وان كان المراد من االصل وعدمه المتبوع والتابع من دون ان 

ٌكون التابع امراً اعتبارٌاً فٌختلف االمر باختالف االعتبار فبلحاظ 
                                                           

ٌعنً من االصل   



التحلٌل فً مرحلة التصور ٌكون الوجود عارضاً وتابعاً والماهٌة 
ٌّة حٌنئذ اصالً، وٌقال االنسان : معروضاً ومتبوعاً فتكون الماه

. موجود
     وبلحاظ صفحة العٌن والخارج تكون الماهٌة حداً والوجود 

وجود االنسان والفرس : محدوداً، فٌكون الوجود حٌنئذ اصال، وٌقال
. والشجر والحجر مثال

      وان كان المراد من األصل، الحاصل فً األعٌان ومن األمر 
االعتباّري ما كان الخارج ظرفاً لنفسه اللحصوله كما اشتهران كلما 

لزم من وجوده التكرر فهو امر اعتباّري تكون الماهٌة اصال، كما 
اختاره الشٌخ شهاب الدٌن الَسهرورّدي

1
ضرورة ان الموجود فً 

.االعٌان هً الماهٌة، واما الوجود فالخارج ظرف لنفسه اللوجوده
2

 

                                                           

احد الفالسفة المعروفٌن وتنسب الٌه الطرٌقة : شهاب الدٌن السهروردي 

ٌّة فً الفلسفة . االشراق

القول باصالة الوجود معناه انه التحّصل لالشٌاء حقٌقًة وانما الثابت فً : اقول 

ٌّه شجراً وحجراً وانساناً وسماًء وارضاً  الخارج وجود محض فما نراه ونسم
كله وهم وخٌال الن الذي متحصل فً الخارج انما الوجود فقط …وملكاً و

كما جاء فً كتاب بداٌة ):والوجود شئ واحد التماٌز والتفا  وت فٌه فان قلت
ان  (مؤسسة النشر االسالم84ًص1المعارف االلهٌة للسٌد محسن الخرازي ج

وهما وجوده مضافاً الى )اٌجابً وسلبً : ماعدا هللا جل وعال مركب من حدٌن
هذا توهم واضح البطالن فالعدم لٌس شٌئاً حتى تتركب : قلت (سلب الغٌر عنه

ٌّون حٌث قالوا ان : منه الماهٌات فً الخارج واالصل فً هذا الكالم هم البراهم
االنسان مركب من وجود وعدم بعد قولهم بان هللا جل وعال مساٍو للوجود 

الجانب االلهً للدكتور محمد البهً ).وكانوا ٌعتقدون ان هللا حاّل فً هذا العالم
وكٌف كان فالقول باصالة الوجود امراً ٌنكره العقالء فمن البدٌهً  (319ص

ٌّة  عقالً ان الحاصل فً الخارج انما هو الشٌئ بكل خصوصٌاته الشخص
والمعنً لتركبه من الوجود والعدم وبذلك اعترف مالهادي السبزواري مع 

كونه قائالً باصالة الوجود وجعل القول بثوت اصالة الوجود بدلٌل الذوق 



                                                                                                                                           

ٌّة  وهً الدلٌل على حجٌتها حتى )العرفانً ٌعنً بالمكاشفات وااللهامات النفس
غرر فً » فقال ما حاصله تحت عنوان  (لمن حصلت له كما هو معلوم

صحة سلب التحقق والتحّصل عن الماهٌة لٌس بالنظر « اعتبارات الماهٌة 
الدقٌق البرهانً بل باعانة من الذوق العرفانً واما بعد التنزل فالتحقق لذي 

هنا حقٌقً وصحة السلب منتفٌة، وقال فً حواشً ذلك « اي الماهٌة»الواسطة 
صحة سلب الوجود عن الكلً الطبٌعً ضعٌفة وثبوت الوجود له كاد ان ٌكون «

بالحقٌقة فالكلً الطبٌعً موجود بحكم العقل الفكري وهذا حقٌقة عقلٌة مجاز 
هذا وقد عبر » ……عرفانً وبهذا ٌمكن التوفٌق بٌن قولً المثبت والنافً

راجع كشف المراد )العالمة الحلً عن القول باصالة الوجود بانه مذهب سخٌف 
موسسة النشر االسالمً قم - للعالمة الحل29ًفً شرح تجرٌد االعتقاد ص

ثم ان مااستدل له على اصالة الوجود قد اجاب عنه المحقق الشٌخ  (1407
 هذا 186صفحه« عارف وصوفً چه مٌكوٌد» مٌرزا جواد الطهرانً فً كتابه

الرؤٌة الفلسفٌة نقد «وقد اجبنا نحن اٌضاً عن كل استدالالتهم فً كتابنا 
. »وتحلٌل

قد تكرر فً بعض الكتب الفلسفٌة االستدالل بالمكاشفات وااللهامات :تبصرة    
واالشراقات الروحٌة وقد ٌذكر لبعضهم كرامات وفضائل خارقة للعادة وتعزى 
تلك الكرامات للعقٌدة الفلسفٌة التً ٌعتقدها ذلك الفٌلسوف او ٌتخٌل انها مرتبطة 

والجواب انه قان الدلٌل قام على عصمة االنبٌاءوائمة اهل البٌت .بتلك العقٌدة 
واما غٌرهم فال دلٌل على حجٌة مكاشفاتهم  (ع)مضافا للزهراءسٌدة النساء  (ع)

واما ماٌعزى لهم من كرامات .بل هً باطل اذا ما خالفت الدلٌل العقلً
فهً ال ربط » فهً على فرض صحتها النه قد ٌبالئ فً كثٌر منها«واشراقات 

لها بصحة تلك المطالب الفلسفٌة من الفناء باهلل جل وعال واالتصال باالسماء 
اما ان تكون نتٌجة االعمال الصالحة لذلك (1: والصفات بل هً على ثالثة اقسام

الفٌلسوف من بعده ان المحرمات ومواظبته على الواجبات والمستحبات والشك 
ان هذه العبادات لها آثارها للكل والكرامات حاصلة للكل سواؤ كان معتقدا بتلك 

واما ان تكون نتٌجة القٌام بمجموعة من االوراد (2.الفكر الفلسفٌة ام مخالفا لها
الف مرة 30واالذكار المنقولة والتً قسم منها شاق كأن ٌقوم بالذكر الفالنً 

وامثال ذلك وهذا النوع اٌضاً له آثاره وٌحصل للكل والربط لها بالمعتقد بل هو 
نتٌجة ما قام به من اذكار كما ٌنقل ذلك عن السٌدعلً القاضً التبرٌزي حٌث 



           الـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
تــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1
 :

    ولنختم الكالم بما رواه الصدوق قدس سّره فً توحٌده، عن السٌد 
ًّ رضوان هللا علٌه، قال حدثنا علً : الجلٌل عبد العظٌم الحسن

حدثنا : بن احمدبن محمدبن عمران الدقاق، وعلً بن عبدهللا الوراق، قاال
حدثنا ابوتراب عبٌدهللا بن موسى : محمدبن هرون الصوفً، قال

ٌّدي : الرؤٌانً، عن عبدالعظٌم بن عبدهللا الحسنً، قال دخلت على س
علً بن محمدبن علً بن موسى بن جعفربن محمدبن علً بن الحسٌن 

لً مرحباً بك، : فلما بصرنً، قال: بن علً بن ابٌطالب علٌهم السالم
ٌّنا حقاً، قال فقلت له ٌابن رسول هللا صلى : ٌااباالقاسم انت ول

 هللا علٌه واله وسلّم انً ارٌد ان اعرض علٌك دٌنً فان كان مرضٌاً 
انً : هات ٌااباالقاسم، فقلت: فقال» عزوجل«أثبُت علٌه حتى القى هللا 

واحد لٌس كمثله شًء خارج عن » تبارك وتعالى«ان هللا : اقول
الحّدٌن حد االبطال وحد التشبٌه، وانه لٌس بجسم والصورة 

والعرض والجوهر، بل هومجّسم االجسام ومصّور الصوروخالق 
االعراض والجواهر ورّب كل شًء ومالكه وجاعله وُمحِدثه، وان 

عبده ورسوله خاتم النبٌٌن فالنّبً بعده الى  (صلى  هللا علٌه واله)محمداً 
ًّ االمر من بعده : ٌوم القٌامة، واقول ان االمام والخلٌفة وول

                                                                                                                                           

ساكتا ولمدة ساعات » وادي السالم«كان ٌذهب الى مقبرة النجف االشرف 
والقسم االخٌر اعمال المرتاضٌن وهذه لها آثارها (3. وٌقوم باذكار معٌنة

والحاصل انما ماٌتراءى من ان عقٌدة . للصالح والطالح والربط لها بالكرامات
وحدة الوجود اوالموجود وما شابههما هً االساس فً حصول تلك الكماالت 

العالٌة امر باطل ومجانب للصواب بل نجد ان المخالفٌن لهذه المعتقدات 
قدحصلت لهم الكرامات اٌضاً امثال اٌة هللا العظمى النجفً المرعشً فانه قد 

فً حرمه وغٌر ذلك وكان من المخالفٌن  (ع)حصلت له مشاهدة االمام الحسٌن 
(.  183راجع كتاب احقاق الحق المجلد االول ص)شدٌداً لتلك االعتقادات 

العنوان لٌس فً اصل الكتاب  



امٌرالمؤمنٌن على بن ابٌطالب، ثم الحسن ثم الحسٌن ثم علً بن 
الحسٌن ثم محمدبن علً ثم جعفربن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علً 

ومن : بن موسى ثم محمدبن علً ثم انت ٌاموالي، فقال علٌه السالم
وكٌف : فقلت: بعدي الحسن ابنً فكٌف للناس بالخلف من بعده، قال

ٌَحلُّ ذكُره باسمه حتى : ذاك، ٌاموالي، قال ٌُرى شخُصه وال ألنه ال
ٌخرج فٌمؤل االرض قسطاً وعدال كما ملئت جوراً وظلماً،

1
: فقلت

. اقَرْرتُ 
ٌّهم ولً هللا وعدّوهم عدّوهللا وطاعتهم طاعة هللا :      واقول ان ول

ان المعراج حق والمساءله فً القبر : ومعصٌتهم معصٌة هللا، واقول
حق واّن الجنة حق والنار حق والصراط حق والمٌزان حق، وان 

. الساعة آتٌة الرٌب فٌها وان هللا ٌبعث من فً القبور
ان الفرائض الواجبة بعد الوالٌة الصلوة والزكوة والصوم :      واقول

. والحج والجهاد واالمر بالمعروف والنهً عن المنكر
ٌااباالقاسم هذا وهللا دٌن هللا الذي :     فقال علً بن محمدعلٌه السالم

ارتضاه لعباده، فأَثبْت علٌه تّبتك هللا بالقول الثابت فً الحٌوة الدنٌا 
.وفً االخرة

1
 

     اقول
2

وانا العبد الذلٌل علً بن محمدبن علً الموسوي البهبهانً : 
: اشهد بما شهدبه السٌد الجلٌل عبدالعظٌم الحسنً سالم هللا علٌه

                                                           

الرواٌة دالة على حرمة ذكر اسم االمام الحجه عجل هللا تعالى فرجه : اقول 

الشرٌف ومثلها رواٌات اخر دالة على المنع مطلقاً وهو احد االقوال فً المسألة 
كما ذهب الٌه المفٌد والصدوق والطبرسً وغٌرهم وهناك قول بالجواز مطلقاً 
اال فً زمن التقٌة اختاره صاحب الوسائل ونسب الى الشٌخ االنصاري القول 

بكراهة التسمٌة والى المحقق الداماد الحرمة فً المحافل والمجالس ومجمع 
. الناس الغٌر

 طبع جماعة المدرسٌن فً قم المقدسة  81ص» ره«التوحٌد للصدوق 



ان ٌثبتنً علٌه وٌحشرنً مع ساداتً وموالًّ » تعالى شأنه«واسئل هللا
آبائً الطٌبٌن الطاهرٌن المعصومٌن سالم هللا علٌهم اجمعٌن، وقد 

فرغت من تألٌف هذه الوجٌزة فً الرابع والعشرٌن من شهر صفر 
المظفر سنة الرابعة والثمانٌن بعد االلف وثلثمائة من الهجرة على 

مهاجرها االف الصلوة والثناء والتحٌة حررحروفها األقل ناصربن 
. محسن الحمادي رجاء للعفو والمغفرة من هللا وامنائه

شكر وتقدٌر 
     واخٌراً نشكر سماحة حجة االسالم والمسلمٌن الشٌخ عبدالرحٌم 

السلٌمانً سبط موالنا المصنف قدس سره لما ابداه من اهتمام فً 
مراجعة وتصحٌح هذا الكتاب وكذلك نشكر سماحة حجة االسالم 

الشٌخ حسٌن عالفجٌان لمساعدته فً تهٌأة الكتاب للطبع وكذلك نشكر 
االخ المحترم السٌد نورالدٌن مجتهدزاده حفٌد موالنا المصنف 
قدس سره الهتمامه فً نشرو طبع هذا الكتاب فجزاهم هللا خٌر 

. الجزاء
 
 
 
 
 
 

الفهرست 

                                                                                                                                           

وبذلك تّمت تعالٌقنا على  (ره)وانا اشهد بماشهدبه السٌد الجلٌل الحسنً: اقول 

ٌّم وهلل الحمد اوالً وآخرا ًً                                                                                                    هذا الكتاب الق

ماجد الكاظمي 



المقدمة  
مبانً المصنف العقلٌة 

اسئله فً التوحٌد 
فً رد كونه جل وعال مساوٌاً للوجود 

فً رد كونه جل وعال الٌصدر منه اال الوجود 
فً رد كونه جل وعال كل الوجود 

فً رد ان بسٌط الحقٌقة تمام االشٌاء 
فً بٌان مغالطات االستدالل 

فً رد كونه جل وعال صرف الوجود 
كالم ابن سٌنا حول استحالة التعرف علىكنه االشٌاء 

نظرٌة الفٌض االلهً 
هل ان العالم مظهر وجوده عزوجل 

هل ان العالم ظل هللا جل وعال 
فً الجواب على فكرة الوجود التعلقً والربطً 

هل انه عزوجل خلق االشٌاء من كتم العدم 
فً الجواب عن ممانعة االشٌاء لوجوده جل وعال  

فً انه عزوجل فاعل باالرادة واالختٌار 
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