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 2    ابن سينا- اإلهليات

 

 املقالة األوىل

  وفيها مثانية فصول

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .حممد وآله اإلكرمني أمجعني احلمد هللا رب العاملني وصالته على النيب املصطفى

  املقالة األوىل وهي مثانية فصول .الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء يف اإلهليات

  الفصل األول

 يف ابتداء طلب موضوع الفلسفة األوىل

  لتبيني أبنيته يف العلوم

، ما وجب إيراده من معاين العلوم املنطقية والطبيعية والرياضية وإذا قد وفقنا اهللا ويل الرمحة والتوفيق، فأوردنا
أشري إليه  إن العلوم الفلسفية، كما قد: تعريف املعاين احلكمية، ونبتدئ مستعينني باهللا فنقول فباحلري أن نشرع يف

الفرق بينهما وذُكر أن النظرية هي اليت  يف مواضع أخرى من الكتب، تنقسم إىل النظرية وإىل العملية، قد أشري إىل
حبصول العقل بالفعل، وذلك حبصول العلم التصوري والتصديقي  نطلب فيها استكمال القوة النظرية من النفس

كيفية  من أعمالنا وأحوالنا، فتكون الغاية فيها حصول رأي واعتقاد ليس رأياً واعتقاداً يف بأمور ليست هي هي بأا
 .عمل أو كيفية مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل

 ة النظرية حبصول العلم التصوري والتصديقي بأمور هي هيفيها أوالً استكمال القو وأن العملية هي اليت يتطلب

 .بأا أعمالنا، ليحصل منها ثانياً استكمال القوة العملية باألخالق

 .الطبيعية، والتعليمية، واإلهلية: النظرية تنحصر يف أقسام ثالثة هي وذكر أن

بالذات من  ن العوارض اليت تعرض هلاموضوعها األجسام من جهة ما هي متحركة وساكنة، وحبثها ع وأن الطبيعية
 .هذه اجلهة

واملبحوث عنه فيها أحوال تعرض . بالذات، وإما هو ذو كم وأن التعليمية موضوعها إما ما هو كم جمرد عن املادة
 .حدودها نوع مادة، وال قوة حركة وال يؤخذ يف. للكم مبا هو كم

وقد مسعت أيضاً أن اإلهلي هو الذي يبحث يف األسباب .  واحلدبالقوام وأن اإلهلية تبحث عن األمور املفارقة للمادة
 .جده الطبيعي والتعليمي وما يتعلق ما، وعن مسبب األسباب ومبدأ املبادئ وهو اإلله تعاىل األوىل للوجود

ذلك املوضوع للعلم افلهي ما  ومل يتبني لك من. فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فيما سلف لك من الكتب
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وذلك أن يف سائر العلوم قد كان يكون لك . إن تذكرا و باحلقيقة إالّ إشارة جرت يف كتاب الربهان من املنطقه
 واآلن، فلست حتقق حق التحقيق ما. املطلوبة، ومبادئ مسلمة منها تؤلف الرباهني شيء هو موضوع، وأشياء هي

 .أو معىن آخر راد معرفة صفاته وأفعالهاملوضوع هلذا العلم، وهل هو ذات العلة األوىل حىت يكون امل

تفيد تصحيح مبادئ سائر العلوم، وأا هي  وأيضاً قد كنت تسمع أن ههنا فلسفة باحلقيقة، وفلسفة أوىل، وأا
احلكمة هي أفضل علم بأفضل معلوم، وأخرى أن احلكمة هي املعرفة  وقد كنت تسمع تارة أن. احلكمة باحلقيقة

األوىل،  وكنت ال تعرف ما هذه الفلسفة. قنها، وأخرى أا العلم باألسباب األوىل للكلوات اليت هي أصح معرفة
خمتلفة كل واحدة منها تسمى  وما هذه احلكمة، وهل احلدود والصفات الثالث لصناعة واحدة، أو لصناعات

 .حكمة
   

الصفات الثالث  كمة املطلقة، وأنلك اآلن أن هذا العلم الذي حنن بسبيله هو الفلسفة األوىل، وأنه احل وحنن نبني
أن لكل علم موضوعاً خيصه،  وقد علم. اليت رسم ا احلكمة هي صفات صناعة واحدة، وهذه هي الصناعة

املوضوع هلذا العلم هو إنية اهللا تعاىل جده، أو ليس  فلنبحث األن عن املوضوع هلذا العلم، ما هو؟ ولننظر هل
أنه ال جيوز أن يكون ذلك هو املوضوع، وذلك ألن موضوع : لعلم؟ فنقولا كذلك، بل هو شيء من مطالب هذا

ووجود  .وقد علم هذا يف مواضع أخرى. مسلّم الوجود يف ذلك العلم، وإمنا يبحث عن أحواله كل علم هو أمر
 يكن وذلك إلنه إن مل. فيه اإلله تعاىل جده ال جيوز أن يكون مسلّماً يف هذا العلم كاملوضوع، بل هو مطلوب

يف علم آخر، وإما أن يكون مسلّماً يف هذا العلم وغري  كذلك مل خيل إما أن يكون مسلّماً يف هذا العلم أو مطلوباً
وذلك ألنه ال جيوز أن يكون مطلوباً يف علم آخر، ألن العلوم . الوجهني باطالن وكال. مطلوب يف علم آخر

علم خارج عن هذه  وليس يف العلوم احلكمية. ية، وإما منطقيةإما خلقية أو سياسية، وإما طبيعية، ومارياض األخرى
جيوز أن يكون ذلك، وأنت تعرف هذا  القسمة، وليس وال يف شيء منها يبحث عن إثبات األله تعاىل جده، وال

يكون غري مطلوب يف علم آخر ألنه يكون حينئذ غري مطلوب  وال جيوز أيضاً أن. بأدىن تأمل ألصول كررت عليك
بيانه، فإن عليه  بيناً بنفسه، وإما مأيوساً عن بيانه بالنظر، وليس بيناً بنفسه وال مأيوساً عن فيكون إما. ك البتةيف عل
 .عنه إمنا هو يف هذا العلم مث املأيوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟ فبقي أن نبحث. دليالً

وإذا كان البحث . ه، واآلخر من جهة صفاتهوجود أحدمها البحث عنه من جهة: ويكون البحث عنه على وجهني
موضوع هذا العلم، فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه،  عن وجوده يف هذا العلم، مل جيز أن يكون

 أيضاً، أن البحث عن وجوده ال جيوز ان يكون إالّ يف هذا العلم، إذ قد تبني لك من حال وسنبني لك عن قريب

غري جسم، وال قوة جسم، بل  وقد الح لك يف الطبيعيات أن اإلله. ملفارقات للمادة أصالًهذا العلم أنه حبث عن ا
 .فيجب أن يكون البحث عنه هلذا العلم .هو واحد بريئ عن املادة، وعن خمالطة احلركة من كل جهة

ها، إالّ أنه أريد غريباً عن الطبيعيات، ومستعمالً فيها، منه ما ليس من والذي الح لك من ذلك يف الطبيعيات كان
واإلنسياق إىل املقام  يعجل لإلنسان وقوف على إنية املبدأ األول فتتمكن منه الرغبة يف اقتباس العلوم، بذلك أن

يكون هلذا العلم موضوع وتبني لك أن الذي يظن  وملا لك يكن بد من أن. الذي هناك ليتوصل إىل معرفته باحلقيقة



 4    ابن سينا- اإلهليات

هل موضوعه األسباب القصوى للموجودات كلها أربعتها إالّ واحداً منها  :فلننظرأنه هو موضوعه ليس مبوضوعه، 
 .فإن هذا أيضاً قد يظنه قوم. القول به الذي مل يكن

إما أن ينظر فيها مبا هي موجودات أو مبا هي أسباب مطلقة، أو مبا هي  لكن النظر يف األسباب كلها أيضاً ال خيلو
قابل، وذلك  أعين أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا فاعل، وذلك. الذي حنصهاألربعة على النحو  كل واحد من

 .شيء آخر؛ أو من جهة ما هي اجلملة اليت جتمع منها

األمور  يكون النظر فيها مبا هي أسباب مطلقة، حىت يكون الغرض من هذا العلم هو النظر يف ال جيوز أن: فنقول
أن هذا العلم يبحث عن معان  أحدمها، من جهة: ويظهر هذا من وجوه. اليت تعرض لألسباب مبا هي أسباب مطلقة

الكلي واجلزئي، والقوة والفعل، واإلمكان  ليست هي من األعراض اخلاصة باألسباب مبا هي أسباب، مثل
 .والوجوب وغري ذلك

  اخلاصة باألمورأن هذه األمور يف أنفسها حبيث جيب أن يبحث عنها، مث ليست من األعراض مث من البني الواضح

فيبقى أن يكون البحث عنها . العملية وال هي أيضاً واقعة يف األعراض اخلاصة بالعلوم. الطبيعية واألمور التعليمية
 .العلم للعلم الباقي من األقسام وهو هذا

   
ا مل نثبت وجود فإنا م .فأن العلم باألسباب املطلقة حاصل بعد العلم بإثبات األسباب لألمور ذوات األسباب وايضاً

يتقدمها يف الوجود، مل يلزم عند العقل وجود السبب  األسباب للمسببات من األمور بإثبات أن لوجودها تعلقاً مبا
وليس إذا تواىف شيئان، وجب أن يكون أحدمها . احلس فال يؤدي إالّ إىل املوافاة وأما. املطلق، وأن ههنا سبباً ما

علمت، إالّ مبعرفة أن   للنفس لكثرة ما يورده احلس والتجربة فغري متأكد، على ماواإلقناع الذي يقع. لآلخر سبباً
 .واختيارية األمور اليت هي موجودة يف األكثر هي طبيعية

وهذا ليس بيناً أولياً بل هو مشهود، . واألسباب وهذا يف احلقيقة مستند إىل إثبات العلل، واإلقرار بوجود العلل
كان قريباً من العقل، من البني بنفسه أن للحادثات مبدأ ما جيب أن يكون بيناً  وليس إذا. وقد علمت الفرق بينهما

لذلك ليس يف العلوم  مث البيان الربهاين. مثل كثري من األمور اهلندسية املربهن عليها يف كتاب أوقليدس بنفسه
 .األخرى، فإذن جيب أن يكون يف هذا العلم

 علم املبحوث عن أحواله يف املطالب مطلوب الوجود فيه؟ وإذا كان كذلك فبيناملوضوع لل فكيف ميكن أن يكون

وال أيضاً . هذا العلم أيضاً أنه ليس البحث عنها من جهة الوجود الذي خيص كل واحد منها، ألن ذلك مطلوب يف
 يف اجلملة، وإن مل أجزاء اجلملة أقدم من النظر فإن النظر يف. من جهة ما هي مجلة ما وكل، لست أقول مجلي وكلي

قد علمته، فيجب أن يكون النظر يف األجزاء إما يف هذا العلم فتكون هي  يكن كذلك يف اجلزيئيات الكلي باعتبار
 موضوعه، أو يكون يف علم آخر، وليس علم آخر يتضمن الكالم يف األسباب القصوى غري هذا أوىل بأن تكون

فيجب إذن أن يكون  ة ما هي موجودة وما يلحقها من تلك اجلهةوأما إن كان النظر يف األسباب من جه. العلم
 .املوضوع األول هو املوجود مبا هو موجود



 5    ابن سينا- اإلهليات

 هذا النظر، وهو أن هذا العلم موضوعه األسباب القصوى، بل جيب أن يعلم أن هذا كماله فقد بان أيضاً بطالن

 .ومطلوبه

  الفصل الثاين

 يف حتصيل موضوع هذا العلم

إن : حمالة حىت يتبني لنا الغرض الذي هو يف هذا العلم، فنقول لى املوضوع الذي هلذا العلم الفيجب أن ندل ع
موضوعه اجلسم، ومل يكن من جهة ما هو موجود، وال من جهة ما هو جوهر، وال من جهة  العلم الطبيعي قد كان

والعلوم اليت  .ركة والسكونهو مؤلف من مبدئيه، أعين اهليويل والصورة، ولكن من جهة ما هو موضوع للح ما
 .وكذلك اخللقيات. حتت العلم الطبيعي أبعد من ذلك

مأخوذاً يف الذهن مع  الرياضي فقد كان موضوعه إما مقداراً جمرداً يف الذهن عن املادة، وإما مقداراً وأما العلم
ث متجهاً إىل إثبات أنه مقدار جمرد يكن أيضاً ذلك البح ومل. مادة، وإما عدداً جمرداً عن املادة، وإما عدداً يف مادة

 .مادة، بل كان من جهة األحوال اليت تعرض له بعد وضعه أو يف مادة أو عدد جمرد أو يف

 الرياضيات أوىل بان ال يكون نظرها إالّ يف العوارض اليت يلحق أوضاعاً أخص من هذه كذلك والعلوم اليت حتت

 .األوضاع

اليت تستند إىل املعاين املعقولة األوىل من جهة   موضوعه املعاين املعقولة الثانيةوالعلم املنطقي، كما علمت، فقد كان
جمهول، ال من جهة ما هي معقولة وهلا الوجود العقلي الذي ال يتعلق مبادة أصالً  كيفية ما يتوصل ا من معلوم إىل

 .ومل يكن غري هذه العلوم علوم أخرى. يتعلق مبادة غري جسمانية أو

 اجلوهر مبا هو موجود وجوهر، وعن اجلسم مبا هو جوهر، وعن املقدار والعدد مبا مها  عن حالمث البحث

األجسام، وأا كيف  موجودان، وكيف وجودمها، وعن األمور الصورية اليت ليست يف مادة أو هي مادة غري مادة
 .البحث تكون وأي حنو من الوجود خيصها، فما جيب أن جيرد له

وجوده يف احملسوسات، لكن التوهم  ن من مجلة العلم باحملسوسات، وال من مجلة العلم مباوليس جيوز أن يكو
 .والتحديد جيرده من احملسوسات

 .العلم مبا وجوده مباين فهو إذن من مجلة

 .باملادة وإال ملا كان جوهر إالّ حمسوساً أما اجلوهر فبين أن وجوده مبا هو جوهر فقط غري متعلق

 .احملسوسات، فهو مبا هو عدد غري متعلق باحملسوسات يقع على احملسوسات وغريوأما العدد فقد 
   

الطبيعي، ومنه ما يقال مقدار،  املقدار فلفظه أسم مشترك، فيه ما يقال له مقدار، ويعىن به البعد املقوم للجسم وأما
وليس وال واحد منهما . ينهماوقد عرفت الفرق ب. احملدود ويعىن به كمية متصلة تقال على اخلط والسطح واجلسم

فإذا  .باملعىن األول وإن كان ال يفارق املادة فإنه أيضاً مبدأ لوجود األجسام الطبيعية مفارقاً للمادة، ولكن املقدار
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من احملسوسات، بل احملسوسات  كان مبدأ لوجودها مل جيز أن يكون متعلق القوام ا، مبعىن أنه يستفيد القوام
وليس الشكل كذلك، فإن الشكل عارض الزم . احملسوسات فهو إذا أيضاً متقدم بالذات على. متستفيد منه القوا

 فإن احلدود جتب للمقدار من جهة استكمال. متناهياً موجوداً ومحلها سطحاً متناهياً للمادة بعد جتوهرها جسماً

 .علة أولية خلروج املادة إىل الفعل ادة والفإذا كان كذلك مل يكن الشكل موجوداً إالّ يف امل. املادة به وتلزمه من بعد

فأما النظر يف أن وجود أي أحناء . جهة وجوده، ونظراً من جهة عوارضه وأما املقدار باملعىن اآلخر فإن فيه نظراً من
 .أي أقسام املوجود، فليس هو حبثاً أيضاً عن معىن متعلق باملادة الوجود هو، ومن

 . فظاهر أنه خارج عن احملسوساتاملنطق من جهة ذاته فأما موضوع

الذي يتعاطى ما ال يتعلق قوامه باحملسوسات، وال جيوز أن يوضع هلا موضوع  فبني أن هذه كلها تقع يف العلم
مقوالت  فإن بعضها جواهر، وبعضها كميات، وبعضها. هي كلها حاالته وعوارضه إالّ املوجود مشترك تكون

 .ق إالّ حقيقة معىن الوجودأخرى؛ وليس ميكن أن يعمهما معىن حمق

واحد من  وليس وال. يوجد أيضاً أمور جيب أن تتحدد وتتحقق يف النفس، وهي مشتركة يف العلوم وكذلك قد
واملوافق واملخالف، والضد وغري ذلك،  العلوم يتولّى الكالم فيها مثل الواحد مبا هو واحد، والكثري مبا هو كثري،

وليست عوارض خاصة . يأخذ حدودها، وال يتكلم يف حنو وجودها  وبعضها إمنافبعضها يستعملها استعماالً فقط،
 وليست من األمور اليت يكون وجودها إالّ وجود الصفات للذوات وال. العلوم اجلزئية لشيء من موضوعات هذه

يضاً جيوز ان خيتص أ فيكون كل واحد منها مشتركاً لكل شيء وال. أيضاً هي من الصفات اليت تكون لكل شيء
 .موجود مبقولة وال ميكن أن يكون من عوارض شيء إالّ املوجود مبا هو

وأنه جيب أن جيعل املوضوع هلذه  فظاهر لك من هذه اجلملة أن املوجود مبا هو موجود أمر مشترك جلميع هذه،
ا العلن بإيضاح احلال إثباته، حىت حيتاج إىل أن يتكفل علم غري هذ وألنه غين عن تعليم ماهيته وعن. الصناعة ملا قلنا

. فقط يكون إثبات املوضوع وحتقيق ماهيته يف العلم الذي هو موضوعه بل تسليم إنيته وماهيته فيه إلستحالة أن

 .تلحقه مبا هو موجود من غري شرط فاملوضوع األول هلذا العلم هو املوجود مبا هو موجود؛ ومطالبه األمور اليت

والكيف؛ فإنه ليس حيتاج املوجود يف أن ينقسم إليها، إىل   كاجلوهر والكم:وبعض هذه األمور هي له كاألنواع
 وبعض هذه كالعوارض. إىل انقسامات، حىت يلزمه اإلنقسام إىل اإلنسان وغري اإلنسان إنقسام قبلها، حاجة اجلوهر

 حيتاج املوجود يف ليس اخلاصة، مثل الواحد والكثري، والقوة والفعل، والكلي واجلزئي، واملمكن والواجب؛ فإنه
 .تعليمياً أو خلقياً أو غري ذلك قبول هذه األعراض واالستعداد هلا إىل أن يتخصص طبيعياً أو

   
املوجودات فيه، ألن  يقول، إنه إذا جعل املوجود هو املوضوع هلذا العلم مل جيز أن يكون إثبات مبادئ ولقائل أن

هذا أن النظر يف املبادئ أيضاً هو حبث عن  فاجلواب عن. دئهالبحث يف كل علم هو عن لواحق موضوعه ال عن مبا
غري مقوم له وال ممتنع فيه؛ بل هو بالقياس إىل طبيعة املوجود أمر  عوارض هذا املوضوع، ألن املوجود كونه مبدأ

 حيتاج أيضاً وال. ألنه ليس شيء أعم من املوجود، فيلحق غريه حلوقاً أولياً. العوارض اخلاصة به عارض له، ومن
مث املبدأ ليس املبدأ للموجود . يكون مبدأ املوجود إىل أن يصري طبيعياً أو تعليمياً أو شيئاً آخر حىت يعرض له أن
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فاملبدأ . مبدأ لنفسه؛ بل املوجود كله ال مبدأ له، إمنا املبدأ للموجود املعلول كله، ولو كان املبدأ للموجود كله لكان
عن مبادئ بعض ما  ون هذا العلم يبحث عن مبادئ املوجود مطلقاً، بل إمنا يبحثفال يك. مبدأ لبعض املوجود هو

مبادئها املشتركة، إذ هلا مبادئ يشترك فيها مجيع ما  فيه كسائر العلوم اجلزئية؛ فإا وإن كانت ال تربهن على وجود
 . فيهاتربهن على وجود ما هو مبدأ ملا بعدها من األمور اليت ينحوه كل واحد منها، فإا

 ما يبحث عن األسباب القصوى، فإا األسباب لكل موجود: ينقسم ضرورة إىل أجزاء منها ويلزم هذا العلم أن

موجود معلول ال  معلول من جهة وجوده، ويبحث عن السبب األول الذي يفيض عنه كل موجود معلول مبا هو
ومنها مايبحث عن مبادئ . للموجود لعوارضومنها ما يبحث عن ا. وجود متحرك فقط أو متكمم فقط. بل ما هو

العلم يف األعلى، مثل مبادئ الطب يف الطبيعي، واملساحة يف  وألن مبادئ كل علم أخص هي مسائل. العلوم اجلزئية
 .هذا العلم أن يتضح فيه مبادئ العلوم اجلزئية اليت تبحث عن أحوال اجلزئيات املوجودة اهلندسة، فيعرض إذن يف

إىل ختصيص حيدث معه  بحث عن أحوال املوجود، واألمور اليت هي له كاألقسام واألنواع، حىت يبلغفهذا العلم ي
. الرياضي فيسلمه إليه، وكذلك يف غري ذلك موضوع العلم الطبيعي فيسلمه إليه، وختصيص حيدث معه موضوع

 يف أسباب املوجود املعلول فتكون إذن مسائل هذا العلم.ونقرر حاله وما قبل ذلك التخصيص كاملبدأ فنبحث عنه
 .معلول، وبعضها يف عوارض املوجود، وبعضها يف مبدئ العلوم اجلزئية مبا هو موجود

العلة األوىل  املطلوب يف هذه الصناعة وهو الفلسفة األوىل، ألنه العلم بأول األمور يف الوجود، وهو فهذا هو العلم
أفضل علم بافضل معلوم؛ فإا أفضل   أيضاً احلكمة اليت هيوهو. وأول األمور يف العموم، وهو الوجود والوحدة

وهو . وهو أيضاً معرفة األسباب القصوى للكل. وباألسباب من بعده علم أي اليقني، بأفضل املعلوم أي اهللا تعاىل
املوجود مبا هو  ذإ.وله حد العلم اإلهلي الذي هو أنه علم باألمور املفارقة للمادة يف احلد والوجود أيضاً املعرفة باهللا،

. على املادة وغري متعلق الوجود بوجودها موجود ومبادئه وعوارضه ليس شيء منها، كما اتضح، إالّ متقدم الوجود

 ذلك املعىن غري حمتاج الوجود إىل املادة، بل. املادة، فإمنا يبحث فيه عن معىن وإن البحث يف هذا العلم عما ال يتقدم

وبعضها خيالط املادة، ولكن . أصالً فبعضها بريئة عن املادة وعالئق املادة: ي أقسام أربعةاألمور املبحوث عنها فيه ه
وبعضها قد يوجد يف املادة وقد توجد ال يف املادة مثل العلية . له خمالطة السبب املقوم املتقدم وليست املادة مبقوم

اجلملة  تحقق إىل وجود املادة، وتشترك هذههي هي أن ال تكون مفتقرة ال الذي هلا بالشركة مبا والوحدة، فيكون
أمور مادية، كاحلركة والسكون، ولكن  وبعضها. أيضاً يف أا غري مادية الوجود أي غري مستفادة الوجود من املادة

فإذا أخذ هذا القسم مع األقسام األخرى . بل حنو الوجود الذي هلا ليس املبحوث عنه يف هذا العلم حاهلا يف املادة،
 .البحث عنها هو من جهة معىن غري قائم الوجود باملادة كت يف يف أن حنواشتر

كان يوضع فيها ما هو متحدد باملادة، لكن حنو النظر والبحث عنه كان من جهة معىن  وكما أن العلوم الرياضية قد
فقد . لك احلال ههناكذ متحدد باملادة، وكان ال خيرجه تعلق ما يبحث عنه باملادة عن أن يكون البحث رياضياً، غري

 .ظهر والح أن الغرض يف هذا العلم أي شيء هو
   

أما . وجه العلم يشارك اجلدل والسفسطة من وجه، وخيالفهما من وجه، وخيالف كل واحد منهما من وهذا
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. ويتكلم فيه احلديل والسوفسطائي مشاركتهما فألن ما يبحث عنه يف هذا العلم ال يتكلم فيه صاحب علم جزئي،

. فيلسوف أول ال يتكلم يف مسائل العلوم اجلزئية وذانك يتكلمان ما املخالفة فألن الفيلسوف األول من حيث هووأ

وأما خمالفة  .خاصة فبالقوة، ألن الكالم اجلديل يفيد الظن ال اليقني كما علمت يف صناعة املنطق وأما خمالفته للجدل
به انه حكيم يقول احلق وإن مل يكن  نفسه، وذلك يريد أن يظنالسوفسطائية فباإلرادة، وذلك ألن هذا يريد احلق 

 .حكيماً

  الفصل الثالث

 يف منفعة هذا العلم ومرتبته وامسه

وقفت يف العلوم اليت قبل هذا على أن الفرق بني النافع وبني اخلري ما  وأما منفعة هذا العلم، فيجب أن تكون قد
هي املعىن الذي  وأن النافع هو السبب املوصل بذاته إىل اخلري، واملنفعةبني الضار وبني الشر ما هو،  هو، وأن الفرق

 .يوصل به الشر إىل اخلري

حتصيل كمال النفس اإلنسانية بالفعل : كلها تشترك يف منفعة واحدة وهي وإذ قد تقرر هذا فقد علمت أن العلوم
متجهاً إىل هذا  فعة العلوم مل يكن القصدولكنه إذا فُتش يف رؤوس الكتب عن من. للسعادة األخروية مهيئة إياها

 .يتوصل منه إىل حتقيق علم آخر غريه املعىن، بل إىل معونة بعضها يف بعض، حىت تكون منفعة علم ما هي معىن

فأما املطلق فهو أن يكون النافع . قوالً مطلقاً، وقد يقال قوالً متخصصاً وإذا كانت املنفعة ذا املعىن فقد يقال
وهو الغاية له  حتقيق علم آخر كيف كان، وأما املتخصص فأن يكون النافع موصالً إىل ما هو أجلّ منه، موصالً إىل

وإذا أخذنا املنفعة باملعىن . هلذا العلم منفعة فإذا أخذنا املنفعة باملعىن املطلق كان. إذ هو ألجله بغري انعكاس
 .ائر العلوم تنتفع بهينفع يف علم غريه، بل س املتخصص كان هذا العلم أجل من أن

قسم يكون املوصل منه موصالً إىل معىن أجل منه؛ : أقسامها كانت ثالثة أقسام لكن إذا قسمنا املنفعة املطلقة إىل
وهو أن يفيد  املوصل منه موصالً إىل معىن مساٍو له؛ وقسم يكون املوصل منه موصالً إىل معىن دونه، وقسم يكون

واإلفادة، والعناية، والرياسة، أو شيء مما  لب له أسم خاص كان األوىل به اإلفاضة،وهذا إذا ط. يف كمال دون ذاته
 .هذا الباب عثرت عليه يشبه هذا إذا استقريت األلفاظ الصاحلة يف

وأنت . حتصل من األشرف يف األخس فليس تشبه اخلدمة وأما اإلفادة اليت. واملنفعة املتخصصة قريبة من اخلدمة
واملخدوم أيضاً ينفع اخلادم، أعين املنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة  فع املخدوم،تعلم أن اخلادم ين

اجلزئية، والتحقق ملاهية  اخلاص نوعاً آخر، فمنفعة هذا العلم الذي بينا وحهها هي إفادة اليقني مببادئ العلوم ووجه
 .األمور املشترك فيها، وإن مل تكن مبادئ

الذي هو  س للمرؤوس، واملخدوم للخادم، إذ نسبة هذا العلم إىل العلوم اجلزئية نسبة الشيءالرئي فهذا إذن منفعة
فكما أن ذلك مبدأ لوجود تلك، فكذلك  .املقصود معرفته يف هذا العلم إىل األشياء املقصود معرفتها يف تلك العلوم
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 .العلم به مبدأ لتحقق العلم بتلك

 .عد العلوم الطبيعية والرياضيةهذا العلم فهي أن يتعلم ب وأما مرتبة

والتغري،  الكون، والفساد،: كثرياً من األمور املسلّمة يف هذا مما تبني يف علم الطبيعي مثل أما الطبيعية، فألن
 .وغري ذلك واملكان، والزمان وتعلق كل متحرك مبحرك، وانتهاء املتحركات إىل حمرك أول،

تعاىل، ومعرفة املالئكة الروحانية وطبقاا،   العلم هو تدبري الباريوأما الرياضية، فألن الغرض األقصى يف هذا
 ميكن أن يتوصل إالّ بعلم اهليئة، وعلم اهليئة ال يتوصل إليه إالّ بعلم احلساب ومعرفة النظام يف ترتيب األفالك، ليس

 .ية يف هذا العلمضرور وأما املوسيقى وجزئيات الرياضيات واخللقيات والسياسة فهي نوافع غري. واهلندسة

الطبيعة والتعاليم إمنا تربهن يف هذا العلم وكانت مسائل  إنه إذا كانت املبادئ يف علم: إالّ أن لسائل أن يسأل فيقول
 وكانت مسائل ذينك العلمني تصري مبادئ هلذا العلم، كان ذلك بياناً دورياً ويصري آخر العلمني تربهن باملبادئ،

وإمنا . يف كتاب الربهان نفسه، والذي جيب أن يقال يف حل هذه الشبهة هو ما قد قيل وشرحاألمر بياناً للشيء من 
    :نورد منه مقدار الكفاية يف هذا املوضوع فنقول

بل رمبا كان املبدأ  للعلم ليس إمنا يكون مبدأ ألن مجيع املسائل تستند يف براهينها إليه بفعل أو بقوة، إن املبدأ
العلوم مسائل براهينها ال تستعمل وصفاً البتة؛ بل إمنا  بعض هذه املسائل، مث قد جيوز أن تكون يفمأخوذاً يف براهني 

املكتسب  على أنه إمنا يكون مبدأ العلم باحلقيقة إذا كان يفيد أخذه اليقني. برهان عليها تستعمل املقدمات اليت ال
وباحلري أن يقال له مبدأ على . آخر أ العلم على حنٍومن العلة، وأما إذا كان ليس يفيد العلة، فإمنا يقال له مبد

 .يفيد الوجود فقط حسب ما يقال للحس مبدأ، من جهة أن احلس مبا هو حس

بنفسه، وجيوز أن يكون بيانه يف الفلسفة األوىل مبا ليس  فقد ارتفع إذن الشك، فإن املبدأ الطبيعي جيوز أن يكون بيناً
ال  تتبني به مسائل أخرى حىت يكون ما هو مقدمة يف العلم األعلى إلنتاج ذلك املبدأأمنا  يتبني به فيما بعد، ولكن

 .يتعرض له يف انتاجه من ذلك املبدأ، بل له مقدمة أخرى

العلم  مث يفيدنا هذا" اللم"وإن مل يفدنا فيه برهان " أن"الطبيعي أو الرياضي أفادنا برهان  وقد جيوز أن يكون العلم
 . خصوصاً يف العلل الغائية البعيدة"ِلم"فيه برهان 

بيانه من  يكون ما هو مبدأ بوجه ما هلذا العلم من املسائل اليت يف العلوم الطبيعية ليس يف فقد اتضح إنه إما أن
من مبادئ هي مسائل يف هذا العلم، لكن  مبادئ تتبني يف هذا العلم، بل من مبادئه بينة بنفسها؛ وإما أن يكون بيانه

ملسائل أخرى؛ وإما أن تكون تلك املبادئ ألمور من هذا العلم   فتصري مبادئ لتلك املسائل لعينها بلليس تعود
بيان دور  ومعلوم أن هذا األمر إذا كان على هذا الوجه مل يكن. أن نبني يف هذا العلم ملّيته لتدل على وجود ما يراد

 .البتة، حىت يكون بياناً يرجع إىل أخذ الشيء يف بيان نفسه

فإنه . آخر أن يف نفس األمر طريقاً إىل أن يكون الغرض من هذا العلم حتصيل مبدأ إالّ بعد علم وجيب أن تعلم
طريق اإلستدالل من األمور احملسوسة، بل  سيتضح لك فيما بعد إشارة إىل أن لنا سبيالً إىل إثبات املبدأ األول ال من

اجب الوجود ومتنع أن يكون متغرياً أو متكثرأ يف جهة، و من طريق مقدمات كلية عقلية توجب للوجود مبدأ
لكن لعجز أنفسنا ال نقوى على . وأن يكون الكل جيب عنه على ترتيب الكل وتوجب أن يكون هو مبدأ للكل،
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يف بعض مجل مراتب  الطريق الربهاين الذي هو سلوك عن املبادئ إىل الثواين، وعن العلة إىل املعلول، إالّ سلوك ذلك
 .جودات منها دون تفصيلاملو

يكون مقدماً على العلوم كلها، إالّ أنه من جهتنا يتأخر عن العلوم كلها، فقد  فإذن من حق هذا العلم يف نفسه أن
 .على مرتبة هذا العلم من مجلة العلوم تكلمنا

ة وسكون، بل مجلة ويعين بالطبيعة ال القوة اليت هي مبدأ حرك". الطبيعة ما بعد: "وأما أسم هذا العلم فهو أنه
 .عن املادة اجلسمانية وتلك القوة واألعراض الشيء احلادث

 واجلرم الطبيعي هو اجلرم احملسوس مبا له من اخلواص. الطبيعي الذي له طبيعة الطبيعة، للجرم: فقد قيل أنه قد يقال

ونتعرف عن أحواله نشاهد  ،فإن أول ما نشاهد الوجود. بعدية بالقياس إلينا" ما بعد الطبيعة"ومعىن . واألعراض
ما قبل "إذا اعترب بذاته، فهو أن يقال له علم  وأما الذي يستحق أن يسمى به هذا العلم. هذا الوجود الطبيعي

 .هذا العلم، هي بالذات والعموم، قبل الطبيعة ، ألن األمور املبحوث عنها يف"الطبيعة

 ،"قبل الطبيعة" ينظر فيها يف احلساب واهلندسة، هي أيضاً الرياضية احملضة اليت إن األمور: ولكنه لقائل أن يقول
فيجب أن يكون علم احلساب  وخصوصاً العدد فإنه ال تعلق لوجوده بالطبيعة البتة، ألنه قد يوجد ال يف الطبيعة،

 ."ما قبل الطبيعة"واهلندسة علم 
   

اخلطوط والسطوح  ظر فيه منها إمنا هو يفأما اهلندسة فما كان الن: أن يقال يف هذا التشكيك هو أنه فالذي جيب
وما كان . الالزمة له أوىل بذلك فمعلوم أن موضوعه غري مفارق للطبيعة يف القوام، فاألعراض. واسمات

أنه مستعد ألية نسبة اتفقت، وليس ذلك للمقدار مبا هو مبدأ  موضوعه املقدار املطلق فيؤخذ فيه املقدار املطلق على
وقد عرف يف شرحنا للمنطقيات والطبيعيات الفرق بني املقدار الذي . هو مقدار وعرض ؛ بل مباللطبيعيات وصورة

وإذا كان ذلك فليس . باإلشتراك يعد اهليويل مطلقاً، وبني املقدار الذي هو كم، وأن أسم املقدار يقع عليهما هو
. ملقدار املقول على اخلط والسطح واجلسمللجسم الطبيعي، بل ا موضوع اهلندسة باحلقيقة هواملقدار املعلوم املقوم

 .املختلفة وهذا هو املستعد للنسب

إالّ أن يكون ". ما بعد الطبيعة"هو علم  وأما العدد فالشبهة فيه آكد، ويشبه يف ظاهر النظر أن يكون علم العدد
يعة، فيكون قد سمي هذا من كل الوجوه للطب" ما هو مباين"وهو علم  إمنا يعىن به شيء آخر،" ما بعد الطبيعة"علم 

وكثرياً ما . هذا العلم كما يسمى هذا العلم بالعلم اإلهلي أيضاً، ألن املعرفة باهللا تعاىل هي غاية. فيه العلم بأشرف ما
فيكون كأن هذا العلم هو العلم . الذي هو كالغاية تسمى األشياء من جهة املعىن األشرف، واجلزء األشرف، واجلزء

وحينئذ إذا كانت . األول، هو معرفة ما يفارق الطبيعة من كل وجه شرف اجزاءه، ومقصودهالذي كماله، وأ
 .هذا بإزاء هذا املعىن ال يكون لعلم العدد مشاركة له يف معىن هذا اإلسم، فهذا التسمية موضوعاً

موضوعه ليس هو سيظهر لك أن  هو أنه" ما بعد الطبيعة"ولكن البيان احملقق لكون علم احلساب خارجاً عن علم 
وقد يوجد يف األمور الطبيعية، وقد يعرض له وضع يف  العدد كل كل وجه، فإن العدد قد يوجد يف األمور املفارقة،

وإن كان ال ميكن أن يكون العدد موجوداً، إالّ عارضاً لشيء يف . له الوهم جمرداً عن كل شيء وهو عارض
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 ارقة، امتنع أن يكون موضوعاً ألية نسبة اتفقت من الزيادةالعدد وجوده يف األمور املف فما كان من.الوجود

ألي زيادة اتفقت، وألي  والنقصان، بل إمنا يثبت على ما هو عليه فقط، بل إمنا جيب أن يوضع حبيث يكون قابالً
 مجيعاً من املعدودات، أو كان يف الوهم؛ ويف احلالني نسبة اتفقت إذا كان يف هيويل األجسام اليت هي بالقوة كل حنو

احلساب من حيث ينظر يف العدد إمنا ينظر فيه وقد حصل له اإلعتبار الذي إمنا  هو غري مفارق للطبيعة، فإذن علم
الوهم ذه الصفة،  عند كونه يف الطبيعة، ويشبه أن يكون أول نظره فيه هو يف الوهم، ويكون إمنا هو يف يكون له

 .وتنقسم  جتتمع وتفترق وتتحددألنه وهم له مأخوذ من أحوال طبيعية هلا أن

عدد مطلقاً؛ بل هو يف عوارضه من  فاحلساب ليس نظراً يف ذات العدد، وال نظراً يف عوارض العدد من حيث هو
 .مادي أو ومهي إنساين يستند إىل املادة حيث هو يصري حبال تقبل ما أشري إليه، وهو حينئذ

 . ال يتعلق باملادة وال يستند إليها، فهو هلذا العلممن حيث وأما النظر يف ذات العدد، وفيما يعرض له

   الفصل الرابع

 يف مجلة ما يتكلم فيه يف هذا العلم

نسبة الشيء واملوجودات إىل املقوالت؛ وحال العدم؛ وحال الوجوب،  فينبغي لنا يف هذه الصناعة أن نعرف حال
  النظر يف القوة والفعل؛ وأن ننظر يف حالوشرائطه؛ وحال اإلمكان وحقيقته، وهو بعينه أي الوجود الضروري

ليس حيتاج املوجود يف ان  الذي بالذات والذي بالعرض؛ ويف احلق والباطل؛ ويف حال اجلوهر، وكم أقسام هو، ألنه
ههنا جواهر خارجة عنهما، فيجب أن نعرف حال اجلوهر  يكون جوهراً موجوداً إىل أن يصري طبيعياً أو تعليمياً، فإن

وهل هو مفارق أو غري مفارق، ومتفق النوع أو خمتلف، وما نسبته إىل الصورة،  كاهليويل، وأنه كيف هو،الذي هو 
واحد  الصوري كيف هو، وهل هو أيضاً مفارق أو ليس مبفارق، وما حال املركب، وكيف حال كل أن اجلوهر

 .منهما عند احلدود، وكيف مناسبة ما بني احلدود واحملدودات

وكيفية احلدود  وهر بنوع ما هو العرض، فينبغي أن نتعرف يف هذا العلم طبيعة العرض، وأصنافه،اجل وألن مقابل
فيه أن يظن أنه جوهر وليس جبوهر،  اليت حتد ا األعراض، ونتعرف حال مقولة مقولة من األعراض، وما أمكن

دم والتأخر، ونعرف كذلك بعض يف الوجود حبسب التق فنبني عرضيته، ونعرف مراتب اجلواهر كلها بعضها عن
 .حال األعراض

   
وهل هلاوجود  ذا املوضوع أن نتعرف حال الكلي واجلزئي؛ والكل واجلزء؛ وكيف وجود الطبائع الكلية، ويليق

 .والنفس يف األعيان اجلزئية؛ وكيف وجودها يف النفس، وهل هلا وجود مفارق لألعيان

يف كونه علة أو معلوالً إىل أن يكون  رامها، وألن املوجود ال حيتاجوهناك نتعرف حال اجلنس والنوع، وما جيري جم
نتبع ذلك الكالم يف العلل، وأجناسها، وأحواهلا، وأا كيف ينبغي أن  فباحلري أن. طبيعياً أو تعليمياً أو غري ذلك

يف الفعل  ن نتكلموأ. بينها وبني املعلوالت، ويف تعريف الفرقان بني املبدأ الفاعلي، وبني غريه تكون احلال
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وأما يف كل طبقة يذهب إىل علٍة  ويف تعريف الفرقان بني الصورة والغاية، واثبات كل واحد منهما،. واإلنفعال
 .أوىل

الكالم يف التقدم والتأخر واحلدوث، وأصناف ذلك، وأنواعه، وخصوصية كل  ونبني الكالم يف املبدأ واإلبتداء، مث
ووجه خماطبة من   الطبيعة ومتقدماً عند العقل، وحتقيق األشياء املتقدمة عند العقل،يكون متقدماً يف نوع منه، وما

 .نقضناه انكرها، فما كان فيه من هذه األشياء رأي مشهور خمالف للحق

للوجود فيلزمنا أن ننظر أيضاً يف الواحد،  فهذه وما جيري جمراها لواحق الوجود مبا هو وجود، وألن الواحد مساوق
 .الكثري، ونعرف التقابل بينهما رنا يف الواحد وجب أن ننظر يفوإذا نظ

املوجودات، وما نسبة الكم املتصل، الذي يقابله بوجه ما، إىل  وهناك جيب أن ننظر يف العدد، وما نسبته إىل
 بتالباطلة كلها فيه، ونعرف أنه ليس شيء من ذلك مفارقاً وال مبدأ للموجودات، ونث املوجودات، ونعد اآلراء

الشبيه، واملساوي، : الواحد العوارض اليت تعرض لألعداد، والكميات املتصلة، مثل األشكال وغريها، ومن توابع
أن نتكلم يف كل واحد من هذه ومقابالا، وأا مناسبة  فيجب. واملوافق، واانس، واملشاكل، واملماثل، واهلو هو

 انس، وغري املشاكل، والغري باجلملة، واخلالف، والتقابل،وغري املساوي، وغري ا للكثرة مثل الغري الشبيه،

 .وأصنافها، والتضاد باحلقيقة، وماهيته

فنثبت املبدأ األول وأنه واحد حق يف غاية اجلاللة، ونعرف أنه من كم وجه  مث بعد ذلك ننتقل إىل مبادئ املوجودات
وأنه  ادر على كل شيء، وما معىن أنه يعلم، وأنه كيف يعلم كل شيء، وكيف هو ق"حق"كم وجه  ، ومن"واحد"

اجلمال احلق، ونفسخ ما قيل  يقدر، وأنه جواد، وأنه سالم أي خري حمض، معشوق لذاته، وهو اللذيذ احلق، وعنده
 .إىل املوجودات عنه، وما أول األشياء اليت توجد عنه وظُن فيه من اآلراء املضادة للحق، مث نبني كيف نسبته

الفلكية  مبتدئة من اجلواهر امللكية العقلية، مث اجلواهر امللكية النفسانية، مث اجلواهر نه املوجوداتمث كيف تترتب ع
هذه األشياء، وكيف هو مبدأ هلا فاعلي،  مث اإلنسان وكيف تعود إليه. السماوية، مث هذه العناصر، مث املكونات عنها
ية إذا انقطعت العالقة بينها وبني الطبيعة، وأي مرتبة النفس اإلنسان وكيف هو مبدأ هلا كمايل، وماذا تكون حال

اهللا، وعلى  وندل فيما بني ذلك على جاللة قدر النبوة، ووجوب طاعتها، وأا واجبة من عند. وجودها تكون مرتبة
صناف ونعرف أ. يكون هلا السعادة األخروية األخالق واألعمال اليت حتتاج إليها النفوس اإلنسانية مع احلكمة يف أن

 .السعادات

 .كتابنا هذا، واهللا املستعان به على ذلك فإذا بلغنا هذا املبلغ ختمنا

  الفصل اخلامس

 يف الداللة على املوجود

  والشيء وأقسامها األول، مبا يكون فيه تنبيه على الغرض
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االرتسام مما يحتاج   ذلكاملوجود، والشيء، والضروري، معانيها ترتسم يف النفس ارتساماً أولياً، ليس إن: فنقول

مبادئ أولية، يقع التصديق هلا لذاا، ويكون  فأنه كما أن يف باب التصديق. إىل أن يجلب بإشياء أعرف منها
بالبال أو مل يفهم اللفظ الدال عليها، مل ميكن التوصل إىل معرفة ما يعرف ا،  التصديق بغريها، بسببها، وإذا مل خيطر

حماوالً إلفادة علم ليس يف   الذي حياول أخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به عليها من األلفاظمل يكن التعريف وإن
ورمبا كان ذلك بأشياء هي يف نفسها أخفى من املراد . إليه الغريزة؛ بل منبها على تفهيم ما يريده القائل ويذهب

اء هي مبادئ للتصور، وهي متصورة كذلك يف التصورات أشي. وعبارة ما صارت أعرف تعريفه، لكنها لعلة ما
بالبال، بإسٍم أو بعالمة، رمبا  وإذا أريد أن يدل عليها مل يكن ذلك باحلقيقة تعريفاً هول؛ بل تنبيها وأخطاراً لذواا،

 .أظهر داللة كانت يف نفسها أخفى منه، لكنها لعلة ما وحال ما تكون

من حيث أنه هو املراد ال غريه، من غري  ر ذلك املعىن بالبال،فإذا استعملت تلك العالمة تنبهت النفس على إخطا
كان كل تصور حيتاج إىل أن يسبقه تصور قبله لذهب األمر يف ذلك إىل  أن تكون العالمة باحلقيقة معلمة إياه، ولو

 .لَدار غري النهاية، أو

وهلذا . وجود، والشيء الواحد وغريهكامل وأوىل األشياء بأن تكون متصورة ألنفسها األشياء العامة لألمور كلها،
ولذلك من حاول أن يقوم فيها شيئاً . البتة، أو بيان شيء أعرف منها ليس ميكن أن يبين شيء منها ببيان ال دور فيه

أقسام  إن من احلقيقة املوجود أن يكون فاعالً أو منفعالً؛ وهذا إن كان وال بد من: كمن يقول وقع يف إضطراب،
املوجود وال يعرفون البتة أه جيب ان  ومجهور الناس يتصورون حقيقة. جود أعرف من الفاعل واملنفعلاملوجود، واملو

مل يتضح يل ذلك إالّ بقياس ال غري، فكيف يكون حال من يروم أن يعرف  يكون فاعالً أو منفعالً، وأنا إىل هذه الغاية
 إن الشيء هو الذي: له؟ وكذلك قول من قالبصفة له، حتتاج إىل بيان حىت يثبت وجودها  حال الشيء الظاهر

هذا تعريفاً للشيء؟  ، فكيف يكون"الشيء"أخفى من " اخلرب"و " الشيء"أخفى من " يصح"يصح عنه اخلرب، فإن 
أو أنه " ما"أو أنه " أمر"أو أنه " شيء"منهما أنه  وإمنا تعرف الصحة ويعرف اخلرب بعد أن يستعمل يف بيان كل واحد

ألسم الشيء، فكيف يصح أن يعرف الشيء تعريفاً حقيقياً مبا مل يعرف إالّ به؟ نعم   ذلك كاملرادفات، ومجيع"الذي"
اخلرب، تكون كأنك  وأما باحلقيقة فإنك إذا قلت إن الشيء هو ما يصح عنه. كان يف ذلك أو أمثاله تنبيه ما رمبا

معىن واحد، فتكون قد " الشيء"و" ذيال"و "ما"إن الشيء هو الشيء الذي يصح اخلرب عنه، ألن معىن : قلت
 .أخذت الشيء يف حد الشيء

الوجود  إن معىن: أن يقع ذا أو ما يشبهه، مع فساد مأخذه، تنبيه بوجه ما على الشيء، ونقول على أننا ال ننكر
د، وال أمساء مترادفة على معىن واح فاملوجود واملثبت واحملصل. ومعىن الشيء متصوران يف األنفس، ومها معنيان

 .الكتاب نشك يف أن معناها قد حصل يف نفس من يقرأ هذا

أمر حقيقة هو ا ما هو، فاملثلث  والشيء وما يقوم مقامه قد يدل به على معىن آخر يف اللغات كلها، فإن لكل
وجود الذي رمبا مسيناه الوجود اخلاص، ومل نرد به معىن ال حقيقة أنه مثلث، وللبياض حقيقة أنه بياض، وذلك هو

 يدل به أيضاً على معاين كثرية، منها احلقيقة اليت عليها الشيء، فكأنه ما عليه يكون فإن لفظ الوجود. اإلثبايت
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 .الوجود اخلاص للشيء
   

اخلاصة به غري  أنه من البني أن لكل شيء حقيقة خاصة هي ماهيته، ومعلوم أن حقيقة كل شيء: فنقول ونرجع
يف األعيان، أو يف األنفس، أو مطلقاً  حقيقة كذا موجودة إما: وذلك ألنك إذا قلتالوجود الذي يرادف اإلثبات، 

إن حقيقة كذا، حقيقة كذا، أو أن حقيقة كذا حقيقة، لكان : ولوقلت .يعمها مجيعاً، كان هلذا معىن حمصل مفهوم
منه أن  ما جيهل؛ واقل إفادةإن حقيقة كذا شيء، لكان أيضاً قوالً غري مفيد : ولو قلت. مفيد حشواً من الكالم غري

: وأما إذا قلت. كذا حقيقة موجودة إن حقيقة: إن احلقيقة شيء، إالّ أن يعىن بالشيء، املوجود، كأنك قلت: تقول

ألنك تضمر يف نفسك أنه شيء آخر خمصوص . وأفاد حقيقة أ شيء ما، و حقيقة ب شيء آخر، فإمنا صح هذا
ولوال هذا اإلضمار وهذا اإلقتران . إن حقيقة أ وحقيقة ب حقيقة أخرى :خمالف لذلك الشيء اآلخر، كما لو قلنا

 .فالشيءئ يراد به هذا املعىن مجيعاً مل يفد،

الوجود يلزمه دائماً، ألنه إما موجوداً يف األعيان، أو موجوداً يف  وال يفارق لزوم معىن الوجود إياه البتة، بل معىن
 .شيئاًفإن مل يكن كذا مل يكن  الوهم والعقل،

الذي قال، مع هذا، إن الشيء قد يكون معدوماً على اإلطالق،  إن الشيء هو الذي خيرب عنه، حق؛ مث: وأن ما يقال
 عىن باملعدوم املعدوم يف األعيان، جاز أن يكون كذلك، فيجوز أن يكون الشيء ثابتاً يف فإن. أمر جيب أن ينظر فيه

البتة، وال كان معلوماً إالّ على   غري ذلك كان باطالً، ومل يكن عنه خربوإن عىن. الذهن معدوماً يف األشياء اخلارجة
 .النفس صورة تشري إىل شيء خارج فكالّ فأما أن يكون متصوراً يف. أنه متصور يف النفس فقط

رب عنه واملعدوم املطلق ال خيرب عنه باإلجياب، وإذا أخ. متحقق يف الذهن أما اخلرب، فألن اخلرب يكون دائماً عن شيء
 -املعدوم  ، يتضمن إشارة، واإلشارة إىل"هو: "ألن قولنا. فقد جعل له وجود بوجه ما يف الذهن بالسلب أيضاً

إن املعدوم : شيء؟ ومعىن قولنا فكيف يوجب على املعدوم.  حمال-الذي ال صورة له بوجه من الوجوه يف الذهن 
إن هذا الوصف : فنكون كأنا قلنا. احلاصل واملوجود حاصل للمعدوم، والفرق بني" كذا"، معناه أن وصف "كذا"

خيلو أن ما يوصف به املعدوم وحيمل عليه إما أن يكون موجوداً وحاصالً  إنه ال: بل نقول. موجود للمعدوم
نفسه  يكون موجوداً حاصالً له؛ فإن كان موجوداً وحاصالً للمعدوم، فال خيلو إما أن يكون يف للمعدوم أو ال

الصفة موجودة، فاملوصوف ا  معدوماً، فإن كان موجوداً فيكون للمعدوم صفة موجودة، وإذا كانتموجوداً أو 
الصفة معدومة، فكيف يكون املعدوم يف نفسه موجوداً  موجود ال حمالة، فاملعدوم موجود، وهذا حمال؛ وإن كانت

نعم قد يكون الشيء موجوداً يف . نفسه، يستحيل ان يكون موجوداً للشيء لشيء؟ فإم ما ال يكون موجوداً يف
فإنه إن  موجوداً لشيء آخر، فأما إن مل تكن الصفة موجودة للمعدوم فهي نفي الصفة عن املعدوم، نفسه وال يكون

مقابل هذا، فكان وجود الصفة له؛  مل يكن هذا هو النفي للصفة عن املعدوم، فإذا نفينا الصفة عن املعدوم، كان
 .وهذا كله باطل

نفس ما  باملعدوم، فألن املعىن إذا حتصل يف النفس فقط ومل يشر فيه إىل خارج، كان املعلوم إن لنا علماً: ولوإمنا نق
هذا املعلوم وقوع نسبة له معقولة إىل  يف النفس فقط، والتصديق الواقع بني املتصور من جزئيه هو أنه جائز يف طباع



 15    ابن سينا- اإلهليات

 .غريهمعلوم  خارج، وأما يف هذا الوقت فال نسبة له، فال

أموراً ال شيئية هلا يف العدم، ومن شاء أن يقف  وعند القوم الذين يرون هذا الرأي، أن يف مجلة ما خيرب عنه ويعلم
 .أقاويلهم اليت ال تستحق فضل اإلشتغال ا على ذلك فلريجع غلى ما هذوا به من

   
وإن كانت   معان هلا وجود يف النفس،اولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن اإلخبار إمنا يكون عن وإمنا وقع

فهمت " تكون"إن القيامة : مثالً إن قلت .معدومة يف األعيان، ويكون معىن اإلخبار عنها ان هلا نسبة ما إىل األعيان
النفس، على القيامة اليت يف النفس، بأن هذا املعىن إمنا يصح يف معىن  القيامة وفَهمت تكون، ومحلت تكون اليت يف

هذا  وعلى. أيضاً، وهو معقول يف وقت مستقبل، أن يوصف مبعىن ثالث معقول، وهو معقول الوجود لآخر معقو
واإلخبار يف احلقيقة . ما يف النفس فبني أن املخرب عنه ال بد من أن يكون موجوداً وجوداً. القياس األمر يف املاضي

ت اآلن أن الشيء مباذا خيالف املفهوم وقد فهم. اخلارج هو عن املوجود يف النفس، وبالعرض عن املوجود يف
 .ذلك متالزمان للموجود واحلاصل، وأما مع

مبوجود، وقد تكون صفة الشيء ليس شيئاً ال  أن احلاصل يكون حاصالً، وليس: وعلى أنه قد بلغين أن قوماً يقولون
وإذا . ء ليسوا من مجلة املميزينفهؤال. يدالن على غري ما يدل عليه الشيء "ما"و" الذي"موجوداً وال معدوماً، وأن 

 .بالتمييز بني هذه األلفاظ من حيث مفهوماا إنكشفوا أخذا

 املوجود، كما علمت، جنساً، وال مقوالً بالتساوي على ما حتته، فإنه معىن متفق فيه إنه وإن مل يكن: فنقول اآلن

وإذ هو معىن واحد على . بعده  مث يكون ملاوأول ما يكون، يكون للماهية اليت هي اجلوهر. على التقدمي والتأخري
كما أن . فلذلك يكون له علم واحد يتكفل به. بينا من قبل النحو الذي أومأنا إليه فتلحقه عوارض ختصه، كما قد

 .واحداً جلميع ما هو صحي علماً

ومجيع ما قيل يف . لعالمةأيضاً، بل بوجه ا وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب واملمكن واملمتنع بالتعريف احملقق
وذلك ألم، على ما مر لك يف فنون املنطق، إذا أرادوا أن . يقتضي دوراً تعريف هذه مما بلغك عن األولني قد يكاد

حيدوا الضروري، أخذوا  وإذا أرادوا أن. املمكن، أخذوا يف حده إما الضروري وإما احملال وال وجه غري ذلك حيدوا
مثالً إذا حدوا . أخذوا يف حده إما الضروري وإما املمكن وإذا أرادوا أن حيدوا احملال.  احملاليف حده إما املمكن وإما

ضروري أو إنه املعدوم، يف احلال الذي ليس وجوده، يف أي وقت فرض من املستقبل،  املمكن قالوا مرة، إنه غري
أو إنه الذي إذا  ميكن أن يفرض معدوماً،إما أنه الذي ال : مث إذا احتاجوا إىل أن حيدوا الضروري قالوا .مبجال

وأما املمكن فقد كانوا أخذوا، . واحملال أخرى فقد أخذوا املمكن تارة يف حده،. فرض خبالف ما هو عليه كان حماالً
إن : مث احملال، إذا ارادوا أن حيدوه، أخذوا يف حده إما الضروري بأن يقولوا .قبل، يف حده إما الضروري وإما احملال

 .يذهب مذهب هذين إنه الذي ال ميكن أن يوجد؛ أو لفظاً آخر: هو ضروري العدم؛ وإما املمكن بأن يقولوا الاحمل

والواجب هو الذي هو . الذي ال جيب أن يكون وكذلك ما يقال من أن املمتنع هو الذي ال ميكن أن يكون، أو هو
والذي ليس ميتنع أن يكون أو ال يكون، أو الذي واملمكن ه. ال يكون ممتنع وحمال أن ال يكون، أو ليس مبمكن أن

 وأما الكشف احلال يف ذلك فقد مر لك يف. وهذا كله كما تراه دور ظاهر. أو ال يكون ليس بواجب أن يكون
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 .أنولوطيقا

الواجب يدل على تأكد الوجود، والوجود  وذلك ألن. على أن أوىل هذه الثالثة يف ان يتصور أوالً، هو الواجب
ومن تفهمنا هذه األشياء . ما من الوجوه، بالوجود يعرف، بوجه ن العدم، ألن الوجود يعرف بذاته، والعدمأعرف م

جيب  وذلك أن املعدوم إذا أعيد. إن املعدوم يعاد ألنه أول شيء خمرب عنه بالوجود: يقول يتضح لك بطالن قول من
ألنه ليس الذي كان عدم، ويف حال  ثله إمنا ليس هوفإن كان م. أن يكون بينه وبني ما هو مثله، لو وجد بدله، فرق

 .على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف آنفاً العدم كان هذا غري ذلك، فقد صار املعدوم موجوداً
   

وقته، وإذا أعيد وقته  ومن خواصه. املعدوم إذا أعيد احتيج أن تعاد مجيع اخلواص اليت كان ا هو ما هو وعلى أن
فإن كان املعدوم جتوز إعادته وإعادة مجلة املعلومات  . غري معاد، ألن املعاد هو الذي يوجد يف وقت ثانكان املعدوم

له حقيقة وجود قد عدم، أو موافقة موجود لعرض من األعراض، على ما عرف  اليت كانت معه، والوقت إما شيء
هذا  على أن العقل يدفع. يكون يعودجاز أن يعود الوقت واألحوال، فال يكون وقت ووقت، فال  من مذاهبهم،

 .دفعاً ال حيتاج فيه إىل بيان، وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم

  الفصل السادس

 يف ابتداء القول يف الواجب الوجود

الواجب الوجود غري مكافئ  واملمكن الوجود، وأن الواجب الوجود ال علة له، وأن املمكن الوجود معلول، وأن
   الوجود، وال متعلق بغريه فيهلغريه يف

األمور اليت  إن: فنقول. إن لكل واحد من الواجب الوجود، واملمكن الوجود، خواص: كنا فيه فنقول ونعود إىل ما
اعترب بذاته مل جيب وجوده، وظاهر أنه ال  تدخل يف الوجود حتتمل يف العقل اإلنقسام إىل قسمني، فيكون منها ما إذا

الوجود، وهذا الشيء هو يف حيز اإلمكان، ويكون منها ما إذا اعترب بذاته  ه، وإالّ مل يدخل يفميتنع أيضاً وجود
 .وجوده وجب

علة، وإن الواجب الوجود بذاته واجب  إن الواجب الوجود بذاته ال علة له، وإن املمكن الوجود بذاته له: فنقول
ن وجوده مكافئاً لوجود آخر، فيكمون كل واحد ميكن أن يكو الوجود من مجيع جهاته، وإن الواجب الوجود ال

. وأن الواجب الوجود ال جيوز ان جيتمع وجوده عن كثرة البتة. الوجود ويتالزمان منهما مساوياً لآلخر يف وجوب

يلزم تصحيحنا ذلك أن  الواجب الوجود ال جيوز أن تكون احلقيقة اليت له مشتركاً فيها بوجه من الوجوه، حىت وأن
 .يف وجوده الذي خيصه  الوجود غري مضاف، وال متغري، وال متكثر، وال مشاركيكون واجب

وكل ما . الوجود علة يف وجوده، كان وجوده ا ألنه إن كان لواجب. أما الواجب الوجود ال علة له، فظاهر
 جيب له وجود، مل جيب له وجود، وكل ما إذا اعترب بذاته دون غريه، ومل وجوده بشيء، فإذا اعترب بذاته دون غريه

فقد ظهر أن  فبني أنه إن كان لواجب الوجود بذاته علة مل يكن واجب الوجود بذاته،. الوجود بذاته فليس واجب
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الوجود بذاته، وواجب الوجود  وظهر من ذلك أنه ال جيوز أن يكون شيء واجب. الواجب الوجود ال علة له
دون غريه، وكلما ال جيوز أن يوجد دون غريه، فيستحيل  يوجدبغريه، ألنه إن كان جيب وجوده بغريه، فال جيوز أن 

وال تأثري إلجياب الغري يف وجوده الذي يؤثر غريه يف وجوده فال . بذاته، حلصل ولو وجب. وجوده واجباً بذاته
 .واجباً وجوده يف ذاته يكون

نه غذا وجد فقد حصل له الوجود وعدمه كالمها بعلة، أل وأيضاً أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته، فوجوده
فال خيلو إما أن يكون كل واحد من األمرين حيصل . له العدم متميزاً من الوجود متميزاً من العدم، وإذا عدم حصل

ومن البني أن كل ما مل  غريه أو ال عن غريه، فإن كان عن غريه فالغري هو العلة؛ وإن كان ال حيصل عن غريه، له عن
 .صص بأمر جائز غريهيوجد مث وجد فقد خت

ماهيته  وذلك ألن هذا التخصيص إما تكفي فيه ماهية األمر أو ال تكفي فيه ماهيته، فإن كانت وكذلك يف العدم،
لذاته، وقد فرض غري واجب، هذا  تكفي ألي األمرين كان، حىت يكون حاصالً، فيكون ذلك األمر واجب املاهية

إليه وجود ذاته، فيكون وجوده لوجود شيء آخر غري  بل أمر يضافوإن كان ال يكفي فيه وجود ماهيته، . خلف
 .وباجلملة فإمنا يصري أحد األمرين واجباً له، ال لذاته، بل لعلة .ذاته ال بد منه فهو علته، فله علة

   
لى ما للمعىن الوجودي، وع وأما املعىن العدمي فبعلة، هي عدم العلة. املعىن الوجودي فبعلّة، هي علة وجودية أما

فإنه إن مل يكن واجباً، كان عند وجود العلة . إليها إنه جيب أن يصري واجباً بالعلة، وبالقياس: فنقول. علمت
فكان جيوز أن يوجد وأن ال يوجد غري متخصص باحد األمرين، وهذا حمتاج من رأس إىل  وبالقياس إليها ممكناً أيضاً،

ذلك علة أخرى،  أو العدم عن الوجود عند وجود العلة، فيكونشيء ثالث يتعني له به الوجود من العدم،  وجود
ال . مع ذلك، قد ختصص له وجوده، وهذا حمال وإذا متادى إىل غري النهاية مل يكن،. ويتمادى الكالم إىل غري النهاية

يوجد بعد مل فإن هذا يف هذا املوضع بعد مشكوك يف إحالته، بل ألنه مل  ألنه ذاهب إىل غري النهاية يف العلل فقط،
 .علته فقد صح أن كل ما هو ممكن الوجود ال يوجد ما مل جيب بالقياس إىل. فرض موجوداً يتخصص به وقد

هذا موجوداً مع ذلك، وذلك  وال جيوز أن يكون واجب الوجود مكافئاً لواجب وجود آخر، حىت يكون: ونقول
ألنه ال خيلو إذا اعترب ذات .  أمر لزوم الوجوديف موجوداً مع هذا، وليس أحدمها علة لالخر، بل مها متكافئان

 يكون واجباً بذاته أو ال يكون واجباً بذاته، فإن كان واجباً بذاته فال خيلو إما أن أحدمها بذاته دون اآلخر، إما ان

الوجود ألجل غريه، وهذا  يكون له وجوب أيضاً باعتباره مع الثاين، فيكون الشيء واجب الوجوب بذاته، وواجب
أن يتبع وجوده وجود اآلخر، ويلزمه أن ال  وإما أن ال يكون له وجوب باآلخر، فال جيب. ال، كما قد مضىحم

وأما إن مل يكن واجباً بذاته، فيجب أن . يوجد إذا وجد اآلخر هذا يكون لوجوده عالقة باآلخر، حىت يكون إمنا
أو ال  فال خيلو حينئذ إما أن يكون اآلخر كذلك. ممكن الوجود، وباعتبار اآلخر واجب الوجود يكون باعتبار ذاته

ذلك، وذلك يف حد إمكان  يكون، فإن كان اآلخر كذلك فال خيلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود هلذا من
ذلك، وذلك هو يف حد وجوب الوجود،  فإن كان وجوب الوجود هلذا من. الوجود، أو يف حد وجوب الوجود
سلف، بل من الذي يكون منه، كان وجوب وجود شرطاً  ق، كما قلناه يف وجهوليس من نفسه، أو من ثالث ساب
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وإن كان وجوب . وجوده، بعدية بالذات فال حيصل له وجوب وجود البتة فيه وجوب وجود ما حيصل بعد وجوب
 ذلك، وذلك يف حد اإلمكان، فيكون وجوب وجود هذا بالذات ذلك هو يف حد اإلمكان، ويكون الوجود هلذا من

 .هذا، بل الوجوب ت ذلك يف حد اإلمكان مفيداً هلذا وجوب الوجود، وليس له حد اإلمكان مستفاداً منذا

هذا، فيكونان غري متكافئني، أعين ما هو علته  فتكون العلة هلذا إمكان وجود ذلك، وإمكان وجود ذلك ليس علته
 .بالذات ومعلول بالذات

   
بوجوبه؛   وجود ذلك هو علة إجياب وجود هذا، مل يتعلق وجود هذاشيء آخر وهو، إنه إذا كان إمكان مث يعرض

ليس ميكن أن يكونا متكافئي  فوجب أن جيوز وجوبه مع عدمه وقد فرضا متكافئني، هذا خلف، فإذن. بل بإمكانه
يكون أحدمها هو األول بالذات، أو يكون هناك سبب  الوجود، يف حال ما، ال يتعلقان بعلة خارجة، بل جيب أن

 واملضافان ليس أحدمها واجباً. العالقة اليت بينهما أو يوجب العالقة بإجياما ارج آخر يوجبهما مجيعاًبإجيابخ

وليس يكفي . أو املوصوفان ما باآلخر، بل مع اآلخر، واملوجب هلما العلة اليت مجعتهما، وأيضاً املادتان واملوضوعان
وذلك ألنه ال خيلو إما أن يكون وجود كل . جيمع بينهما وجود ثالثوجود املادتني أو املوضوعني هلما وحدمها،بل 

يكون مع اآلخر، فوجوده بذاته يكون غري واجب، فيصري ممكناً، فيصري معلوالً،  واحد من األمرين وحقيقته هو أن
قة اليت علة للعال كما قلنا ليس علته مكافئة يف الوجود، فتكون إذن علته أمر آخر، فال يكون هو واآلخر ويكون

وأيضاً فإن الوجود . وجوده اخلاص الحقة له وأما أن ال يكون، فتكون املعية طارئة على. بينهما، بل ذلك اآلخر
فحينئذ إما أن يكون . مكافيه؛ بل عن علة متقدمة إن كان معلوالً الذي خيصه ال يكون عن مكافئيه من حيث هو

ث وجود صاحبه الذي خيصه، فال يكونان متكافئني، بل ال من حيث يكافيه، بل من حي وجوده ذلك عن صاحبه،
يكونا متكافئني من مجلة ما  وإما أن. ويكون صاحبه أيضاً علة للعالقة الومهية بينهما كاألب واالبن. ومعلوالً علة

رج لوجودمها، فتكون العلة األوىل للعالقة هي أمر خا يكون األمران ليس أحدمها علة لآلخر، وتكون العالقة الزمة
 وهذا غري ما. والعالقة عرضية، فيكون ال تكافؤ هناك إالّ بالعرض املباين أو الالزم موجد لذاتيهما على ما علمت،

 .حنن فيه، ويكون للذي بالعرض علة ال حمالة، فيكونان من حيث التكافؤ معلولني

  الفصل السابع

 يف أن واجب الوجود واحد

واحدة، وإالّ فليكن كثرة ويكون كل واحد منها واجب  ون ذاتاًإن واجب الوجود جيب أن يك: ونقول ايضاً
فإن كان . واحد منها يف املعىن الذي هو حقيقته، ال خيالف اآلخر البتة أو خيالفه الوجود، فال خيلو إما أن يكون كل

. ه يف غري املعىنحمالة، فيخالف خيالف اآلخر يف املعىن الذي لذاته بالذات، وخيالفه بأنه ليس هو، وهذا خالف ال ال

شيء به صار هذا أو يف هذا، أو قارنه نفسه أنه هذا أو يف  وذلك ألن املعىن الذي هو فيهما غري خمتلف، وقد قارنه
ذلك  املقارن يف اآلخر، بل ما به صار ذاك ذاك، أو نفس أن ذاك ذاك، وهذا ختصيص ما قارن هذا، ومل يقارنه هذا
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 .املعىن، وبينهما به مباينة

 .يف نفس املعىن، فيخالفه يف غري املعىن كل واحد منها يباين اآلخر به، وليس خيالفهفإذن 

وهذه اللواحق فإما أن تعرض . املعىن هي األعراض واللواحق الغري الذاتية واألشياء اليت هي غري املعىن وتقارن
أن تعرض  وإما. ه، وهذا خلفمبا هو ذلك الوجود فيجب أن يتفق الكل فيه وقد فرض أا خمتلفة في لوجود الشيء

لوال تلك العلة لكانت الذوات  له عن أسباب خارجة ال عن نفس ماهيته، فيكون لوال تلك العلة مل خيتلف، فيكون
بانفراده واجب الوجود، وذلك بانفراد، واجب الوجود ال من  واحدة أو مل تكن، فيكون أوالً تلك العلة ليس هذا

ض، فيكون وجوب وجود كل واحد منهما اخلاص به، املنفرد له، مستفاداً من األعرا حيث الوجود، بل من حيث
ممكن الوجود،  وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغريه فليس واجب الوجود بذاته، بل هو يف حد ذاته .غريه

 .حد ذاا وهذا حمال فتكون كل واحدة من هذه، مع أا واجبة الوجود بذاا، ممكنة الوجود يف

املعىن، فال خيلو ذلك املعىن إما أن يكون شرطاً يف وجوب  فرض اآلن أنه خيالفه يف معىن أصلي، بعد ما يوافقه يفولن
كان شرطاً يف وجوب الوجود، فظاهر أنه جيب أن يتفق فيه كل ما هو واجب الوجود،  فإن. الوجود، أو ال يكون

عارض،  ونه وجوب وجود، وهو داخل عليه،يكن شرطاً يف وجوب الوجود، فوجوب الوجود متقرر د وإن مل
 .جيوز أن خيالفه يف املعىن فإذن ال. مضاف إليه، بعد ما مت ذلك وجوب وجود، وقد منعنا هذا وبينا فساده

   
إما أن : وجهني أن انقسام معىن وجوب الوجود يف الكثرة ال خيلو من: نزيد هلذا بياناً من وجه آخر وهو بل جيب أن

من املعلوم أن الفصول ال تدخل يف حد  مث. انقسامه بالفصول وإما على سبيل انقسامه بالعوارضيكون على سبيل 
وإمنا تفيده القوام بالفعل، وذلك كالناطق، فإن الناطق ال يفيد  فهي ال تفيد اجلنس حقيقته،. ما يقام مقام اجلنس

 .احليوانية، بل يفيده القوام بالفعل ذاتاً موجودة خاصة احليوان معىن

وجوب الوجود، إن صحت، حبيث ال تفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود،  فيجب ايضاً أن تكون فصول
الوجود،  أحدمها، أنه ليس حقيقة وجوب الوجود إالّ نفس تأكد: وهذا حمال من وجهني. بالفعل بل يفيده الوجود

فإذن إفادة . داخل عليها، كما علمت ا، أوال كحقيقة احليوانية اليت هي معىن غري تأكد الوجود، والوجود الزم هل
والوجه . ضرورة، وقد منع جواز هذا ما بني اجلنس والفصل الوجود لوجوب الوجود، هي إفادة شرط من حقيقته

 حقيقة وجوب الوجود متعلقة يف أن حتصل بالفعل املوجب له، فيكون املعىن الذي به يكون الثاين، أنه يلزم أن تكون

الشيء الواجب الوجود  د جيب وجوده بغريه، وإمنا كالمنا يف وجوب الوجود بالذات، فيكونالشيء واجب الوجو
 .بذاته واجب الوجود بغريه، وقد أبطلنا هذا

أن املعىن  فتبين. انقسام وجوب الوجود إىل تلك األمور، ال يكون انقسام املعىن اجلنسي إىل فصول فقد ظهر أن
. فبقي أن يكون معىن نوعياً ن يكون معىن جنسياً ينقسم بفصول وأعراض،الذي يقتضي وجوب الوجود ال جيوز أ

أشخاص النوع الواحد، كما بينا، إذا مل ختتلف يف املعىن  وال جيوز أن تكون نوعيته حممولة على كثريين، ألن: فنقول
ن أن نبني هذا ختتلف بالعوارض، وقد منعنا إمكان هذا يف وجوب الوجود، وقد ميك الذايت، وجب أن تكون إمنا

 .اإلختصار، ويكون الغرض راجعاً إىل ما أردناه بنوع من
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للشيء وموجوداً له، فإما أن يكون واجباً يف هذه الصفة، أي يف وجوب  إن وجوب الوجود إذا كان صفة: فنقول
له،   صفةعني تلك الصفة موجودة هلذا املوصوف، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجوداً ال يكون الوجود، أن تكون

فيجوز أن يكون . غري واجب فيمتنع أن يوجد لغريه، فيجب أن يوجد له وحده؛ وإما أن يكون وجودها له ممكناً
فوجوب الوجود ال يكون إالّ لواحد . هذا خلف هذا الشيء غري واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته،

 .فقط

. خر فكونه صفة لآلخر ال يبطل وجوب كونه صفة لهمينع وجوده صفة لآل إن وجوده هلذا ال: فإن قال قائل

 تعيني وجوب الوجود صفة له، من حيث هو له، من حيث ال يلتفت فيه إىل اآلخر، فذلك ليس كالمنا يف: فنقول

إن كون الواحد منها واجب  :وبعبارة أخرى نقول. صفة لآلخر بعينه؛ بل مثلها الواجب فيها ما جيب يف تلك بعينها
وإن كان . هو واجب الوجود فهو بعينه وليس غريه ونه هو بعينه، إما أن يكون واحداً، فيكون كل ماالوجود، وك

فمقارنة واجب الوجود ألنه هو بعينه، إما أن يكون أمراً لذاته، أو لعلٍة  كونه واجب الوجود، غري كونه هو بعينه،
وإن كان  .ا هو واجب الوجود هذا بعينهفإن كان لذاته، وألنه واجب الوجود، فيكون كل م. غريه وسبب موجب

 .فهو معلول لعلة وسبب موجب غريه، فلكونه هذا بعينه سبب، فلخصوصية وجوده املنفرد سبب،

كأشخاص حتت نوع، بل معىن  فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع حتت جنس، وواحد بالعدد ليس
فهذه اخلواص اليت خيتص ا . يف موضع آخر ا إيضاحاًوسرتيد هذ. شرح أمسه له فقط، ووجوه غري مشترك فيه

 .واجب الوجود

وكل . تبني من ذلك خاصيته وهو أنه حيتاج ضرورة إىل شيء آخر جيعله بالفعل موجوداً وأما املمكن الوجود، فقد
لك إما أن بغريه، وذ هو ممكن الوجود فهو دائماً، باعتبار ذاته، ممكن الوجود، لكنه رمبا عرض أن جيب وجوده ما

فهذا جيب أن يكون . بل يف وقت دون وقت يعرض له دائماً، وإما أن يكون وجوب وجوده عن غريه ليس دائماً،
 .سنوضحه له مادة تتقدم وجوده بالزمان، كما

باعتبار ذاته، غري الذي له من غريه،  والذي جيب وجوده بغريه دائماً، فهو أيضاً غري بسيط احلقيقة، ألن الذي له
ال شيء غري واجب الوجود تعرى عن مال بسة ما بالقوة  حاصل اهلوية منهما مجيعاً يف الوجود، فلذلكوهو 

 .الفرد، وغريه زوج تركييب واإلمكان باعتبار نفسه، وهو

  الفصل الثامن

 يف بيان احلق والصدق

  والذب عن أول األقاويل، يف املقدمات احلقة

   
أو العقد الذي يدل  ان مطلقاً، ويفهم منه الوجود الدائم ويفهم منه حال القولفيفهم منه الوجود يف العي أما احلق
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فيكون الواجب الوجود . وهذا إعتقاد حق هذا قول حق،: على حال الشيء يف اخلارج إذا كان مطابقاً له، فنقول
د الواحد باطل يف فكل ما سوى الواجب الوجو. بغريه، باطل يف نفسه هو احلق بذاته دائماً، واملمكن الوجود حق

 .نفسه

وحق باعتبار نسبة  من قبل املطابقة فهو كالصادق، إالّ أنه صادق فيما أحسب باعتبار نسبته إىل األمر، وأما احلق
 .األمر إليه

 .دائماً، وأحق ذلك ما كان صدقه أولياً ليس لعلة وأحق األقاويل أن يكون حقاً ما كان قد صدقه

يتنهي إليه كل شيء يف التحليل، حىت أنه يكون مقبوالً بالقوة أو بالفعل يف كل  يوأول كل األقاويل الصادقة الذ
وهذه اخلاصة ليست . والسلب ال واسطة بني اإلجياب: يبني أو يتبني به، مكا بيناه يف كتاب الربهان، هو أنه شيء

 .يف كل موجود من عوارض شيء إالّ من عوارض املوجود مبا هو موجود، لعمومه

يكون قد عرض له شبهة يف أشياء فسد عليه عنده  أو. طائي إذا أنكر هذا، فليس ينكره إالّ بلسانه معانداًوالسوفس
مث إن تبكيت . ألنه ال يكون حصل له حال التناقض وشرائطه فيها طرفا النقيض لغلط جرى عليه مثالً،

وال . كون ال حمالة بضرب من احملاورةأبداً، إمنا هو يف كل حال على الفيلسوف، وي السوفسطائي، وتنبيه املتحري
قياساً يلزم مقتضاه،  أن تلك احملاورة تكون ضرباً من القياس الذي يلزم مقتضاه، إالّ أنه ال يكون يف نفسه شك

 .ولكن يكون قياساً بالقياس

سها، قياس يف نفسه، وهو الذي تكون مقدماته صادقة يف أنف: مقتضاه على وجهني وذلك ألن القياس الذي يلزم
حال املقدمات  العقالء من النتيجة، ويكون تأليفه تاليفاً منتجاً، وقياس كذلك بالقياس، وهو أن تكون وأعرف عند

يكن أعرف من النتيجة اليت يسلمها،  كذلك عند احملاور حىت يسلم الشيء وإن مل يكن صدقاً، وإن كان صدقاً مل
قد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شيء، فيكون ف وباجلملة. فيؤلف عليه بتأليف صخيح مطلق أو عنده

ولكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياساً يلزم مقتضاه، ألن مقتضاه يلزم إذا سلم،  .ذلك قياساً من حيث كذا
ون مل يلزم مقتضاه، فيك ألنه قد أورد فيه ما إذا وضع وسلم لزمه، ولكن ملا مل يسلم بعد. مل يسلم كان قياساً فإذا

 .القياس قياساً، أعم من كونه قياساً يلزم مقتضاه

حبسب األمر يف  قياساً يلزم مقتضاه، هو أيضاً على قسمني، على ما علمت، فالقياس الذي يلزم مقتضاه وكونه
هو بالقياس، فالذي قد سلم املخاطب  وأما الذي. نفسه، هو الذي مقدماته مسلمة يف أنفسها، وأقدم من النتيجة

 . فتلزمه النتيجةمقدماته،

وإما إىل  إما إىل السكوت واإلعراض،: السوفسطائي الذي غرضه املماراة يضظر إىل أحد األمرين ومن العجائب أن
 .اإلعتراف ال حمالة بأشياء، واإلعتراف بأا تنتج عليه

ختالف األفاضل  يراه منفعالجه حل شبهة، وذلك ألن املتحري ال حمالة إمنا وقع فيما وقع فيه إما ملا  وأما املتحري
جيده قرنا له، اليقصر عنه، فال جيب  األكثرين، ويشاهده من كون رأي كل واحد منهم مقابالً لرأي اآلخر الذي

اآلخر؛ وإما ألنه مسع من املذكورين املشهورين املشهود هلم بالفضيلة  عنده أن يكون أحد القولني أوىل بالتصديق من
وإن ال  إن الشيء ال ميكنك أن تراه مرتني، بل وال مرة واحدة،: هة، كقول من قالعقله بالبدي أقاويل مل يقلها
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باحلكمة مل يكن بعيداً أن يتحري الشادي  فإذا كان قائل مثل هذا القول مشهوراً. وجود لشيء يف نفسه، بل باإلضافة
.  واحد منها ويزيف اآلخرمتقابلة النتائج ليس يقدر على أن خيتار وإما ألنه قد اجتمع عنده قياسات. لقوله

على  أحدمها حل ما وقع فيه من الشك؛ والثاين التنبيه التام: عرض ألمثال هؤالء من وجهني فالفيلسوف يتدارك ما
 .أنه ال ميكن أن يكون بني النقيضني واسطة

   
متكافئني يف  ومع ذلك فليس جيب أن يكونوا. وقع فيه فمن ذلك أن يعترفه أن الناس ناس ال مالئكة أما حل ما

. اآلخر أكثر صواباً منه يف شيء آخر اإلصابة، وال جيب إذا كان واحد أكثر صواباً يف شيء من آخر، أن ال يكون

يستعمله، بل يعود آخر األمر فيه إىل القرحية فريكبها ركوب  وأن يعرف أن أكثر املتفلسفني يتعلم املنطق وليس
ن الفضالء من يرمز أيضاً برموز، ويقول ألفاظاً ظاهرة مستشنعة وأن م. أوجذب خطام الراكض من غري كف عنان

. أو سهواً هذه وتريم خطأ وله فيها غرض خفي، بل أكثر احلكماء، بل األنبياء الذين ال يؤتون من جهة غلطاً أو

 تقصد إنك إذا تكلمت فال خيلو إما أن: فيقول مث يعرفه. فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر من العلماء
تقصد، فإن قال إذا تكلمت مل أفهم شيئاً، فقد خرج هذا من مجلة  بلفظك حنو شيء من األشياء بعينه، أو ال

 .وناقض احلال يف نفسه، وليس الكالم معه هذا الضرب من الكالم املسترشدين املتحريين،

تكلمت فهمت به شيئاً إذا : فإن قال. فهمت باللفظ كل شيء فقد خرج عن اإلسترشاد إذا تكلمت: وإن قال
يف تلك الداللة  فعلى كل حال فقد جعل للفظ داللة على أشياء بعينها ال يدخل. أو أشياء كثرية حمدودة بعينه،
معىن واحد، وإن مل يكن كذلك فاإلسم  فإن كانت تلك الكثرة تتفق يف معىن واحد فقد دل أيضاً على. غريها

. اجلملة إمساً؛ فهذا يسلمه من قام مقام املسترشدين املتحريين من تلكمشترك، وميكن ال حمالة أن يفرد لكل واحد 

 على شيء واحد كاإلنسان مثالً فاال إنسان، أعين ما هو مباين لإلنسان ال يدل عليه ذلك وإذا كان اإلسن دليالً

فإن كان اإلنسان إنسان،  فالذي يدل عليه إسم اإلنسان ال يكون الذي يدل عليه إسم الال. اإلسم بوجه من الوجوه
والزورق، والفيل شيئاً واحداً؛ بل يدل على األبيض،  يدل على الال إنسان، فيكون ال حمالة اإلنسان، واحلجر،

 وكذلك حال املفهوم من األلفاظ هذه،. ومجيع ما هو خارج مما دل عليه إسم اإلنسان واألسود، والثقيل، واخلفيف،

 .مفهوم  وال شيء من األشياء نفسه، وأن اليكون للكالمفيلزم من هذا أن يكون كل شيء وأن يكون

يكون بعض هذه األشياء ذه  مث ال خيلو إما أن يكون هذا حكم كل لفظ، وحكم كل مدلول عليه باللفظ، أو
. أن ال خطاب وال كالم، بل ال شبهة وال حجة أيضاً فإن كان هذا يف كل شيء فقد عرض. الصفة، وبعضها خبالفها

املوجبة عن السالبة، ويف بعضها ال تتميز، فحيث تتميز يكون ال حمالة ما يدل   بعض األشياء قد تتميزوإن كان يف
مدلوهلما واحد، فيكون  اإلنسان غري ما يدل عليه بالال إنسان؛ وحيث ال يتميز كاألبيض والال أبيض يكون عليه

نسان إذا كان له مفهوم متميز فإن كان فاإل كل شيء هو ال أبيض فهو أبيض، وكل شيء هو أبيض فهو ال أبيض،
واحد، والال إنسان كذلك؛ فيعرض مرة أخرى أن يكون اإلنسان  األبيض فهو أيضاً ال أبيض الذي هو واألبيض

 .متميزين والال إنسان غري

وكذلك . والسلب ال جيتمعان، وال يصدقان معاً فهذا ومثاله قد يزيح علة املتحري املسترشد يف أن يعرف أن اإلجياب
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يكذبان معاً، فإنه إذا كذبا معاً يف شيء، كان ذلك الشيء ليس بإنسان مثالً،  أيضاً قد تبني له أما ال يرتفعان وال
إنسان، وقد نبه على  فيكون قد اجتمع الشيء الذي هو الال إنسان وسالبه الذي هو ال ال. أيضاً بال إنسان وليس
 .وحبل الشبه املتقابلة من قياسات املتحري ميكننا أن ديه  حيتاج أن نطول فيه،فهذه األشياء وما يشبهها مما ال. بطالنه

وجع واحد؛  أن يكلف شروع النار، إذ النار والالّ نار واحد؛ وأن يؤمل ضرباً، إذا الوجع والال وأما املتعنت فينبغي
 .وأن مينع الطعام والشراب، إذ األكل والشرب وتركهما واحد

ومبادئ  .ذببنا عنه من يكذبه،هو أول مبادئ الرباهني، وعلى الفيلسوف األول أن يذب عنهالذي  فهذا املبدأ
لكن معرفة جوهر املوضوعات . ملوضوعاا والرباهني تنتفع يف معرفة األغراض الذاتية. الرباهني تنتفع يف الرباهني

كون هلذا العلم الواحد أن يتكلم يف الفيلسوف ههنا أن حيصله، في الذي كان فيما سلف يعرف باحلد فقط، فما يلزم
 .مجيعاً األمرين

ذاك الذي يتكلم فيه صاحب العلم  لكن قد يتشكك على هذا أنه إن تكلم فيها، على سبيل التحديد والتصور، فهو
 .برهانياً اجلزئي، وإن تكلم فيها يف التصديق صار الكالم فيها

   
للموجود،  تصري عوارض يف هذا العلم، ألا أحوال تعرضهذه اليت كانت موضوعات يف علوم أخرى  إن: فنقول

 .ههنا وأقسام له، فيكون ما ال يربهن عليه يف علم آخر، يربهن عليه

وعوارض تكون خاصة له، فيكون ذلك  وأيضاً إذا مل يلتفت إىل علم آخر وقسم موضوع هذا العلم نفسه إىل جوهر
ليس موضوع هذا العلم، بل قسماً من موضوعه، فيكون ذلك  ،اجلوهر الذي هو موضوع لعلم ما أو اجلوهر مطلقاً

الذي هو موجود، إن صار ذلك اجلوهر دون شيء آخر لطبيعة املوجود أن تقارنه  بنحو ما عارضاً لطبيعة موضوعه،
ألنه موجود هو  فإن املوجود طبيعة يصح محلها على كل شيء، كان ذلك اجلوهر أو غريه، فإنه ليس. هو أو يكون

 .سلف ر، أو جوهر ما، وموضوع ما، على ما فهمت، قبل هذا، فيماجوه

عن مبادئ الربهان برهاناً، حىت  ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور واحلد حداً وال تصوراً، وال البحث
 .يصري البحثان املتخالفان حبدثاً واحداً

 املقالة الثانية

  وفيها أربعة فصول

  الفصل األول

 جلوهريف تعريف ا

  وأقسامه بقول كلي
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. إنساناً، وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض إن الوجود للشيء قد يكون بالذات مثل وجود اإلنسان: فنقول

 .اآلن ذلك ولنشتغل باملوجود، والوجود الذي بالذات فلنترك. واألمور اليت بالعرض ال حتد

أحدمها، املوجود يف شيء آخر، ذلك : ملوجود قسمنيهو اجلوهر، وذلك ألن ا فأقدم أقسام املوجودات بالذات
لذلك  متحصل القوام والنوع يف نفسه، وجوداً ال كوجود جزء منه، من غري أن تتضح مفارقته الشيء اآلخر

األشياء ذه الصفة، فال يكون يف  الشيء، وهو املوجود يف موضوع؛ والثاين، املوجود من غري أن يكون يف شيء من
 .وهو اجلوهرموضوع البتة، 

الوصفني؛  يف القسم األول موجوداً يف موضوع، فلذلك املوضوع ال خيلو أيضاً من أحد هذين وإن كان ما أشري إليه
أيضاً يف موضوع ورجع البحث إىل  فإن كان املوضوع جوهراً فقوام العرض يف اجلوهر، وإن مل يكن جوهراً كان

فيكون ال حمالة آخره فيما . سنبني يف مثل هذا املعىن خاصة  كمااإلبتداء، واستحال ذهاب ذلك إىل غري النهاية،
جوهره، فيكون اجلوهر مقوم العرض موجوداً، وغري متقوم بالعرض، فيكون اجلوهر  ليس يف موضوع، فيكون يف

 .املقدم يف الوجود هو

خلط، والشكل املسطح احلركة، واإلستقامة يف ا وأما أنه هل يكون عرض يف عرض، فليس مبستنكر، فإن السرعة يف
والعرض وإن . الوحدة والكثرة، وهذه، كما سنبني لك، كلها أعراض يف البسيط، وأيضاً فإن األعراض تنسب إىل

 .بنفسه مجيعاً معاً يف موضوع، واملوضوع باحلقيقة هو الذي يقيمها مجيعاً، وهو قائم كان يف عرض فهماً

إن : معا بالقياس إىل شيئني، فيقول ء من األشياء جوهراً وعرضاًمث قد جيوز كثري ممن يدعي املعرفة أن يكون شي
النار ليست بعرض ألا موجودة فيه كجزء، وأيضاً ليس جيوز  احلرارة عرض يف غري جسم النار، لكنها يف مجلة

 دتبقى، فإذن وجودها يف النار ليس وجود العرض فيها، فإذ مل يكن وجودها فيها وجو رفعها عن النار، والنار
املنطق، وإن مل يكن ذلك  وهذا غلط كبري، وقد أشبعنا القول فيه يف أوائل. العرض، فوجودها فيها وجود اجلوهر

 .موضعه، فإم إمنا غلطوا فيه هناك
   

ونوعه قاماً، مث صار  علم، فيما سلف، أن بني احملل واملوضوع فرقاً، وأن املوضوع يعىن به ما صار بنفسه قد: فنقول
حيله شيء فيصري بذلك الشيء حبال ما، فال يبعد أن  وأن احملل كل شيء.  يقوم به شيء فيه ليس كجزء منهسبباً ألن

احملل مل يصر بنفسه نوعاً قائماً كامالً بالفعل، بل إمنا حتصل قوامه من ذلك  يكون شيء موجوداً يف حمل ويكون ذلك
أو صريته  ريت ذلك الشيء موجوداً بالفعل،حله وحده، أو مع شيء آخر، أو أشياء أخرى اجتمعت، فص الذي

إنه : وذلك ألنه ليس يصلح أن يقال. املوضوع وهذا الذي حيل هذا احملل يكون ال حمالة موجوداً ال يف. نوعاً بعينه
وهو يف اجلملة كجزء، وكان املوضوع ما يكون فيه الشيء، وليس كجزءمنه،  يف شيء، إالّ يف اجلملة، أو يف احملل،

احملل جعلناه  ليس كشيء حصل يف شيء، ذلك الشيء قائم بالفعل نوعاً، مث يقيم احلال فيه؛ بل هذا حمللوهو يف ا
كانت نوعيته إمنا حتصل أو تصري له نوعية باجتماع  إمنا يقوم بالفعل بتقومي ما حله، وجعلنا إمنا يتم له به نوعيته إذا

وأما إثبات هذا الشيء الذي هو يف حمل . ل ليس يف املوضوعأن بعض ما يف احمل فبني. أشياء مجلتها يكون ذلك النوع
 .موضوع، فذلك علينا إىل قريب دون
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املوضوع بإسم الصورة، وإن كنا قد نقول لغريه أيضاً صورة  وإذا أثبتناه، فهو الشيء الذي خيصه يف مثل هذا
 فأما احملل الذي ال. ة أيضاً جوهراملوجود ال يف املوضوع هو املسمى جوهراً، فالصور وإذا كان. باشتراك األسم

. حمل وال ينعكس يكون يف حمل آخر فال يكون يف موضوع ال حمالة، ألن كل موجود يف موضوع فهو موجود يف

 .فاحملل احلقيقي أيضاً جوهر، وهذا اتمع أيضاً جوهر

أو املكافئ  ذا األجزاءمن اخلواص اليت لواجب الوجود أن واجب الوجود ال يكون إالّ واحداً، وأن  وقد عرفت
كلها يف أنفسها، ممكنة الوجود،  لوجوده ال يكون واجب الوجود، فمن هذا يعرف أن هذا مركب، وهذه األجزاء

 .وأن هلا ال حمالة سبباً يوجب وجودها

أن يكون جزء  إن كل جوهر فإما أن يكون جسماً، وإما أن يكون غري جسم، فإن كان غري جسم فإما: أوالً فنقول
كل جزء جسم فإما أن يكون صورته،  فإن. م، وإما أن ال يكون جزء جسم، بل يكون مفارقاً لألجسام باجلملةجس

فإما أن تكون له عالقة تصرف ما يف األجسام بالتحريك  وإن كان مفارقاً ليس جزء جسم. وإما أن يكون مادته
وحنن نتكلم يف إثبات كل واحد من هذه . عن املواد من كل جهة ويسمى عقالً ويسمى نفساً، أو يكون متربئاً

 .األقسام

  الفصل الثاين

 يف حتقيق اجلوهر اجلسماين وما يتركب منه

  .وأول ذلك معرفة اجلسم وحتقيق ماهيته

وليس مؤلفاً من أجزاء ال تتجزأ، فقد فرغنا منه، وأما حتقيقه وتعريفه فقد  أما البيان أن اجلسم جوهر واحد متصل
من  لكن كل واحد. إن اجلسم جوهر طويل عريض عميق، فيجب أن ينظر يف كيفية ذلك: البأن يق جرت العادة

كان، وتارة يقال طول ألعظم  طول للخط كيفما: فتارة يقال. ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء خمتلفة
املتقاطعة كيف كانت خطاً أو غري األبعاد املختلفة املمتدة  اخلطني احمليطني بالسطح مقداراً، وتارة يقال طول ألعظم

واما العرض فيقال . املفروض بني الرأس ومقابله من القدم أو الذنب من احليوان خط، وتارة يقال طول للبعد
أيضاً قد يقال ملثل  والعمق. نفسه، ويقال ألنقص البعدين مقداراً، ويقال للبعد الواصل بني اليمني واليسار للسطح

فهذه هي . حىت إن ابتدأ من أسفل مسي مسكاً ، وقد يقال له مأخوذاً ابتداء من فوق،البعد الواصل بني سطحني
 .الوجوه املشورة يف هذا

   
احملور ما مل  أن يكون يف كل جسم خط بالفعل، فإن الكرة ليس فيها خط بالفعل البتة وال يتعني فيها وليس جيب

فإا . فيها حموراً أو خط آخر تحركة حىت يظهرتتحرك؛ وليس من شرط الكرة يف أن تصري جسماً أن تكون م
وأيضاً اجلسم ليس جيب أن يكون فيه من حيث هو . احلركة تتحقق جسماً مبا حيقق اجلسمية، مث يعرض هلا أو يلزمها
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حيث يكون متناهياً، وليس حيتاج يف حتققه جسماً ومعرفتنا إياه جسماً إىل أن  جسم سطح، فإنه إمنا جيب فيه من
ومن تصور  .ناهياً، بل التناهي عارض الزم له، ولذلك ال حيتاج إىل تصوره جسم حني يتصور اجلسممت يكون

إن : لكنه أخطأ كمن قال. املتصور جسماً جسماً غري متناه فلم يتصور جسماً ال جسماً، وال يتصور عدم املتناهي إالّ
 .وضوع واحملمولتصور بسيطة ومها امل اجلسم آلة، فقد أخطأ يف التصديق ومل خيطئ يف

. تكون له سطوح، فقد يكون جسم حميط به سطح واحد وهو الكرة مث إن كان ال بد للجسم يف حتققه جسماً أن

 يف أن يكون جسماً أن تكون له أبعاد متفاضلة، فإن املكعب أيضاً جسم مع أنه حماط وليس أيضاً من شرط اجلسم

 .املعاين يكون له طول وعرض وعمق بأحدحبدود ستة، ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حىت 

اجلهات ألجل جهات العامل، ويكون له  وال أيضاً يتعلق كونه جسماً بأن يكون موضوعاً حتت السماء، حىت تعرض له
 .يكون إما مساء وإما يف مساء طول وعرض وعمق مبعىن آخر، وإن كان ال بد من أن

أبعاد بالفعل على الوجوه املفهومة من البعاد الثالثة حىت يكون  ةفبني من هذا أنه ليس جيب أن يكون يف اجلسم ثالث
 .بالفعل جسماً

ثالثة بالفعل، موجودة يف اجلسم، حىت  فإذا كان األمر على هذا، فكيف ميكننا أن نضطر أنفسنا إىل فرض أبعاد
داً كيف شئت هو اجلوهر الذي ميكنك أن تفرض فيه بع يكون جسماً، بل معىن هذا الرسم للجسم أن اجلسم

الطول، مث ميكنك أن تفرض أيضاً بعداً آخر مقاطعاً لذلك البعد على قوائم، فيكون  ابتداء، فيكون ذلك املبتدأ هو
قوائم تتالقى الثالثة على  البعد الثاين هو العرض، وميكنك أن تفرض فيه بعداً ثالثاً مقاطعاً هلذين البعدين على ذلك

 .غري هذه الثالثة بعداً عمودياً ذه الصفةموضع واحد، وال ميكنك أن تفرض 

إن اجلسم هو : عريض عميق، كما يقال وكون اجلسم ذه الصفة هو الذي يشار ألجله إىل اجلسم بأنه طويل
 .بالفعل مفروغ عنه، بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسم وليس يعين أنه منقسم. املنقسم يف مجيع األبعاد

فيه  اجلسم، وهو أنه اجلوهر الذي كذا صورته، وهو ا هو ما هو، مث سائر األبعاد املفروضة رففهكذا جيب أن يع
ورمبا لزم بعض األجسام . جلوهره بني اياته واياته أيضاً وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة له، بل هي تابعة

 .منها أو بعضها شيء منها أو كلها، ورمبا مل يلزم بعض األجسام شيء

النهايات معدودة مقدرة حمدودة، مث إذا  ولو أنك أخذت مشعة فشكّلتها بشكل افترض هلا ابعاد بالفعل بني تلك
واحداً بالشخص بذلك احلد وبذلك القدر، بل حدثت أبعاد أخرى  غريت ذلك الشكل مل يبق شيء منها بالفعل

 .األبعاد هي اليت من باب الكم خمالفة لتلك بالعدد، فهذه

واحدة، فليس ذلك له مبا هو جسم، بل لطبيعة أخرى حافظة   أن كان جسماً، كالفلك مثالً، تلزمه أبعادفإن اتفق
املقدار  وهذا املعىن غري. باحلقيقة صورة اإلتصال القابل ملا قلناه من فرض األبعاد الثالثة فاجلسمية. لكماالته الثانية

جسماً آخر بأنه أكرب أو أصغر، وال  ذه الصورة ال خيالففإن هذا اجلسم من حيث له ه. وغري اجلسمية التعليمية
أو مباين، وإمنا ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه  يناسبه بأنه مساٍو أو معدود به وعاد له أو مشارك

 وهذه األشياء قد شرحناها لك بوجه أبسط يف موضع آخر. غري اعتبار اجلسمية اليت ذكرنا وهذا اإلعتبار له. يعده

 .حيتاج أن تستعني به
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وجسميته اليت . والتربيد، فيختلف مقدار جسميته وهلذا ما يكون اجلسم الواحد يتخلخل ويتكاثف بالتسخني
 .الطبيعي جوهر ذه الصفة ذكرناها ال ختتلف وال تتغري، فاجلسم

   
النفس، ليس يف  أخوذ يففإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو حمدد، مقدر، م. اجلسم التعليمي: قولنا وأما

اتصال حمدود مقدر كان يف نقش أو يف  الوجود، أو يقصد به مقدار ما ذو اتصال أيضاً ذه الصفة من حيث له
وسنوضح . اجلسم الذي بيناه، والسطح ايته، واخلط اية ايته فاجلسم التعليمي كأنه عارض يف ذاته هلذا. مادة

 .ن اإلتصال كيف يكون هلا وكيف يكون للجسم الطبيعيوننظر يف أ القول فيما بعد فيها،

األجسام  إن: منطباع األجسام أن تنقسم وال يكفي يف إثبات ذلك املشاهدات؛ فإن لقائل أن يقول إن: فنقول أوالً
األجسام الوحدانية غري حمسوسة،  املشاهدة ليس شيء منها هو جسم واحد صرفاً، بل هي مؤلفة من أجسام، وإن

 . ميكن أن تنقسم بوجه من الوجوهوأا ال

مذهب من خالف بينها  تكلمنا على إبطال هذا بالبيانات الطبيعية، وخصوصاً على أسهل املذاهب نقضاً، وهو وقد
 .جيب أن يبطل مذهبه ورأيه مبا أقول فحينئذ. إن طبائعها و أشكاهلا متشاكلة: فإن قال قائل. باألشكال

بالقوة وال بالفعل حىت كان كالنقطة مجلة، فإن ذلك اجلسم يكون  قسمة فيه الإن جعل أصغر األجسام ال : فنقول
ميكن  النقطة يف امتناع تأليف اجلسم احملسوس عنه، وإن مل يكن كذلك، بل كان يف ذاته حبيث ال حمالة حكمه حكم

 .يه تومهاًفرضهما ف لكنه ليس يطيع الفصل املفرق بني القسمني اللذين ميكن. أن يفرد منه قسم عن قسم

حلال ما بني اجلزء واجلزء يف أن اجلزئني ال يلتحمان  ال خيلو إما أن يكون حال ما بني القسم والقسم خمالفة: فنقول
فإن كان سبباً من . لطبيعة الشيء وجوهره، أو من سبب من خارج الطبيعة واجلوهر وأن القسمني ال يفترقان، أمراً

للمادة واحملل للعرض، أو  ون سبباً يتقوم به الطبيعة واجلوهر بالفعل كالصورةالطبيعة واجلوهر فإما أن يك خارج عن
حيث الطبيعة واجلوهر أن يكون بينهما إلتئام عن افتراق  فإن كان سبباً ال يتقوم به فجائز من. سبباً ال يتقوم به

. نا ال تنقسم بسبب من خارجالطبيعة اجلسمية باعتبار نفسها قابلة لإلنقسام و إ وافتراق عن إلتئام، فتكون هذه

إما تقوماً داخالً يف  وأما إن كان ذلك السبب يقوم به كل واحد من األجزاء. القدر يكفينا فيما حنن بسبيله وهذا
ماهيته خمتلفاً فيه فيعرض أول ذلك أن هذه األجسام خمتلفة  طبيعته وماهيته، أو تقوماً يف وجوده بالفعل غري داخل يف

ذلك  وثانياً أن طبيعة اجلسمية اليت هلا ال يكون مستحيالً عليها ذلك وإمنا يستحيل. به ال يقولونوهؤالء . اجلواهر
ذلك اجلسم قائماً نوعاً ال  عليها من حيث صورة تنوعها، وحنن ال مننع ذلك، وجيوز أن يقارن اجلسمية شيء جيعل

ج إليه ههنا هو أن تكون طبيعة اجلسمية ال متنع والذي حيتا .يقبل القسمة وال اإلتصال بغريه؛ وهذا قولنا يف الفلك
 .اجلسمية ذلك مبا هي طبيعة

لإلنقسام، ففي كلطباع اجلسمية أن تقبل  قد حتققنا أن اجلسمية من حيث هي جسمية ليست غري قابلة: فنقول أوالً
اإلتصاالت أنفسها أو وذلك أن هذه األبعاد هي . واألبعاد قائمة يف شيء فيظهر من هذا أن صورة اجلسم. اإلنقسام

الكميات  فإن لفظ األبعاد إسم لنفس. لإلتصال، على ما سنحققها، وليست أشياء يعرض هلا اإلتصال شيء يعرض
املتصل بذاته فمستحيل أن يبقى هو  والشيء الذي هو اإلتصال نفسه أو. املتصل ال لألشياء اليت تعرض هلا اإلتصال
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وكذلك إذا حصل . بطل ذلك البعد وحصل بعدان آخران عد إذا انفصلفكل إتصال ب. بعينه، وقد يظل اإلتصال
فقد حدث بعد آخر وبطل . هو فصل ال عروض، وقد بينا هذا يف موضع آخر إتصال، أعين اإلتصال باملعىن الذي

املقادير  ففي األجسام إذن شيء موضوع لإلتصال واإلنفصال، وملا يعرض لإلتصال من. خباصيته كل واحد مما كان
 .احملدودة

بالفعل؛ ومن حيث هو مستعد أي استعداد  وأيضاً فإن اجلسم من حيث هو جسم له صورة اجلسمية، فهو شيء
بالقوة شيئاً هو من حيث هو بالفعل شيئاً آخر، فتكون القوة  شئت فهو بالقوة؛ وال يكون الشيء من حيث هو

  له يف أنه صورة، فيكون اجلسم جوهراً مركباًفصورة اجلسم تقارن شيئاً آخر غري. الفعل للجسم ال من حيث له

بالقوة هو مادته، وهو  فالذي له به الفعل هو صورته، والذي عنه. من شيء عنه له القوة، ومن شيء عنه له الفعل
 .اهليويل

 .وذلك ألا يف نفسها هيويل وجوهر بالفعل، وهي مستعدة أيضاً فاهليويل أيضاً مركبة،: ولسائل أن يسأل ويقول
   

واجلوهرية اليت هلا جتعلها  جوهر اهليويل وكوا بالفعل هيويل ليس شيئاً آخر إالّ أنه جوهر مستعد لكذا، إن: فنقول
وليس معىن جوهريتها إالّ أا أمر ليس يف . شيئاً بالصورة بالفعل شيئاً من األشياء، بل تعدها ألن تكون بالفعل

 ليس يلزم منه أن يكون شيئاً" وأنه أمر"أنه ليس يف موضوع فهو سلب، أنه أمر، وأما  فاإلثبات ههنا هو. موضوع

له فصل خيصه وفصله أنه مستعد  معيناً بالفعل ألن هذا عام، وال يصري الشيء بالفعل شيئاً باألمر العام ما مل يكون
 .قابل لكل شيء، فصورته اليت تظن له هي أنه مستعد

أن يطرأ عليه حقيقة من خارج، فيصري  الفعل، وحقيقة أخرى بالقوة؛ إالّفإذن ليس ههنا حقيقة للهيويل تكون ا ب
ونسبة اهليويل إىل هذين . وهذخ احلقيقة هي الصورة. بالقوة بذلك الفعل وتكون، يف نفسها واعتبار وجود ذاا،

 .البسيط إىل ما هو جنس وفصل من نسبة املركب إىل ما هو هيويل وصورة املعنيني أشبه بنسبة

اجلسمية يف  هذا أن صورة اجلسمية من حيث هي صورة اجلسمية حمتاجة إىل مادة، وألن طبيعة الصورة بان منفقد 
جيوز أن تتنوع بفصول تدخل عليها  فإا طبيعية واحدة بسيطة، ليس. نفسها من حيث هي صورة جسمية ال ختتلف

 وتكون أيضاً إحدى الصور املقارنة إليها من خارج، مبا هي جسمية، فإن دخلتها فصول تكون أموراً تنضاف
 .الفصول احلقيقية للمادة، وال يكون حكمها معها حكم

هذه حارة وتلك باردة، أو هذه هلا طبيعة  وبيان هذا هو أن اجلسمية إذا خالفت جسمية األخرى فيكون ألجل أن
الً ما مل يتنوع بأن يكون خطاً أو كاملقدار الذي ليس هو يف نفسه شيئاً حمص وليس هذا. فلكية وتلك هلا طبيعة أرضية

إذا حتصل ال يكون  مث. جسماً، وكالعدد الذي هو ليس شيئاً حمصالً ما مل يتنوع أثنني أو ثالثة أو أربعة سطحاً أو
كاملقدارية أو العددية دوا طبيعة قائمة مشار إليها  حتصيله بأن ينضاف إليه شيء من خارج، وتكون الطبيعة اجلنسية

ا؛ بل تكون طبيعة اإلثنينية نفسها هي العددية اليت حتمل على اإلثنينية وختتص  ها طبيعة أخرى فتتنوعتنضاف إلي
 .والطولية نفسها هي املقدارية اليت حتمل عليها وختتص ا ا،

 كذلك، بل اجلسمية إذا أضيف إليها صورة أخرى ال تكون تلك الصورة اليت تظن فصالً وأما ههنا فال يكون
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نعين ههنا باجلسمية اليت  فإنا. سمية باجتماعها جسمية، بل تكون اجلسمية أحدمها متحصلة يف نفسها متحققةواجل
 .الربهان، وسيأتيك ههنا إيضاح وبيان لذلك كالصورة ال اليت كاجلنس، وقد عرفت الفرق بينهما يف كتاب

 أن تكون أنواعه ختتلف بأمور هلا يف ذاا؛ بينهما، ما كان كاملقدار جيوز على أنك قد حتققت فيما تبني لك الفرق
متقررة إالّ أن تكون  املطلق ال يكون له يف ذاته شيء منها، وذلك ألن املقدار املطلق ال تتحصل له ذات واملقدار

لذاته، خمالفة للسطح بفصل هو حمصل لطبيعة  خطاً أو سطحاً، فإذا حتصل خطاً أو سطحاً جاز أن يكون للخط
 .اً أو سطحاًاملقدارية، خط

إليها، حىت لو تومهنا أنه  اجلسمية اليت نتكلم فيها فهي يف نفسها طبيعة حمصلة، ليس حتصل نوعيتها بشيء ينضم وأما
وكذا إذا أثبتنا مع . يف أنفسنا إالّ مادة وإتصال فقط مل ينضم إىل اجلسمية معىن، بل كانت جسمية مل يكون متحصالً

 تصال نفسه ال يتحصل لنا إالّ بإضافته إليه وقرنه به، بل حبجج أخرى تبني أناإل اإلتصال شيئاً آخر فليس ألن

طبيعته، فإن البياض  فليس أن ال يوجد الشيء بالفعل موجوداً هو أن ال تتحصل. اإلتصال ال يوجد بالفعل وحده
جيوز أن يوجد الذي هو يف ذاته؛ مث ال  والسواد كل شيء منهما متحصل الطبيعة معىن متخصصاً، أمت ختصيصه

 .بالفعل إالّ يف مادة

يصري  فيستحيل أن يتحصل طبيعة مشاراً إليها إالّ أن يتحصل بالضرورة خطاً أو سطحاً، حىت وأما املقدار مطلقاً
أو سطحاً على سبيل أن ذلك شيء ال  جائزاً أن يوجد، ال أن املقدار جيوز أن يوجد مقداراً، مث يتبعه أن يكون خطاً

هذا ليس كذلك، بل اجلسمية تتصور أا وجدت  وإن كان متحصل الذات، فإن. نه بالفعليوجد األمر دو
جسمية فقط بال زيادة، واملقدار ال يتصور أنه وجد باألسباب اليت له أن  باألسباب اليت هلا أن توجد ا وفيها وهي

متحصالً، وتلك  ل حىت يوجد شيئاًفذلك املقدار لذاته حيتاج إىل فصو. وفيها وهو مقدار فقط بال زيادة يوجد ا
أن يكون مقداراً خيالف مقداراً يف أمر له  فيجوز. الفصول ذاتيات له ال حتوجه إىل أن يصري حلصوهلا غري املقدار

 .بالذات
   

جمرد  اجلسمية من حيث هي جسمية فهي طبيعة واحدة بسيطة حمصلة ال اختالف فيها، وال ختالف وأما صورة
على أا شيء خارج عن   صورة جسمية بفصل داخل يف اجلسمية، وما يلحقها إمنا يلحقهاصورة جسمية رد

واللواحق اخلارجية ال . غري حمتاجة إىل مادة فال جيوز إذن أن تكون جسمية حمتاجة إىل مادة، وجسمية. طبيعتها
للجسمية ولكل ذي مادة ألجل ذاته، الوجوه، ألن احلاجة إىل املادة إمنا تكون  تغنيها عن احلاجة إىل املادة بوجه من

 .من حيث هي جسمية ال من حيث هي جسمية مع الحق وللجسمية

 .وصورة فقد بان أن األجسام مؤلفة من مادة

  الفصل الثالث

 يف أن املادة اجلسمانية ال تتعرى عن الصورة
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 ومما يوضح ذلك بسرعة أنا بينا. اجلسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن الصورة ونقول اآلن إن هذه املادة

الوجود مركب من مادة  أن كل وجود يوجد فيه شيء بالفعل حمصل قائم، وأيضاً استعداد لقبول شيء آخر، فذلك
 .وصورة، واملادة األخرية غري مركبة من مادة وصورة

حينئذ، أو ال يكون،  هلاإا فارقت الصورة اجلسمية فال خيلو إما أن يكون هلا وضع وحيز يف الوجود الذي  وأيضاً
مقدار وقد فرض ال مقدار هلا، وإن مل ميكن أن  فإن كان هلا وضع وحيز وكان ميكن أن تنقسم فهي ال حمالة ذات

وميكن أن ينتهي إليها خط، وال جيوز أن تكون مفردة الذات منحازة، على ما  تنقسم وهلا وضع فهي ال حمالة نقطة
 .مواضع علمت يف

املعقولة، مل خيل إما أن حيل فيه البعد احملصل  اجلوهر ال ضع له وال إليه إشارة، بل هو كاجلواهروأنا إن كان هذا 
فإن حل فيه املقدار دفعة وحصل ال حمالة مع . مقداره حتركاً على اإلتصال بأسره دفعة، أو يتحرك هو إىل كمال

صادفه املقدار   يكن حيز أوىل به من حيز، فقدخمصوص فيكون قد صادفه املقدار خمتصاً حبيز، وإالّ مل تقدره يف حيز
فيكون ذلك اجلوهر متحيزاً، إالّ أنه عساه  حيث انضاف إليه، فيكون ال حمالة قد صادفه وهو يف احليز الذي هو فيه،

وال جيوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة من . البتة، هذا خلف أة ال يكون حمسوساً، وقد قد فرض غري متحيز
يف حيز  املقدار إن وافاه وليس هو يف حيز كان املقدار يقترن به ال يف حيز، ومل يكن يوافيه قدار، ألنقبول امل

أو يكون يف كل حيز ميكن أن يكون  األحياز املختلفة احملتملة له، فيكون حينئذ ال حيز له، وهذا حمال؛ خمصوص من
 .له ال خيصصه ببعضه، وهذا أيضاً حمال

فال جيوز أن  ثر يف تومهنا اهليويل مدرة ما قد جتردت مث حصل حصل فيها صورة تلك املدرة،ظهوراً أك وهذا يظهر
هو بالقوة حيز طبيعي للمدرة، فإن  حتصل فيها وليست يف حيز، وال جيوز أن تكون تلك املدرة حتصل يف كل حيز

جهة، وال جيوز أن توجد إالّ يف جهة جتعلها أوىل جبهة من حيزها دون  املدرية ال جتعلها شاغلة لكل حيز لنوعها، وال
إالّ  إذ ليس. كلية احليز، وال جيوز أن تتحصل يف جهة خمصوصة، وال خمصص له ا من األحوال خمصوصة من مجلة

وقد . الطبيعية ألجزاء األرض اقتران صورة مبادة، وذلك مشترك اإلحتمال للحصول يف أي جهة كانت من اجلهات
يكون بسبب وقوعه بالقرب منه بقسر قاسر خصص   جهة من احليز إمنا يكون فيماعلمت أن مثل هذا احلصول يف

وبذلك القرب أو وقوعه . باحلركة املستقيمة أو حدوثه يف اإلبتداء هناك ذلك القرب باجتاهه إىل ذلك املكان بعينه
 .لذلك ختصص، وقد أشبع لك الكالم يف هذا فيه بنقل ناقل

 التجريد، مل ليس صورة للمدرية جبهة إالّ أن يكون هلا مناسبة مع تلك اجلهة لتلك  بعدفاهليويل اليت للمدرة ال ختتص

 .وتلك املناسبة وضع ما املناسبة ال ليس لكوا هيويل أوالً؛ وال لنفس إكتساا بالصورة ثانياً ختصصت ا؛

 من شأنه أن ينبسط، فله انبساط، وعلى أن كل ما وكذلك إن كان قبوله املقدار بكمله ال دفعة، بل هو على
فيكون ذلك اجلوهر ذا وضع وحيز، وقيل ال وضع له وال حيز، وهذا  جهات، وكل ما له جهات فهو ذو وضع

 .خلف

بالصورة اجلسمية،  هذا كله فَرضنا أنه يفارق الصورة اجلسمية، فيمتنع أن يوجد بالفعل إالّ متقوماً والذي أوجب
 .فتبني أن املادة ال تبقى مفارقة وة وال يف الفعل تقبل الكم؟وكيف تكون ذات ال حيز هلا يف الق
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قبوله هلا، وإما أن  فإا ال ختلو إما أن يكون وجودها وجود قابل، فيكون دائماً قابالً لشيء ال يعرى عن وأيضاً

 فيكون املتقوم غري ذي كم وغري ذي حيز، يكون هلا وجود خاص متقوم، مث يلحق به أن يقبل بوجودها اخلاص
حبيث له بالقوة أجزاء بعد ما آن لذاته أن تقوم جوهراً يف نفسه غري  املقدار اجلسماين هو الذي عرض له وصري ذاته

 .وال قبول قسمة ذي حيز وال كمية

فيكون ما هو متقوم بأنه ال حيز له، وال ينقسم  فإن كان قبوله اخلاص الذي يتقوم به ال يبقى عند التكثر أصالً،
ما يتقوم به الفعل لورود عارض عليه، وإن كانت تلك الوحدانية ال ملا   والعرض يعرض له أن يبطل عنهبالوهم،
صورة عارضة ا  ويكون ما فرضناه وجوداً خاصاً به يتقوم، فيكون حينئذ للمادة. اهليويل؛ بل ألمر آخر تقوم به

فيكون بني األمرين . واحدة بالقوة والفعل تكون واحدة بالقوة والفعل، وصورة أخرى عارضة ا تكون تكون غري
يصري مرة وليس يف قوته أن ينقسم ومرة أخرى ويف قوته أن ينقسم  شيء مشترك، هو قابل لألمرين، من شأنه أن

 .اليت ال واسطة هلا أعين القوة القريبة

حكمه أنه يفارق الصورة منهما بالعدد غري اآلخر، و فلنفرض اآلن هذا اجلوهر وقد صار بالفعل اثنني، وكل واحد
. الصورة اجلسمانية، فيبقى كل واحد منهما جوهراً واحداً بالقوة والفعل اجلسمانية، فليفارق كل واحد منهما

والفعل، فال خيلو إما  أنه مل ينقسم إالّ أنه أزيل عنه الصورة اجلسمانية حىت يبقى جوهراً واحداً بالقوة ولنفرضه بعينه
مثل الذي هو كجزئه الذي بقي كذلك جمرداً أو  ي يبقى جوهراً وهو غري جسم، هو بعينهأن يكون بعينه هذا الذ

 ولكن -ألن هذا بقي وذلك عدم، أو بالعكس، أو يكون كالمها قد بقيا  خيالفه؛ فإم خالفه فال خيلو إما أن يكون
الكيفية أو غري   يف املقدار أو أو خيتلفان بالتفاوت بعد اإلتفاق- أو صورة ال توجد إالّ لذلك  ختتص ذا كيفية

 .ذلك

وإمنا أعدم أحدمها رفع الصورة اجلسمانية فيجب أن يعدم  فإن بقي أحدمها وعدم اآلخر، والطبيعة واحدة، متشاة،
 .اآلخر ذلك بعينه

حالة إالّ حيدث مع هذه  اختص ذا كيفية، والطبيعة واحدة ومل حتدث حالة إالّ مفارقة للصورة اجلسمانية، ومل وإن
 .ما يلزم هذه احلالة، فيجب أن يكون حال اآلخر كذلك

ألما إن احتدا وكل  وحمال أن يتحد جوهران،: إن األولني ومها اثنان متحدان فيصريان واحداً؛ فنقول: قيل فإن
د؟ وإن واآلخر موجود فاملعدوم كيف يتحد باملوجو منهما موجود فهما اثنان ال واحد، وإن احتدا وأحدمها معدوم

منهما فهما غري متحدين بل فاسدين، وبينهما وبني الثالث مادة مشتركة،  عدما مجيعاً بااإلحتاد وحدث شيء ثالث
 .املادة ال يف شيء ذي مادة وكالمنا يف نفس

أن يكونا وليس هلما صورة جسمانية وهلما صورة مقدارية،  وأما إن إختلفا بالتفاوت يف املقدار أو غري ذلك، فيجب
 .ذا خلفوه

بعينه وقد  خيتلفا بوجه من الوجوه، فيكون حينئذ حكم الشيء لو مل ينفصل عنه ما هو غريه، هو حكمه وأما إن ال
أعين أن يكون حكم . خلف انفصل عنه غريه، وحكمه مع غريه وحكمه وحده ومن كل جهة حكماً واحداً، هذا
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الشيء لن ينقص بأن يؤخذ منه شيء كما   كانبعض املوضوع وحكم كله واحداً من كل جهة، أعين أن يكون لو
 .وقد أضيف إليه شيء إذا أخذ منه شيء، وحكمه ومل يضف إليه شيء حكمه

طباع ذاته استعداد لإلنقسام ال جيوز أن يفارقه،  وباجلملة كل شيء جيوز يف وقت من األوقات أن يصري اثنني، ففي
 .ستعداد حمال إالّ مبقارنة املقدار للذاتالذات، وذلك اال ورمبا ميتنع عنه بعارض غري استعداد

ذاته، فليس  وألن هذا اجلوهر إمنا صار كماً مبقدار حله،فليس بكم. تتعرى عن الصورة اجلسمية فبقي أن املادة ال
الصورة اجلسمية واحدة ونسبة ما هو  جيب أن ختتص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون قدر، وإن كانت

ويتكمم بغريه إىل أي مقدار جيوز وجوده نسبة واحدة، وإالّ فله مقدار   مكمم يف ذاته، بل إمنا يتجزأغري جمتزئ وال
 .ما يساويه دون ما يفضل عليه يف ذاته يطابق

   
تعني املقدار  هذا أنه ميكن أن تصغر املادة بالتكاثف وتكرب بالتخلخل، وهذا حمسوس بل جيب أن يكون فبني من

يكون أحد الصور واألعراض اليت تكون  وذلك لسبب الخيلو إما أن.  يف الوجود ذلك املقدارعليها بسبب يقتضي
خارج فإما أن يفيد ذلك املقدار املقدر بتوسط أمر آخر أو بسبب  فإن كان سبباً من. يف املادة، أو سبباً من خارج

 م إلختالف أحواهلا ختتلفحكم هذا وحكم القسم األول واحداً يرجع إىل أن األجسا فيكون. استعداد خاص

اإلستحقاق للكم ومتساوية  وإما أن ال تكون اإلفادة بسبب ذلك وبتوسطه، فتكون األجسام متساوية. مقاديرها
 .األحجام، وهذا كاذب

ذلك السبب حجم بعينه دون حجم إالّ ألمر، وأعين بذلك األمر شرطاً  ومع ذلك أيضاً فليس جيب أن يصدر عن
بالكمية، بل يكون  ه تستحق املقدار املعني ال لنفس كوا مادة وال أيضاً لكوا مادة هلا مصورب ينضاف إىل املادة

وجيوز أن ختتلف بالنوع مطلقاً، وجيوز أن  .للمادة شيء ألجله تستحق أن يصورها املصور بذلك احلجم والكمية
ارب اإلختالف يف النوع، لكن بني وإن كان األشد واألضعف قد يق ختتلف باألشد واألضعف ليس بالنوع مطلقاً،

تتهيأ  وبني اإلختالف باألشد واألضعف خمالفة معلومة عند املعتربين فقد علم ان اهليويل قد اإلختالف بالنوع مطلقاً
 .بعينها ملقادير خمتلفة وهذا أيضاً مبدأ للطبيعيات

 ص به مبا هو جسم، وإالّ لكان كل جسمال حمالة حبيز من األحياز، و ليس له احليز اخلا وأيضاً فإن كل جسم خيتص

قابل للتشكيالت  فإنه إما أن يكون غري. كذلك، فهو إذن ال حمالة خمتص به لصورة ما يف ذاته، وهذا بني
. أن يكون قابالً هلا بسهولة أو بعسر والتفصيالت فيكون بصورة ما صار كذلك ألنه مبا هو جسم قابل له، وإما

. فإذن املادة اجلسمية ال توجد مفارقة للصورة. الطبيعيات الصور املذكورة يفوكيف ما كان، فهو على إحدى 

 .الوجود بالفعل بالصورة، فإذن املادة إذا جردت يف التوهم، فقد فعل ا ما ال يثبت معه يف فاملادة إذن إمنا تتقوم

  الفصل الرابع

 يف تقدمي الصورة على املادة يف مرتبة الوجود
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 إمنا تقوم بالفعل عند وجود الصورة، وأيضاً فإن الصورة املادية ليست توجد مفارقة جلسمانيةفقد صح أن املادة ا

 .إالّ مقولة بالقياس إىل اآلخر فال خيلو إما أن تكون بينهما عالقة املضاف فال تعقل ماهية كل واحد منهما. للمادة

ف شديد حىت نثبت أن هلا مادة، وكذلك هذه وحنتاج إىل تكل وليس كذلك، فإنا نعقل كثريأ من الصورة اجلسمانية،
 املستعد، وال نعلم من ذلك أن ما تستعد له جيب أن يكون فيه منه شيء بالفعل إالّ يبحث املادة نعقلها اجلوهر

 .وينظر

كالمنا يف مقايسة ما بني ذاتيهما  نعم هي من حيث هي مستعدة مضافة إىل مستعد له وبينهما عالقة اإلضافة، لكن
 .كيف هذا  يعرض هلما من إضافة أو يلزمهما، وقد عرفتدون ما

واإلستعداد ال يوجب عالقة مع شيء هو  .وأيضاً فإن كالمنا يف احلال بني املادة وبني الصورة من حيث هي موجودة
أن أن تكون العالقة بينهما عالقة ما بني العلة واملعلول، وإما  موجود ال حمالة، وإن كان جيوز ذلك فال خيلو إما

إالّ  عالقة أمرين متكافئي الوجود ليس أحدمها علة وال معلوالً لآلخر، ولكن ال يوجد أحدمها تكون العالقة بينهما
العالقة فال جيوز أن يكون رفع  وكل شيئني ليس أحدمها علة لآلخر وال معلوالً له مث بينهما هذه. واآلخر يوجد

أمراً معه، أعين يكون رفعاً ال خيلو عن أن يكون مع رفع،  كونأحدمها علة لرفع علة اآلخر من حيث هو ذات، بل ي
وقد عرفت الفرق بني الوجهني، فقد عرفت أن الشيء الذي رفعه علتة لرفع . وال بد ال رفعاً موجب رفع، إن كان

 .نفهمه آخر فهو علته، فقد بان هذا لك قبل يف مواضع على التفصيل وسيزداد إيضاحاً يف خلل ما شيء
   

ال بد من أن : يقال إن رفعه علة لرفع شيء؛ وبني أن: فقد علمت، ههنا، أنه فرق بني أن يقال يف الشيء  اآلنوأما
املذكورين علة لرفع اآلخر، بل ال بد من أن يكون  فإن كان ليس رفع أحد هذين الشيئني. يكون مع رفعه رفع شيء

منهما يوجب رفع شيء ثالث غريمها، أو جيب عن رفع أن يكون رفع املرفوع  مع رفعه إرتفاع اآلخر، فال خيلو إما
ميكن، بل  فإن مل. أنه لوال رفع عرض لذلك الثالث مل ميكن رفع هذا، أو ال يكون شيء من ذلك شيء ثالث، حىت

طبيعتهما، فطبيعة كل واحد منهما  كان ليس يرتفع هذا إالّ مع ذلك، وذلك إالّ مع هذا من غري سبب ثالث غري
ذلك ملاهيتهما فتكون مضافة، وقد بان أا ليست مضافة؛ وإما أن  فإما أن يكون. لوجود، بالفعل، باآلخرمتعلقة يف ا

 وبني أن مثل هذا ال يكون واجب الوجود فيكون يف ماهيته ممكن الوجود، لكنه يصري بغريه .يكون يف وجودمها

يصري واجب الوجود  فيجب أن.  بينا هذاواجب الوجود فال جيوز البتة أن يصري واجب الوجود بذلك اآلخر؛ فقد
ويكون ذلك الشيء الثالث، من حيث هو علة  هو وصاحبه معه يف آخر األمر، إذا ارتقينا إىل العلل بشيء ثالث،

فيكون هذان إمنا يرتفعان برفع سبب . إالّ برفع كونه علة بالفعل بالفعل لوجوب أحدمها، ال يصح رفع أحدمها
 .فقد بطل هذا، وبقي احلق أحد القسمني اآلخرين. ك، هذا خلفكذل ثالث، وقد قلنا ليس

منهما  بسبب رفع شيء ثالث حىت يكونا مها معلواله، فلننظر كيف ميكن أن تكون ذات كل واحد فإن كان رفعهما
 من العلة بواسطة صاحبه، فيكون فإنه ال خيلو إما أن يكون كل واحد منهما جيب وجوده. تتعلق مبقارنة ذات اآلخر

وهذا حمال، فقد بان أن هذا مستحيل فيما سلف من  كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه،
أقرب إىل هذا الثالث، فيصري هو العلة الواسطة، والثاين هو املعلول، ويكون  أقاويلنا؛ وإما أن يكون أحدمها بعينه
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 .معلوالً ا أحدمها علة اآلخر واآلخرإن العالقة بينهما عالقة يكون : القسم الذي قلنا احلق هو

فقد صار أحدمها علة العلة، وعلة العلة  فأما إن كان رفع أحدمها يوجب رفع ثالث جيب عن رفعه رفع الثاين منهما،
 .أحدمها معلوالً واآلخر علة واألمر يتقرر يف آخره على أن يكون. علة

: املادة فال جيوز أن تكون هي العلة لوجود الصورة، أما أوالً فأما. فلننظر اآلن أيهما ينبغي أن تكون العلة منهما

ما هو  مادة، ألن هلا قوة القبول واالستعداد، واملستعد مبا هو مستعد ال يكون سبباً لوجود فألن املادة إمنا هي
 .مستعد له، ولو كان سبباً لوجب أن يوجد ذلك دائماً له من غري استعداد

جيب أن تكون ذاته قد  حيل أن تكون ذات الشيء سبباً لشيء بالفعل وهو بعد بالقوة؛ بلفإنه من املست: ثانياً وأما
بالزمان أو بالذات، أعين ولو مل يكن البتة موجوداً  صارت بالفعل، مث صار سبباً لشيء آخر، سواء كان هذا التقدم

وسواء كان ما هو سبب له . بالذاتيقوم به الثاين بالذات، ولذلك يكون متقدماً  إالّ وهو سبب للثاين، وإالّ أن
وجود شيء يكون  ذاته أو يكون مفارقاً ذاته، فإنه جيوز أن يكون بعض أسباب وجود الشيء إمنا يكون عنه يقارن

لذاته، فإن العقل ليس ينقبض عن جتويز  مقارناً لذاته، وبعض أسباب وجود الشيء إمنا يكون عنه وجود شيء مباين
كانت املادة سبباً للصورة فيجب أن تكون هلا ذات بالفعل أقدم   القسمني مجيعاً، فإنمث البحث يوجب وجود. هذا

على أن  هذا منعاً ليس بناؤه على أن ذاته ال ميكن أن يوجد إالّ ملتزماً ملقارنة الصورة؛ بل من الصورة، وقد منعنا
 .ذاته يستحيل وجودها أن يكون بالفعل إالّ بالصورة؛ وبني األمرين فرق

ذاا، وما يلزم عن الشيء الذي  ثالثاً فإنه إذا كانت املادة هي العلة القريبة للصورة، واملادة ال اختالف هلا يف اوأم
فإن كان اختالفها ألمور . تكون الصورة املادية ال اختالف فيها ال اختالف فيه ال اختالف فيه البتة، فكان جيب أن

فإن كان علة  .هي الصور األوىل يف املادة، ويعود الكالم بأصله جذعاًللمادة، فتكون تلك األمور  ختتلف من أحوال
ال تكون املادة وحدها هي العلة القريبة،  وجود هذه الصور املختلفة املادة وشيء آخر مع املادة ليس يف املادة، حىت

وإن كان . ة يف املادةواملادة إذا اجتمعا مجيعاً حصل صورة ما معين بل املادة وشيء آخر فيكون ذلك الشيء اآلخر
قبول  واجتمع مع املادة حصلت صورة غري تلك الصورة املعينة، فتكون املادة يف احلقيقة هلا شيء غري ذلك اآلخر

 .الصورة
   

علة وجود كل  وإمنا تكون كل صورة هي هي خباصيتها فتكون. خاصية كل صورة فإمنا تكون عن تلك العلل وأما
وإمنا كانت تلك الصورة موجودة  ارج، وال يكون للمادة يف تلك اخلاصية صنع،صورة خباصيتها هي الشيء اخل

وجود كل صورة، إالّ أا ال بد منها يف أن توجد  وجودها بتلك اخلاصية، فيكون ال صنع للمادة يف خصوصية
 لصورة بوجه منفقد بطل أن تكون املادة علة ل. القابلية، فيبقى هلا القبول فقط لصورة فيها، وهذه خاصية العلة

 .الوجوه

 .وقد بقي أن تكون الصورة وحدها هي اليت ا جيب وجود املادة

ال تفارقها مادا  أما الصورة اليت: فنقول. هل ميكن أن تكون الصورة وحدها هي اليت ا جيب وجود املادة فلننظر
وذلك . رة أخرى، فال جيوز ذلك فيهاموجودة بصو فذلك جائز فيها، وأما الصورة اليت تفارق املادة، وتبقى املادة
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علة، لكانت املادة تعدم بعد عدمها، وتكون للصورة املستأنفة مادة أخرى  ألن هذه الصورة، لو كانت وحدها لذاا
وجود املادة  فيجب إذن أن تكون علة. ولكانت تلك املادة حادثة، ولكان حيتاج هلا إىل مادة أخرى توجد عنها،

يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بال  لكن.  تكون املادة إمنا يفيض وجودها عن ذلك الشيءشيئاً مع الصورة، حىت
 .مجيعاً صورة البتة، بل إمنا يتم األمر ما

فال تعدم بعدم الصورة، إذ  فيكون تعلق املادة يف وجودها بذلك الشيء وبصورة كيف كانت تصدر عنه فيها،
.  ما كانت تفعله الصورة األوىل-عنها مبدأ وجود املادة   اليت-مع العلة الصورة ال تفارقها إالّ لصورة أخرى تفعل 

املادة  األول يف أنه صورة، يشاركه يف أنه يعاونه على إقامة هذه املادة، ومبا خيالفه جيعل فيما أن هذا الثاين يشارك
 .بالفعل جوهراً غري اجلوهر الذي كان يفعله األول

كيفية ال   تتم بوجود شيئني، فإن اإلضاءة واإلنارة إمنا حتصل بسبب مضيء، ومناملوجودة إمنا فكثري من األمور
الكيفية تقيم الشعاع على خاصية غري  بعينها جتعل اجلسم منري قابالً ألن ينفذ فيه الشعاع وال ينعكس مث تكون تلك

 .األلوان اخلاصية اليت تقيمه كيفية أخرى من

 - إذا تأملت -وال يبعد . بالغرض بصري  نفوذ الشعاع و انعكاسه، بعد أنكوجيب أن ال تناقش فيما لَفَظنا به من

 .جتد أيضاً مثاالً، فإنه ليس جيب أن يكون لكل شيء مثال أن جتد هلذا أمثلة أشد موافقة وال يضرك أن ال

 لت الصورةكان تعلق املادة بذلك الشيء وبصورة فيكون جمموعهما كالعلة له، وإذا أبط إنه إن: ولقائل أن يقول

 .بطل هذا اموع الذي هو العلة، فوجب أن يبطل املعلول

املادة بذلك الشيء وبالصورة، من حيث الصورة صورة معينة بالنوع، بل من حيث هي  إنه ليس تعلق: فنقول
هي صورة،  وهذا اموع ليس يبطل البتة، فإنه يكون دائماً موجوداً ذلك الشيء، والصورة من حيث .صورة
ولو أبطلت . صورة مل تكن املادة ن لو مل يكن ذلك الشيء مل تكن املادة؛ ولو مل تكن الصورة من حيث هيفيكو

الشيء املفارق وحده، وال يكون الشيء الذي هو الصورة  الصورة األوىل ال بسبب تعقب الثاين لكان يكون ذلك
 .ذ هو وحده بال شريك أو شريطةيفيض من ذلك الشيء وجود املادة، إ فكان يستحيل أن. من حيث هو صورة

باملعىن العام ال  العلة والصورة ليس واحداً بالعدد، بل واحد مبعىن عام، والواحد: إن جمموع ذلك :ولقائل أن يقول
إنا ال مننع أن يكون الواحد باملعىن العام : فنقول .يكون علة للواحد بالعدد، وملثل طبيعة املادة فإا واحدة بالعدد

 مستحفظ بواحد -علة الواحد بالعدد؛ وههنا كذلك، فإن الواحد بالنوع  وحده عمومه بواحد العدداملستحفظ 
وأما هذا . أيها كانت فيكون ذلك الشيء يوجب املادة، وال يتم إجياا إالّ بأحد أمور تقارنه،. املفارق  هو-العدد 

 .الشيء فستعلمه بعد

 . تفارقها املادة وال ختلو املادة عن مثلهاصور فالصور إما صور ال تفارقها املادة، وإما

عاقب، فإن معقبها فيها يستبقيها بتعقيب تلك الصورة، فتكون الصورة من وجه  فالصور اليت تفارق املادة إىل
 يقوم به غريه أولية بالذات، املادة املستبقاة وبني مستبقيها، والواسطة يف التقومي، فإنه أوالً يتقوم ذاته، مث واسطة بني

تقوم بالعلة املبقية للمادة بواسطتها، فالقوام هلا من األوائل أوالً،  فإن كانت. وهي العلة القريبة من املستبقى يف البقاء
 .فيها وإن كانت قائمة ال بتلك العلة، بل بنفسها، مث تقام املادة ا فذلك أظهر مث للمادة؛
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تقتضيها وتوجبها بنفسها، فتكون  عل معلولة للمادة حىت تكون املادةالصور اليت ال تفارقها املادة فال جيوز أن جت وأما

قابلة، ومن حيث توجبه موجدة، فتكون توجب وجود  موجبة لوجود ما تستكمل به، فتكون من حيث تستكمل به
: فتكون املادة ذات أمرين. حيث هو قابل، غريه من حيث هو موجب لكن الشيء من. شيء يف نفسها تتصور به

 فيكون املستعد منهما هو جوهر املادة، وذلك اآلخر أمراً زائداً على. يوجد عنها شيء ا تستعد، وباآلخربأحدمه

الصورة األوىل، ويعود  كونه مادة تقارنه وتوجب فيه أثراً كالطبيعة للحركة يف املادة، فيكون ذلك الشيء هو
 .الكالم جذعاً

إن الصورة بنفسها موجودة بالقوة دائماً، وإمنا تصري بالفعل باملادة، يقال  فإذن الصورة أقدم من اهليويل، وال جيوز أن
 .الصورة هو الفعل ألن جوهر

يصلح فيها أن يقال هلا أا يف نفسها بالقوة تكون  وأما طبيعة ما بالقوة فإن حملها املادة، فتكون املادة هي اليت
 اهليويل فليست تتقوم باهليويل، بل بالعلة املفيدة إياهاوالصورة وإن كانت ال تفارق  موجودة، وأا بالفعل بالصورة،

باملعلول، وال شيئان اثنان يتقوم أحدمها  اهليويل وكيف تتقوم الصورة باهليويل وقد بينا أا علتها؟ والعلة ال تتقوم
وم به الشيء فقد بان استحالة هذا، وتبني لك الفرق بني الذي يتق. وجوده باآلخر بأن كل واحد منهما يفيد اآلخر

 .يفارقه وبني الذي ال

كما أن العلة ال توجد إالّ مع . يف اهليويل فالصورة ال توجد إالّ يف اهليويل، ال أن علة وجودها اهليويل، أو كوا
كونه مع املعلول؛ كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل لزم عنها املعلول  املعلول، ال أن وجود العلة هو املعلول أو

. لذاا معها، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم شيئاً؛ ذلك الشيء مقارن نوأن تكو

ما يفيده وهو مالق وإن مل يكن جزء منه  فكأن ما يقوم شيئاً بالفعل، ويفيده الوجود، منه ما يفيده وهو مباين، ومنه
 .واملزاجات مثل اجلوهر لألعراض اليت يلحقها أو يلزمها،

احلادثة فذلك ظاهر فيها، وأما املالزمة للمادة   ذا أن كل صورة توجد يف مادة جمسمة، فبعلة ما توجد؛ أماوبني
 .وسنبني هذا أظهر يف مواضع أخرى. ا لعلة فألن اهليويل اجلسمانية إمنا خصصت

 املقالة الثالثة

  وفيها عشر فصول

  الفصل األول

 حال املقوالت التسع

  ا ينبغي أن يبحث عنه من حال املقوالت التسع ويف عرضيتهايف اإلشارة إىل م
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فأما اجلسم فإثباته . املادة، والصورة قد بينا ماهية اجلوهر، وبينا أا مقولة عن املفارق، وعلى اجلسم، وعلى: فنقول
 الفعل، وحنن مثبتوه منأثبتنامها، وأما املفارق فقد أثبتناه بالقوة القريبة من  مستغىن عنه، وأما املادة والصورة فقد

 .بعد

فباحلري أن تنتقل اآلن إىل  وعلى أنك إن تذكرت ما قلناه يف النفس، صح لك وجود جوهر مفارق غري جسم،
 .حتقيق األعراض وإثباا

  من حيث-مث ال يشك يف أن املضاف من مجلتها . فقد تفهمت ماهياا يف افتتاح املنطق أما املقوالت العشرة: فنقول

" الفعل"ويف  "الوضع"ويف " مىت"و" أين"وكذلك النسب اليت هي يف .  أمر عارض لشيء ضرورةً-مضاف هو 

إن الفعل ليس : اللهم إالّ أن يقول قائل .فإا أحوال عارضة ألشياء هي فيها، كاملوجود يف املوضوع" اإلنفعال"و
، وسلم له، فليس يضر فيما ترومه من أن فإن قال ذلك. املفعول كذلك، فإن وجود الفعل ليس يف الفاعل، بل يف

 .وجوده يف املوضوع، وإن كان ليس يف الفاعل الفعل موجود يف شيء

 .مقولة الكم، ومقولة الكيف: وأنه هل هو عرض أو ليس بعرض، مقولتان فبقي من املقوالت ما يقع فيه اشكال،

يقتصر على  ار اجلسماين من اجلوهر، وأن الالكم، فكثري من الناس رأى أن جيعل اخلط والسطح واملقد أما مقولة
املنفصلة، أي األعداد، وجعلها  وبعضهم رأى ذلك يف الكميات. ذلك، بل جيعل هذه األشياء مبادئ اجلواهر

 .مبادىء اجلواهر

الطبيعيني أا ليست حممولة البتة، بل اللون جوهر بنفسه، والطعم جوهر آخر،  وأما الكيف فقد رأى آخرون من
 .هذا جوهر آخر، وأن من هذه قوام اجلواهر احملسوسة، وأكثر أصحاب الكمون ذاهبون إىل ئحةوالرا

 .الطبيعي، وكأنا قد فعلنا ذلك فأما شكوك أصحاب القول جبوهرية الكيف، فاألحرى ا أن تورد يف العلم
   

إن هذه هي : قال اهر فقدأصحاب القول جبوهرية الكم، فمن ذهب إىل أن املتصالت هي جواهر ومبادئ للجو وأما
أقدم من اجلواهر فهو أوىل باجلوهرية، وجعل  األبعاد املقومة للجوهر اجلسماين، وما هو مقوم للشيء فهو أقدم، وما

 .النقطة أوىل الثالثة باجلوهرية

دات حىت صارت الوح أصحاب العدد، فإم جعلوا هذه مبادئ اجلواهر، إالّ أم جعلوها مؤلفة من الوحدات وأما
بشيء من األشياء، وذلك ألن الوحدة تكون يف كل  إن الوحدة طبيعة غري متعلقة يف ذاا: مبادئ للمبادئ، مث قالوا

ماهية ذلك الشيء، فإن الوحدة يف املاء غري املاء، ويف الناس غري الناس،  شيء، وتكون الوحدة يف ذلك الشيء غري
يكون واحداً  من األشياء، وكل شيء فإمنا يصري هو ما هو بأنهي وحدة مستغنية عن أن تكون شيئاً  مث هي مبا

سطحاً إالّ بوحدة اتصاهلا اخلاص،  متعيناً، فتكون الوحدة مبدأ للخط وللسطح ولكل شيء، فإن السطح ال يكون
وأول ما يكون وحيدث عن الوحدة . فالوحدة علة كل شيء .وكذلك اخلط والنقطة أيضاً وحدة صار هلا وضع

الوحدة وبني كل شيء، فالنقطة وحدة وضعية، واخلط اثنوية وضعية، والسطح  لعدد هو علة متوسطة بنيفا. العدد
 .واجلسم رباعية وضعية؛ مث تدرجوا إىل أن جعلوا كل شيء حادثاً عن العدد ثالثية وضعية،

وقبل ذلك . يت هلؤالءال أن املقادير واألعداد أعراض، مث نشتغل بعد ذلك حبل الشكوك: علينا أوالً أن نبني فيجب
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الوحدة، فإنه حيق علينا أن نعرف طبيعة الواحد يف  جيب أن نعرف حقيقة أنواع الكمية، واألوىل بنا أن نعرف طبيعة
الواحد شديد املناسبة للموجود الذي هو موضوع هذا العلم؛ والثاين، أن الواحد  أحدمها، أن: هذا املوضوع بشيئني

 .بوجه ما للكمية مبدأ ما

اإلتصال وحدة ما، وكأنه علة صورية للمتصل،  وأما للمتصل فألن.  كونه مبدأ للعدد، فأمر قريب من املتأملأما
يقدر، وكونه حبيث يقدر هو كونه حبيث يعد، وكونه حبيث يعد كونه حبيث  وألن املقدار كونه مقداراً هو أنه حبيث

 .واحداً أن له

  الفصل الثاين

 يف الكالم يف الواحد

ال قسمة فيها بالفعل من حيث كل واحد هو هو، لكن  إن الواحد يقال بالتشكيك على معان تتفق يف أا: فنقول
 .وذلك بعد الواحد بالعرض هذا املعىن يوجد فيها بتقدم وتأخر،

وذلك إما موضوع وحممول . هو اآلخر، وأما واحد والواحد بالعرض هو أن يقال يف شيء يقارن شيئاً آخر، أنه
الطبيب : اهللا واحد، وإن زيداً والطبيب واحد؛ وإما حمموالن موضوع، كقولنا إن زيداً وابن عبد: قولناعرضي، ك

واحد عرضي،  عبد اهللا واحد، إذ عرض أن كان شيء واحد طبيباً وابن عبد اهللا؛ أو موضوعان يف حممول هو وابن
 .واحد ا عرضالثلج واجلص واحد، أي يف البياض، إذ قد عرض أن محل عليهم: كقولنا

بالفصل، ومنه واحد باملناسبة، ومنه  لكن الواحد الذي بالذات، منه واحد باجلنس، ومنه واحد بالنوع وهو الواحد
 .واحد باملوضوع، ومنه واحد بالعدد

والواحد . ذاته بالعدد قد يكون باإلتصال، وقد يكون بالتماس، وقد يكون ألجل نوعه، وقد يكون ألجل والواحد
بالنوع كذلك قد يكون بنوع قريب ال  والواحد.  يكون باجلنس القريب، وقد يكون باجلنس البعيدباجلنس قد

 .قسمي الباب األول، وإن كان هناك اختالف يف اإلعتبار يتجزأ إىل أنواع، وقد يكون بنوع بعيد فيوافق أحد

 ثري بالنوع، وأن الواحد بالنوع قدال حمالة واحد بالفصل، ومعلوم أن الواحد باجلنس ك وإذا كان واحد بالنوع فهو

واحد، فيكون من جهة  جيوز أن يكون كثرياً بالعدد، وقد جيوز أن ال يكون إذا كانت طبيعة النوع كلها يف شخص
وتأمل يف هذا الوضع الذي نتكلم فيه . بكلي نوعاً ومن جهة ال يكون نوعاً، إذ هو من جهة كلي ومن جهة ليس

 .لك سلفتعلى الكلي، أو تذكر مواضع 

 .من جهة وأما الواحد باإلتصال فهو الذي يكون واحداً بالفعل من جهة، وفيه كثرة أيضاً
   
: له، ويف السطوح أيضاً فالذي ال زاوية: احلقيقي فهو الذي تكون فيه الكثرة بالقوة فقط، وهو إما يف اخلطوط أما

ه انفراج على زاوية؛ ويليه ما يكون فيه كثرة في اجلسم الذي حييط به سطح ليس: البسيط املسطح، ويف اسمات
مشترك مثل مجلة اخلطني احمليطني بالزاوية، ويليه أن تكون األطراف متماسة  بالفعل إالّ أن أطرافها تلتقي عد حد
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هناك التحاماً، وذلك  يشبه املتصل يف تالزم حركة بعضها لبعض فتكون وحدا كأا تابعة لوحدة احلركة ألن متاساً
 .ال صناعياً ألعضاء املؤلفة من أعضاء، وأوىل ذلك ما كان التحامه طبيعياًكا

فالوحدة اإلتصالية أوىل من . االجتماعية والوحدة باجلملة يف هذه أضعف، وخترج عن الوحدة اإلتصالية إىل الوحدة
. جتماعية فيها كثرة بالفعلاإلتصالية ال كثرة فيها بالفعل، والوحدة اال االجتماعية مبعىن الوحدة، وذلك أن الوحدة

 .غشيتها وحدة ال تزيل عنها الكثرية فهناك كثرة

ويعرض . وإما أن تكون مع طبيعة أخرى مثل أن تكون ماء أو هواء والوحدة باإلتصال إما معتربة مع املقدار فقط
علمت   الطبع، وقديكون واحداً يف املوضوع، فإن املوضوع املتصل باحلقيقة جسم بسيط متفق للواحد باإلتصال أن

أن طبيعته ال تنقسم إىل صور  فيكون موضوع وحدة اإلتصال واحداً أيضاً يف الطبيعة من حيث. هذا يف الطبيعيات
بالعدد من حيث هو واحد، بل وال غريه مما هو واحد  إن الواحد بالعدد ال شك أنه غري منقسم: خمتلفة؛ بل نقول

ر فيه من حيث الطبيعة اليت عرض هلا الوحدة، فيكون الواحد بالعدد ينظ منقسم من حيث هو واحد، لكنه جيب أن
كاملاء  اإلنسان الواحد، ومنه ما من طبيعته ذلك: طبيعته اليت عرض هلا الوحدة أن يتكثر مثل منه ما ليس من

ون قد يتكثر طبيعته ذلك فإما أن يك والذي ليس من. الواحد واخلط الواحد فإنه قد يصري املاء مياهاً واخلط خطوطاً
بالعدد من الناس، فإنه ال يتكثر من حيث طبيعته، أي من  الواحد: مثال األول. من وجه آخر، وإما أن ال يكون
قد يتكثر من جهة أخرى إذا قسم إىل نفس وبدن، فيكون له نفس وبدن وليس  حيث هو إنسان إذا قسم، لكنه

 -مبنقسم   مع أنه شيء ليس- إما أن يكون موجوداً له :وأما الذي ال يكون فهو على قسمني. بإنسان واحد منهما

أن تكون تلك الطبيعة هي الوضع  فإن كان موجوداً له مع ذلك طبيعة أخرى فإما. طبيعة أخرى، وإما أن ال يكون
حيث هي نقطة وال من جهة أخرى، وهناك طبيعة غري  وما يناسب الوضع، فتكون نقطة والنقطة ال منقسمة من

الوضع وما يناسبه، فيكون مثل العقل والنفس، فإن العقل له وجود غري الذي  ورة؛ وإما أن ال يكونالوحدة املذك
ال يكون  وأما الذي. ال ينقسم، وليس ذلك الوجود بوضع، وليس ينقسم يف طبيعته وال يف جهة أخرى يفهم من أنه

. إليها غريها صار جمموعهما عدداً فهناك طبيعة أخرى فكنفس الوحدة اليت هي مبدأ العدد، أعين اليت إذا أضي

 .الذهن، فضالً عن قسمة مادية أو مكانية أو زمانية فمن هذه األصناف من الوحدة ما ال ينقسم مفهومه يف

من حيث الطبيعة الواحدة بالوحدة ومن حيث االتصال، فمن ذلك أن يكون تكثره  ولنعد القسم الذي يتكثر أيضاً
طبيعة إمنا هلا  عدة لكثرة عن الوحدة، وهذا هو املقدار؛ ومن ذلك أن يكون تكثره يفاليت هي لذاا م يف الطبيعة

فإن هذا املاء واحد بالعدد وهو ماء . املاء الوحدة املعدة للتكثر بسبب غري نفسها، وذلك هو اجلسم البسيط مثل
فتكون تلك املياه الكثرية .  هو املقدارألجل املائية، بل ملقارنة السبب الذي ويف قوته أن يصري مياهاً كثرية بالعدد ال

 .بالعدد واحدة بالنوع وواحدة أيضاً باملوضوع، ألن من طبع موضوعها أن تتحد بالفعل واحداً بالعدد

إنسان واحد نعم كل واحد  وال كذلك أشخاص الناس، فإا ليس من شأن عدة موضوعات منها أن يتحد موضوع
واحداً باملوضوع، وليس حاله حال كل قطعة من املاء،  يس اتمع من الكثرةمنهما واحد مبوضوعه الواحد، ولكن ل

 .مبوضوعها فإا واحدة يف نفسها

موضوعاً واحداً باإلتصال، فيكون مجلتها  واجلملة يقال إا واحدة يف املوضوع، إذ من شأن موضوعاا أن تتحد
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 .حينئذ ماء واحداً
   

فإن كان فهو  أن يكون حاصالً فيه مجيع ما ميكن أن يكون له أو ال يكون،واحد من هذين القسمني إما  لكن كل
وهذه الوحدة التمامية إما . الكثري غري الواحد تام وواحد بالتمام، وإن مل يكن فهو كثري، ومن عادة الناس أن جيعلوا

ما بالصناعة كالبيت وذلك إ. تام ودينار تام، وإما أن تكون باحلقيقة أن تكون بالفرض والوهم والوضع كدرهم
 .وإما بالطبيعة كشخص إنسان واحد تام األعضاء. الناقص ال يقال له بيت واحد التام، فإن البيت

 .التمام اخلط املستقيم قد يقبل زيادة يف استقامته ليس موجودة له، فليس بواحد من جهة وألن

جهة، فهو تام وواحد بالتمام، ويشبه   من كلوأما املستدير فإذ ليس يقبلها، بل حصلت له بالطبع اإلحاطة باملركز
اجلهة، فيكون بعض األشياء يلزمه التمام كاألشخاص واخلط  أن يكون أيضاً كل شخص من الناس واحداً من هذه

 .التمام كاملاء واخلط املستقيم املستدير، وبعضها ال يلزمه

بان وحال املدينة عند امللك واحدة، فإن هاتني حال السفن عند الر وأما الواحد باملساواة فهو مبناسبة ما، مثل أن
ما هي  وليس وحدما بالعرض، بل وحدة ما يتحد ما بالعرض، أعين وحدة السفينة واملدينة حالتان متفقتان،
 .بالعرض وأما وحدة احلالتني فليست الوحدة اليت جعلناها وحدة. وحدة بالعرض

أو تقال على شيء واحد بالعدد، وقد   تقال على أشياء كثرية بالعدد،إنه إذا كانت الوحدة إما أن: فتقول من رأس
 .بينا أنا حصرنا أقسام الواحد بالعدد

أخرى واحدة إلتفاق بينها يف  وأما األشياء الكثرية بالعدد فإمنا يقال هلا من جهة: إىل احليثية األخرى، فنقول فلنمل
واحملمول إما جنس، وإما نوع، وإما . النسبة، وأما يف موضوع فإما أن يكون اتفاقها يف نسبة أو حممول غري. معىن

سهالً عليك من هذا املوضوع أن تعرف أنا حققنا أقسام الواحد، وأنت تعرف مما قد  فصل، وإما عرض، فيكون
ن الواحد باملناسبة، وأ أيها أوىل بالوحدة واسبق استحقاقاً هلا، فتعرف أن الواحد باجلنس أوىل بالوحدة من عرفت

من الواحد بالنوع، والبسيط الذي ال ينقسم بوجه  الواحد بالنوع أوىل من الواحد باجلنس، والواحد بالعدد أوىل
 .ينقسم أوىل من الناقص أوىل من املركب، والتام من الذي

 على -واحد من املقوالت كاملوجود، لكن مفهومهما  والواحد قد يطابق املوجود يف أن الواحد قد يقال على كل
 .يدل واحد منهما على جوهر بشيء من األشياء، وقد علمت ذلك  خمتلف، ويتفقان يف أنه ال-ما علمت 

  الفصل الثالث

 يف حتقيق الواحد والكثري وإبانة أن العدد عرض

 إن الواحد هو الذي ال يتكثر ضرورة، فأخذنا يف: وذلك أنا إذا قلنا. ماهية الواحد والذي يصعب علينا حتقيقه اآلن

 .ان الواحد الكثرةبي

الكثرة، ومنه وجودها وماهيتها، مث أي حد حددنا  وأما الكثرة فمن الضروري أن تحد بالواحد، ألن الواحد مبدأ
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إن الكثرة هي اتمع من وحدات، فقد أخذنا : فمن ذلك ما تقول. بالضرورة به الكثرة استعملنا فيه الواحد
هو الكثرة  ر وهو أنا أخذنا اتمع يف حدها، واتمع يشبه أن يكونالكثرة، مث عملنا شيئاً آخ الوحدة يف حد

اجلمع هذا اللفظ، وال يفهم معناه وال  وإذا قلنا من الوحدات أو الواحدات أو اآلحاد فقد أوردنا بدل لفظ. نفسها
 .يعرف إالّ بالكثرة

 رة الوحدة، ونكون أيضاً قد أخذنا يفهي اليت تعد بالواحد، فنكون قد أخذنا يف حد الكث إن الكثرة: وإذا قلنا

 .حدها العد والتقدير، وذلك إمنا يفهم بالكثرة أيضاً

 هذا الباب شيئاً يعتد به، لكنه يشبه أن تكون الكثرة أيضاً أعرف عند ختيلنا، والوحدة فما أعسر علينا أن نقول يف

الكثرة نتخيلها أوالً،  ورها بدياً، لكنأعرف عند عقولنا، ويشبه أن تكون الوحدة والكثرة من األمور اليت نتص
مث يكون تعريفنا الكثرة بالوحدة تعريفاً . فخيايل والوحدة نعقلها من غري مبدأ لتصورها عقلي، بل إن كان وال بد

بذاا ومن أوائل التصور، ويكون تعريفنا الوحدة بالكثرة تنبيهاً يستعمل فيه  عقلياً، وهنالك تؤخذ الوحدة متصورة
 .اخليايل لنومئ إىل معقول عندنا ال نتصوره حاضراً يف الذهن املذهب

عندنا بديهياً  الوحدة هي الشيء الذي ليس فيه كثرة دلّوا على ان املراد ذه اللفظة الشيء املعقول إن: فإذا قالوا
 .الذي يقابل هذا اآلخر أو ليس هو فينبه عليه بسلب هذا عنه

   
ليس كاجلنس   العدد كثرة مؤلفة من وحدات أو من آحاد، والكثرة نفس العدد،إن: ممن حيد العدد فيقول والعجب

فإن . إن الكثرة كثرة: وحدات، كقوهلم إن الكثرة مؤلفة من: فقوهلم. للعدد، وحقيقة الكثرة أا مؤلفة من وحدات
 .الوحدات الكثرة ليست إالّ إمساً للمؤلف من

إنه كما أن هذه األشياء : فنقول. والدواب غري الوحدات مثل الناس،إن الكثرة قد تؤلف من أشياء : فإن قال قائل
أيضاً ليست هي بكثرة، بل أشياء موضوعة للكثرة، وكما  ليست وحدات، بل أشياء موضوعة للوحدات، كذلك

 .وحدات، فكذلك هي كثرية ال كثرة أن تلك األشياء هي وحدات ال

فإن الكمية . منفصلة ذات ترتيب، فقد ختلصوا من هذا، فما ختلصوا إن العدد كمية: والذين حيسبون أم إذا قالوا
بالكمية،  أما اجلزء والقسمة فإمنا ميكن تصورها. إىل أن تعرف باجلزء والقسمة أو املساواة حيوج تصورها للنفس

يت جيب أن األعراض اخلاصة بالكمية ال وأما املساواة فإن الكمية أعرف منها عند العقل الصريح ألن املساواة من
 .توجد يف حدها الكمية

. فهم العدد احتاد يف الكمية والترتيب الذي أخذ يف حد العدد أيضاً، وهو مما ال يفهم إالّ بعد إن املساواة هي: فيقال

املترادفة، وأن هذه املعاين متصورة كلها أو  فيجب أن يعلم أن هذه كلها تنبيهات مثل التنبيهات باألمثلة واألمساء
 .األشياء لينبه عليها ومتيز فقط ذواا، وإمنا يدل عليها ذهبعضها ل

فإذا قيلت على األعراض فال . وإما أن تقال على اجلواهر إن الوحدة إما أن تقال على األعراض،: فنقول اآلن
 وإذا قيلت على اجلواهر فليست تقال عليها كفصل وال جنس البتة، إذ ال دخول ذلك، تكون جوهراً، وال شك يف

قوهلا عليها قول  فال يكون إذن. حتقيق ماهية جوهر من اجلواهر، بل هو أمر الزم للجوهر، كما قد علمت هلا يف
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املعىن الذي هو العرض، فإن العرض الذي  فيكون الواحد جوهراً، والوحدة هي". عرضي"اجلنس والفصل، بل قول 
 عليه أن يكون جوهراً، وإمنا جيوز ذلك إذا أخذ  قد جيوز-املعىن   وإن كان كونه عرضاً بذلك-هو أحد اخلمسة 
اجلوهر وليس  وأما طبيعة املعىن البسيط منه فهي ال حمالة عرض باملعىن اآلخر، إذ هو موجود يف .مركباً، كاألبيض

 .كجزء منه وال يصح قوامه مفارقاً له

هل يصح قوامها مفارقة للجوهر؟ يف كل جوهر اليت ليست جبزء منه مقومة له،  فلننظر اآلن يف الوحدة املوجودة
وليس هناك  هذا مستحيل، وذلك ألا إن قامت وحدة جمردة مل خيل إما أن تكون جمرد أن ال تنقسم إن: فنقول

األول حمال، فإنه ال أقل من أن يكون  والقسم. طبيعة هي احملمول عليها أن ال تنقسم، وأن تكون هناك طبيعة أخرى
الوجود ال حمالة معىن غري الوحدة وأنه ال ينقسم، فأما أن  ينقسم، فإن كان ذلكهناك وجود، ذلك الوجود ال 
يكون عرضاً، فإن كان عرضاً فالوحدة يف عرض ال حمالة مث يف اجلوهر، وإن كان  يكون ذلك الوجود جوهراً أو

- جوهراً  إذا - الوحدة  ن فهي موجودة فيه وجود ما يف املوضوع، وإن كانت مفارقة، تكو-والوحدة ال تفارقه  
وجودها مقارنة جلوهرية، ويكون ذلك   يكون هلا جوهر آخر تصري إليه وتقارنه إذا فرض-فارقت ذلك اجلوهر 

أو تكون له وحدة كانت ووحدة حلقت، . وحدة، وهذا حمال  مل تكن له- لو مل تصر إليه هذه الوحدة - اجلوهر 
وأيضاً فإن . حد، ألن ذلك اجلوهر واحدان، وهذا حمالجوهران ال جوهر وا فتكون له وحدتان ال وحدة، فيكون

إليه الوحدة  يف جوهر آخر، فأحد اجلوهرين مل تنتقل إليه الوحدة وعاد الكالم جذعاً فيما انتقل كانت كل وحدة
فقد بان أن . اثنوية، هذا خلف وصار أيضاً جوهرين، وإن كانت كل وحدة يف اجلوهرين مجيعاً فتكون الوحدة

 .فيه س من شأا أن تفارق اجلوهر الذي هيالوحدة لي

ال ينقسم حىت يكون الوجود  إنه إن كانت الوحدة ليس جمرد أا ال تنقسم، بل كانت وجوداً: ونبتدئ فنقول
فارقت هذه الوحدة اجلوهر إن كانت ميكن أن توجد بذاا  داخالً يف الوحدة ال موضوعاً هلا، فإذا فرضنا أنه قد

ومل تكن وجوداً ال ينقسم فقط، بل تكون الوحدة وجوداً جوهرياً ال ينقسم إذا قام  نقسم جمرداًكانت وجوداً ال ي
تكون  وإن كان لألعراض وحدة. فال تكون لألعراض وحدة بوجه من الوجوه. الوجود ال يف موضوع ذلك

 .وحدا غري وحدة اجلوهر؛ وتكون الوحدة تقال عليها باشتراك اإلسم
   

اجلواهر فلننظر هل   األعداد ما تأليفه من وحدة األعراض، ومن األعداد ما تأليفه من وحدةأيضاً من فيكون
يشتركا فتكون الوحدة يف أحديهما وجوداً  يشتركان يف معىن الوجود الذي ال ينقسم أو ال يشتركان؟ فإن مل

ين يف أحديهما بالوحدة شيئاً بوحدة األعراض أو اجلواهر ذلك، حىت نع ولسنا نعين. منقسماً ويف اآلخر ليس كذلك
نعين  وإن اشتركا يف ذلك املعىن، فذلك املعىن هو الوجود الغري منقسم الذي إياه. منقسم غري أنه وجود غري

مع كونه وجوداً ال ينقسم، أن  بالوحدة؛ وذلك املعىن أعم من املعىن الذي ذكرناه قبيل اآلن، فإن ذلك كان يلزمه
وذلك املعىن ال حمالة إن كان جوهراً مل يعرض للعرض، وليس  د كان ميكن فرضه جمرداً،يكون وجوداً جوهرياً، إذ ق

عرضاً مل يعرض للجوهر، فإن اجلوهر يعرض له العرض ويقوم به العرض، والعرض ال  يلزم أن نقول إنه إن كان
 .اجلوهر حىت يكون قائماً فيه يعرض له
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فيها، ومن حيث هي وجود ال ينقسم فقط بال زيادة أخرى وذلك  افإذن الوحدة اجلامعة أعم من ذلك املعىن وكالمن
 فإنه من احملال أن تكون الوحدة وجوداً غري منقسم يف األعراض. صار ذلك املعىن األخص ال يفارق موضوعاته وإالّ

يف اجلواهر  واجلواهر وجيوز مع ذلك أن تفارق، فيكون جوهرا عرض لعرض، أو أن تكون الوحدة خمتلفة
 .راضواألع

 .لألشياء فبني أن الوحدة حقيقتها معىن عرضي ومن مجلة اللوازم

املعاين العامة قائمة دون فصوهلا، كما ال  إن هذه الوحدة إمنا ال تفارق على سبيل ما ال تفارق: وليس لقائل أن يقول
ية امتناع مفارقة يكون املفارقة ال يوجب العرضية، بل إمنا يوجب العرض وامتناع هذه. تفارق اإلنسانية احليوانية

 .املوجود املشخص للمعىن املّحصل

فقد . أخص ليس نسبة املنقسم إليه بفصل مقوم ليس األمر كذلك، فإن نسبة ما فرضناه أعم إىل ما فرضناه: فنقول
وإذا أشرنا إىل بسيط واحد منه كان متميز . عرض، بل نسبة الزم عام بينا أن الوحدة غري داخلة يف حد جوهر أو

الذي هو  الذي يقارنه، ال كاللونية اليت يف البياض، فإذا صح أنه غري مفارق صح أن احملمول الذات عن التخصيص
وإذا كانت الوحدة . عرض معىن الزم عام مشتق اإلسم من إسم معىن بسيط هو معىن الوحدة، وذلك البسيط

 .عرضاً، فالعدد املؤلف من الوحدة عرض

  الفصل الرابع

 ير أعراضيف أن املقاد

الذي هو الكم فهو مقدار املتصل الذي هو اجلسم مبعىن  وأما الكميات املتصلة فهي مقادير املتصالت، أما اجلسم
 .مواضع، وأما اجلسم باملعىن اآلخر الداخل يف مقولة اجلوهر فقد فرغنا منه الصورة، على ما عرفته يف عدة

ولكنه من األعراض اليت  قص واجلوهر باق، فهو عرض ال حمالة،املقدار فقد بان أنه يف مادة، وأنه يزيد وين وهذا
املادة إالّ بالتوهم، وال يفارق الصورة اليت للمادة، ألنه  تتعلق باملادة وبشيء من املادة، ألن هذا املقدار ال يفارق

  الزمان ال يكونيقبل أبعاد كذا، وهذا ال ميكن أن يكون بال هذا الشيء املتصل كما أن مقدار الشيء املتصل الذي

أو ال ينتهي املسح إن توهم  إالّ باملتصل الذي هو املسافة وهذا املقدار هو كون املتصل حبيث ميسح بكذا كذا مرة،
األبعاد املذكورة، فإن ذلك ال خيتلف فيه جسم  وهذا خمالف لكون الشيء حبيث يقبل فرض. غري متناه تومهاً

 .ال يغين مسحه بكذا البتة، فقد خيتلف فيه جسم وجسم وأما أنه ميسح بكذا كذا مرة، أنه. وجسم

 وهذه الكمية ال تفارق تلك الصورة يف الوهم البتة، لكن هي والصورة. وذلك صورته فهذا املعىن هو كمية اجلسم،

 .تفارقان املادة يف الوهم

للسطح اعتبار أنه يقبل فرض اية، واعتبار له مقدار؛ وأيضاً  وأما السطح واخلط فباحلري أن يكون له اعتبار أنه
وميسح، ويكون  األبعاد املذكورة، أعين بعدين فقط يتقاطعان على زاوية قائمة؛ وأيضاً أنه يقدر بعدين فيه على صفة
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 .األشكال أعظم وأصغر؛ وأنه يفرض فيه أيضاً أبعاد حبسب اختالف
   

هو قابل لفرض األبعاد   له ألنه اية اجلسم الذيأما قبوله بفرض بعدين فإمنا ذلك: هذه األحوال فيه فنقول فلنتأمل
ملثل ذلك ال أنه اية مطلقاً، ومقتضاه أن يكون قابالً  الثالثة، فإن كون الشيء اية لقابل الثالثة من حيث هو اية

  وقدوإن كان مضافاً ال يكون إالّ مقداراً،. اجلهة مقدار، بل هو ذه اجلهة مضاف لفرض بعدين، وليس هو ذه

. بينا أن يكون مقداراً أو كيفاً عرفت الفرق بني املضاف مطلقاً وبني املضاف الذي هو املقولة اليت ال جتوز، على ما

خيالف غريه من السطوح يف القدر واملساحة وال ميكن أن خيالفها  وأما أنه مقدار فهو باجلهة األخرى اليت ا ميكن أن
كجزء  ني مجيعاً عرض، فإنه من حيث هو اية عارض للمتناهي، ألنه موجود فيهلكنه من اجلهت باملعىن األول بوجه؛

وأما أين قلنا هذا ففي الطبيعيات،  منه وال يقوم دونه، وقد قلنا إنه ليس من شرط املوجود يف شيء أن يطابق ذاته،
 .شبهة فليتأمل هناك إن عرضت من هذه اجلهة

أمراً له يف نفسه مل تكن نسبة  كون السطح حبيث يفرض فيه بعدانوأيضاً من حيث هو مقدار هو عرض، ولو كان 
إىل الصورة اجلسمية، بل تكون نسبة ذلك املعىن إىل املقدارية يف  املقدارية يف السطح إالّ ذلك األمر نسبة املقدارية

 .وأنت تعلم هذا بتأمل األصول. جنس، والنسبة األخرى نسبة عارض إىل صورة السطح نسبة فصل إىل

والتقاطيع، وقد  السطح لعرضيته ما حيدث ويبطل يف اجلسم باإلتصال واإلنفصال واختالف األشكال وأعلم أن
علمت فيما سلف من األقاويل  وقد. يكون سطح اجلسم مسطحاً، فيبطل من حيث هو مسطح، فيحدث مستدير

لك ليس كما أن اجلسم الواحد والتسطيح يف الوجود، ولذ أن السطح الواحد باحلقيقة ال يكون موضوعاً للكرية
بالفعل تترادف عليه فكذلك السطح إذا أزيل عن شكله حىت تبطل أبعاده فال ميكن  يكون موضوعاً الختالف أبعاد

أقوال أخرى، وعلمت  ويف القطع إبطال صورة السطح الواحدة اليت بالفعل؛ وقد علمت هذا من. إالّ بقطعه ذلك
لإلنفصال، وقد علمت أنه إذا ألّفَت سطوح ووصلَ  كون اهليويل لإلتصال غريهاأن هذا ال يلزم يف اهليويل حىت ت

املشتركة كان الكائن سطحاً آخر بالعدد، ولو أعيد إىل تأليفه األول مل يكن ذلك  بعضها ببعض تأليفاً يبطل احلدود
 .األول بالعدد بل آخر مثله بالعدد، وذلك ألن املعدوم ال يعاد السطح

 فقد تبني لك أن هذه أعراض ال. احلال يف السطح فقد عرفت يف اخلط فاجعله قياساً عليه  صورةوإذا قد عرفت

فقد بقي أن تعلم . تومهاً أيضاً تفارق املادة وجوداً، وعرفت أيضاً أا ال تفارق الصورة اليت هي يف طباعها مادية
 . يفارق السطح تومهاًتومهاً، وإن اخلط إن السطح يفارق اجلسم: كيف ينبغي أن يفهم قولنا

أحدمها أن نفرض يف الوهم سطح وال جسم، وخط وال : املوضوع على وجهني إن هذه املفارقة تفهم يف هذا: فنقول
بني  وأنت تعرف أن الفرق. يلتفت إىل السطح وال يلتفت إىل اجلسم أصالً أنه معه أو ليس معه سطح، واآلخر أن

غريه ال يفارقه، وبني أن ينظر إليه  ىل الشيء وحده وإن كان معتقداً أنه معاألمرين ظاهر، فإنه فرق بني أن ينظر إ
. بأنه كما التفت إليه وحده حىت يكون هو يف ومهك قائم وحده وحده مع شرط مفارقته ما هو معه، حمكوماً عليه

 .وبني الشيء اآلخر حمكوماً بأن ذلك الشيء ليس معه فهو مع ذلك يفرق بينه

قد ميكن أن يتوهم سطحاً وخطاً ونقطة مع فرض أن ال جسم مع السطح وال  واخلط والنقطةفمن ظن أن السطح 
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لشيء إالّ  النقطة فقد ظن باطالً، وذلك ألنه ال ميكن أن يفرض السطح يف الوهم مفرداً ليس اية مع اخلط وال مع
فيكون . ني غريين، كما علمتجانب أن يتوهم مع وضع خاص ويتوهم له جهتان توصالن الصائر إليه إيصاالً يلقى

 .حينئذ ما توهم سطحاً غري سطح

 احلد ال ذو حدين، وإن توهم السطح نفس النهاية اليت تلي جهة واحدة فقط من حيث هو فإن السطح هو نفس

متومهاً معه بوجه ما،   كان ما هو ايته- على ان ال انفصال له من جهة أخرى -كذلك أو نفس اجلهة، احلد 
 .ال يف اخلط والنقطةوكذلك احل

   
النقطة ال ميكن أن  يقال أن النقطة ترسم حبركتها اخلط فإنه أمر يقال للتخيل، وال إمكان وجود له، ال ألن والذي

املماسة ملا كانت ال تثبت وكان ال يبقى الشيء  تفرض هلا مماسة متنقلة، فإنا قد بينا أن ذلك ممكن فيها بوجه، لكن
 املماسة، فال تكون هناك نقطة بقيت مبدأ خط بعد املماسة وال يبقى امتداد بينها وبني كان قبلبعد املماسة إالّ كما 

باملماسة ال غري، فإذا بطلت  أجزاء املماسة، ألن تلك النقطة إمنا صارت نقطة واحدة على ما علمت يف الطبيعيات
مساً ثابتاً؟ بل إمنا ذلك يف الوهم والتخيل هي مبدأ له ر املماسة باحلركة فكيف تبقى هي نقطة؟ وكذلك كيف يبقى ما

 تكون ال حمالة، وهناك شيء موجود تكون احلركة عليه أو فيه، وذلك الشيء قابل ألن وأيضاً فإن حركتها. فقط

النقطة، فال تكون حركة  يتحرك فيه فهو جسم أو سطح أو بعد هو خط، فتكون هذه األشياء موجودة قبل حركة
 . هيالنقطة علة ألن توجد

فظاهر، وأما وجود السطح فلوجوب تناهي املقدار اجلسماين، وأما وجود اخلط فبسبب  فأما وجود املقدار اجلسماين
واجلسم، فينبغي أن  وأما الزاوية فقد ظن ا أا كمية متصلة غري السطح. قطع السطوح وافتراض احلدود هلا جواز

له أن يكون حماطاً بني ايات تلتقي عند نقطة   سطحاً فقد يعرضإن املقدار جسماً كان أو: ينظر يف أمرها، فنقول
النهايات شيئاً ذا زاوية من غري أن ينظر إىل حال اياته من جهة فكأنه مقدار  واحدة، فيكون من حيث هو بني هذه

 شئت مسيت من بعد ينتهي عند نقطة، فإن شئت مسيت نفس هذا املقدار من حيث هو كذلك زاوية، وإن أكثر

فإن أو قعت اإلسم على املعىن . كالتربيع الكيفية اليت له من حيث هو هكذا زاوية؛ فيكون األول كاملربع والثاين
لنفسها، ألن جوهرها مقدار، وإن أوقعت على املعىن الثاين قلت هلا  زاوية مساوية وناقصة وزائدة: األول قلت

أبعاد   هو الزاوية باملعىن األول ميكن أن يفرض فيه إماهي فيه كما للتربيع، وألن هذا الذي بسبب املقدار الذي
 .ثالثة أو بعدان، فهو مقدار جسم أو سطح

سطحاً إذا حترك اخلط الفاعل إياه يف الوهم بكليت نقطتيه حىت أحدثه، حىت  إنه إمنا يكون: والذي يظنه من يقول
 عرض؛ بل مل يتحرك اخلط احملدثالطول عرضاً باحلقيقة فحدث عرض بعد الطول فكان طول و كان قد حيرك

فجعل . فحدثت الزاوية للزاوية ال يف الطول وحده كما هو وال العرض حىت حيدث سطح، وإمنا حترك بأحد رأسيه
 .الزاوية جنساً رابعاً من املقادير

ذلك  رفتفإذا ع. إن للشيء ثالثة أبعاد أو بعدين حىت يكون جمسماً أو مسطحاً: مبعىن قولنا والسبب يف هذا جهله
شروع من ذلك اإلنسان قيماً ال  عرفت أن هذا الذي قاله ال يلزم، وال ينبغي أن يكون للعاقل إليه إصغاء، وإمنا هو
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وليس كالمه مما يفهم . باحلقيقة هو املربع أو املستطيل ال غري وهذا الغافل احلريان قد يذهب إىل أن السطح. يعنيه
 أا أعراض وأا ليست مبادئ لألجسام، إذ الغلط يف ذلك إمنا عرض ملاوجود األقدار و فقد عرفت. فضل شغل به

 .عرفت

تعلم أنه ال مقدار خارجاً عن هذه  وأما الزمان فقد كان حتقق لك عرضيته وتعلقه باحلركة فيما سلف، فبقي أن
أو ال يكون، فإن مل يكن، يكون قاراً حاصل الوجود جبميع أجزائه،  إن الكم املتصل ال خيلو إما أن: املقادير، فنقول

 .شيئاً بعد شيء فهو الزمان بل كان متجدد الوجود

املقادير وهو الذي ميكن فيه فرض أبعاد ثالثة، إذ ليس ميكن أن يفرض  وإن كان قاراً وهو املقدار، فإما أن يكون أمت
إذ كان  ذا بعد واحد فقطوهذا هو املقدار اسم، وإما أن يفرض فيه بعدان فقط، وإما أن يكون  فيه فوق ذلك،

واحد فاملقادير ثالثة والكميات املتصلة  متصل فله بعد ما بالفعل أو بالقوة، وملا كان ال أكثر من ثالثة وال أقل من
 .كميات متصلة وليست كذلك وقد يقال ألشياء أخر أا. لذاا أربعة

   
واألمكنة، وليس هلا يف نفسها أن  ا مقادير يف األزمنةاملكان فهو السطح، وأما الثقل واخلفة فإا توجب حبركا أما

بأن يفرض هلا حد ينطبق على حد ما جيانسه، حىت ينطبق ما يليه منه  جتزأ جبزء يعدها، وأن تقابل باملساواة واملفاوتة
املساواة ب جيانسه، فينطبق عليه احلد اآلخر فيساوي أو خيتلف فال يساوي، بل يفاوت، فإنا نعين على ما يليه مما

والثقل بأن يكون ثقل نصف ثقل فإن ذلك  واملفاوتة املعترفتني للمقدار هذا املعىن، وأما التجزئة اليت تعرض للخفة
املسافة ضعف الزمان، أو حترك األعظم إىل أسفل يف آلة حركة يلزم  ألنه يتحرك يف الزمان نصف املسافة، أو يف

 .ا جيري هذا ارىاألصغر إىل العلو أو أمر مم معها أن يتحرك

احلرارة ألجل أا تفعل يف الضعف أو ألا يف ضعف اجلسم احلار املتشابه يف  فهو كاحلرارة اليت تكون ضعف
باب املضاف،  وكذلك حال الصغري والكبري والكثري والقليل فإن هذه أعراض أيضاً تلحق بالكميات من .احلرارة

 . آخروأنت قد حصلت الكالم يف مجيع هذه يف موضع

لذاته  هي أا اليت ميكن أن يوجد فيها شيء منها يصح أن يكون واحداً عاداً، وبكون ذلك فالكمية باجلملة حدها
 .سواء كانت الصحة وجودية أو فرضية

  الفصل اخلامس

 يف حتقيق ماهية العدد

  وحتديد أنواعه، وبيان أوائله

يف جيب أن يتصور حاهلا ووجودها، فقد انتقلنا عنها إىل وخاصياا، وك وباحلري أن حنقق ههنا طبيعة األعداد،
 إن العدد له وجود يف األشياء، ووجود يف: فنقول. مستعجلني، ألن غرضنا كان يوجب ذلك الكميات املتصلة
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إن العدد ال وجود له : قال إن العدد ال وجود له إالّ يف النفس بشيء يعتد به، أما إن: وليس قول من قال. النفس
فإنا قد بينا أن الواحد ال يتجرد عن األعيان قائماً . حق  عن املعدودات اليت يف األعيان إالّ يف النفس، فهوجمرداً

وأما أن يكون يف املوجودات أعداد فذلك أمر . ما يترتب وجوده على وجود الواحد بنفسه إالّ يف الذهن؛ فكذلك
واحد يف  واحد من األعداد فإنه نوع بنفسه، هوفيه إذا كان يف املوجودات وحدات فوق واحدة، وكل  ال شك

حقيقة له حمال أن تكون له  والشيء الذي ال. نفسه من حيث هو ذلك النوع، وله من حيث هو ذلك النوع خواص
الناقصية أو املربعية أو املكعبية أو الصمم وسائر األشكال اليت  خاصية األولية أو التركيبية أو التمامية أو الزايدية أو

 .اهل

. ا هو ما هو واحد من األعداد حقيقة ختصه وصورة يتصور منها يف النفس، وتلك احلقيقة وحدته اليت فإذن لكل

حيث هو جمموع هو واحد حيتمل  فإنه من. أنه جمموع آحاد: وليس العدد كثرة ال جتتمع يف وحدة حىت يقال
صورة ما كالعشرية مثالً أو الثالثية وله حيث له  وليس بعجيب أن يكون الشيء واحداً من. خواص ليس لغريه

 باخلواص اليت للعشرة، وأما لكثرته فليس له فيها إالّ اخلواص اليت للكثرة املقابلة كثرة، فمن حيث العشرية ما هو

 .العشرية للوحدة، ولذلك فإن العشرة ال تنقسم يف العشرية إىل عشرتني لكل واحدة منها خواص

أو واحد وواحد وواحد كذلك إىل  رة ليس هي إالّ تسعة وواحد، أو مخسة ومخسة،إن العش: وليس جيب أن يقال
قول محلت فيه التسعة على العشرة وعطفت عليه الواحد،  العشرة تسعة وواحد،: فإن قولك. أن تنتهي إىل العشرة
ألخرى، وحلو، فيجب أن تصدق عليه الصفتان املعطوفة إحدامها على ا إن العشرة أسود: فتكون كأنك قلت

وناطق، أي  إن اإلنسان حيوان: فإن مل ترد بالعطف تعريفاً، بل عنيت ما يقال. وأيضاً واحداً فتكون العشرة تسعة
التسعة اليت هي واحد، وهذا أيضاً  إن العشرة تسعة، تلك: تكون كأنك قلت. حيوان ذلك احليوان الذي هو ناطق

مرادك أن العشرة هي التسعة اليت تكون مع واحد، حىت إن  وإن عنيت أن العشرة تسعة مع واحد، وكان. مستحيل
فإن . عشرة، فإذا كانت مع الواحد كانت تلك التسعة عشرة، فقد أخطأت أيضاً كانت التسعة وحدها مل تكن

صفة " مع"جتعل  فإن مل. كانت وحدها أو مع أي شيء كان معها فإا تكون تسعة وال تكون عشرة البتة التسعة إذا
تسعة هي أيضاً واحد، فذلك أيضاً  تسعة، ومع كوا إن العشرة: بل املوصوف هلا، فتكون كأنك قلتللتسعة، 

جمموع التسعة والواحد إذا أخذا مجيعاً فصار منهما شيء  خطأ، بل هذا كله جماز من اللفظ مغلط، بل العشرة
 .غريمها

   
وواحد،   عدد من اجتماع واحد وواحدإنه:  هو أن يقال- إن أردت التحقيق -واحد من األعداد  وحد كل

تركيبه مما ركب منه، بل خباصية من  وذلك ألنه ال خيلو إما أن حيد بالعدد من غري أن يشار إىل. وتذكر اآلحاد كلها
فإن أشري إىل . جوهره، وإما أن يشار إىل تركيبه مما ركب منه خواصه، فذلك يكون رسم ذلك العدد ال وحده من

 اآلخر مثالً أن جتعل العشرةمن تركيب مخسة ومخسة مل يكن ذلك أوىل من تركيب ستة مع ونتركيبه من عددين د

أن تكون ماهية واحدة،  وهو مبا هو عشرة ماهية واحدة، وحمال. أربعة، وليس تعلق هويته بأحدمها أوىل من اآلخر
 .وما يدل على ماهية من حيث هي واحدة حدود خمتلفة
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التركيب   وقد كان له-  إذا كان ذلك كذلك -ويكون . ا وال بذاك، بل مبا قلناكذلك فحده ليس ذ فإذا كان
على أن حتديدك .فتكون هذه رسوماً له من مخسة ومخسة، ومن ستة وأربعة، ومن ثالثة وسبعة، الزماً لذلك وتابعاً،

العشرة من مخسة إن : إىل اآلحاد وحينئذ يكون مفهوم قولك باخلمسة حيوج إىل حتديد اخلمسة فينحل ذلك كله
 فأما إذا حلظت صورة. ثالثة وسبعة، ومثانية واثنني، أعين إذا كنت تلحظ تلك اآلحاد من: ومخسة، هو مفهوم قولك

حقائق خمتلفة املفهومات،  وليس للذات الواحدة. اخلمسة واخلمسة، والثالثة والسبعة، كان كل اعتبار غري اآلخر
ال حتسنب أن الستة ثالثة وثالثة، بل هو ستة مرة : املقدم ا ما قال الفيلسوفبل إمنا تتكثر لوازمها وعوارضها، وهلذ

 .واحدة

 .العدد من حيث آحاده مما يصعب على التخيل وعلى العبارة فيصار إىل الرسوم ولكن اعتبار

عدد، ليست من ال إن االثنوة: فقد قال بعضهم. الواجب، ومما جيب أن يبحث عنه من حال العدد حال االثنوة ومن
الوحدة اليت هي الفرد األول ليس بعدد،  وذلك ألن االثنوة هي الزوج األول، والوحدة هي الفرد األول، وكما أن

وألن العدد كثرة مركبة من اآلحاد، واآلحاد أقلها ثالثة، : وقال .فكذلك االثنوة اليت هي الزوج األول ليس بعدد
وإن  ن مركبة أو ال تكون، فإن كانت مركبة فنعدها غري الواحد،إن كانت عدداً إما أن تكو وألن االثنوة ال ختلو

األشياء بوجه من الوجوه، فإنه  وأما أصحاب احلقيقة فال يشتغلون بامثال هذه. كانت عدداً أوالً فال خيلو هلا نصف
 .ألا ال انفصال فيها إىل وحدات مل تكن الوحدة غري عدد ألجل أا فرد أو زوج، بل

يعنيه النحويون من لفظ اجلمع وأن أقله ثالثة بعد اإلختالف فيه، بل  مركبة من وحدات، يعنون ا ما: وال إذا قالوا
 وقد جرت عادم بذلك، وال يبالون أن ال يوجد زوج ليس بعدد، وإن وجد. وأزيد من واحد يعنون بذلك أكثر

العدد األول أن يكون   يشترطون يفوليسوا. فرد ليس بعدد؛ فما فرض عليهم أن يدأبوا يف طلب زوج ليس بعدد
 .يعنون باألول أنه غري مركب من عدد ال نصف له مطلقاً، بل ال نصف له عدداً من حيث هو أول، وإمنا

وأما . فيه واحد، فاالثنوة أول العدد، وهو الغاية يف القلة يف العدد وإمنا يعين بالعدد ما فيه من انفصال ويوجد
 .العدد إىل حد، وقلة االثنوة ليست مما تقال بذاا، بل بالقياس إىلفال تنتهي  الكثرة يف العدد

بالقياس إىل غريها، فليس جيب أن يكون ما  وليس إذا مل تكن االثنوة أكثر من شيء جيب من ذلك أن ال تكون قلتها
 جيب إذا كان إضافة أخرى إىل شيء آخر يقارن تلك اإلضافة، فإنه ليس يعرض له إضافة إىل شيء يلزم أن تكون له

شيء فهو   حىت يكون كما أنه قليل بالقياس إىل-تعرض له إضافتان إضافة قلة وإضافة كثرة معاً  شيء من األشياء
معها الكثرة، كما أنه ليس   فيلزم من ذلك أن تكون كل قلة تعرض لشيء يعرض له-كثري بالقياس إىل شيء آخر 

مالكاً وحده، أو شيء هو جنس ونوع يلزم أن ال يكون  ون شيءإذا كان شيء هو مالكاً ومملوكاً جيب أن ال يك
صار القليل قليالً ألجل أن له شيئاً هو أيضاً عنده كثري، بل ألجل الشيء الذي  شيء هو جنس وحده، فإنه ليس إمنا

 .الشيء بالقياس إليه كثري ذلك

 كل عدد، وأما األقلة فألا ليست بكثري عدد ألا تنقص عن فاالثنوة هي القلة األقلة، أما قلة فبالقياس إىل كل
 .االثنوة إىل شيء آخر وال تكون قليلة عند عدد، وإذا مل تقس

يكون الشيء فيه من اآلحاد فوق واحد، وهذا ليس بالقياس إىل شيء آخر  أحدمها أن: والكثرة يفهمون منها معنيان
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 . هو الذي بالقياسيكون الشيء فيه ما يف شيء آخر وزيادة، وهذا البتة، واآلخر أن
   

يكيله، والكثرة  العظم والطول والعرض، فالكثرة مطلقة تقابل الوحدة مقابلة الشيء مع مبدئه الذي وكذلك
بوجه من الوجوه، وكيف والوحدة تقوم الكثرة،  األخرى تقابل القلة مقابلة املضاف، وال تضاد بني الوحدة والكثرة

 .وجيب أن حنقق القول يف هذا

  سادسالفصل ال

 يف تقابل الواحد والكثري

والواحد، فقد كان التقابل عندنا على أصناف أربعة، وقد حتقق  وباحلري أن نتأمل كيف جتري املقابلة بني الكثري
أن صورة التقابل توجب أن تكون أصنافه على هذه اجلملة، وكان من ذلك تقابل  وسنحقق بعد أيضاً. ذلك

مقومة للكثرة وال  بل بني الوحدة والكثرة على هذه اجلملة، وذلك أن الوحدةوليس ميكن أن يكون التقا .التضاد
 .شيء من األضداد يقوم ضده، بل يبطله وينفيه

كان، بل  إن الضد يبطل الضد كيف: إن الوحدة والكثرة هذا شأما، فإنه ليس جيب أن يقال: يقول لكن لقائل أن
تبطل الكثرة بأن حتل املوضوع  ه، فالوحدة أيضاً من شأا أنإن الضد يبطل الضد بأن حيل يف موضوع: إن قال

 .الوحدة والكثرة الذي للكثرة، على ما جوزت أن يكون املوضوع تعرض له

بالوحدة فكذلك الكثرة إمنا تبطل ببطالن وحداا، وال  أن الكثرة كما أا إمنا حتصل: فنقول يف جواب هذا اإلنسان
. وحداا الناً أولياً، بل يعرض لوحداا أوالً أن تبطل، مث يعرض هلا أن تبطل معها لبطالنبط تبطل الكثرة البتة لذاا

أوالً الوحدات اليت للكثرة عن حاهلا  فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس بالقصد األول تبطلها، بل إمنا تبطل
منا تبطل أوالً الوحدة على أا ليست تبطل فإذن الوحدة إ. الكثرة بالفعل إىل أن تصري بالقوة، فيلزم أن ال تكون

مبطل  فإن الوحدة ال تضاد الوحدة، بل على أن تلك الوحدات يعرض هلا سبب. احلرارة الربودة الوحدة كما تبطل
 .بأن حتدث عنه هذه الوحدة وذلك ببطالن سطوح

فاألوىل أن تكون الوحدة ضد على املوضوع جيب أن تكون الوحدة ضد الكثرة،  فإن كان ألجل هذه املعاقبة اليت
أبطلت  أن تكون الوحدة ليست تبطل الوحدة ابطال احلرارة للربودة، ألن الوحدة الطارئة إذا الوحدة وعلى

 .يظن أنه جزء موضوعه الوحدة األوىل أبطلتها عما ليس هو بعينه موضوع الوحدة األخرى، بل األحرى أن

ليس يكفي يف شرط املتضادين أن يكون املوضوع واحد  ناً أولياً، بلوأما الكثرة فليست تبطل عن هذه الوحدة بطال
 الطبائع متنافية متباعدة، ليس من شأن أحدمها أن يتقوم باآلخر - هذا التعاقب   مع-يتعاقبان فيه بل جيب أن تكون 

 .الذايت فيهما وأن يكون تنافيهما أولياً للخالف

د والكثري واحداً، فإن شرط املتضادين أن يكون لالثنني منهما الواح إنه ليس موضوع: وأيضاً فلقائل أن يقول
 .واحد، وليس لوحدة بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالعدد، بل يف موضوع واحد بالنوع بالعدد موضوع
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حقيقة هذا وما فيه  وكيف يكون موضوع الوحدة والكثرة واحد بالعدد؟ مث ال خيفى عليك أن تعلم مما سلف لك
فلننظر هل التقابل بينهما تقابل . بتقابل التضاد له، فقد ظهر وبان أن التقابل الذي بني الواحد والكثري ليسوعليه و

ذلك أن يكون العدم منهما عدم شيء من شأنه أن يكون للموضوع أو لنوعه  أنه يلزم أول: الصورة والعدم؟ فنقول
شأنه  وجهاً جتعل به الوحدة عدم الكثرة فيما منولك أن تتمحل . ما قد مضى لك من أمر العدم أو جلنسه، على

لكن احلق ال . طبيعتها أن تتوحد بنوعه أن يتكثر، وأن تتمحل وجهاً آخر جتعل به الكثر عدم للوحدة يف أشياء يف
إىل اآلخر، بل امللكة منهما هو املعقول بنفسه الثابت  جيوز أن يكون شيئان كل واحد منهما عدم وملكة بالقياس

يكون ذلك الشيء الذي هو املعقول بنفسه الثابت بذاته فيما من شأنه أن يكون،   وأما العدم فهو أن البذاته،
 .إمنا يعقل وحيد بامللكة فيكون

: وجعلوها هي املضادة األوىل، ورتبوا حتت امللكة والصورة وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التقابل من العدم وامللكة،

مقابالت  نهاية و اليمني والنور والساكن واملستقيم واملربع والعلم والذكر؛ ويف حيز العدموال اخلري والفرد والواحد
 .واملستطيل والظن واألنثى هذه كالشر والزوج والكثرة والالاية واليسار والظلمة واملتحرك واملنحين

   
هو ذا حند الوحدة  ما أوالً، فإناأ. فقد يصعب علينا أن جنعل امللكة هي الوحدة وجنعل الكثرة هي العدم وأما حنن

وأما ثانياً، فإن . حد الكثرة، وقد ذكرنا ما يف هذا بعدم اإلنقسام أو عدم اجلزء بالفعل، ونأخذ اإلنقسام والتجزئة يف
هلا، وكيف تكون ماهية امللكة موجودة يف العدم حىت يكون العدم يتألف من  الوحدة موجودة يف الكثرة مقومة

جتعل  ذلك إن كانت امللكة هي الكثرة فكيف يكون تركيب امللكة من أعدامها؟ فليس جيوز أنوك ملكات جتتمع؟
 .املقابلة بينهما مقابلة العدم وامللكة

إن املقابلة بينهما هي مقابلة التناقض، ألن ما كان من ذلك يف األلفاظ فهو  :وإذ ال جيوز هذا فليس جيوز أن يقال
وامللكة، بل هو جنس هذا  ما كان منه يف األمور العامة فهو من جنس تقابل العدمموافقة هذا اإلعتبار، و خارج عن

: فلننظر أنه. ويعرض يف ذلك من احملال ما يعرض فيما قلنا فإن بإزاء املوجبة الثبوت، وبإزاء السالبة العدم،. التقابل

 والكثرة يف ذاتيهما تقابل املضاف،إن بني الوحدة : ليس ميكن أن يقال: املضاف؟ فنقول هل التقابل بينهما تقابل

ألجل أن هناك وحدة، وإن  وذلك ألن الكثرة ليس إمنا تعقل ماهيتها بالقياس إىل الوحدة حىت تكون إمنا هي كثرة
الفرق بني ما ال يكون إالّ بشيء وبني ما ال تقال  وقد علمت يف كتب املنطق. كان إمنا هي كثرة بسبب الوحدة

 إمنا حتتاج الكثرة إىل أن يفهم هلا أا من الوحدة، ألا معلولة للوحدة يف ذاا، بل. ىل شيءماهيته إالّ بالقياس إ

واملعلولية الزمة للكثرة ال نفس  ومعىن أا معلولة غري معىن أا كثرية، واإلضافة هلا إمنا هي من حيث هي معلولة،
اس إىل الوحدة لكان يقال ماهية الوحدة من حيث هي ماهيتها بالقي مث لو كانت من املضاف لكان كما تقال. الكثرة

 الكثرة على شرط انعكاس املضافني، ولكانا متكافئني يف الوجود من حيث هذه وحدة وتلك وحدة بالقياس إىل

 .كثرة، وليس األمر كذلك

أن الوحدة : وهوبينهما يف ذاتيهما ولكن يلحقهما تقابل  فإذا قد بان لك مجيع هذا، فباحلري أن جتزم أن ال تقابل
من حيث هي مكيل، وليس كون الشيء وحدة، وكونه مكياالً، شيئاً واحداً بل  من حيث هي مكيال تقابل الكثرة
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 بسبب -هلا  مث األشياء يعرض. والوحدة يعرض هلا أن تكون مكياالً، كما أا يعرض هلا أن تكون علة .بينهما فرق
فالواحد يف األطوال . جنسه لكن واحد كل شيء ومكياله هو من أن تكون مكاييل، و-الوحدة اليت توجد هلا 

زمان، ويف احلركات حركة، ويف األوزان وزن، ويف  طول، ويف العروض عرض، ويف اسمات جمسم، ويف األزمنة
 .األلفاظ لفظ، ويف احلروف حرف

األشياء يكون  كون، فبعضجيتهد أن جيعل الواحد يف كل شيء أضغر مما ميكن ليكون التفاوت فيه أقل ما ي وقد
فما زاد على ذلك الواحد أخذ  .جوزة وبطيخة، وبعضها يفرض فيه واحد بالوضع: واحده مفترضاً بالطبع مثل

الواحد هذا املفروض بتمامه، وجيعل هذا الواحد أيضاً من  أكثر من الواحد، وما نقص منه مل يؤخذ واحداً، بل يكون
 شرب: شرب يف شرب، ويف اسمات: شرب، ويف العروض مثالً:  مثالً يف األطوالفالواحد أظهر األشياء يف ذلك اجلنس

للجميع إالّ احلركات  حركة مقدرة معلومة، وال توجد حركة ذه الصفة عامة: يف شرب يف شرب، ويف احلركات
وصاً اليت هي أقل تبقى واحدة يف كل تقدير، وخص املتقدرة بالطبيعة، وخصوصاً اليت ال ختتلف، بل متتد متفقة حىت

 .مقدار حركة

يزاد  األقل زماناً، وهذا هو احلركة الفلكية السريعة جداً املضبوط قدرها، ألن الدور ال فاألقل مقدار حركة هو
بل يف كل يوم وليلة نتم دورة  عليه، وال ينقص املعلوم صغر مقدارها بسرعة العود ليس مما ينتظر جتدده إىل حني،

فتكون حركة ساعة واحدة مثالً هي مكيال . الساعات التجديد وإىل التجزئة أيضاً حبركاتقريبة إىل املوجود و
األزمنة، وقد يفرض يف احلركات حركة واحدة حبسب املسافات، إالّ أن ذلك غري  احلركات، وكذلك زماا مكيال

 .وغري واقع موقع الفرض األول مستعمل

ويف أبعاد املوسيقى إرخاء النغمة اليت هي ربع طنيين أو . أيضاً ر واحدوأما يف األثقال فنفرض أيضاً ثقل درهم ودينا
 .مقصور األبعاد الصغار ومن األصوات احلرف املصوت املقصور، أو احلرف الساكن، أو مقطع ما جيري جمراها من

   
لواحد من ا وميكن أن يفرض. أن يكون كل واحد من هذه األوضاع واقعاً بالضرورة، بل يقع بالفرض وليس جيب

األشياء واحد منه مفروض أن يكال به  كل باب ما هو أنقص وأزيد مما فرض، ومع هذا فليس جيب إذا كان يف هذه
 .اآلخر مبايناً لكل ما كيل به أوالً مجيع ما هو من ذلك اجلنس، فإنه جيوز أن يكون

لسطح واجلسم تباين جسماً وإذا كان اخلط وا. مباين جلسم فههنا خط مباين خلط، وسطح مباين لسطح، وجسم
 وإذا كان كذلك فالزمان والثقل أيضاً يباين الزمان والثقل أيضاً،. قد تباين احلركة وسطحاً وخطاً، فكذلك احلركة

 .التعاليم وجيوز أن يكون هلذا الذي يباين ذلك مباين غري ذلك، وقد علمت مجيع هذا يف صناعة

وإذا كان . وتكاد أن ال تتناهى تفرض لكل جنس من هذه كثريةوإذا كان كذلك فستكون إذن الوحدات اليت 
ألن تكال به، وملا كان املكيال يعرف به املكيل، عد  هناك واحد يصلح لكيل شيء فستكون أشياء تكاد ال تناهى

، إن اإلنسان يكيل كل شيء، ألنه بالعلم واحلس: فقال بعضهم. فإا تعلم ما العلم واحلس كاملكاييل لألشياء،
أصالً له، لكنه  وباحلري أن كون العلم واحلس مكيلني باملعلوم واحملسوس، وأن يكون ذلك. يدرك كل شيء وما

 .مقابلة الوحدة والكثرة قد يقع أن يكال املكيال أيضاً باملكيل، فهكذا جيب أن يتصور احلال يف
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فإن املساوي يقابل كل واحد . ساواةيقابالن امل وقد يشكل من حال األعظم واألصغر أما كيف يتقابالن وكيف
واألعظم إالّ متخالفني، وكذلك املساوي واألصغر، أما األعظم واألصغر  منهما، فإنه ال جيوز أن يكون املساوي

ألحدمها، بل ملا هو  تقابال فمن املضاف، فكان هذا أعظم بالقياس إىل ما هو أصغر، فليس املساوي مضايفاً فإما إن
فإن هذا قد علمته يف موضع . مساو موجود أنه ليس جيب حيث كان أعظم وأصغر أن يكون بينهماويظن . مساو له

 .آخر

يكون املساوي ليست مقابلته األوىل لألعظم و األصغر، بل لغري املساوي،  فإذا كان األمر على هذا، فباحلري أن
تقدير هلا، بل  دة واللون والعقل بأشياء الوليس عدمه يف النقطة والوح. شأنه أن تكون فيه املساواة وهو عدمه، مما

 .يف أشياء هلا تقدير وكمية

كاجلنس لست . مساواة، لكن الال مساواة تلزم هذين أعين األعظم واألصغر فاملساوي إمنا يقابل عدمه وهو الال
يلزمه هذا  يبل أعين أنه يلزم كل واحد منهما، فإن واحد منهما هو عظيم، والعظيمية معىن وجود أعين أنه جنس،

 .العدم، واآلخر صغري، والصغريية من تلك احليثية كذلك

  الفصل السابع

 يف أن الكيفيات أعراض

واجلسمانية فال يقع شك يف وجودها، وقد تكلمنا أيضاً يف  أما الكيفيات احملسوسة. فنتكلم اآلن يف الكيفيات
 .مشاغبات من متارى يف ذلك وجودها يف مواضع أخر، ونقضنا

   
جواهر  فإن من الناس من يرى أن تلك. يقع الشك يف أمرها، أا هل هي أعراض أو ليست بأعراض نه إمنالك

هذه األخر، فهي عنده ذه  ختالط األجسام وتسري فيها، فاللون بذاته جوهر، واحلرارة كذلك، وكل واحد من
إنه ليس : فإم يقولون. شار إليه قائم موجودتارة، والشيء امل وليس يقنعه أن هذه األشياء توجد تارة وتعدم. املرتلة

ويكون  يفارق قليالً قليالً، مثل املاء الذي يبتل به ثوب، فإنه بعد ساعة ال يوجد هناك ماء، يعدم ذلك، بل يأخذ
رقة يفارق جوهراً آخر القاه فرمبا فارق مفا الثوب موجوداً حباله، وال يصري املاء بذلك عرضاً، بل املاء جوهراً له أن

إا قد : ألا فارقت وهي أصغر مما يدركه احلس مفارقة مفترقة؛ ويقول بعضهم ال حيس فيها باألجزاء املفارقة منه،
تكون جواهر هي  ال خيلو إن كانت هذه اجلواهر إما أن: فباحلري أن نبني أن ما يقولونه باطل، فنقول .تكمن

فإما أن تكون حبيث ميكن أن تؤلف  واهر غري جسمانيةفإن كانت هذه ج. أجسام، أو تكون جواهر ليس بأجسام
جسمانية فليس باملمكن أن يؤلف منه جسم؛ وإما أن ال ميكن، إمنا  منها أجسام، وهذا حمال، إذ ما يتجزأ يف أبعاد

 فأول ذلك ألنه ال جيوز هلذه اجلواهر وضع، وكل جوهر ذي وضع. لألجسام والسريان فيها يكون وجوده باملقارنة

من شأنه أن يوجد مفارقاً  وثانياً، أنه ال خيلو إما أن يكون كل واحد من هذه اجلواهر.  منقسم، وقد بني ذلكفإنه
مفارقاً، وكان وجوده يف األجسام على أا موضوعات له،  للجسم الذي يكون فيه، أو ال يكون؛ فإن مل يكن يوجد
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ا مستكمل اجلوهرية بنفسه، فليست إالّ أعراضاً، مفارقته، واجلسم املوصوف  إذ ليست فيه كاألجزاء، وال هي
إىل جسم من غري  وإن كانت تفارق أجسامها فإما أن تكون مفارقة تنتقل ا من جسم. اسم اجلوهرية فقط وإمنا هلا

مل توجد يف جسم وكانت فيه، فإمنا يكون  فإن كانت إذا. أن يصح هلا قوام جمرد، أو تكون هلا مفارقة قوام جمرد
يكون كل جسم فسد بياضه فقد انتقل بياضه إىل جسم مياسه، أو  أن ينتقل إىل اآلخر، فيجب من ذلك أنذلك ب

 وأما. يف جسم بعيد، وهو غري مقارن جسماً يف مدة قطع املسافة، وليس األمر كذلك بقي جمرداً إىل أن حيصل

فإنه ينقل إليه حرارة   يسخن جسماًالكمون فقد فرغنا منه وبينا استحالته، فإنه جيب من ذلك أن يكون كل جسم
 .من نفسه، فيربد هذا الذي يسخن

 :ال تبطل عرضيته، إذ كثري من الناس جوز يف األعراض أنفسها هذا االنتقال، أعين من االنتقال مث هذا النوع

 ال يف لو صح قوامه االنتقال يف أجزاء املوضوع، واالنتقال من موضوع إىل موضوع؛ وإمنا كان ال يكون عرضاً
ينتقل إىل موضوع آخر من غري أن جيرد عنهما،  أما القائم يف املوضوع إذا نظر فيه أنه هل يصح له أن. موضوع

مث هذا ال يصح البتة، ألنه خيلو إما أن يكون الذي وجد يف . يف املوضوع فهذا االعتبار ليس يصح إالّ بعد القوام
بذلك  خصي، أو ال تتعلق؛ فإن كان تتعلق ذاته الشخصيةتتعلق ذاته الشخصية بذلك املوضوع الش موضوع ما

وإن كان إمنا أوجده يف  املوضوع الشخصي فمعلوم أنه ال جيوز أن يبقى شخصه إالّ يف ذلك املوضوع الشخصي،
حيث هو ذلك الشخص، فقد ميكن أن يزال  ذلك املوضوع سبب من األسباب وليس ذلك السبب مقوماً له من

وزوال ذلك السبب ليس يكون سبب . قوامه إىل ذلك املوضوع ر األسباب حىت ال حيتاجعنه ذلك السبب وسائ
السبب يف أن ال حيتاج شيء إىل موضوع آخر، هو عدم السبب يف أن كان حيتاج،  احتياجه إىل موضوع آخر، ألن

يالً زوال ذلك مستح فزوال ذلك السبب ليس هو نفس وجود السبب اآلخر إالّ أن يكون. ذاته ليس حيتاج وهو يف
 .السبب إالّ لوجود هذا السبب اآلخر ال غري

   
واحتاج إىل  عرضنا هذا السبب زال ذلك السبب، فيكون الشيء قد فارقته احلاجة إىل املوضوع األول فإذا

لكن مجلة هذه . فوجود السبب الثاين أما األول، فزوال السبب األول؛ وأما الثاين،: املوضوع اآلخر ألمرين
إليها يف حتقيق ذاته موجوداً ذلك اللون مثالً، بل إمنا حيتاج إليها  ب تكون أموراً خارجة عن طباعه ليس حيتاجاألسبا

إىل أن  فكونه لوناً، وكونه هذا اللون بعينه إن كان يغنيه عن املوضوع، فليس حيوجه. مبوضوع يف أن تتخصص
. حيوجه إىل املوضوع إالّ بانقالب عينه  ال يعرض له ماجيعله حمتاجاً إىل املوضوع، فإن الغين بوجوده عن املوضوع

فإن املتعني ال . املوضوع متعيناً له، ألنه يقتضي أمراً متعيناً بعينه وإن كان ال يغنيه، بل يعلقه مبوضوع فيكون ذلك
ي الواحد يقتض فكيف: فإن قيل. اتفق مما ال اية له بالقوة مما ليس بعضه خيالف اآلخر يف حكمه يقتضي أي شيء

فهذا اللون من حيث هو هذا اللون إما غين  .يقتضي الذي تعلق به صحة وجوده أوالً فيتعني له بذلك: املعني؟ فيقال
 .واحد عن املوضوع، وإما مقتصر على موضوع

العني يعىن به أن يعدم هذا ويوجد  فإن انقالب. وأما انقالب العني فقد تلزمنا من ذكره عهدة جيب أن خنرج منها
إن كان هكذا فيكون األول قد عدم واآلخر قد حصل، وال  ذلك من غري أن يدخل من األول شيء يف الثاين، فإنه
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 بل إمنا نعين باالنقالب أن املوصوف باألول صار موصوفاً بالثاين، وذلك أنه. الثاين يكون األول هو الذي انتقل إىل

اللونية مثالً يف مسألتنا فيكون  فإن كان هذا صفة. وشيء فيهايبقى من األول شيء يف الثاين، فيكون مركباً من مادة 
هو الذي صار به الشيء لوناً، بل هو اللونية وهو الصورة  يف اللونية شيء يبطل وشيء يبقى، فيكون هذا الذي بطل

 .فيها املادية أو العرض وكالمنا

بياضاً أو شيئاً آخر بذاته، فال خيلو إما أن  وأما إن كان جيوز له أن يفارق هذه اجلواهر ويقوم مثالً: ونرجع فنقول
الذي من شأنه أن يدرك إالّ أن يعجز عن إدراكه للقلة الفاحشة، ويكون  يكون حينئذ إليه إشارة ويكون البياض

إليه  فإن كان كذلك فيلزم أن يكون خالء موجوداً حىت يكون فيه مشار. تعرف البياض عليها على اجلملة اليت
يكون إالّ القليل منه حمسوساً،  ام، ويلزم أن يكون له وضع ما وتقدير ما، فيكون له يف ذاته مقداروليس يف األجس

وإذا كان له مقدار ووضع وزيادة هي هيئة البياضية . أن نراه فإنا ال نتخيل بياضاً ال وضع له وال مقدار، فضالً عن
على  ئة الزائدة على املقدار واحلجم، وإن كان ال يبقىالبياض، فإنا نعين بالبياض هذه اهلي كان جسماً أبيض ال جمرد

فيكون البياض مثالً . روحانياً اجلملة اليت كان يعرف البياض عليها، بل قد انتقل عن هذه الصورة وصار شيئاً آخر
النحو املعروف، ويعرض لع أن يصري مرة أخرى بصورة  له موضوع يعرض له أن تكون فيه البياضية اليت على

 .بياضاً قد فسد وزالت صورته وحانية فيكون أوالً ما تعرفهأخرى ر

ال جيوز أن ينتقل مثل هذا الشيء مرة أخرى ذا وضع   إىل أنه-  فيما سلف -وأما املفارق العقلي فقد أشرنا 
 .وخمالطاً لألجسام

فإن كان  . مقداروجود أنه بياض، ووجود أنه: البياض شيئاً يف نفسه ذا مقدار، فيكون له وجودان وأما إن جاعل
وسارياً فيها فيكون قد دخل بعد يف  مقداره بالعدد غري مقدار اجلسم الذي هو فيه بالعدد، فإذا كان يف األجسام

. األمر قد عاد إىل أن الشيء الذي هو البياض جسم وله بياضية بعد، وإن كان هو نفس اجلسم منحازاً فيكون

  أا ال تفارق، وال يكون البياض جمموع ذلك اجلسم والكيفية، بليف ذلك اجلسم إالّ فتكون البياضية موجودة

ماهية الطويل العريض  إذ حد البياض وماهيته ليس ماهية الطويل العريض العميق، بل تكون. شيء يف ذلك اجلسم
الصفة يف : وهذا معىن قولنا. هلذا الشيء ناعتاً له العميق للحرارة أيضاً على هذا الرأي، فيكون البياض مقارناً

وليست جزءاً من ذلك الشيء الذي هو الطويل العريض، فيكون البياض  املوصوف، وتكون مع ذلك ال تفارقه
 .أنه الزم واحلرارة عرضاً إالّ

اليت هي احملسوسة أعراض، وهذا مبدأ  فيبقى الكالم يف أن من طبيعته أن يفارق أيضاً، فقد تبني أن الكيفيات
 .للطبيعيات

وأما اليت تتعلق بالنفس وذوات األنفس فقد تبني يف الطبيعيات أا أعراض تقوم  دادات فأمرها واضح،وأما االستع
 .أجسام، وذلك حني تكلمنا يف أحوال النفس يف

  الفصل الثامن
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 يف العلم

  وأنه عرض

   
جمردة عن  إن العلم هو املكتسب من صور املوجودات: العلم فإن فيه شبهة، وذلك ألن لقائل أن يقول وأما

اجلواهر كيف تكون أعراضاً؟ فإن  فإن كانت صور األعراض أعراضاً، فصور. موادها، وهي صور جواهر وأعراض
البتة وماهيته حمفوظة سواء نسبت إىل إدراك العقل هلا أو  اجلوهر لذاته جوهر فماهية جوهر ال تكون يف موضوع

 .اخلارجي نسبت إىل الوجود

موضوع، وهذه الصفة موجود ملاهية اجلواهر  هر مبعىن أنه املوجود يف األعيان ال يفإن ماهية اجلوهر جو: فنقول
يف األعيان ال يف موضوع، أي أن هذه املاهية هي معقولة عن أمر وجوده  املعقولة، فإا ماهية شأا أن تكون موجود

أي  يف حده من حيث هو جوهر،وأما وجوده يف العقل ذه الصفة فليس ذلك . يكون ال يف موضوع يف األعيان أن
يكن فإن وجوده يف األعيان  ليس حد اجلوهر أنه يف العقل ال يف موضوع، بل حده أنه سواء كان يف العقل أو مل

 .ليس يف موضوع

. يراد بالعني اليت إذا حصل فيها اجلوهر صدرت عنه أفاعيله وأحكامه :فالعقل أيضاً من األعيان، قيل: فإن قيل

كمال ما  اهيتها أا كمال ما بالقوة، وليست يف العقل حركة ذه الصفة حىت يكون يف العقلم واحلركة كذلك
هذه الصورة هو أا ماهية تكون  بالقوة كم جهة كذا حىت تصري ماهيتها حمركة للعقل، ألن معىن كون ماهيتها على

ذه الصفة، فإا يف العقل ماهية تكون يف املاهية تكون أيضاً  يف األعيان كماالً ملا بالقوة وإذا عقلت فإن هذه
فإنه يف  بالقوة، فليس خيتلف كوا يف األعيان وكوا يف العقل، فإنه يف كليهما على حكم واحد األعيان كمال ما

 .كليهما ماهية توجد يف األعيان كماالً ملا بالقوة

يف النفس ال  مثالً لكل شيء توجد فيه، مث وجدتاحلركة ماهية تكون كماالً ملا بالقوة يف األبدان  إن: فلو كنا قلنا
أنه حجر جيذب احلديد، فإذا وجد  إن حجر املغناطيس حقيقته: وهذا كقول القائل. كذلك، لكانت احلقيقة ختتلف

إنه خمتلف : جلسمية حديد ما فجذبه، فلم جيب أن يقال مقارناً جلسمية كف اإلنسان ومل جيذبه، ووجد مقارناً
أنه حجر من شأنه أن جيذب احلديد، : هو يف كل واحد منهما بصفة واحدة وهو كف ويف احلديد، بلباحلقيقة يف ال
حال ماهيات  فكذلك. يف الكف أيضاً كان ذه الصورة، وإذا كان عند احلديد أيضاً كان بتلك الصفة فإنه إذا كان

العقل يف موضوع بطل أن تكون يف  يفاألشياء يف العقل، واحلركة يف العقل أيضاً ذه الصفة، وليس إذا كانت 
 .موضوع العقل ليست ماهية ما يف األعيان ليست يف

. صريمت ماهية املعلومات يف موضوع إن اجلوهر هو ما ماهيته ال تكون يف موضوع أصالً، وقد: فإن قيل، قد قلتم

ية اجلوهر أا تارة تكون عرضاً قد جعلتم ماه: فإن قيل. أصالً إنه ال يكون يف موضوع يف األعيان: فنقول، قد قلنا
ومرة  إنا منعنا أيضاً أن تكون ماهية شيء توجد يف األعيان مرة عرضاً: فنقول. منعتم هذا وتارة جوهراً، وقد
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البتة، فلم مننع أن يكون معقول تلك  جوهراً حىت تكون يف األعيان حتتاج إىل موضوع ما وفيها ال حتتاج إىل موضوع
 .ال كجزء ، أي تكون موجودة يف النفساملاهيات يصري عرضاً

حاهلا، حىت يكون املعقول منها عرضاً، لكن  فماهية العقل الفعال واجلواهر املفارقة أيضاً كذا يكون: ولقائل أن يقول
 عقلإا لذاا معقولة هو أا ت: ليس األمر كذلك، فإن معىن قولنا: فنقول. معقولة املعقول منها ال خيالفها ألا لذاا

وأما إن . بتجريد حيتاج أن يتواله العقل ذاا، وإن مل يعقلها غريها، وأا أيضاً جمردة عن املادة وعالئقها لذاا ال
إنه ليس حيتاج يف وجود املعقول منها إالّ أن : هي أو مثلها، أو قلنا إن هذا املعقول منها يكون من كل وجه: قلنا

لكانت تلك  إن ذاا مفارقة، وال تصري نفسها صورة لنفس إنسان، ولو صارتف. النفس، فقد أحلنا توجد ذاا يف
لنفس واحدة، وتبقى النفوس  النفس قد حصلت فيها صورة الكل وعلمت كل شيء بالفعل، ولكانت تصري كذلك

 .ما األخرى ليس هلا الشيء الذي تعقله، إذ قد استبد ا نفس

فيها، بل بأن يكون هو بعينه منطبعاً يف   صورة ملواد كثرية ال بأن يؤثرإن شيئاً واحداً بالعدد يكون: والذي يقال
وقد أشرنا إىل احلال يف ذلك عند كالمنا يف النفس، . بأدىن تأمل تلك املادة ويف أخرى وأخرى، فهو حمال يعلم

 .خوض يف إبانة ذلك وسنخرج من بعد إىل
   

سائر املعقوالت من  ين ماهياا ال ذواا، ويكون حكمها حكماألشياء إمنا حتصل يف العقول البشرية معا فإذن تلك
منها معىن يعقل، وهذا ال حيتاج إىل شيء غري  اجلواهر إالّ يف شيء واحد هو أن تلك حتتاج إىل تفسريات حىت يتجرد

 .النفس أن يوجد املعىن كما هو فتنطبع به

إن هذه املعقوالت سنبني أمرها : فنقول ما تذهب إليه،فهذا الذي قلناه إمنا هو نقض حجة احملتج، وليس فيه إثبات 
فليس جيوز أن يقوم مفارقاً بذاته، بل جيب أن يكون يف عقل أو  بعد، أن ما كان من الصور الطبيعية والتعليميات

ا عنه مفارقة، فنفس وجود تلك املفارقات مباينة لنا، ليس هو علمنا هلا، بل جيب أن نتأثر وما كان من أشياء. نفس
مفارقة فإمنا يكون علمنا ا ما حيصل  فيكون ما يتأثر عنها هو علمنا ا، وكذلك إن كانت صوراً مفارقة وتعليميات

بل املوجود منها لنا هي اآلثار . إلينا، فقد بينا بطالن هذا يف مواضع لنا منها، وال تكون أنفسها توجد لنا متنقلة
استحالة حصول ذلك  وقد بينا. كون إما أن حيصل لنا يف أبداننا أو نفوسناوذلك ي. ال حمالة وهي علمنا احملاكية هلا

ذوات تلك األشياء، وال أمثال لتلك األشياء قائمة  وألا آثار يف النفس، ال. يف أبداننا، فيبقى أا حتصل يف نفوسنا
 . بوجه؛ فهي أعراض يف النفسفيكون ما ال موضوع له يتكثر نوعه بال سبب يتعلق به ال يف مواد بدنية أو نفسانية،

  الفصل التاسع

 يف الكيفيات اليت يف الكميات وإثباا

جنس واحد من الكيفيات حيتاج إىل إثبات وجوده وإىل التنبيه على كونه  هذا الفصل يليق بالطبيعيات، وقد بقي
 .الكيفيات اليت يف الكميات كيفية، وهذه هي
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. علم وجود بعضها وأثبت وجود الباقي يف صناعة احلساب ري ذلك، فقدأما اليت يف العدد كالزوجية والفردية غ

 .بالعدد، وخواص له، والعدد من الكم، والكم عرض وأما أا أعراض، فألا متعلقة

وجودها ببني، فإن الدائرة واخلط املنحين والكرة واالسطوانة واملخروط ليس شيء  وأما اليت تعرض للمقادير فليس
بوضع وجود الدائرة،  ألن سائر األشياء إمنا تبني له. ود، وال ميكن للمهندس أن يربهن على وجودهاببني الوج منها

 .سائر األشكال وألن ذلك املثلث يصح وجوده إن صحت الدائرة، وكذلك املربع، وكذلك

السطوانة إذا يف دائرة على حنو ما علمت وا وأما الكرة، فإمنا يصح وجودها على طريقة املهندس إذا أراد دائرة
. مستقيماً طرفه يف مركزها يف أول الوضع لزوماً على االستقامة حركت دائرة حركة يلزم فيها مركزها خطاً

ودائراً  مثلثاً قائم الزاوية على أحد ضلعي القائمة حافظاً بطرف ذلك الضلع مركز الدائرة واملخروط إذا حركت
األجسام من أجزاء ال تتجزأ، فيجب  ا ينكر وجودها من يرى تأليفمث الدائرة مم. بالضلع الثاين على حميط الدائرة

 .لتعلقها باملقادير اليت هي أعراض وأما عرضيتها فتظهر لنا. أن يبني وجود الدائرة

أجزاء ال تتجزأ فقد ميكن أن يثبت عليه أيضاً وجود الدائرة من  أما على مذهب من يركب املقادير من: فنقول
 وذلك ألنه إذا فرضت دائرة على النحو احملسوس، وكانت. الدائرة جزءه الذي ال يتجزأ دأصوله، مث ينقص بوجو

على أنه املركز، وإن مل  وكذلك إذا فرض فيها جزء. على ما يقولون غري دائرة يف احلقيقة، بل كان احمليط مضرساً
روض مركزاً يف احلس طرفاً خط، احلس، وجيعل املف يكن ذلك اجلزء مركزاً باحلقيقة، فقد يكون عندهم مركزاً يف

فإن طوبق بطرفه اآلخر جزء . ذلك صحيح الوجود مع فرض ما ال يتجزأ مؤلف من أجزاء ال تتجزأ، مستقيم، فإن
اخلط  مث أزيل وضعه، وأخذ اجلزء الذي يلي اجلزء الذي من احمليط الذي اعتربناه وطابقنا به من الذي عند احمليط،

طابق املركز فذلك الغرض، وإن زاد  فإن. ستقيم مطابقة مماسة أو موازاة إىل جهة املركزأوالً فطوبق به أس اخلط امل
هناك جزء يزيد، ألنه إن زاد أزيل، وإن نقص متم وإن نقص  أو نقص فيمكن أن يتم ذلك باألجزاء حىت ال يكون

 .ء جزء متت الدائرةفإذا جعل كذلك جبز. منقسم ال حمالة وقد فرض غري منقسم بإزالته وزاد باحلاقه فهو
   

ليسد ا  يف سطحها تضريس أيضاً من أجزاء، فإن كانت موضوعة يف فرج أدخلت تلك األجزاء الفرج مث إن كان
فهي إذن منقسمة إذ الذي ميأل  اخللل من السطح كلها، وإن كانت ال تدخل الفرج فالفرج أقل منها يف القدر

وإن مل تكن موضوعة يف فرج أزيلت . وإن مل ميكن فصله فسه منقسمالفرج أقل حجماً منها، وما هو كذلك، فهو ن
 .إليها من وجه السطح من غري حاجة

ميكن التطبيق ال مبماسة وال مبوازاة مع  إنه إذا طوبق بني اجلزء املركزي وبني احمليطي مرة، فليس: فإن قال قائل
 لو أعدمت هذه األجزاء كلها وبقي الذي يف أرأيت: فإنا نقول له .املركزي، والذي بلى ذلك اجلزء من احمليط

البني  كان بينهما استقامة ميكن أن يطبق عليه هذا اخلط؟ فإن مل جيوزوا ذلك فقد خرجوا عن املركز واحمليط؟ أهل
تتم هذه االستقامة يف اخلالء  بنفسه، وأوقعوا أنفسهم يف شغل آخر وهو أنه ميكن أن تفرض مواضع خمصوصة فيها

وهذا شطط ممن يتكلفه وجيوز . جزئني آخرين ال يكون  يكون بني جزئني يف اخلالء استقامة، وبنيالذي هلم، حىت
ميألها  فإن البديهة أيضاً تشهد أن بني كل جزئني تتفق حماذاة ال حمالة. عقله بثمن خبس القول به، فال ضري، فإمنا يبيع
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دامت هذه األجزاء موجودة فال يكون  ك يكون، ولكن ماإن ذل: وإن قالوا. املأل أقصر املأل، أو أقصر بعد يف املأل
 .طرفاً مستقيم، فهذا أيضاً من ذلك بينهما هذه احملاذاة، وال جيوز أن يوازي طرفيها

احملاذاة عن حكمه لو كانت معدومة، ومجيع هذا مما ال يشكل على  فتكون كأن تلك األجزاء إن وجدت تغري حكم
أن  على.  يتصوره-ي هو القانون يف األمور احملسوسة وما يتعلق ا، كما علمت  الذ-الوهم  البديهة بطالنه وال

 .هذا على قانون القائلني به األجزاء اليت ال تتجزأ ال تتألف منها باحلقيقة ال دائرة وال غري دائرة، وإمنا

 متساويني ويعلم ذلك من أن كل خط ينقسم بقسمني وإذا صحت دائرة صحت األشكال اهلندسية فيبطل اجلزء
ذلك، فإن اخلط الفرد األجزاء ال ينقسم بقسمني متساويني، وكل خط مؤلف  وأن قطرأ ال يشارك ضلعاً وما أشبه

أخرى غري  تتجزأ يشارك فيها كل خط، وهذا خالف ما يربهن عليه بعد وضع الدائرة، وكذلك أشياء من أجزاء ال
 .هذا

االستقامة وجوب حماذاة بني طريف خط إذا   أن نتكلم فيه، وأماوأما إثبات الدائرة على أصل املذهب احلق فيجب
 .حايداً عادالً، فذلك أمر ال ميكن دفعه لزمه املتحرك مل يكن حايداً، وإن فارقه كان

الدائرة، وذلك ألنه تبني لنا أن جسماً بسيطاً، وتبني أن كل جسم  قد تبني يف الطبيعيات من وجه وجود: فنقول
 وتبني أن شكله الطبيعي هو الذي ال خيتلف البتة يف أجزائه، وال شيء من األشكال الغري ي،بسيط فله شكل طبيع

 .الدائرة فقد صح وجود الكرة وقطعها باملستقيم هو الدائرة فقد صح وجود. املستديرة كذلك

يل أن وضع ما فليس من املستح من البني أنه إذا كان خط أو سطح على: وأيضاً ميكننا أن نصحح ذلك فنقول
ومن البني أنه ميكننا أن . أحد طرفيه على زاوية يفرض لسطح آخر أو خط آخر أن يكون وضعه حبيث يالقيه من

كيف شئنا إىل أن يصري مالقياً لذلك اآلخر أو موضوعاً يف موضعه، كأن حياذيه  ننقل هذا اجلسم أو هذا اخلط نقالً
 .موازياًامتداده مالقياً له أو موضوعاً يف موضعه أو  جبميع

يوضع على وضع مث يوضع على وضع آخر يقاطعه والكالم يف اجلسمني واجلسم  وميكن جلسم واحد بعينه أن
اإلنطباق على  فإن كانت االستقامة ومل تكن استدارة مل ميكن هذا البتة، ألنه إن كانت احلركة إىل .الواحد واحد

السمك راجعة كيف كانت، أو ذاهبة  أو ذاهبة يفاالستقامة ذاهبة يف الطول مث راجعة أي الرجوعات كانت، 
النقطة اليت تفرض على واسطة السطح أو اخلط يف حتركها  عرضاً من اجلهتني أو كيف فرضت، فإنه إذا كان حيفظ

وأنت ميكنك أن تفرض كل واحد من هذه . البتة ذلك اجلسم، بل يقاطعه كيف كان خطاً مستقيماً، فإنه ال يلقى
الطرفني فيها من  إما أن يكوت أحد. تعتربه، بل جيب آخر األمر أن تتفق حركته على صفة أذكرهابالفعل و األقسام

الدور؛ أو كالمها ينتقالن، ولكن على صفة أن  اخلط أوالسطح أو اجلسم الزماً موضعه، واآلخر ينتقل، وذلك على
وإذا صح . ال يقع قوس دائرةالطرفان أو املتحرك وحده على كل ح يكون أحدمها أبطأ واآلخر أسرع؛ فيكون

 وأما إن قال أحد بالتفكيك، فالطريقة. يضعف إىل التمام، وهذا على األصول الصحيحة وجود قوس دائرة صح أن

 .األوىل تناقضه
   

مماساً له بطرفه  لنفرض جسماً ثقيالً وجنعل أحد طرفيه أثقل من اآلخر، وجنعله قائماً على سطح مسطح وأيضاً
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ميله إىل اجلهات مما يستمر، وأنه إذا أميل إىل جهة   قائماً عليه حبيلة، وأنت تعلم أن قيامه إذا عدلاألخف حىت يقوم
 .ال حمالة أو منحٍن وزال الداعم حىت سقط فتحدث دائرة

تلقى نقطة من السطح، فحينئذ ال خيلو إما أن  أما كيف تكون، فلنفرض نقطة يف الرأس املماس للسطح، وهي أيضاً
 مع -نفرضها يف رأس ذلك اجلسم قد فعلت دائرة؛ وأما أن يكون  قطة يف موضعها، فتكون كل نقطةتثبت الن

- حركة هذا الطرف إىل أسفل يتحرك الطرف اآلخر إىل فوق، فيكون قد فعل كل واحد من الطرفني دائرة،  
طول السطح، فيفعل  نجزة علىالنقطة املتحددة بني اجلزء الصاعد واجلزء اهلابط، وإما أن تتحرك النقطة م ومركزها

إمنا هو على احملاذاة، فمحال أن تنجز النقطة على  الطرف اآلخر قطعاً أو خطاً أو منحنياً، وألن امليل إىل املركز
بالقسر أو بالطبع، وليست بالطبع وليست بالقسر، ألن ذلك القسر ال  ألن تلك احلركة إما أن تكون. السطح

اإلتصال دفعتها  هي أثقل، وتلك ليست تدفعها إىل تلك اجلهة، بل إن دفعتها على حفظاألجزاء اليت  يتصور إالّ عن
أثقل تطلب حركة أسرع، واملتوسطة  على خالف حركتها ونقلتها ليمكن أن ترتل هي، كأن العالية منها إذ هي

 فيكون حينئذ اجلسم العايل إىل أن يشيل السافل حىت ينحدر، وهناك إتصال مينع ميالً من أن ينعطف فيضطر. أبطأ
وقد  مييل إىل العلو قسراً، وجزء مييل إىل السفل طبعاً، وبينهما حد هو مركز للحركتني، جزء: منقسماً إىل جزئني

 .خرج منه خط مستقيم ما فيفعل الدائرة

لدائرة فإذا ثبتت ا. فهو إىل فوق، وإن مل يزل عنه فموجود الدائرة أصح فبني أنه إن لزم عن احندار اجلسم زوال
ضلعي القائمة على  ألنه إذا ثبتت الدائرة ثبتت املثلثات والقائم الزاوية أيضاً، وثبت جواز دور أحد ثبت املنحين،

 .منحن الزاوية فصح خمروط، فإن فصل خمروط بسطح حمارف صح قطع، فصح

  الفصل العاشر

  فصل"ي"

 يف املضاف

واإلضافة وحدمها، فالذي قدمناه يف املنطق   ماهية املضافوأما القول يف املضاف، وبيان أنه كيف جيب أن تتحقق
وجود كان عرضاً، فلذلك أمر ال شك فيه، إذ كان أمراً ال يعقل بذاته،  وأما أنه إذا فرض لإلضافة. كاف ملن فهمه

 .دائماً لشيء إىل شيء، فإنه ال إضافة إالّ وهي عارضة إمنا يعقل

 :و للكم فمنه ما هو خمتلف يف الطرفني، ومنه ما هو متفق باملختلف مثلاألب واالبن، أ :أول عروضها للجوهر مثل

 .واملطابق واملماس واملماس املساوي واملساوي واملوازي واملوازي واملوازي واملطابق: الضعف والنصف، واملتفق مثل

على حمقق كالكثري ومنه ما هو غري حمقق إالّ أنه مبين  ومن املختلف ما اختالفه حمدود وحمقق كالنصف والضعف،
وكذلك إذا وقع مضاف . ليس مبحقق بوجه مثل الزائد والناقص والبعض واجلملة األضعاف والكل واجلزء، ومنه ما

 .ناقص كاألزيد واألنقص فإن األزيد إمنا هو زائد بالقياس إىل زائد أيضاً مقيس إىل يف مضاف
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والبطيء يف احلركة، والثقيل واخلفيف يف  تلف كالسريعومن املضاف ما هو يف الكيف فمنه متفق كاملشاة، ومنه خم
قد تقع فيها كلها إضافة يف إضافة، ويف االين كاألعلى واألسفل، ويف  األوزان، واحلاد والثقيل يف األصوات وكذلك

ة بالزياد واملتأخر، وعلى هذه الصفات، وتكاد تكون املضافات منحصرة يف أقسام املعادلة، واليت املىت كاملتقدم
 .باحملاكاة والنقصان، واليت بالفعل واإلنفعال ومصدرها من القوة، واليت

واليت بالفعل . والقاهر واملانع وغري ذلك فإما اليت بالزيادة فإما من الكم كما تعلم، وإما يف القوة مثل الغالب
ملعلوم واحلس واحملسوس، فإن وما أشبه ذلك، واليت باحملاكاة فكالعلم وا واإلنفعال كاألب واالبن والقاطع واملنقطع

 .يضبط تقديره وحتديده حماكاة، فإن العلم حياكي هيئة املعلوم، واحلس حياكي هيئة احملسوس، على أن هذا ال بينهما
   

األشياء اليت هلا  املضافات قد تنحصر من جهة، فقد يكون املضافان شيئني ال حيتاجان إىل شيء آخر من لكن
واملتياسر، فليس يف املتيامن كيفية أو أمر من األمور  عرض ألجله هلما إضافة، مثل املتيامناستقرار يف املضاف حىت ت

ورمبا احتيج إىل أن يكون يف كل واحد من األمرين شيء حىت يصري . إالّ نفس املتيامن مستقر صار به مضافاً بالتيامن
ويف املعشوق هيئة مدركة  كية هي مبدأ اإلضافة،فإن العاشق هيئة أدرا. منقاساً إىل اآلخر، مثل العاشق واملعشوق به

 .هي اليت جعلته معشوقاً لعاشقه

 فإن العامل قد حصل يف ذاته كيفية هي. إحدى اجلهتني دون األخرى مثل العامل واملعلوم ورمبا كان هذا الشيء يف

فاً ألنه قد حصل يف ذلك اآلخر مضا واملعلوم مل حيصل يف ذاته شيء آخر، إمنا صار. العلم، صار ا مضافاً إىل اآلخر
 .شيء هو العلم

 املضاف أن نعرف هل اإلضافة معىن واحداً بالعدد وباملوضوع، موجود بني شيئني وله والذي بقي لنا ههنا من أمر

إن كل واحد من : فنقول اعتباران كما ظنه بعض الناس، بل أكثرهم؟ أو لكل واحد من املضافني خاصية يف إضافته؟
وهذا بين يف . املعىن الذي لآلخر يف نفسه بالقياس إليه إن له معىن يف نفسه بالقياس إىل اآلخر، ليس هواملضافني ف

  يف األب وحده، ولكن إمنا هو لألب- وهي وصف وجوده -كاألب فإن إضافته لألبوة  األمور املختلفة اإلضافة

األبوة ليست يف االبن وإالّ  كونه يف اآلخر، فإنبالقياس إىل شيء آخر يف األب، وليس كونه بالقياس إىل اآلخر هو 
وكذلك أيضاً حال االبن بالقياس إىل األب فليس ههنا  .لكانت وصفاً له يشتق له منه اإلسم، بل األبوة يف األب

ا هل وأما حالة موضوعة لألبوة والبنوة فلسنا نعرفها وال. فليس ههنا إالّ أبوة أو بنوة شيء واحد البتة هو يف كليهما،
 .إسم

واحد من الققنس والثلج أبيض،  فإن كان ذلك كون كل واحد منهما حبال بالقياس إىل اآلخر، فهذا ككون كل
إىل اآلخر جيعله واحداً، ألن ما لكل واحد بالقياس إىل  فإنه ليس جيب أن يكون شيئاً واحداً، وليس كونه بالقياس

 . اآلخراآلخر، لكنه بالقياس إىل اآلخر فهو لذلك الواحد ال

وإمنا يقع أكثر اإلشكال يف . سائر املضافات اليت ال اختالف فيها فإذا فهمت ذلك فيما مثلناه لك، فاعرف احلال يف
األول،  ملا كان ألحد األخوين حالة بالقياس إىل اآلخر، وكان لآلخر أيضاً حالة بالقياس إىل هذا املوضع، فإنه

الثاين أي له وصف أنه أخو  فإن األول أخوة. احداً وليس كذلكوكانت احلالتان من نوع واحد حسبتا شخص و
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وصف الثاين بالعدد، بل بالنوع، كما لو كان الثاين  وليس ذلك. الثاين، ذلك الوصف له ولكن بالقياس إىل الثاين
 .أيضاً أنه أخو هذا األول ألن له حالة يف ذاته مقولة بالقياس إىل األول أبيض واألول أبيض، بل الثاين

إالّ بالقياس إىل اآلخر  املماسة يف املتماسني، فإن كل واحد منهما مماس لصاحبه بأن له مماسته اليت ال تكون وكذلك
يكون يف حملني حىت حيتاج أن تعتذر من ذلك يف جعلك  فال تظنن البتة أن عرضاً واحداً بالعدد. إن كان اآلخر مثله

 .ضعفاء التمييز العرض إمساً مشكّكاً كما فعله

يف األعيان أو أمر إمنا يتصور يف العقل، ويكون  لكن األشد اهتماماً من هذا، معرفتنا هل اإلضافة يف نفسها موجودة
إذا عقلت بعد أن حتصل يف العقل، فإن األشياء إذا عقلت حتدث هلا يف العقل  ككثري من األحوال اليت تلزم األشياء

وموضوع   وذاتية وعرضية وتكون جنس وفصل وتكون حمموليكن هلا من خارج، فتصري كلية وجزئية أمور مل
 .وأشياء من هذا القبيل

بل باإلضافة شيء : وقوم قالوا. يف النفس إذا عقلت األشياء فقوم ذهبوا إىل أن حقيقة اإلضافات إمنا حتدث أيضاً
جود ابن هذا، عقل أو وقالوا حنن نعلم أن هذا يف الوجود أب ذلك، وأن ذلك يف الو موجود يف األعيان، واحتجوا

بوجه من الوجوه وال  يعقل، وحنن نعلم أن النبات يطلب الغذاء، وأن الطلب مع إضافة ما، وليس للنبات عقل مل
أدركت أو مل تدرك، وليست اإلضافة إالّ  إدراك؛ وحنن نعلم أن السماء يف نفسها فوق األرض، واألرض حتتها،

 .تكون لألشياء وإن مل تدرك يأمثال هذه األشياء اليت أومأنا إليها وه
   

اإلضافات، فإنه كان  إنه لو كانت اإلضافة موجودة يف األشياء لوجب من ذلك أن ال تنتهي: الفرقة الثانية وقالت
فمن حيث . ألحدمها أو لكل واحد منهما يكون بني األب واالبن إضافة، وكانت تلك اإلضافة موجودة هلما أو

فههنا إذن عالقة لألبوة مع األب . فهي مضافة، وكذلك البنوة واألب معروض هلا،األبوة لألب وهي عارضة له، 
عن العالقة اليت بني األب واالبن فيجب أن تكون لإلضافة إضافة أخرى وأن تذهب إىل  والبنوة مع االبن خارجة

ون بالقياس إىل متقدم النهاية، وأن تكون أيضاً من اإلضافات ما هي عالقة بني موجود ومعدوم؛ كما حنن غري
 .القرون اليت ختلفنا وعاملون بالقيامة

إمنا  إن املضاف هو الذي ماهيته: من الطرفني مجيعاً أن نرجع إىل حد املضاف املطلق فنقول والذي تنحل به الشبهة
 بالقياس إىل غريه فذلك الشيء من إىل غريه، فكل شيء يف األعيان يكون حبيث ماهيته إمنا تقال تقال بالقياس

فاملضاف يف األعيان موجود، فإن كان للمضاف ماهية أخرى  لكن يف األعيان أشياء كثرية ذه الصفة،. املضاف
املعىن،  املعىن املعقول بالقياس إىل غريه وغريه، إمنا هو معقول بالقياس إىل غريه بسبب هذا فينبغي أن جيرد ماله من

فليس هناك . لذاته على ما علمت شيء غري نفسه، بل هو مضافوهذا املعىن ليس معقوالً بالقياس إىل غريه بسبب 
 .أخرى فتنتهي من هذا الطريق اإلضافات ذات وشيء هو اإلضافة، بل هناك مضاف بذاته ال بإضافة

املوضوع، فهو من حيث أنه يف هذا املوضوع ماهيته معقولة بالقياس إىل  وأما كون هذا املعىن املضاف بذاته يف هذا
فليكن  ولكن ليس ذلك هذا،. وجود األبوة، وذلك الوجود أيضاً مضاف: وله وجود آخر مثالً وهو ،هذا املوضوع

. إليه بال إضافة أخرى هذا عارضاً من املضاف لزم املضاف، وكل واحد منهما مضاف لذاته إىل ما هو مضاف
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 مضاف بذاته ليس حيتاج إىل فإن نفس هذا الكون .فالكون حمموالً مضاف لذاته، والكون أبوة صارت مضافة لذاته
لذاته ماهية معقولة بالقياس إىل املوضوع، أي هو حبيث إذا عقلت ماهيته  إضافة أخرى يصري ا مضافاً، بل هو

 .إىل أن حيضر يف الذهن شيئاً آخر يعقل هذا بالقياس إليه كانت حمتاجة

املعية  ملعية أخرى تتبعه، بل نفسه نفس املع أويف األعيان فهو موجود مع شيء آخر لذاته ال  بل إذا أخذ هذا مضافاً
كما كانت ماهية األبوة من  فإذا عقل احتيج إىل أن يعقل مع احضار شيء آخر،. املخصصة بنوع تلك اإلضافة

وللعقل أن خيترع أمراً بينها كأنه معية خارجة منهما ال  حيث هي أبوة، فذاا مضافة بذاا ال بإضافة أخرى رابطة،
 فإن العقل قد يقرن أشياء. اعتبار آخر من االعتبارات الالحقة اليت يفصلها العقل يه نفس التصور، بليضطر إل

ماهية لذاا تعقل بالقياس إىل  بأشياء ألنواع من االعتبارات ال للضرورة، فأما يف نفسها فهي إضافة، ال بإضافة ألا
 .الغري

 إلضافة أخرى عارضة، بل مثل ما جيري عليه األمر من حلوق لذاا ال وههنا إضافات كثرية تلحق بعض الذوات
أخرى يف نفس  وذلك مثل حلوق اإلضافة هليئة العلم فإا ال تكون الحقة بإضافة. لإلضافة األبوية هذه اإلضافة

 .أخرى األمور، بل تلحقها لذاا، وإن كان العقل رمبا أخترع هناك إضافة

احلد، وهذا احلد ال يوجب أن يكون  اف يف الوجود موجود مبعىن أن له هذاوإذ قد عرفت هذا فقد عرفت أن املض
املذكورة، وال يوجب أن يكون أمراً قائم الذات واحداً واصالً  املضاف يف الوجود إالّ عرضاً إذا عقل كان بالصفة

 .بني الشيئني

الوجودية ما بيناه، وهو حبيث  اإلضافةالقول بالقياس فإمنا حيدث يف العقل، فيكون ذلك هو باإلضافة العقلية و وأما
العقل فإن يكون عقل بالقياس إىل غريه، فله يف الوجود حكم،  إذا عقل كان معقول املاهية بالقياس، وأما كونه يف

 وجيوز يف العقل إضافات خمترعة إمنا يفعلها العقل. هو يف العقل ال من حيث اإلضافة ويف العقل حكم، من حيث

 .يت للعقل منهابسبب اخلاصية ال

وليس يلزم . يوجب أن يكون هناك إضافة إىل إضافة بغري اية فاملضاف إذن موجود يف األعيان وبان أن وجوده ال
 .يعقل مضافاً يكون له يف الوجود إضافة من هذا أن يكون كل ما

تضايفان بني الوجود إذا عِقل، معدوم وما أشبه ذلك، فإن التقدم والتأخر م وأما املتقدم واملتأخر يف الزمان، وأحدمها
 .املعقول الذي ليس مأخوذاً عن الوجود اخلاص؛ فاعلمه وبني

   
للطرفني معاً يف  يف نفسه ليس مبتقدم إالّ بشيء موجود معه، وهذا النوع من املتقدم واملتأخر موجود فإن الشيء

 النفس هذه املقايسة واقعة بني موجودين يف الذهن، فإنه إذا أحضرت يف الذهن صورة املتقدم وصورة املتأخر عقلت
وأما قبل ذلك فال يكون الشيء يف نفسه متقدماً، فكيف يتقدم . العقل فيه، إذ كانت هذه املقايسة بني موجودين يف

هلا  فما كان من املضافات على هذه السبل فإمنا تضايفها يف العقل وحده، وليس يف الوجود على ال شيء موجود؟
املعاين العقلية ومن املناسبات اليت  يث هذا التقدم والتاخر، بل هذا التقدم والتأخر باحلقيقة معىن منمعىن قائم من ح

 .إذا قايس بينها العقل وأشار إليها يفرضها العقل واالعتبارات اليت حتصل لألشياء
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 املقالة الرابعة

  وفيها ثالثة فصول

  الفصل األول

 يف املتقدم واملتأخر

  ويف احلدوث

األنواع، فباحلري أن نتكلم يف األشياء اليت تقع منهما   تكلمنا عن األمور اليت تقع من الوجود والوحدة موقعملا
 .الالزمة، ونبدأ أوالً باليت تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر موقع اخلواص والعوارض

التشكيك يف شيء،  تمع على سبيلالتقدم والتأخر وإن كان مقوالً على وجوه كثرية فإا تكاد أن جت إن: فنقول
شيء للمتأخر إالّ وهو موجود  وهو أن يكون للمتقدم، من حيث هو متقدم، شيء ليس للمتأخر، ويكون ال

وكان التقدم والقبل يف أشياء هلا ترتيب، فما هو يف . والزمان واملشهور عند اجلمهور هو املتقدم يف املكان. للمتقدم
 داء حمدود، فيكون له أن يلي ذلك املبدأ حيث ليس يلي ما هو بعده، والذي بعدهمن ابت املكان فهو الذي أقرب

يفرض مبدأ وإن كان مبدأ  ويف الزمان كذلك أيضاً بالنسبة إىل اآلن احلاضر أو أن. يلي ذلك املبدأ وقد وليه هو
 .خمتلفاً يف املاضي واملستقبل ما تعلم

أمور  وقد يكون هذا التقدم املرتيب يف. و أقرب من مبدأ حمدودوالبعد من ذلك إىل كل ما ه مث نقل اسم القبل
إن جعل املبدأ الشخص اختلف،  بالطبع، كما أن اجلسم قبل احليوان بالقياس إىل اجلواهر ووضع اجلوهر مبدأ، مث

وقد يكون يف أمور ال من الطبع، بل إما بصناعة  .وكذلك األقرب من احملرك األول، كالصيب يكون قبل الرجل
كان املتقدم غري الذي يكون إذا أخذت من الثقل؛ وإما ببحث واتفاق  كنغم املوسيقى، فإنك إن أخذت من احلدة

 .كيف كان

نفس املعىن كاملبدأ  إىل أشياء أخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق أيضاً ولو يف غري الفضل متقدماً، فجعل مث نقل
فإن السابق يف . ما لذلك األول فإنه جعل متقدماً  االخر فليس له إالّفما كان له منه ما ليس لآلخر، وأما. احملدود

 ومن هذا القبيل ما جعلوا املخدوم والرئيس قبل، فإن. للثاين منه فهو للسابق وزيادة باب ما له ما ليس للثاين، وما

 .الرئيسباختيار  اإلختيار يقع للرئيس وليس للمرؤوس، وإمنا يقع للمرؤوس حني وقع للرئيس فيتحرك

فجعلوا الشيء الذي يكون له الوجود أوالً وإن مل  مث نقلوا ذلك إىل ما يكون هذا االعتبار له بالقياس إىل الوجود،
الواحد، فإنه ليس من شرط : وقد كان لألول وجوداً متقدماً على اآلخر مثل يكن للثاين والثاين ال يكون له إالّ

يف هذا أن  وليس. من شرط الوجود للكثرة أن يكون الواحد موجوداًللواحد أن تكون الكثرة موجودة، و الوجود
 .للكثرة وجود بالتركيب منه الواحد يفيد الوجود للكثرة أو ال يفيد، بل إنه حيتاج إليه حىت يفاد
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اآلخر، بل  بعد ذلك إىل حصول الوجود من جهة أخرى، فإنه إذا كان شيئان وليس وجود أحدمها من مث نقل
األول وجوب الوجود الذي ليس  من نفسه أو من شيء ثالث، لكن وجود الثاين من هذا األول، فله منوجوده له 

أن يكون ذلك األول مهما وجد لزم وجوده أن يكون علة  له لذاته من ذاته، بل له من ذاته اإلمكان على جتويز من
 ملا:  ولذلك ال يستنكر العقل البتة أن نقول.األول يكون متقدماً بالوجود هلذا الثاين لوجوب وجود هذا الثاين، فإن

ملا حترك املفتاح حرك زيد  :ويستنكر أن نقول. حرك زيد يده مث حترك املفتاح: حرك زيد يده حترك املفتاح، أو نقول
فالعقل مع وجود احلركتني معاً يف الزمان يفرض . زيد يده ملا حترك املفتاح علمنا أنه قد حرك: يده، وإن كان يقول

 تأخراً إذ كانت احلركة األوىل ليس سبب وجودها احلركة الثانية، واحلركة الثانية سبب حدمها تقدماً واآلخرأل

وباحلقيقة فإن . لشيء وال يبعد أن يكون الشيء مهما وجد وجب ضرورةً أن يكون علة. وجودها احلركة األوىل
فإن كان من شرط كونه علة . معه الشيء الشيء ال جيوز أن يكون حبيث يصح أن يكون علة للشيء إالّ ويكون

وسبباً لوجود الثاين؛ وإن مل يكن شرط كونه علة نفس ذاته، فذاته بذاته  نفس ذاته، فما دام ذاته موجوداً يكون علة
 .عنه الشيء وممكن أن ال يكون وليس أحد الطرفني أوىل من اآلخر ممكن أن يكون

فال من حيث هو ممكن أن يكون هو مبوجود، وال . أن ال يكونكذلك ممكن أن يكون وممكن  وكذلك املتكون هو
ليس لذات أنه  وذلك ألن كون الشيء عن املمكن أن يكونه. حيث ذلك ممكن أن يكونه، فذلك معط للوجود من

فإن كان نفس كونه ممكناً أن يكونه، وإن مل  .ممكن أن يكونه، فنفس كونه ممكناً ليس كافياً يف أن يكون الشيء عنه
مرة، ومرة ال يكون؛ ونسبته إىل الذي يكون والذي ال يكون، يف  ن كافياً، فقد يكون معه الشيء موجوداًيك

مع  وليس يف احلالة اليت تتميز فيها أن يكون من أن ال يكون متيز أمر بسببه يوجد املعلول .احلالتني، نسبة واحدة
فتكون نسبة كونه . كونه عن العلة  عن العلة مع إمكانإمكان كونه عن العلة متيزاً خيالف به حال ال وجود املعلول

وما نسبته إىل وجود الشيء عنه ونسبته إىل ال وجوده عنه  عن العلة إىل وجود الشيء عنه وال وجود عنه واحدة،
يكون هناك حال يتميز ا وجوده عنه  من ال كونه علة، بل العقل الصحيح يوجب أن فليس كونه علة أوىل. واحدة
ووجدت تكون مجلة  فإن كانت تلك احلال أيضاً توجب هذا التمييز، فهذه احلال إذا حصلت للعلة. وجوده عن ال

وكان الشيء الذي يصح أن يصري . العلية الذات وما اقترن إليها هو العلة، وقبل ذلك فإن الذات كانت موضوع
آخر كان جمموعهما العلة، وكان حينئذ إذا انضاف إليه وجود  علة ومل يكن ذلك الوجود وجود العلة، بل وجوداً

 ذلك الشيء إرادة أو شهوة أو غضباً أو طبعاً حادثاً أو غري ذلك، أو أمراً خارجاً جيب عنه املعلول سواء كان

باق وجب وجود  فإنه إذا صار حبيث يصلح أن يصدر عنه املعلول من غري نقصان شرط. منتظراً لوجود العلة
 .املعلول

ومها معاً يف الزمان أو . عنه وجود املعلول ول واجب مع وجود علته، ووجود علته واجبفإذن وجود كل معل
وذلك ألن وجود ذلك لك حيصل من وجود . القياس إىل حصول الوجود الدهر أو غري ذلك، ولكن ليسا معاً يف

ليس من حصول وجود هذا، وهلذا حصول وجود هو من حصول وجود ذلك،  هذا، فذلك له حصول وجود
 .حصول الوجود ذلك أقدم بالقياس إىلف

وإذا ارتفع ارتفع اآلخر، فليس أحدمها علة  إنه إذا كان كل واحد منهما إذا وجد وجد اآلخر،: ولقائل أن يقول
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 .يكون علة يف الوجود دون اآلخر واآلخر معلوالً، إذ ليس أحدمها أوىل أن

قضية، وذلك ألنه ليس إذا وجد كل واحد منهما فقد هذه ال وحنن جنيب عن ذلك دون أن ننظر فيما يتضمنه مفهوم
ال خيلو إما أن يعىن به أن وجود كل واحد منهما إذا " إذا"وذلك ألن معىن  .وجد اآلخر بال تفصيل واختالف

أن  يف الوجود نفسه أن حيصل اآلخر، أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل جيب عنه يف الوجود حصل جيب عنه
اآلخر يف العقل، أو   اآلخر، أو أن وجود كل منهما إذا حصل يف العقل جيب عنه أن حيصليكون قد حصل وجود

اآلخر يف الوجود أو حصل يف العقل،  أن وجود كل واحد منهما إذا حصل جيب عنه يف العقل أن يكون قد حصل
 .مغلطة يف مثل هذه املواضع مشتركة" إذا"فإن لفظة 

   
وهو   فإن أحدمها هو الذي إذا حصل جيب عنه حصول اآلخر بعد إمكانهاألول كاذب غري مسلم، إن: فنقول
 .حصل املعلول وأما املعلول فليس حصوله جيب عنه حصول العلة، بل العلة تكون قد حصلت حىت. العلة

العلة وجب يف الوجود إن كان املعلول قد  وأما القسم الثاين فال يصدق يف جانب العلة، فإنه ليس إذا وجدت
إن كان قد حصل فلم جيب يف الوجود من حصول العلة إذا وجدت   تلقاء نفسه أو بغري علة، وذلك ألنهحصل من

ولكن تغين املقارنة وال تصدق . ما مضى" حبصلت"مستغنية الوجود، إالّ أن ال يعين  العلة وكانت تلك قد حصلت
. املعلول  ذلك واجب من حصولوذلك ألن العلة وإن كانت حاصلة الذات فليس: جانب املعلول من وجهني من

حاصالً إالّ أن ال يعين بلفظ  والوجه الثاين أن الشيء الذي قد حصل يستحيل أن جيب وجوده حبصول شيء يفرض
 .مفهومه" حصل"

إذا وجدت العلة يف العقل وجب عند العقل أن : صحيح، فإنه جيوز أن يقال وأما القسمان اآلخران فاألول منهما
أيضاً   تلك العلة علته بالذات يف العقل؛ وأيضاً إذا وجد املعلول يف العقل وجب أن حيصلالذي حيصل املعلول

 .وجود العلة يف العقل

إنه إذا وجد املعلول شهد العقل بأن العلة قد حصل هلا  :وأما الثاين منهما وهو القسم الرابع فيصدق منه قولك
نت يف العقل بعد املعلول ال يف الزمان فقط، وال يلزم أن حيصل املعلول، ورمبا كا وجود ال حمالة مفروغ عنه حىت

 .القسم اآلخر من هذين القسمني الداخلني يف الرابع ملا قد عرفت يصدق

العلة، بل عرفنا أن  الرفع، فإنه إذا رفعنا العلة رفعنا املعلول باحلقيقة، وإذا رفعنا املعلول مل نرفع وكذلك يف جانب
فإنا ملا فرضنا املعلول مرفوعاً فقد فرضنا ما ال بد من  .اا أوالً حىت أمكن رفع املعلولالعلة تكون قد ارتفعت يف ذ

وإثباته  وإذا كان ممكناً رفعه فإمنا أمكن بأن رفع العلة أوالً، فرفع العلة. كان ممكناً رفعه فرضه معه بالقوة، وهو أنه
 .إثباته اته دليلسبب رفع املعلول وإثباته، ورفع املعلول دليل رفع ذلك، وإثب

أوجبت ألحدمها العلية، حىت يكون ليس  إنه ليست املعية هي اليت: فنرجع إىل حيث فارقناه، فنقول يف حل الشبهة
سواء، بل إمنا اختلفا ألن أحدمها فرضناه أنه مل جيب وجوده باآلخر، بل  أحدمها أوىل بالعلية من اآلخر ألما يف املعية

 . أنه كما أن وجوده مع اآلخر فكذلك هو باآلخروالثاين فرضناه مع اآلخر؛

فإن  ومما يشكل ههنا أمر القوة والفعل، وأنه أيهما أقدم وأيهما أشد تأخراً،. هذه املسألة فهكذا جيب أن تتحقق
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من عوارض الوجود ولواحقه،  معرفة ذلك من املهمات يف أمر معرفة التقدم والتأخر، وعلى أن القوة والفعل نفسه
 .املطلق ء اليت جيب أن تعلم حيث تعلم أحوال املوجودواألشيا

  الفصل الثاين

 يف القوة والفعل

  والقدرة والعجز وإثبات املادة لكل متكون

وضعت أول شيء للمعىن املوجود يف احليوان، الذي ميكنه ا أن تصدر عنه أفعال  إن لفظة القوة وما يرادفها قد
وكأا  لوجود عن الناس يف كميتها وكيفيتها، ويسمى ضدها الضعف،باب احلركات ليست بأكثرية ا شاقة من

الفعل إذا شاء، وال يصدر عنه إذا  زيادة وشدة من املعىن الذي هو القدرة، وهو أن يكون احليوان حبيث يصدر عنه
 .مل يشأ، اليت ضدها العجز

األفعال  ألنه كان يعرض ملن يزاولللمعىن الذي ال ينفعل له وبسببه الشيء بسهولة، وذلك  مث نقلت عنه فجعلت
فكان إن . منه يصده عن إمتام فعله والتحريكات الشاقة أن ينفعل أيضاً منها، وكان انفعاله واألمل الذي يعرض له

دليالً على " ينفعل"فكان أن . إن له قوة: وإن مل ينفعل قيل ضعف وليست له قوة،: انفعل انفعاالً حمسوساً قيل له
 .قوة ناه أوالًاملعىن الذي مسي

مث جعلوا الشيء . وإن مل يفعل شيئاً مث جعلوه اسم هذا املعىن حىت صار كونه حبيث ال ينفعل إالّ يسرياً يسمى قوة،
 وهي احلال -مث صريوا القدرة نفسها . حالته من حيث هو كذلك قوة الذي ال ينفعل البتة أوىل ذا االسم، فسموا

إذ هو   قوة،-فعل، وأن ال يفعل، حبسب املشيئة، وعدم املشيئة، وزوال العوائق يكون له أن ي اليت للحيوان، وا
 .مبدأ الفعل

   
يكون منه يف آخر  الفالسفة نقلوا اسم القوة، فأطلقوا لفظ القوة على كل حال تكون يف شيء هو مبدأ تغيري مث أن

.  مبدأ التغيري من آخر يف آخر بأنه آخرألا من حيث ذلك آخر، وإن مل يكن هناك إرادة، حىت مسوا احلرارة قوة

نفسه وكان مبدأ التغيري منه فيه، فليس ذلك فيه من حيث هو قابل للعالج  حىت أن الطبيب إذا حرك نفسه أو عاجل
يكون  شيء له قوة أن يفعل، وشيء له قوة أن ينفعل، ويشبه أن: من حيث هو آخر، بل كأنه شيئان أو احلركة، بل

وهو احملرك بصورته واملتحرك يف  فيكون مثالً احملرك يف نفسه، واملتحرك يف بدنه،. قني يف جزءيناألمران منه مفتر
 .يعاجل فهو من حيث يقبل العالج غري لذاته من حيث. مادته

 ليس من شرط تلك القوة -شدة قوة   قدرة كانت أو-مث بعد ذلك ملا وجدوا الشيء الذي له قوة باملعىن املشهور 
 نقلوا اسم القوة إىل " ال يفعل"وإمكان أن " أن يفعل"إمكان  ا فاعالً بالفعل، بل له من حيث القوةأن يكون

 الذي وجوده يف حد اإلمكان موجوداً بالقوة، ومسوا إمكان قبول الشيء وانفعاله قوة فسموا الشيء. اإلمكان
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فإنه ملا كان . أو تشكل أو غري ذلك ، مثل حتريكانفعالية، مث مسوا متام هذه القوة فعالً وإن مل يكن فعالً، بل انفعاالً
املسمى ذا االسم إمنا هو على ما هو باحلقيقة فعل، مسوا هذا  هناك املبدأ الذي يسمى قوة، وكان األصل األول يف

إن و. الوجود مسوه اآلن قوة، كقياس الفعل إىل املسمى قدمياً باسم الفعل، ويعنون بالفعل حصول الذي قياسه إىل ما
القوة االنفعالية، ورمبا قالوا قوة جلودة هذه  كان ذلك األمر انفعاالً، أو شيئاً ليس هو فعالً وال انفعاالً، فهذه هي

 .وشدا

اخلطوط من شأنه أن يكون ضلع مربع، وبعضها ليس ممكناً له أن يكون ضلع ذلك  واملهندسون ملا وجدوا بعض
هذا املربع هو  وخصوصاً إذا ختيل بعضهم أن حدوث. نه أمر ممكن فيهجعلوا ذلك املربع قوة ذلك اخلط كأ مربع،

 .حبركة ذلك الضلع على مثل نفسه

 القوي، وعرفت أن غري القوي إما الضعيف وإما العاجز وإما السهل االنفعال وإما وإذ قد عرفت القوة، فقد عرفت

 .الضروري، وإما أن ال يكون املقدار اخلطي ضلعاً ملقدار سطحي مفروض

من شأنه أن يفعل،  هذه اجلملة أمر القوة اليت مبعىن القدرة، فإا يظن أا ال تكون موجودة إالّ ملا وقد يشكل من
فإنه إن كان . أن له قدرة، وهذا ليس بصادق فإن كان ملا من شأنه أن يفعل فقط فال يرون. ومن شأنه أن ال يفعل

يريد، فذلك ليس له قدرة وال قوة ذا املعىن؛ وإن كان يفعل يشأ و هذا الشيء الذي يفعل فقط يفعل من غري أن
استحالة ذاتية، فإنه يفعل  إالّ أنه دائم اإلرادة وال يتغري، وإرادته وجوداً اتفاقياً أو يستحيل تغريها بإرادة واختيار

 عنه أن يفعل إذا به موجود ههنا، وذلك ألن هذا يصح وذلك ألن حد القدرة اليت يؤثرون هؤالء أن حيدوها. بقدرة
وإمنا مها داخالن يف .هذين شرطيان، أي أنه إذا شاء فعل، وإذا مل يشأ مل يفعل شاء وأن ال يفعل إذا مل يشأ، وكال

الوجوه، أو صدق  القدرة على ما مها شرطيان، وليس من صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوحه من حتديد
أنه مل يشأ : لكنه مل يشأ وقتاً ما؛ وإذا كذب :أن يفعل، يلزم أن يصدق شاءإذا مل ي: محلي، فإنه ليس إذا صدق قولنا
فإن هذا يقتضي أنه لو كان ال يشاء ملا كان يفعل، كما أنه إذا . يشأ مل يفعل وإذا مل: البتة، يوجب ذلك كذب قولنا

فيصح أنه . قادر يث هووغذا صح أنه إذا شاء فعل، صح أنه إذا فعل فقد شاء أي إذا فعل فعل من ح. فيفعل يشاء
 .وهذا بين ملن عرف املنطق. ال يشأ وقتاً ما إذا مل يشأ مل يفعل، وإذا مل يفعل مل يشأ، وليس يف هذا أنه يلزم أن

   
. ال تقارن ذلك القوى اليت هي مبادئ للحركات واألفعال، بعضها قوى تقارن النطق والتخيل، وبعضها قوى وهذه

بقوة واحدة اإلنسان والال إنسان، ويكون   جتانس النطق والتخيل، فإنه يكاد أن يعلمواليت تقارن النطق والتخيل
وكذلك هذه القوى أنفسها أو حادها . تتوهم باجلملة الشيء وضده لقوة واحدة أن تتوهم أمر اللذة واألمل، وأن

آخر  مر آخر يف آخر بأنهوعلى ضده، لكنها باحلقيقة ال تكون قوة تامة أي مبدأ تغري من أ تكون قوة على الشيء
شهواين أو غضيب، أو عن رأي عقلي  بالتمام وبالفعل إالّ إذا اقترن ا اإلرادة منبعثة عن اعتقاد ومهي تابع لتخيل

اقترن ا تلك اإلرادة ومل تكن إرادة مميلة بعد، بل إرادة  فتكون إذا. تابع لفكرة عقلية أو تصور صورة عقلية
العلة  اع املوجب لتحريك األعضاء، صارت ال حمالة مبدأ للفعل بالوجوب، إذ قد بينا أناإلمج جازمة، وهي اليت هي

احلالة فإمنا تكون اإلرادة ضعيفة مل  ما مل تصر علة بالوجوب حىت جيب عنها الشيء مل يوجد عنها املعلول، وقبل هذه
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- فهذه القوى املقارنة للنطق. يقع إمجاع فعلها ووقوعه بالنسبة اليت إذا فعلت  ال جيب من حضور من-بانفرادها  
 .ا أن يكون يفعل ا وهي بعد قوة فيه فعالً، فعلت

أن تفعل ذلك، وذلك ألنه لو كان جيب عنها وحدها أن تفعل لكان جيب  وباجلملة ال يلزم من مالقاا للقوة املنفعلة
تفعل  ل؛ بل إذا صارت كما قلنا فإاعنها الفعالن املتضادان واملتوسطان بينهما، وهذه حما من ذلك أن تصدر

 .بالضرورة

املنفعلة وجب هناك الفعل، إذ ليس هناك إرادة  وأما القوى اليت يف غري ذوات النطق والتخيل فإا إذا القت القوة
من فإذا كان حيتاج إىل طبع فذلك هو إما املبدأ لألمر، وإما جزء . طبع ينتظر واختيار تنتظر، فإن انتظر هناك فيكون

اإلرادة تفارق هذا من حيث  لكن. واملبدأ جمموع ما كان قبل وما حصل ويكون حينئذ نظرياً لإلرادة املنتظرة .املبدأ
أن حيدث اإلنفعال يف هذه األشياء هي القوة اإلنفعالية  تعلم، والقوة اإلنفعالية أيضاً اليت جيب إذا القت الفاعل

قوة  فإن يف املين. مة وقد تكون ناقصة، ألا قد تكون قريبة وقد تكون بعيدةقد تكون تا التامة، فإن القوة اإلنفعالية
حتتاج إىل أن تلقاها أيضاً قوة حمركة  أن يصري رجالً، ويف الصيب أيضاً قوة أن يصري رجالً، لكن القوة اليت يف املين

لك يهيأ أن خترج إىل الفعل رجالً، الفعل شيئاً ما غري الرجل، مث بعد ذ قبل احملرك إىل الرجلية، ألا حتتاج إىل
انفعالية، فإنه يستحيل أن  وأما املين فباحلقيقة ليست فيه بعد قوة. القوة اإلنفعالية احلقيقية هي هذه وباحلقيقة فإن

أن يصري شيئاً من قبل غري املين مث ينتقل بعد ذلك إىل  يكون املين وهو مين أن ينفعل رجالً، لكنه كما كان يف قوته
فبعض ما حيصل فيها يعوقها عن . ذلك الشيء، بل املادة األوىل هو بالقوة كل شيء آخر، كان هو بالقوة أيضاًشيء 
قرينة أخرى حىت يتم  فيحتاج املعوق عنه إىل زواله، وبعض ما فيه ال يعوق عن بعض آخر ولكنه حيتاج إىل بعض،

 .االستعداد، وهذه القوة هي قوة بعيدة

ليست  ال حتتاج إىل أن تقارا قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية اليت تنفعل ا، فإن الشجرة يوأما القوة القريبة فه
الفاعلية للمفتاحية وهي القوة القالعة والناشرة  بالقوة مفتاحاً ألا حتتاج إىل أن تلقاها أوالً قوة فاعلية قبل القوة

 .فاعلية للمفتاحيةتفعل من مالقاة القوة ال والناحتة، مث بعد ذلك تتهيأ ألن

والفرق بني . حيصل بالعادة وبعضها حيصل بالصناعة وبعضها حيصل باالتفاق والقوى بعضها حيصل بالطباع وبعضها
وآالت  بالصناعة والذي حيصل بالعادة أن الذي حيصل بالصناعة هو الذي يقصد فيه استعمال مواد الذي حيصل

فهو ما حيصل من أفاعيل  لك الصناعة، وأما الذي بالعادةوحركات فتكتسب النفس بذلك ملكة كأا صورة ت
. رأي يتوجه فيها القصد إىل غري هذه الغاية ليست مقصورة فيها ذلك فقط، بل إمنا تصدر عن شهوة أو غضب أو

 وال تكون العادة نفس ثبوت تلك األفاعيل يف النفس، ورمبا مل يكن للعادة مث قد تتبعها غاية هي العادة، ومل تقصد،

. وبينهما تفاوت شديد معينة، فإنه ال سواء أن يعتاد إنسان املشي وأن يعتاد التجارة من اجلهة اليت قلنا آالت ومواد

 .واحدة ومع ذلك فإنك إذا دققت النظر عاد حصول العادة والصناعة إىل جهة
   

األجسام احليوانية وقد قال  ون يفاليت تكون بالطبع منها ما يكون يف األجسام الغري احليوانية ومنها ما يك والقوى
تتقدمه، وقال ذا أيضاً قوم من الواردين بعده حبني  إن القوة تكون مع الفعل وال: بعض األوائل، وغاريقوا منهم
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إن القاعد ليس يقوى على القيام أي ال ميكن يف جبلته أن يقوم ما مل يقم : يقول فالقائل ذا القول كأنه. كثري
غري قوي على أن  اخلشب ليس يف جبلته أن ينحت منه باب، فكيف ينحت؟ وهذا القائل ال حمالةيقوم؟ وأن  فكيف

كل ما ليس موجوداً وال قوة على أن يوجد  يرى وعلى أن يبصر يف اليوم الواحد مراراً، فيكون باحلقيقة أعمى، بل
الّ كان واجباً أن يكون، واملمكن يكون فهو ممكن أن ال يكون وإ والشيء الذي هو ممكن أن. فإنه مستحيل الوجود
شأنه  أن يكون ممكناً أن يكون شيئاً آخر، وأن ال يكون، وهذا هو املوضوع للشيء الذي من أن يكون ال خيلو إما

وممكن أن ال يكون يف نفسه،  وإما أن يكون كذلك باعتبار نفسه، كالبياض إذ كان ميكن أن يكون. أن حتله صورته
بنفسه، حىت يكون إمكان وجوده هو أنه ميكن أن يكون قائماً  كون شيئاً إذا وجد كان قائماًفهذا ال خيلو إما أن ي

 .موجوداً وجد يف غريه جمرداً أو يكون إذا كان

فيجب أن يكون . فإن إمكان وجوده أيضاً يف ذلك الغري فإن كان املمكن، مبعىن أنه ميكن أن يكون شيئاً يف غريه،
وإن كان إذا كان قائماً بنفسه ال يف غريه وال من غريه بوجه من . وهو موضوعه  وجودهذلك الغري مووداً مع إمكان

فيكون إمكان وجوده سابقاً  وال عالقة له مع مادة من املواد عالقة ما يقوم فيها أو حيتاج يف أمر ما إليها، الوجوه،
قة له مع شيء، فيكون إمكان الشيء ال عال غذ ذلك. عليه غري متعلق مبادة دون مادة وال جوهر دون جوهر

وباجلملة إن مل يكن إمكان وجوده حاصالً كان غري ممكن الوجود ممتنعاً،  .وجوده جوهراً ألنه شيء موجود بذاته
املضاف   فهو موجود جوهراً، وإذ له جوهر فله ماهية ليس هلا من- كما فرض -موجود قائم بذاته  وإذ هو حاصل

وجود أكثر من إمكان وجوده  ، بل يعرض له املضاف فيكون هلذا القائم بذاتهإذ كان اجلوهر ليس مبضاف الذات
حكمنا أنه ليس يف موضوع، واآلن فقد صار أيضاً يف  وكالمنا يف نفس إمكان وجوده، وعليه. الذي هو به مضاف
 .موضوع، هذا خلف

مل يكن،  ن الوجوه وجود بعد مايكون ملا يبقى قائماً بنفسه ال يف موضوع وال من موضوع بوجه م فإذ ال جيوز أن
يوجد قائماً بنفسه لكنه يوجد  وأما إذا كان الشيء الذي. بل جيب أن يكون له عالقة ما مع املوضوع حىت يكون

من هيويل وصورة، وأما الثاين فكاألنفس الناطقة مع  من شيء غريه أو مع وجود شيء غريه، أما األول فكاجلسم
يكون متعلقاً بذلك الشيء ال على أن ذلك الشيء بالقوة هو كون اجلسم أبيض  هتكون األبدان، فإن إمكان وجود

البياض، بل على أن  أن فيه قوة أن يوجد هو منطبعاً فيه كون إمكان البياض يف املوضوع الذي ينطبع فيه بالقوة وال
 .يوجد معه أو عند حال له

 من املادة والصورة، فال يكون إلمكان وجوده حمل إمكان وجوده هو أن حيدث فاجلسم الذي حيدث كنار حادثة إمنا
الجتماعهما  مادته، فيكون الشيء الذي حيدث منه أوالً وهو الصورة حيدث يف املادة وحيدث اجلسم بوجه ما وهو

وحينئذ يكون إمكان . بوجود موضوع بدين وأما النفس فإا ال حتدث أيضاً إالّ. من املادة بوجه ومن الصورة بوجه
به، فإن النفس إمنا ميكن وجودها بعد ما مل تكن، وهو إمكان حدوثها  يف ذلك قائماً به الختصاص تلك املادةوجوده 

ال  على حنو من اإلمتزاج تصلح أن تكون آلة هلا ويتميز ا استحقاق حدوثها من األوائل من عند وجود أجسام
 .النفس لوجودفإذا كان فيها إمكان هذا اإلمتزاج فهو إمكان . استحقاقه عنها
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الذي  فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض وال بالقسر من جسم آخر فإنه يفعل بقوة ما فيه، أما وكل جسم
الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو  باإلرادة واالختيار فألن ذلك ظاهر وأما الذي ليس باإلرادة واالختيار فألن ذلك

فإن صدر عن ذاته وذاته تشارك األجسام . جسماين ن له غرييصدر عن شيء مباين له جسماين أو عن شيء مباي
ذلك الفعل عنها فإن يف ذاته معىن زائد على اجلسمية هو مبدأ صدور ذلك  األخرى يف اجلسمية وختالفها يف صدور

أو  وهذا هو الذي يسمى قوة؛ وإن كان ذلك عن جسم آخر فيكون هذا الفعل عن هذا اجلسم بقسر الفعل عنه،
يكون اختصاص  وإن كان عن شيء مفارق فال خيلو إما أن.  فرض ال بقسر من جسم آخر وال عرضعرض، وقد

فإن كان مبا هو . لقوة يف ذلك املفارق هذا اجلسم ذا التوسط عن ذلك املفارق هو مبا هو جسم، أو لقوة فيه، أو
وة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه، وإن كان لقوة فيه فتلك الق .جسم، فكل جسم يشاركه فيه، لكن ليس يشاركه فيه

 .املفارق ومبعاونته، أو لكونه املبدأ األول فيه وأيضاً إن كان قد يفيض من

فإن كان نفس . فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب ذلك، أو اختصاص إرادة وأما إن كان لقوة يف ذلك املفارق
من  ه ألحد األمور املذكورة، ويرجع الكالمفال خيلو أن يكون إجياب ذلك عن هذا اجلسم بعين القوة توجب ذلك

اجلسم خباصية خيتص ا من  وإما أن يكون على سبيل اإلرادة، فال خيلو إما أن تكون تلك اإلرادة ميزت هذا. رأس
اتفق مل يستمر على هذا النظام األبدي واألكثري، فإن  فإن كان جزافاً كيف. سائر األجسام، أو جزافاً وكيف اتفق

 .دائمة وال أكثرية، لكن األمور طبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية تفاقية هي اليت ليستاألمور اال

الفعل، مث ال خيلو  يكون خباصية ا خيتص من سائر األجسام، وتكون تلك اخلاصية مراداً منها صدور ذلك فيبقى أن
كثر، أو ال توجب وال تكون منه يف األ إما أن يراد ذلك ألن تلك اخلاصية توجب ذلك الفعل، أو تكون منه يف

 هو - كما علمت يف الطبيعيات -األكثر، والذي يف األكثر  وإن كان يف. فإن كان يوجب فهو مبدأ ذلك. األكثر
ألن اختصاصه بأن يكون األمر أكثر يكون مبيل من طبيعته إىل جهة ما يكون منه،  بعينه الذي يوجب لكن له عائق

هو الذي يسلم له   فيكون األكثري أيضاً يف نفسه موجباً إن مل يكن عائق، ويكون املوجبيكن فيكون لعائق، فإن مل
األكثر، فكونه عنه وعن غريه واحد، فاختصاصه  األمر بال عائق وإن كانت تلك اخلاصية ال توجبه وال تكون منه يف

 .به جزاف، وقيل إنه ليس جبزاف

له أو ميسر  فهو إذن موجب. ، فمعناه أن صدوره عنها أوفقإن كونه صاحب تلك اخلاصية أوىل: إذا قيل وكذلك
غريه فليس هو بالعرض، ألن الذي  لوجوبه، وامليسر إما علة بالذات وإما بالعرض، فإذا مل تكن أخرى بالذات

فاخلاصية املوجبة تسمى قوة، . اخلاصية بنفسها موجبة بالعرض هو على أحد النحوين املذكورين، فبقي أن تلك
 .اجلسمانية وإن كان مبعونة من مبدأ أبعد  القوة عنها تصدر األفاعيلوهذه

إن كل حادث بعد ما مل يكن فله ال حمالة مادة، ألن كل : فنقول باجلملة ولنؤكد بيان أن لكل حادث مبدأ مادياً،
. يكن البتة ه مل ممكن الوجود يف نفسه، فإنه إن كان ممتنع الوجود يف نفس- قبل كونه -أن يكون  كائن حيتاج إىل

أال ترى أنا . مل يكن هو يف نفسه ممكناً وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه، بل الفاعل ال يقدر عليه إذا
هي على ما ميكن أن يكون فلو كان إمكان كون الشيء هو نفس  إن احملال ال قدرة عليه، ولكن القدرة: نقول

 إن احملال ليس: إن القدرة إمنا تكون على ما عليه القدرة، وكأنا نقول: كأنا نقول القدرة عليه، كان هذا القول



 71    ابن سينا- اإلهليات

عليه بنظرنا يف نفس  عليه قدرة ألنه ليس عليه قدرة، وما كنا نعرف أن هذا الشيء مقدور عليه أو غري مقدور
 مقدور عليه مل أشكل علينا أنه مقدور عليه أو غري فإن. الشيء، بل نظرنا يف حال قدرة القادر هل عليه قدرة أم ال

عرفنا ذلك من جهة أن الشيء حمال أو ممكن وكان معىن احملال هو أنه غري  ميكننا أن نعرف ذلك البتة، ألنا إن
الشيء ممكناً يف  فبني واضح أن معىن كون. ومعىن املمكن أنه مقدور عليه، كنا عرفنا اهول باهول مقدور عليه

وكونه مقدوراً عليه الزم لكونه ممكناً يف نفسه،   وإن كانا باملوضوع واحداً،نفسه هو غري معىن كونه مقدوراً عليه
 .ذاته وكونه مقدوراً عليه هو باعتبار إضافته إىل موجده وكونه ممكناً يف نفسه هو باعتبار

   
االً أن يوجد أو حم إن كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن يكون يف نفسه ممكناً أن: تقرر هذا، فإنا نقول وإذا قد

وجوده، وأنه ممكن الوجود، فال خيلو إمكان  واملمكن أن يوجد قد سبقه إمكان. واحملال أن يوجد ال يوجد. يوجد
موجوداً، وحمال أن يكون معىن معدوماً وإالّ فلم يسبقه إمكان وجوده،  وجوده من أن يكون معىن معدوماً أو معىن

يف   يف موضوع أو قائم ال يف موضوع، وكل ما هو قائم الوكل معىن موجود فإما قائم. موجود فهو إذن معىن
إىل ما هو إمكان وجود له،  وإمكان الوجود إمنا هو باإلضافة. موضوع فله وجود خاص ال جيب أن يكون به مضافاً

 .موضوع وعارض ملوضوع فليس إمكان الوجود جوهراً ال يف موضوع، فهو إذن معىن يف

الذي فيه وجود الشيء موضوعاً وهيويل ومادة  وجود؛ ونسمي حامل قوة الوجودوحنن نسمي إمكان الوجود قوة ال
إن هذه الفصول اليت أوردناها : حادث فقد تقدمته املادة، فنقول وغري ذلك حبسب اعتبارات خمتلفة، فإذن كل

 ليه عامة من قبل الفعل ومتقدمة عليه ال يف الزمان وحده، وهذا شيء قد مال إ-االطالق   على-توهم أن القوة 

إما ابتداء من نفسه وإما  القدماء، فبعضهم جعل للهيويل وجوداً قبل الصورة، وأن الفاعل ألبسها الصورة بعد ذلك
 .له درجة اخلوض يف مثله لداع دعاه إليه، كما ظنه بعض الشارعني فيما ال يعنيه وال

ويرها فلم حيسن التدبري وال كمل حلسن التصوير، اهليويل وتص إن شيئاً كالنفس وقع له فلتةً أن اشتغل بتدبري: فقال
 إن هذه األشياء كانت يف األزل تتحرك بطباعها حركات: ومنهم من قال. وأحسن تقوميها فتداركها الباري تعاىل

أو اهلاوية أو شيء ال يتناهى  إن القدمي هو الظلمة: ومنهم من قال. غري منتظمة، فأعان الباري تعاىل طبيعتها ونظمها
إن القوة تكون قبل الفعل، كما : وذلك ألم قالوا. أنكساغورس  يزل ساكناً، مث حرك، أو اخلليط الذي يقول بهمل

 .مجيع ما يصنع، فباحلري أن نتأمل هذا ونتكلم فيه يف البذور واملين ويف

الزمان؛  بل الفعل قبلية يفاجلزئية الكائنة الفاسدة فهو على ما قالوا، فإن القوة فيها ق أما األمر يف األشياء: فنقول
مث القوة متأخرة بعد . تتقدمها اليت بالقوة البتة وأما األمور الكلية أو املؤبدة اليت ال تفسد وإن كانت جزئية فإا ال

القوة إذ ليست تقوم بذاا فالبد هلا من أن تقوم جبوهر حيتاج أن يكون  هذه الشرائط من كل وجه، وذلك ألن
ممكناً أن يقبل   يكن صار بالفعل فال يكون مستعداً لقبول شيء، فإن ما هو ليس مطابقاً فليسإن مل بالفعل، فإنه

 .شيئاً

فمن هذه اجلهة حقيقة . شيئاً كاألبديات فإا دائماً بالفعل مث قد يكون الشيء بالفعل وال حيتاج إىل أن يكون بالقوة
بالفعل  فإن القوة حتتاج أن خترج إىل الفعل بشيء موجودالقوة بالذات، ومن وجه آخر أيضاً  ما بالفعل قبل حقيقة
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أيضاً حيتاج إىل خمرج آخر وينتهي  وقت كون الشيء بالقوة، ليس إمنا حيدث ذلك الشيء حدوثاً مع الفعل فإن ذلك
 فإمنا خيرج القوة إىل الفعل شيء جمانس لذلك الفعل موجود قبل ويف أكثر األمر. إىل شيء موجود بالفعل مل حيدث

الذي هو  وأيضاً فكثرياً ما يوجد ما هو بالقوة من هو حامل القوة للشيء. يسخن والبارد يربد الفعل بالفعل كاحلار
اإلنسان والبذر عن الشجرة حىت كان  بالفعل، حىت يكون الفعل بالزمان قبل القوة ال مع القوة، فإن املين كان عن

يف هذه األشياء قبل القوة أوىل من أن تفرض القوة قبل  فليس أن يفرض الفعل. عن ذلك إنسان وعن هذا شجرة
 .الفعل

فإنك ال  التصور والتحديد قبل القوة، ألنك ال ميكنك أن حتد القوة إالّ أا للفعل وأما الفعل وأيضاً فإن الفعل يف
ة، وال ميكنك أن حتد ببالك قوة مقبول فإنك حتد املربع وتعقله من غري أن خيطر. حتتاج يف حتديده وتصويره أنه للقوة

 .أو عقالً وجتعله جزء حده القوة على التربيع إالّ أن تذكر املربع لفظاً
   

شيء إمنا هو مع الكون  فإن العقل قبل القوة بالكمال والغاية، فإن القوة نقصان والفعل كمال، واخلري يف كل وأيضاً
كان شراً فإما أن يكون لذاته شراً ومن كل وجه،  بالفعل؛ وحيث الشر فهناك ما بالقوة بوجه ما، فإن الشيء إذا

حيث هو موجود ليس بشر، وإمنا يكون شراً من حيث هو فيه عدم كمال  فإنه إن كان موجوداً فمن. وهذه حمال
فيه  فالظلم إمنا هو شر ألنه ينتقص من الذي. أو ألنه يوجب يف غريه ذلك مثل الظلم للظامل مثل اجلهل للجاهل،

من حيث هو شر مشوباً بعدم  فيكون. خلري، ومن الذي عليه الظلم السالمة أو الغىن، أو غري ذلكالظلم طبيعة ا
لكانت الكماالت اليت جتب لألشياء حاضرة فما كان شراً  وبشيء بالقوة، ولو أنه مل يكن معه وال منه ما بالقوة

 .بوجه من الوجوه

القوة على  واعلم أن. بالقوة هو الشر أو منه الشرالذي بالفعل هو اخلري من حيث هو كذلك، والذي  فبني أن
يكون الشرير شريراً بقوة الشر، بل مبلكة  الشر خري من الفعل، والكون بالفعل خرياً خري من القوة على اخلري، وال

 .الشر

هو قوة علمت حال تقدم القوة مطلقاً، وأما القوة اجلزئية فيتقدم الفعل الذي  قد: ونرجع إىل ما كنا فيه، فنقول
خترج القوة إىل  وقد يتقدمها فعل مثل فعلها حىت تكون القوة منه، وال جيب لكن يكون معها شيء آخر به عليه،

أن تكون فعل، بل حتتاج إىل خمرج للقوة إىل  إذ القوة وحدها ال تكفي يف. الفعل وإالّ مل يكن الفعل البتة مبوجود
 .الفعل

 .لقوة، وأنه هو املتقدم بالشرف والتمامأقدم من ا فقد علمت أن الفعل باحلقيقة

  الفصل الثالث

 يف التام والناقص

  وما فوق التمام، ويف الكل، ويف اجلميع
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ذوات العدد، إذ كان مجيع ما ينبغي أن يكون حاصالً للشيء قد حصل بالعدد،  التام أول ما عرف عرف يف األشياء
القامة إذا كانت  تام يف: شياء ذوات الكم املتصل، فقيلمث نقل ذلك إىل األ. شيء من ذلك غري موجود فلم يبقى

مث . تقدر، وإذا قدرت مل يكن بد من أن تعد تلك أيضاً عند اجلمهور معدودة ألا إمنا تعرف عند اجلمهور من حيث
 جيب أن كذا تام القوة وتام البياض وتام احلسن وتام اخلري، كأن مجيع ما :نقلوا ذلك إىل الكيفيات والقوى، فقالوا

إليه يف  مث إذا كان من جنس الشيء شيء، وكان ال حيتاج. اخلري قد حصل له ومل يبق شيء من خارج يكون له
ذلك الذي حيتاج إليه الشيء يف نفسه  ضرورة أو منفعة أو حنو ذلك، رأوه زائداً ورأوا الشيء تاماً دونه، مث إن كان

يف أصل ذات الشيء إالّ أنه وإن كان ليس حيتاج إليه  هقد حصل وحصل معه شيء آخر من جنسه ليس حيتاج إلي
 فكأنه اسم. فهو هو التام والتمام. إنه فوق التمام ووراء الغاية: قيل جلملة ذلك يف ذلك الشيء فهو نافع يف بابه،

 .للنهاية، وهو أوالً للعدد، مث لغريه على الترتيب

 . كان أقل من ثالثة، وكذلك كأم ال يقولون له كل ومجيعالعدد إنه تام أيضاً إذا وكان اجلمهور ال يقولون لذي

مبدأ وواسطة واية جتعله تاماً  وكأن الثالثة إمنا صارت تامة ألن هلا مبدأ وواسطة واية، وإمنا كان كون الشيء له
 .ألن أصل التمام كان يف العدد

 اً على االطالق، فإن كل عدد فمن جنسطبيعة عدد من األعداد من حيث هو عدد أن يكون تام مث مل يكن هذا يف

حيث هو عدد فليس جيوز أن  وحدانياته ما ليس موجوداً فيه، بل إمنا يكون تاماً يف العشرية والتسعية، وأما من
وواسطة فهو تام، ألنه من حيث يكون له مبدأ  يكون تامت من حيث هو عدد، وأما من حيث له مبدأ ومنتهى

وقس عليه سائر . بينهما شيء من شأنه أن يكون بينهما وهو الواسطة  ما ليس فيماومنتهى يكون ناقصاً من جهة
 مث من احملال أن. واسطة وليس منتهى، أو واسطة ومنتهى وقد فقد ماجيب أن يكون له مبدأ األقسام أي أن يكون

 .طة بوجه إالّ لعددينواس يكون مبدآن يف األعداد ليس أحدمها واسطة بوجه إالّ لعددين وال منتهيان ليس أحدمها

يف أا واسطة كشيء واحد؛ مث ال يكون للتكثر حد يوقف  وأما الوسائط فقد جيوز أن تكثر إالّ أا تكون مجلتها
وال  والنهاية والتوسط هو أمت ما ميكن أن يقع يف ترتيب مثله، وال يكون ذلك إالّ للعدد فإذن حصول املبدئية. عليه

 .ثيةيكون منحصراً إالّ يف الثال
   

تبىن على ختمينات  اشرنا إىل هذا املبلغ فلنعرض عنه، فليس من عادتنا أن نتكلم يف مثل هذه األشياء اليت وإذا
ايضاً قد نقلوا التام إىل حقيقة الوجود، فقالوا من  إن احلكماء: بل نقول. إقناعية وليست من طرق القياسات العلمية

ه أن يكمل به وجوده مبا ليس له بل كل ما هو كذلك فهو حاصل له من شأن إن التام هو الذي ليس شيء: وجه
وحده  إن التام هو الذي ذه الصفة مع شرط أن وجوده بنفسه على أكمل ما يكون له هو: آخر وقالوا من وجه

الشيء نسبة أولية ال  حاصل له وليس منه إال ما له، وليس ينسب إليه من جنس الوجود شيء فضل على ذلك
 .هبسبب غري

عنه الوجود لسائر األشياء كأن له وجوده الذي ينبغي له، وله  وفوق التمام ما له الوجود الذي ينبغي له، ويفضل
 .ينبغي له، ولكن يفضل عنه لألشياء وذلك من ذاته الوجود الزائد الذي ليس
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 يفيض الوجود فاضال عن الذي هو فوق التمام، ومن وجوده يف ذاته ال بسبب غري مث جعلوا هذا مرتبة املبدأ األول
 .األشياء كلها وجوده على

وجوده بالفعل ال خيالطه ما بالقوة، وال ينتظر وجوداً  وجعلوا مرتبة التمام لعقل من العقول املفارقة الذي هو يف أول
 .فذلك أيضاً من الوجود الفائض من األول آخر يوجد عنه، فإن كل شيء آخر،

واملكتفي هو الذي أعطى ما به حيصل كمال نفسه يف ذاته، والناقص . والناقص ياملكتف: وجعلوا دون التمام شيئني
أعين السموات،  النفس النطقية اليت للكل،: مثل املكتفي. الذي حيتاج إىل آخر ميده الكمال بعد الكمال املطلق هو

يء ال جتتمع كلها دفعة هلا شيء بعد ش فإا بذاا تفعل األفعال اليت هلا وتوجد الكماالت اليت جيب أن يكون
كماالا اليت يف جوهرها وصورا، فهو ال يفارق ما بالقوة وإن كان  واحدة، وال تبقى أيضاً دائماً إال ما كان من

 .والفساد وأما الناقص فهو مثل هذه األشياء اليت يف الكون. قوته إىل الفعل، كما تعلم هذا بعد فيه مبدأ خيرج

التمام ليس من شرطه أن حييط بكثرة بالقوة  لكن. فظ اجلميع تكاد تكون متقاربة الداللةولفظ التمام ولفظ الكل ول
بالقوة أو بالفعل، بل الوحدة يف كثري من األشياء هو الوجود الذي  وأما الكل فيجب أن يكون لكثرة. أو بالفعل
" تام"فالشيء  .بعينه الكل يف املوضوعالتمام يف األشياء ذوات املقادير واألعداد فيشبه أن يكون هو  وأما. ينبغي له

فيه فه بالقياس إىل الكثرة املوجودة  ألن ما حيتاج إليه حاصل" كل"من حيث أنه مل يبق شيء خارجاً عنه وهو 
 ."تام"خارجاً عنه  وبالقياس إىل ما مل يبق" كل"احملصورة فيه 

إن الكل يقال للمتصل واملنفصل، واجلميع ال : يقولون مث قد اختلف يف لفظي الكل واجلميع على اعتباريهما، فتارة
إن اجلميع يقال خاصة ملا ليس لوضعه اختالف والكل ملا لوضعه اختالف،  :يقال إال للمنفصل، وتارة يقولون

 .معاً ملا يكون له احلاالن مجيعاً" مجيع"و "كل: "ويقال

ملا كان " كل: "ألحرى من وجه أن يقالعلى ما يقع عليه اإلصطالح وا وأنت تعلم هذه األلفاظ جيب أن تستعمل
اجلميع  فإن. يكون له جزء فإن الكل يقال بالقياس إىل اجلزء، واجلميع أيضاً جيب أن يكون كذلك فيه انفصال حىت

اطلقه على ما كان أيضاً جزؤه  من مجع، واجلمع إمنا يكون آلحاد بالفعل أو وحدات بالفعل، لكن االستعمال قد
بإزاء اجلزء، واجلميع بإزاء الواحد، كأن الكل يعترب فيه  ن الكل يعترب فيه أن يكون يف األصلفكأ. وواحده بالقوة

 .عده يلتفت إىل وحدته، وكأن اجلميع يعترب فيه أن يكون فيه آحاد وإن مل يلتفت إىل أن يكون له ما بعده، وإن مل

حىت صار أيضاً يقال الكل  واحداًوكأن هذا القول كله من الفضل، فإن اإلصطالح أجرامها بعد ذلك جمرى 
كالبياض كله والسواد كله، أو كان هلا أن تشتد  واجلميع يف غري ذوات الكمية، إذ كان هلا أن تتكمم بالعرض

 .إذ هو من نفس وبدن" كل"ويقال للمركب من أشياء ختتلف كاحليوان  .وتضعف كاحلرارة كلها والقوة كلها

يعده، ورمبا خص هذا  عد وتارة ملا يكون شيئاً من الشيء و له غريه معه وإن كان التارة يقال ملا ي وأما اجلزء فإنه
 .بإسم البعض

بل يف الوجود، مثل النفس والبدن للحيوان، واهليويل والصورة  ومن اجلزء ما ينقسم إليه الشيء ال يف الكم،
 .يتركب منه املركب ملختلف املبادئ للمركب؛ وباجلملة ما
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 امسةاملقالة اخل

  وفيها تسعة فصول

  الفصل األول

 يف األمور العامة وكيفية وجودها

   
اخلاصة بالوجود،  أن نتكلم اآلن يف الكلي واجلزئي، فأنه مناسب أيضاً ملا فرغنا منه، وهو من األعراض وباحلري

 كثريين، مثل أنه مقول بالفعل على فيقال كلي للمعىن من جهة: إن الكلي قد يقال على وجوه ثالثة: فنقول
على كثريين وإن مل يشترط أم موجودون بالفعل، مثل معىن  ويقال كلي للمعىن إذا كان جائزاً أن حيمل. اإلنسان

حيث أن من طبيعته أن يقال على كثريين، ولكن ليس جيب أن يكون أولئك الكثريين  البيت املسبع، فإنه كلي من
 .حمالة موجودين بل وال الواحد منهم ال

يقال على الكثريين؛ إمنا مينع منه إن منع سبب ويدل عليه دليل،  ل كلي للمعىن الذي ال مانع من تصوره أنويقا
إال أن  فإا من حيث تعقل مشساً وأرضاً ال مينع الذهن عن أن جيوز أن معناه يوجد يف كثري، مثل الشمس واألرض،

 .لنفس تصوره تنعاً بسبب من خارج الويكون ذلك مم. يأتيه دليل أو حجة يعرف به أن هذا ممتنع

وجيب أن . تصوره عن ان يقال على كثريين وقد ميكن ان جيمع هذا كله يف أن هذا الكلي هو الذي ال مينع نفس
 .هذا يكون الكلي املستعمل يف املنطق وما أشبهه هو

 هذا املشار إليه، فإنه يستحيل زيد وأما اجلزئي املفرد فهو الذي نفس تصوره مينع أن يقال معناه على كثريين كذات
 .أن تتوهم إال له وحده

فالكلي من حيث هو كلي هو ما يدل . شيء، ومن حيث هو شيء تلحقه الكلية شيء فالكلي من حيث هو كلي
فإن حد . الفرسية هذه احلدود، فإذا كان ذلك إنساناً أو فرساً فهناك معىن آخر غري معىن الكلية وهو عليه أحد

الفرسية هلا حد ال يفتقر إىل حد الكلية لكن تعرض  حد الكلية، وال الكلية داخلة يف حد الفرسية، فإنالفرسية ليس 
من األشياء البتة إال الفرسية، فإنه يف نفسه ال واحد وال كثري وال موجود يف  فإنه يف نفسه ليس شيء. له الكلية
بل من حيث هو  على أن يكون داخالً يف الفرسية،وال يف النفس وال يف شيء من ذلك بالقوة وال بالفعل  األعيان

 .الصفة واحدة بل الواحدية صفة تقترن إىل الفرسية؛ فتكون الفرسية مع تلك. فرسية فقط

- كذلك للفرسية مع تلك الصفة صفات أخرى كثرية داخلة عليها، فالفرسية بشرط أا تطابق حبدها أشياء كثرية  
 .فالفرسية يف نفسها فرسية فقط. إليها تكون خاصة  وأعراض مشار تكون عامة، وألا مأخوذة خبواص-

هل الفرسية ألف أم ليس بألف؟ مل يكن اجلواب إال بالسلب ألي شيء : نقيض، مثالً فإن سألنا عن الفرسية لطريف
الفرسية من  إن: أي ليس جيب أن يقال". من حيث"، بل على أنه قبل "من حيث"ليس على أن السلب بعد  .كان
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 .األشياء يث هي فرسية ليست بألف، بل ليست من حيث هي فرسية بألف وال شيء منح

وذا يفترق حكم املوجبة والسالبة . البتة فإن طرفا املسألة عن موجبتني ال خيلو منهما شيء، مل يلزم أن جنيب عنهما
ب معناه أنه إذا مل يكن الشيء ألن املوجب منهما الذي هو الزم للسال وذلك. واملوجبتني اللتني يف قوة النقيضني

فإنه ليس إذا  املوجب اآلخر كان موصوفاً ذا املوجب، وليس إذا كان موصوفاً به كان ماهيته هو، موصوفاً بذلك
البياض، أو كانت هوية اإلنسانية هي هوية  كان اإلنسان واحداً أو أبيض كانت هوية اإلنسانية هي هوية الوحدة أو

 .الواحد أو األبيض

 :يف املسألة هوية اإلنسانية من حيث هي إنسانية كشيء واحد، وسئل عن طريف نقيض، فقيل ذا جعلنا املوضوعفإ

منهما، وال يوجد يف حد  أواحد هو أم كثري؟ مل يلزم أن جياب ألا من حيث هي هوية اإلنسانية شيء غري كل واحد
 .ذلك الشيء إال اإلنسانية فقط

أو كثري على أنه وصف يلحقه من خارج، فال حمالة أنه يوصف بذلك، ولكن ال  وأما أنه هل يوصف بأنه واحد
كأن  املوصوف من حيث هو إنسانية فقط، فال يكون من حيث هو إنسانية هو كثرياً بل إمنا يكون يكون هو ذلك

 .ذلك شيء يلحقه من خارج
   

نظر : النظر نظرين إىل شيء من خارج جيعلنظرنا إليه من حيث هو إنسانية فقط، فال جيب أن نشوبه بنظر  فإذا كان
: يكون إال اإلنسانية فقط، فلهذا إن قال قائل ومن حيث النظر الواحد األول ال. إليه مبا هو هو، ونظر إىل لواحقه

وليس يلزم من . ال: إنسانية هل هي غري اليت يف عمرو؟ فيلزم أن يقول إن اإلنسانية اليت يف زيد من حيث هي
تلك  فإذن تلك وهي واحدة بالعدد، ألن هذا كان سلباً مطلقاً، وعنينا ذا السلب أن: يقول تسليمه هذا أن

فإنه إن مل يكن ذلك . خارج اإلنسانية من حيث هي إنسانية هي إنسانية فقط، وكوا غري اليت يف عمرو شيء من
 أو ليست بألف، وقد أبطلنا ذلك، وإمنا إنسانية ألفاً مثالً خارجاً عن اإلنسانية لزم أن تكون اإلنسانية من حيث هي

 .هي إنسانية فقط أخذنا اإلنسانية من حيث

قد جعلها اعتباراً من حيث هي إنسانية، ساقطاً  اإلنسانية اليت يف زيد من حيث هي إنسانية يكون: على أنه إذا قيل
  يف زيد، فإنا قد جردناها وتكلمنا على أناوإالّ نكون قد أخذنا اإلنسانية على أا عنها أا يف زيد وأا اليت يف زيد،

اإلنسانية اليت يف زيد، فيكون هذاحماالً من  مث ال خيلو إما أن نرجع الكناية اليت يف أا إىل. نلتفت إليها وهي إنسانية
 فذكر وإن رجعت إىل اإلنسانية فقط. يف زيد وهي باعتبار أا إنسانية فقط القول، فإنه ال جتتمع أن تكون إنسانية

أا يف زيد، فهل هي  إال أن تعين أن اإلنسانية اليت عرض هلا من خارج أن كانت يف زيد وقد أسقطنا عنها زيد لغواً
 .هكذا؟ وهذا أيضاً فيه اعتبار غري اإلنسانية

 مبا إنسانية إا ليست كذا وكذا، وكونا ليست كذا وكذا غري كوا: ألستم جتيبون وتقولون: وقال فإن سألنا سائل
بل جنيب أا ليست من حيث إنسانية  إنا ال جنيب بأا من، حيث هي إنسانية، ليست كذا،: فنقول. هي إنسانية

 .كذا، وقد علم الفرق بينهما يف املنطق

وال يكون عنها  شيء آخر وهو أن املوضوع يف مثل هذه املسائل يكاد يرجع إىل اإلمهال إذا مل تعلق حبصر وههنا
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من حيث هي : "فحينئذ ال يكون قولنا. فيها ال أن جتعل تلك اإلنسانية كأا مشار إليها أو ال كثرةجواب، اللهم إ
إن اإلنسانية اليت هي من حيث هي إنسانية إال وقد عادت : أن يقال جزءاً من املوضوع، ألنه ال يصلح" إنسانية
 .اإلنسانية قع إليها اإلشارة فزادت علىاإلنسانية اليت هي من حيث إنسانية، يكون قد و تلك: فإن قيل. مهملة

أن يكون واحداً أو كثرياً هو هو أو غريه إال  مث إن سألنا يف ذلك فيكون الطرفان من املسألة مسلوبني عنها، ومل جيب
البد هلا من أن تصري غرياً باألعراض اليت معها، إذ ال : فحينئذ نقول. غري على معىن أنه البد له أن يكون هو هو أو

عمرو فهي  وحينئذ ال تكون مأخوذة من حيث هي إنسانية فقط، فإذا ليست إنسانية. إال مع األعراض وجد البتةت
اإلنسان أو اإلنسانية فأعراض الزمة  غري إنسانية باألعراض، فيكون هلذه األعراض تأثري يف شخص زيد بأنه جمموع

 .بة إليهبأا منسو كأا أجزاء منه، وتأثري اإلنسان أو اإلنسانية

إن ههنا شيئاً حمسوساً هو : سلف من قولنا، فنقول ونعود من رأس وجنمع هذا وخنرب عنه بعبارة أخرى كاملذكر ملا
وههنا شيء هو احليوان أو اإلنسان منظوراً إىل . وهذا هو اإلنسان الطبيعي احليوان أو اإلنسان مع مادة وعوارض،

وال باعتبار  وغري مشترط فيه أنه عام أو خاص أو واحد أو كثري بالفعلهو، غري مأخوذ معه ما خالطه،  ذاته مبا هو
هو إنسان أي باعتبار حده ومعناه، غري  إذ احليوان مبا هو حيوان، واإلنسان مبا. القوة أيضاً من حيث هو بالقوة

 .أو إنساناً ملتفت إىل أمور أخرى تقارنه، ليس إال حيواناً

بالقوة، عام أو خاص، واحليوان باعتبار أنه  شخصي، واحليوان من جهة اعتبار أنهوأما احليوان العام، واحليوان ال
ومعلوم أنه إذا كان . حيوان وشيء وليس هو حيواناً منظور إليه وحده موجود يف األعيان، أو معقول يف النفس، هو

 .وكذلك يف جانب اإلنسان. فيهما احليوان كاجلزء منهما حيوان وشيء كان
   

بذاته؛ وكونه مع غريه أمر  فذاته له. ار احليوان بذاته جائزاً وإن كان مع غريه، ألن ذاته مع غريه ذاتهاعتب ويكون
االعتبار متقدم يف الوجود على احليوان الذي هو شخصي  فهذا. عارض له أو الزم ما لطبيعته كاحليوانية واإلنسانية

وذا الوجود ال هو جنس وال . ، واجلزء على الكلتقدم البسيط على املركب بعوارضه أو كلي وجودي، أو عقلي،
 .وال واحد وال كثري، بل هو ذا الوجود حيوان فقط وإنسان فقط نوع وال شخص

. من خارج حمالة أن يكون واحداً أو كثرياً، إذ ال خيلو عنهما شيء موجود، على أن ذلك الزم له لكنه يلزمه ال

حيواناً ما، وإن كان يلزمه أن  اً يف كل شخص فليس هو ذا الشرطوهذا احليوان ذا الشرط وإن كان موجود
 .االعتبار حيوان ما يصري حيواناً ما ألنه يف حقيقته وماهيته ذا

احليوان مبا هو حيوان ال باعتبار أنه حيوان حبال ما  وليس مينع كون احليوان املوجود يف الشخص حيواناً ما أن يكون
الشخص حيواناً ما، فحيوان ما موجود، فاحليوان الذي هو جزء من حيوان ما  هذاموجود فيه، ألنه إذا كان 

آخر معترب بذاته  كالبياض فإنه وإن كان غري املفارق للمادة فهو ببياضيته موجود يف املادة على أنه شيء موجود،
 .أمراً آخر وذو حقيقة بذاته، وإن كان عرض تلك احلقيقة أن تقارن يف الوجود

املوجود يف األشخاص هو حيوان ما ال  إن احليوان مبا هو حيوان غري موجود يف األشخاص، ألن:  يقولولقائل أن
ولو كان احليوان مبا هو حيوان . موجود، فهو إذن مفارق لألشخاص مث احليوان مبا هو حيوان. احليوان مبا هو حيوان
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حيوان  فإذا كان خاصاً له مل يكن احليوان مبا هومل خيل إما أن يكون خاصاً له أو غري خاص؛  موجوداً هلذا الشخص،
بالعدد موجوداً يف الكثرة،  هو املوجود فيه أو هو، بل حيوان ما؛ وإن كان غري خاص كان كل شيء واحد بعينه

 .وهذه حمال

أوردناه بسبب أنه قد وقعت منه الشبهة يف زماننا هذا لطائفة ممت  وهذا الشك وإن كان ركيكاً سخيفاً فقد
 أحدها الظن بأن املوجود من. إن هذا الشك قد وقع فيه الغلط من وجوه عدة: فنقول .حط يف التفلسفتتش

وبيان غلط هذا . موجودة فيه احليوان إذا كان حيواناً ما فإن طبيعة احليوانية معتربة بذاا ال بشرط آخر ال تكون
 يكون خاصاً أو غري خاص مبعىن العدول، وليس جيب أن والثاين، الظن بأن احليوان مبا هو حيوان. الظن قد تقدم

مبا هو حيوان ومن جهة حيوانيته مل يكن خاصاً وال غري خاص الذي هو العام، بل  كذلك، بل احليوان إذا نظر إليه
والعام، وليسا  ألنه من جهة حيوانيته فقط، ومعىن احليوان يف أنه حيوان غري معىن اخلاص. يسلبان عنه كالمها

خاصاً وال عاماً يف حيوانيته، بل هو ال غريه  وإذا كان كذلك مل يكن احليوان مبا هو حيوان. اً يف ماهيتهداخلني أيض
 .يكون خاصاً أو عاماً من األمور واألحوال، لكنه يلزمه أن

ا يف بقوله إنه ال خيلو عنهما يف حيوانيته فهو خال عنهم إن عىن: فقوله مل خيلو إما أن يكون خاصاً أو يكون عاماً
 فإن احليوان يلزمه ضرورة. خيلو عنهما يف الوجود أي ال خيلو عن لزوم أحدمها فهو صادق حيوانيته، وإن عىن أنه ال

خباص وال عام، بل يصري خاصاً  أن يكون خاصاً أو عاماً وأيهما عرض له مل يبطل عنه احليوانية اليت باعتبار ما ليس
 .أو عاماً بعدها مبا يعرض هلا من األحوال

   
خصوص أو  إن احليوان مبا هو حيوان ال جيب أن يقال عليه: جيب أن نفهمه وهو أنه حق أن يقال وههنا شيء

عموم، وذلك أنه لو كانت  احليوان مبا هو حيوان جيب أن يقال عليه خصوص أو: عموم، وليس حبق أن يقال
وهلذا املعىن جيب أن يكون . و حيوان عامخاص أ احليوانية توجب أن ال يقال عليها خصوص أو عموم مل يكن حيوان

إن احليوان مبا هو : هو حيوان جمرد بال شرط شيء آخر، وبني أن نقول إن احليوان مبا: فرق قائم بني أن نقول
 ولو كان جيوز أن يكون احليوان مبا هو حيوان جمرداً بشرط أن ال يكون شيء. ال شيء آخر حيوان جمرد بشرط

احليوان بشرط الشيء آخر   لكان جيوز أن يكون للمثل األفالطونية وجود يف األعيان؛ بلآخر موجود يف األعيان،
فله وجود يف األعيان، فإنه يف نفسه ويف حقيقته بال  وأما احليوان جمرداً ال بشرط شيء آخر. وجوده يف الذهن فقط

ة موجوداً يف األعيان، وليس فاحليوان مبجرد احليواني. يقارنه من خارج شرط شيء آخر، وإن كان مع ألف شرط
وقد  .أن يكون مفارقاً بل هو الذي هو يف نفسه خال عن الشرائط الالحقة موجود يف األعيان يوجب ذلك عليه

حيوان جمرد بال شرط شيء  اكتنفه من خارج شرائط وأحوال، فهو يف حد وحدته اليت ا هو واحد من تلك اجلملة
اللواحق األخرى، ولو كان ههنا حيوان مفارق كما  لى حيوانيته ولكن غريآخر، وإن كانت تلك الوحدة زائدة ع

 نتطلبه ونتكلم عليه، ألنا نطلب حيواناً مقوالً على كثريين بأن يكون كل واحد من يظنون، مل يكن هو احليوان الذي

اجة بنا إليه فيما حنن فال ح وأما املباين الذي ليس حمموالً على هؤالء إذ ليس شيء منها هو هو،. الكثريين هو هو
واملأخوذ بذاته هو الطبيعة اليت يقال إن وجودها أقدم من  فاحليوان مأخوذاً بعوارضه هو الشيء الطبيعي،. بسبيله
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على املركب، وهو الذي خيص وجوده بأنه الوجود اإلهلي ألن سبب وجوده مبا هو  الوجود الطبيعي بقدم البسيط
فهو بسبب الطبيعة  نه مع مادة وعوارض وهذا الشخص وإن كان بعناية اهللا تعاىلوأما كو. عناية اهللا تعاىل حيوان

فإن يف العقل صورة احليوان ارد على . العقل اجلزئية، فكما أن للحيوان يف الوجود أحناء فوق واحد، كذلك له يف
صورة احليوان من جهة ما ذا الوجه يسمى صورة عقلية؛ ويف العقل أيضاً  النحو الذي ذكرناه من التجريد، وهو

الكثرة، وهو ذا  العقل حبد واحد بعينه أعياناً كثرية، فتكون الصورة الواحدة مضافة عند العقل إىل يطابق يف
أخذته من احليوانات، أي أي واحد منها  االعتبار كلي، وهو معىن واحد يف العقل ال ختتلف نسبته إىل أي واحد

جمرد معناه عن العوارض حصل يف العقل هذه الصورة بعينها،   انتزع العقلأحضرت صورته يف اخليال حبال، مث
حيصل عن جتريد احليوانية عن أي خيال شخصي مأخوذ عن موجود من خارج أو جار  وكانت هذه الصورة هي ما

 .املوجود من خارج وإن مل يوجد هو بعينه من خارج، بل اخترعه اخليال جمرى

شخصية،  س إىل الشخاص كلية، فهي بالقياس إىل النفس اجلزئية اليت انطبعت فيهاوإن كانت بالقيا وهذه الصورة
إذن أن تكون هذه الصورة  وألن األنفس الشخصية كثرية بالعدد، فيجوز. وهي واحدة من الصور اليت يف العقل

ها مثلها بالقياس إىل معقول كلي آخر هو بالقياس إلي الكلية كثرية بالعدد من اجلهة اليت هي ا شخصية، ويكون هلا
. الصورة اليت هي كلية بالقياس إىل خارج بأن تكون مقولة عليها وعلى غريها خارج، ويتميز يف النفس عن هذه

 .الكالم يف هذا عن قريب بعبارة أخرى وسنعيد

 جهة ليست، وأما شيء واحد بعينه بالعدد حممول على كثري، فاألمور العامة من جهة موجودة من خارج، ومن

الشخص بأن ذلك الشخص هو، وعلى شخص آخر كذلك، فامتناعه بين، وسيزداد  يكون هو حمموالً على هذا
 .األمور العامة، من جهة ما هي عامة بالفعل، موجودة يف العقل فقط بل. بياناً

  الفصل الثاين

 يف كيفية كون الكلية للطبائع الكلية

  زء، والكلي واجلزئيوإمتام القول يف ذلك، ويف الفرق يب الكل واجل

وذلك . مسيناها كلية إذن أن الكلي من املوجودات ما هو، وهو هذه الطبيعة عارضاً هلا أحد املعاين اليت فقد حتققت
هو موجوداً مفرداً بنفسه، إمنا يتشكك من أمره أنه  املعىن ليس له وجود مفرد يف األعيان البتة، فإنه ليس الكلي مبا

األشياء، حىت يكون يف األعيان مثالً شيء هو إنسان وهو ذاته بعينه موجوداً  لشيء منهل وجود على أنه عارض 
 .وعمرو وخالد لزيد

   
هو إا إنسان  أما طبيعة اإلنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة وإن مل يكن أا موجودة :فنقول

وأما الكلية خارج فعلى . إال يف النفس هلذه الكليةوال داخال فيه، وقد حلقها مع الوجود هذه الكلية وال وجود 
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الطبائع ما كان منها غري حمتاج إىل املادة يف أن يبقى، وال يف أن  بل هذه. اعتبار آخر شرحناه يف الفنون السابقة
لطبيعة هذه ا ألن مثل. فيكون من املستحيل أن يتكثر، بل إمنا يكون النوع منه قائماً واحداً بالعدد يبتدئ هلا وجود

وأما باملواد فلتجرده، وأما باألعراض فألن  أما بالفصول فلنوعيته. ليست تتكثر بالفصول وال باملواد وال باألعراض
ختتلف فيها الكثرة حبسب النوع وإما أن تكون عارضة غري الزمة للطبيعة  األعراض إما أن تكون الزمة للطبيعة فال

وما . بالعدد كون حق مثل هذا إذا كان نوعاً موجوداً، أن يكون واحداًبسبب ما يتعلق باملادة، في فيكون عروضها
وجوده مستلحقاً به أعراضاً وأحواالً خارجة  كان منها حمتاجاً إىل املادة فإمنا يوجد مع أن توجد املادة مهيأة فيكون

وأما إن . ا علمتواحدة مادية وغري مادية، وقد عرفت هذا يف خالل م يتشخص ا، وليس جيوز أن تكون طبيعة
فهذه حال  .جنسية فسنبني أن طبيعة اجلنس حمال أن تقوم إال يف األنواع مث يقوم قوام األنواع كانت هذه الطبيعة

 .وجود الكليات

اإلنسانية اليت يف عمرو إن كانت بذاا ال مبعىن احلد  وليس ميكن أن يكون معىن هو بعينه موجوداً يف كثريين، فإن
هلذه اإلنسانية يف زيد الحمالة يعرض هلا وهي يف عمرو، إال ما كان من العوارض  كان ما يعرضموجودة يف زيد، 

إىل أن يصري مضافاً  وأما ما كان يستقر يف ذات اإلنسان ليس استقراره فيه حموجاً. معقولة بالقياس إىل زيد ماهيته
ويلزم من هذا أن تكون ذات واحدة . إىل املعلومإال  مثل أن يبيض أو يسود أو يعلم، فإنه إذا علم مل يكن به مضافاً

كان حال اجلنس عند األنواع حال النوع عند األشخاص، فتكون ذات  قد اجتمع فيها األضداد وخصوصاً إن
 ناطقة وغري ناطقة، وليس ميكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن إنسانية واحدة اكتنفتها واحدة هي موصوفة بأا

فال تنظرن إىل هذه  فإن نظرت إىل اإلنسانية بال شرط آخر. عينها اكتنفت أعراض زيدأعراض عمرو وإياها ب
 .اإلضافات، فهي على ما علمناك

. الطبيعة توجد يف األعيان وتكون بالفعل كلية، أي هي وحدها مشتركة للجميع فقد بان أنه ليس مبكن أن تكون

قلناه يف  ين، وأما كيفية وقوع ذلك فيجب أن نتأمل ماالكلية لطبيعة ما إذا وقعت يف التصور الذه وإمنا تعرض
أنه يف النفس، بل ألجل أنه  فاملعقول يف النفس من اإلنسان هو الذي هو كلي، وكليته ال ألجل. كتاب النفس

وأما من حيث أن هذه الصورة هيئة يف نفس . واحد مقيس إىل أعيان كثرية موجودة أو متومهة حكمها عنده حكم
التصورات، وكما أن الشيء باعتبارات خمتلفة يكون جنساً ونوعاً، فكذلك  حد أشخاص العلوم أوجزئية فهي أ

النفس فهي  فمن حيث أن هذه الصورة صورة ما يف النفس ما من صور. خمتلفة يكون كلياً وجزئياً حبسب اعتبارات
فيما مضى فهي كلية، وال تتناقض بني  جزئية، ومن حيث أا يشترك فيها كثريون على أحد الوجوه الثالثة اليت بينا

فإن . الذات الواحدة تعرض هلا شركة باإلضافة إىل كثريين ألنه ليس مبمتنع اجتماع أن تكون. هذين األمرين
إال باألضافة فقط، وإذا كانت اإلضافة لذوات كثرية مل تكن شركة، فيجب أن تكون  الشركة يف الكثرة ال متكن

حمالة، والنفس  والذات الواحدة بالعدد من حيث هي كذلك فهي شخصية ال. العددكثرية لذات واحدة ب إضافات
يف نفس غريها، فإا كلها من حيث  نفسها تتصور أيضاً كلياً آخر جيمع هذه الصورة، وأخرى يف تلك النفس أو

 .هي يف النفس حتد حبد واحد

أمور يف  صورة حبكم له خاص وهو نسبته إىلاشتراكات أخرى، فيكون الكلي اآلخر يمايز هذه ال وكذلك قد توجد
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وجه أن أي تلك اخلارجات سبقت  النفس، وهذه إمنا كانت نسبتها اجلاعلة إياها كلية هي إىل أمور من خارج على
سبق واحد فتأثرت النفس منه ذه الصفة مل يكن ملا خاله  وإذا. إىل الذهن فجائز أن يقع عنها هذه الصورة بعينها

 اجلواز املعترب، فإن هذا األثر هو مثل صورة السابق قد جرد عن العوارض وهذا هو ال حبكم هذاتأثري جديد إ

وغري جمانس هلا لكان األثر غري  ولو كان بدل أحد هذه املؤثرات أو املؤثر ا شيء غري تلك األمور املعروفة. املطابقة
 .هذا األثر، فال يكون مطابقة

   
القياس إىل أي صورة  لقياس إىل هذه الصورة اليت يف النفس، فهذا االعتبار له حبسبالكلي الذي يف النفس با وأما

صورة شخصية من حيث هي على ما قلناه،  مث هذه أيضاً تكون. سبقت من هذه الصور اليت يف النفس إىل النفس
افات يف إضافات، وتعقل أا عقلت أا عقلت، وأن تركب إض وألن يف قوة النفس أن تعقل، وتعقل ألا عقلت،

 فيجب أن ال تكون هلذه الصور العقلية. خمتلفة من املناسبات إىل غري النهاية بالقوة وجتعل للشيء الواحد أحواالً

ألنه يلزم النفس إذا .بالفعل املترتب بعضها على بعض وقوف، ويلزم أن تذهب إىل غري النهاية، لكن تكون بالقوة ال
. لزوماً قريباً، وأن ختطرها بالبال فضالً عما ميعن يف البعد ل معه األمور اليت تلزمهعقلت شيئاً أن تكون بالفعل تعق

النفس  اجلذور الصم ويف إضافات األعداد كلها قريبة املنال من النفس، وليس يلزم أن تكون فإن ههنا مناسبات يف
القريبة أن تعقل ذلك مثل  ايف حال واحدة تعقل تلك كلها أو أن تكون مشتغلة على الدوام بذلك، بل يف قو

بأعداد ال اية هلا بالبال، بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله  إخطار املضلعات اليت ال اية هلا بالبال، ومزاوجة عدد
العامة للكثرة  فإما أنه هل جيوز أن تقوم املعاين. فإن هذا أشبه شيء مبا حنن يف ذكره. بالتضعيف مراراً ال اية هلا

إن الطبيعة الكلية موجودة يف : قلنا فإذا. الكثرة وعن التصورات العقلية، فأمر سنتكلم فيه من بعدجمردة عن 
من الكلية، بل نعين أن الطبيعة اليت تعرض هلا الكلية موجود يف  األعيان فلسنا نعين، من حيث هي كلية ذه، اجلهة

عقل عنها صورة كلية شيء؛ وأيضاً من حيث هي طبيعة شيء، ومن حيث هي حمتملة ألن ت فهي من حيث. األعيان
واألعراض، بل تلك  بالفعل كذلك شيء، ومن حيث هي صادق عليها أا لو قارنت بعينها ال هذه املادة عقلت

يف األعيان باالعتبار األول، وليست فيه  وهذه الطبيعة موجودة. املادة واألعراض، لكان ذلك الشخص اآلخر شيء
فإن جعل هذا االعتبار مبعىن الكلية كانت هذه . والرابع أيضاً يف األعيان  الثاين والثالثكلية موجودة باالعتبار

 .الكلية يف األعيان، وأما الكلية اليت حنن يف ذكرها فليست إال يف النفس الطبيعة مع

ل من حيث الك عرفنا هذه األشياء فقد، سهل لنا الفرق بني الكل واجلزء وبني الكلي واجلزئي، وذلك أن وإذ قد
وأيضاً الكل يعد . إال يف التصور هو كل يكون موجوداً يف األشياء، وأما الكلي من حيث هو كلي فليس موجوداً

. فإنه ال يعد بأجزائه، وال أيضاً اجلزئيات داخلة يف قوامه بأجزائه ويكون كل جزء داخالً يف قوامه، وأما الكلي

. فيه  فيه، بل يتقوم منها، وأما طبيعة الكلي فإا تقوم األجزاء اليتتقوم األجزاء اليت وأيضاً فإن طبيعة الكل ال

جزء من طبيعة اجلزئيات ألا إما  وكذلك فإن طبيعة الكل ال تصري جزءاً من أجزائه البتة، وأما طبيعة الكلي فإا
كليات كلها ومن طبيعة والفصل، وإما األشخاص فتتقوم من طبيعة ال األنواع فتقوم من طبائع الكليني أعين اجلنس

كلياً  وأيضاً فإن الكل ال يكون كالً لكل جزء وحده ولو انفرد، والكلي يكون. مع املادة األعراض اليت تكتنفها
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وأيضاً الكل حيتاج، إىل . متناهية وأيضاً فإن أجزاء كل كل متناهية، وليس أجزاء كل كلي. حمموالً على كل جزئي
وقد ميكنك أن جتد فروقاً أيضاً غري هذه فتعلم . حتضره أجزاؤه معاً ال حيتاج إىل أنأن حتضره أجزاؤه معاً، والكلي 

 .الكلي أن الكل غري

  الفصل الثالث

 يف الفصل بني اجلنس واملادة

فأما أن اجلنس على كم شيء يدل فقد كان يدل يف زمان . والنوع والذي يلزمنا اآلن هو أن نعرف طبيعة اجلنس
املنطقي  فاجلنس يف صناعتنا ال يدل إال على املعىن. كثرية، وقد ذهب استعماهلا يف زماننا اليونانيني على معان

كذا من جنس كذا أي من نوعه أو من  ليس: املعلوم، وعلى املوضوع، ورمبا استعملنا لفظ اجلنس مكان النوع فقلنا
تنا يف الكتب العلمية إال على النوع عندنا اآلن يف زماننا وعاد والنوع أيضاً ليس يدل. مجلة ما يشاركه يف حده

 .األشياء املنطقي، وعلى صور
   

ليس يكون جنساً إال  إن املعىن الذي يدل عليه بلفظة اجلنس: اآلن فيما يستعمله املنطقيون من ذلك فنقول وغرضنا
.  املشهورةجنساً، وكذلك كل واحد من الكليات على حنو من التصور، إذا تغري عنه ولو بأدىن اعتبار مل يكن

إن اجلسم قد يقال له إنه جنس اإلنسان : على املتوسطني يف النظر فنقول ولنجعل بياننا يف اجلنس ويف مثال إشكاله
ذلك اجلزء  إنه مادة اإلنسان، فإن كان مادة اإلنسان كان ال حمالة جزء من وجوده واستحال أن حيمل وقد يقال له

اعترب جنساً، فهنالك يصري لنا سبيل  جلسم وقد اعترب مادة، وبينه وقدفلننظر كيف يكون الفرق بني ا. على الكل
جوهراً ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا، وبشرط انه ليس  فإذا أخذنا اجلسم. إىل معرفة ما نريد بيانه

  خارجاً عنوحبيث لو انضم إليه معىن غري هذا، مثل حس أو تغذّ أو غري ذلك، كان معىن داخالً فيه معىن غري هذا،

طول وعرض وعمق بشرط  فاجلسم مادة وإن أخذنا اجلسم جوهراً ذا. اجلسمية، حمموالً يف اجلسمية، مضافاً إليها
متصورة ذه األقطار فقط، بل جوهرية كيف  أال يتعرض بشرط آخر البتة وال يوجب أن تكون جسميته جلوهرية

فللجملة أقطار ثالثة . ره، ولكن معها أو فيها األقطاراجلوهرية وصو كانت ولو مع ألف معىن مقوم خلاصية تلك
 وباجلملة أي جمتمعات تكون بعد أن تكون مجلتها جوهراً ذا أقطار ثالثة، وتكون تلك على ما هي للجسم،

اجلوهرية متت باألقطار مث   داخلة يف هوية ذلك اجلوهر، ال أن تكون تلك- إن كانت هناك جمتمعات -اتمعات 
 .املأخوذ هو اجلسم الذي هو اجلنس ملعاين خارجة عن الشيء الذي قد مت، كان هذاحلقت تلك ا

املركب من اجلسم والصورة اليت بعد اجلسمية مبعىن املادة فليس  فاجلسم باملعىن األول إذ هو جزء من اجلوهر
 حممول على كلوأما هذا الثاين فإنه . اجلملة ليست مبجرد جوهر ذي طول وعرض وعمق فقط مبحمول، ألن تلك

على اتمع من اجلسمية اليت  جمتمع من مادة، وصورة واحدة كانت أو الفاً، وفيها األقطار الثالثة، فهو إذن حممول
فإن تلك اجلملة موجودة ال يف . من معان كثرية كانت كاملادة ومن النفس، ألن مجلة ذلك جوهر وإن اجتمع
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 .هر له طول وعرض وعمقوهو جو موضوع، وتلك اجلملة جسم ألا جوهر،

يف حيوانيته إال جسمية وتغذ وحس، وأن يكون ما بعد  وكذلك فإن احليوان إذا أخذ حيواناً بشرط أن ال يكون
وإن أخذ بشرط . يبعد أن يكون مادة لإلنسان أو موضوعاً وصورته النفس الناطقة ذلك خارجاً عنه، فرمبا كان ال

ال غري ذلك من  جلسم جنساً، ويف معاين ذلك اجلسم على سبيل جتويز احلسجسماً باملعىن الذي يكون به ا أن يكون
وضعه، بل جموزاً وجود أي ذلك كان  الصور، ولو كان النطق أو فصل يقابل النطق غري متعرض لرفع شيء منها أو

و وحركة ضرورة وال ضرورة يف أن ال يكون غريها أ يف هويته، ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذية وحس
وكذلك فافهم احلال يف احلساس والناطق، فإن أخذ احلساس جسماً أو شيئاً له  .يكون، كان حيواناً مبعىن اجلنس

حممول  وكذلك فإن احليوان غري. ال يكون زيادة أخرى مل يكن فصالً وإن كان جزءاً من اإلنسان حس بشرط أن
بعد ان يكون فيها حس، كان فصالً  ر والشرائط كانتعليه وإن أخذ جسماً أو شيئاً جموزاً له وفيه ومعه، أي الصو

 .وكان احليوان حمموالً عليه

كان  مما يشكل احلال يف جنسيته أو ماديته من هذه فوجدته قد جيوز انضمام الفصول إليه أيها فإذن أي معىن أخذته
ته حىت لو دخل شيء آخر وختم وإن أخذته من جهة بعض الفصول ومتمت به املعىن. على أا فيه ومنه، كان جنساً

وإن أوجبت هلا متام املعىن حىت دخل فيه ما . بل مادة مل يكن من تلك اجلملة، بل مضافاً من خارج، مل يكن جنساً،
فإذن باشتراط أن . كانت يف اإلشارة إىل ذلك املعىن ال تتعرض لذلك، كان جنساً  وإن .ميكن أن يدخل، صار نوعاً

أن يكون كل  وبأن ال تتعرض لذلك، بل جيوز. باشتراط أن تكون زيادة يكون نوعاًزيادة تكون مادة، و ال تكون
يشكل يف ذاته مركبة، وأما فيما ذاته  وهذا إمنا. واحد من الزيادات على أا داخلة يف مجلة معناه، يكون جنساً

 .ا الفصليف نفسه على النحو الذي ذكرنا قبل هذ بسيطة فعسى أن العقل يفرض فيه هذه االعتبارات
   

اجلسمية قبل  إمنا يوجد لإلنسان: الوجود فال يكون منه شيء متميز هو جنس وشيء هو مادة، فنقول وأما يف
اجلنس، وكذلك إمنا يوجد له اجلسم قبل  احليوانية يف بعض وجوه التصور إذا أخذت اجلسمية مبعىن املادة ال مبعىن

وأما اجلسمية اليت تفرض مع جواز أن توضع .  مبعىن حيمل عليهال احليوانية إذا كان اجلسم مبعىن ال حيمل عليه
احليوان إال  مقروناً ا وجوب أن يتضمن األقطار الثالثة، فإا مل توجد للشيء الذي هو نوع متضمنة لكل معىن

 نفسها بالفعل بعد أن كان جموزاً يف فيكون معىن احليوانية جزءاً ما من وجود ذلك اجلسم. وقد تضمن احليوانية
كما أن اجلسم . وجود ذلك اجلسم بعكس حال اجلسم إذا حصل تضمنها إياه، فيكون معىن احليوانية جزءاً ما من

 وجود احليوان مث اجلسم املطلق الذي ليس مبعىن املادة إمنا وجوده واجتماعه من وجود الذي هو مبعىن املادة جزء من

اليت مبعىن اجلنس وجود  ولو كان للجسمية.  هو سبباً لوجودهاأنواعه، وما توضع حتته فهي أسباب لوجوده، وليس
بالذات، لكان سبباً لوجود النوعية، مثل اجلسم  حمصل قبل وجود النوعية، وإن كانت قبليته قبلية ال بالزمان بل

 . ال غريال بالزمان بل وجود تلك اجلسمية يف هذا النوع هو وجود ذلك النوع الذي مبعىن املادة، وإن كانت قبليته

للجسمية اليت لطبيعة  فإن العقل ال ميكنه أن يضع يف شيء من األشياء. العقل أيضاً فإن احلكم فيه كذلك ويف
فإنه لو فعل ذلك لكان . احليوان النوعي يف العقل اجلنس وجوداً حيصل هو أوالً وينضم إليه شيء آخر حىت حيدث
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بل إمنا حيدث . بيعة النوع، بل كان جزءاً منه يف العقل أيضاًحممول على ط ذلك املعىن الذي للجنس يف العقل غري
الفصل خارجاً  وال يكون. هو النوع طبيعة اجلنسية يف الوجود ويف العقل معاً إذا حدث النوع بتمامه للشيء الذي

م اجلنس وليس هذا حك. اليت أومأنا إليها عن معىن ذلك اجلنس ومضافاً إليه، بل متضمناً فيه وجزء منه من اجلهة
 .هو كلي وحده من حيث هو كلي، بل حكم كل كلي من حيث

بعد، ال يدري أنه على أي صورة،  فبين من هذا أن اجلسم إذا أخذ على اجلهة اليت يكون جنساً يكون كاهول
وكذلك إذا . يتقرر بعد بالفعل شيء هو جسم حمصل وكم صورة يشتمل، وتطلب النفس حتصيل ذلك، ألنه مل

النفس ال تقنع بتحصيل شيء متقرر ال بالفعل، بل تطلب يف معىن اللون  لون وأخطرناه ببال النفس، فإنأخذنا ال
 .بالفعل لون زيادة حىت يتقرر

وأما طبيعة اجلنس فإا وإن كانت النفس  .وأما طبيعة النوع فليس يطلب فيها حتصيل معناها، بل حتصيل اإلشارة
فإن النفس قد تطلب أيضاً مع ذلك . الواجب وما جيب أن يقنع معه قد فعلتإذا طلبت فيها حتصيل اإلشارة كانت 

مشار  الطلب، حىت إمنا يبقى له أن يستعد هلذا الطلب أكثر ويكون إىل النفس أن يفرضه اي حتصيل معناه قبل هذا
يه معاين أخرى بعد بعد أن تضيف إل فال ميكن النفس أن جتعله حبيث جيوز أن يكون أي مشار إليه شاء إال. إليه شاء

اللون وهو لون بعد بال زيادة شيء مشار إليه أنه لون يف هذه املادة،  فإنه ليس ميكنه أن جيعل. اللونية قبل اإلشارة
مع  وقد خيصص بأمور عرضية عرضت من خارج جيوز أن يتوهم هو بعينه باقياً. إال لوناً فقط وذلك الشيء ليس

الكيفية أو غريها، كذلك يف  وكذلك يف املقدار أو.  خمصصات طبيعة النوعيةكما يكون يف. زوال واحد واحد منها
إليه مقتصراً على أنه جوهر يتضمن أي شيء اتفق بعد أن  اجلسم الذي حنن بسبيله ليس ميكن أن جيعله الذهن مشاراً

 . فيصري نوعاًعلى مجلته مل يتحدد األشياء اليت يتضمنها أو ال يتضمنها تكون اجلملة طويلة عريضة عميقة
   

االجتماع خمصوص،  إن كالمنا يف حنو من: فيمكننا أن جنمع مثل هذا اجلمع أي األشياء شيئاً، فنقول: قائل فإن قال
هو جنس، وذلك النحو هو أن تكون  يكون اجتماع األشياء فيه على حنو االجتماع يف طبيعة اجلنس من حيث

ههنا يف الداللة على طبيعة اجلنس أنه كيف حتوي الفصول وغري  المنااتمعات فصوالً تنضم إليه، إال أنه ليس ك
. واملادة جيتمع فيه على حنو الفصول، بل كالمنا فيها على النحو املؤدي إىل الفرق بني اجلنس الفصول، وأي األشياء

غرضنا أن نعرف أن أحوال أخرى، وإمنا  وليس إذا أردنا أن نفرق بني شيئني يلزمنا أن نتعدى التفريق إىل بيانات
فتكون اجلملة طويلة . فيه اجتماع أشياء من شأا أن جتتمع فيه طبيعة اجلنس الذي هو اجلسم هو أنه جوهر جيوز

هذا  وإىل هذا احلد ما نتكلم يف. وإن كانت ال تكون إال أشياء معلومة الشروط جمهولة بعد عريضة عميقة، وتكون
 .الفصل

  الفصل الرابع

 خلارجة عن اجلنس على طبيعة اجلنسدخول املعاين ا
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  يف كيفية دخول املعاين اخلارجة عن اجلنس على طبيعة اجلنس

بالفعل إمنا  الشياء اليت جيوز اجتماعها يف اجلنس، ويكون التوقف يف إثبات طبيعته وماهيته حمصلة فلنتكلم اآلن يف
األشياء هي األشياء اليت جيب أن حيصرها   أيأحدمها، أنه: إن هذا املطلب ينقسم إىل قسمني: فنقول. يقع ألجلها

 والثاين أنه أي األشياء يكون واقعاً يف حصره مما ليس. جاعلة إياه نوعاً اجلنس يف نفسه وجتتمع، فتكون تلك األشياء

 .كذلك

 مل يتنوع واحليوان إذا قسم إىل ذكر وأنثى وذلك أن اجلسم إذا احنصر فيه البياض على النحو املذكور مل جيعله نوعاً،
احليوان جيوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثرية تكون تلك  مث. بذلك، وهو مع ذلك يتنوع بأشياء أخرى

 .إليه اجلملة حيواناً مشاراً

أيضاً فصول أنواع جنس  ليس يلزمنا أن نتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس عند كل نوع وال: فنقول أوالً
القانون يف ذلك، وأنه كيف ينبغي أن يكون  لذي يف مقدورنا هو معرفةواحد، فإن ذلك ليس يف مقدورنا، بل ا

املعاين املعقولة الواقعة يف ختصيص اجلنس أنه هل هذا املعىن للجنس على  وأما إذا نظرنا يف معىن من. األمر يف نفسه
إن املعىن العام إذا  :لالقانون أو ليس، فرمبا جهلناه يف كثري من األشياء، ورمبا علمناه يف بعضها، فنقو شرط ذلك

سبيل القسمة حىت ترده إىل النوعية، وان تكون  انضافت إليه طبيعة فيجب أول شيء أن يكون انضيافها إليه على
إليه باقي اجلوهر، حىت يصري مثالً املتحرك منهما غري متحرك وهو واحد  القسمة مستحيلة أن تنقلب وذلك املشار

جيب أن  و واحد بالشخص، وغري املتحرك واملتحرك قسما التقسيم الذايت؛ بلاملتحرك متحركاً وه بالشخص، وغري
ذلك فيجب أن يكون املوجب من  تكون القسمة الزمة فيكون املعىن اخلاص ال يفارق قسطه اخلاص من اجلنس وبعد

فإنه إن .أوالًوتتضمن طبيعة اجلنس أن يكون له ذلك املعىن  القسمني أو كالمها ليسا عارضني له بسبب شيء قبلهما
 ذلك املعىن فصالً البتة، بل كان أمراً الزماً لألمر الذي هو الفصل مثل أن يكون قاسم كان ثانياً جاز أن ال يكون

فإن . قابل للحركة قد غري حكمه فلم يقسم اجلوهر إىل جسم وغري جسم، بل يقسم إىل قابل احلركة وإىل غري
فقابل احلركة يلزم اجلسم، ويلزم . جسمانياً ، بل بعد أن يصري مكانياًالقابل للحركة ال يلحق اجلوهر أول اللحوق

ألن اجلوهر يتوسط . اجلسم، لكنها ليست فصوالً بل أموراً لزمت الفصول اجلسم أشياء كثرية كل واحد منها يذكر
 جوهر الله تلك املعاين، وانقسامه إىل أن يكون ذا جسمية أو غري ذي جسمية فهو ملا هو  اجلسمية ما تعرض

 .لتوسط شيء آخر
   

فصالً بعد فصل،  أن يكون بعض ما ال يعرض أوالً فصالً، ولكن ال يكون فصالً قريباً لذلك اجلنس، بل وقد جيوز
جسم فقط ليس مستعداً ألن يكون ناطقاً وغري  إن اجلسم منه ناطق ومنه غري ناطق، ألن اجلسم مبا هو: مثل أن يقال

وإذا وجد اجلنس فصالً فيجب أن تكون تلك . حىت يكون ناطقاً ن أوالً ذا نفسناطق؛ بل حيتاج إىل أن يكو
تعرف ختصيص ذلك الفصل، فإن ذا النطق وعدمي النطق تعرف حال فصل كونه ذا نفس،  الفصول اليت بعده فصوالً

. بالفعل نطق وعدمي النطق من جهة ما هو ذو نفس، ال من جهة أنه أبيض أو أسود أو شيء آخر البتة فإنه ذو
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األجناس املتوسطة، فإذا عرض  وكذلك كون اجلسم ذا نفس أو غري ذي نفس ليس له هذا بسبب شيء البتة من
االستعداد لإلنفصال ا إمنا هو لطبيعة اجلنس، أو لطبيعة  لطبيعة اجلنس أيضاً عوارض ينفصل ا مل خيل إما أن يكون

 كان لطبيعة أعم منها، مثل أن احليوان منه أبيض وأسود،فإن . لطبيعة أخص منها أعم منها، كما كان من قبل

أنه جسم طبيعي، وقد  واإلنسان منه ذكر وأنثى، فليس ذلك من فصوله بل احليوان إمنا صار أبيض وأسود ألجل
يقبلها، وإن مل يكن حيواناً، واإلنسان إمنا صار  صار ذلك اجلسم الطبيعي قائماً بالفعل مث وضع ذه العوارض، وهو

 .حيوان، فهذا ال يكون فصالً للجنس مستعداً للذكر واألنثى ألجل أنه

كالذكر واألنثى باحليوان، وال تكون فصوالً بوجه من الوجوه، وذلك  وأيضاً قد تكون أشياء خاصة باجلنس تقسمه
أولياً، ومل  تكون فصوالً لو كانت عارضة للحيوان من جهة صورته حىت انقسمت ا صورته انقساماً ألا إمنا كانت

للحيوان ألن مادته اليت يكون منها  تكن الزمة لشيء يقومه فصل أوالً، فأما إذا مل تكن كذلك بل إمنا عرضت
صورة اجلنس وماهيته وال طرفا القسمة يف املادة، وال  عرض هلا عارض فصارت حبال من األحوال ال متنع حصول

ته بالفصول، فليس طرفا القسمة من الفصول، بل من آخر من حيث صور أيضاً متنع أن يقع للجنس افتراق
لفصل  فإن املعىن الذي كان صاحلاً لصورة احليوان وكان متعيناً. أعين مثل الذكورة واألنوثة العوارض الالزمة فيه

بعينه انفعال مربد يف املزاج  خاص من احليوان الكلي عرض له انفعال حار فصار ذكراً، وكان جيوز أن يعرض له
أن يقبل أي فصل يعرض للحيوان من جهة صورته، أي  ن أنثى، وذلك االنفعال وحده ال مينعه من حيث نفسهفيكو

باإلرادة، فكان جيوز أن يقبل النطق وغري النطق فلم يكن ذلك مؤثراً يف  من جهة كونه ذا نفس داركاً متحركاً
ذلك مينع عن التنوع  تة لقام نوعاً مبا ينوعه، فاللو تومهنا ال أنثى وال ذكراً ومل نلتفت إىل ذلك الب وحىت. تنويعه

إذا تومهنا ال ناطقاً وال أعجم أو تومهنا اللون ال  وليس كذلك. دون االلتفات إليه وال يفيد التنوع بااللتفات إليه
 .أبيض وال أسود بوجه

املادة فليس  جهةإن الذي عرض من : يكفي إذا أردنا أن نفرق بني الفصول واخلواص القامسة أن نقول وليس
. تراعي الشرائط األخرى اليت وصفناها فإن كونه غاذياً أو غري غاذ إمنا يعرض من جهة املادة لكن جيب أن. بفصل

أنواع اجلسم يدخل يف مجلة ما هو غري مغتذ، وجند اإلنسان وهو نوع ال  وهلذا ال جند شيئاً من مجلة ما هو مغتذ من
تدخل أيضاً يف  لذكر واألنثى مجيعاً، وكذلك الفرس وغريه، والذكر واألنثى قداحليوان يدخل يف مجلة ا حمالة من

 فقد - وإن كان من شرائط الفصل -للمقسوم  على ان هذا املثىن وهو مالزم ما به تقع القسمة .اإلنسان والفرس
 .زم الفصلنوعاً واحداً ال يتعداه؛ وذلك إذا كان من لوا فرمبا لزم ما ليس بفصل. يكون يف غري الفصل

   
يعرض هلا عوارض  وأنت تعلم أن املادة إذا كانت تتحرك إىل قبول حقيقة صورة ليحدث نوع، فقد: فنقول ونرجع

تقبل صورة اجلنس أو صورة الفصل، إذ ليس  من األمزجة وغريها ختتلف ا حاهلا يف أفعال تصدر عنها ال من حيث
فقد . ن من مجلة ما هو داخل يف الغاية اليت إليها تتحرك يف التكونيكو كل ما تقبله من األحوال وما يعرض هلا إمنا

االنفعاالت  األمور الطبيعية، ومعارضة بعضها لبعض، واالنفعاالت اليت تقع بينها، فرمبا كانت علمت مصادمات
 أمور تناسب نفس الغاية املقصودة، بل يف املعترضة صارفة عن الغاية املقصودة، ورمبا كانت موقعة إلختالفات ال يف
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فما يعرض للمادة من هذه اجلهة وتبقى معه املادة مستمرة . عنها جداً الغاية مناسبة ما، ورمبا كانت يف أمور خارجة
يكون التناسل،  خارج عن معىن الغاية، والذكورة واألنوثة إمنا تؤثر يف كيفية حال اآلالت اليت ا إىل الصورة فذلك

فيكون ذانك وأمثاهلما من مجلة األحوال . حمصالً بعينه عد احلياة وبعد تنوع احلياة شيئاًوالتناسل ال حمالة أمر عارض ب
 فما كان من االنفعاالت واللوازم ذه الصفة فليعلم أا. وإن كانت مناسبة للغاية الالحقة بعد تنوع النوع نوعاً،

 .ليست من الفصول لألجناس

كيف يفارق املادة تعريفاً ن وجه ميكن أن يتفرع منه وجوه  اجلنس منهاقد عرفنا طبيعة الكلي وأنه كيف يوجد وأن 
أي  أحدمها،. وبقي حبثان متصالن مبا حنن بسبيله. األشياء يتضمنها اجلنس مما يتنوع ا سنوردها بعد، وعرفنا أي

ن اجلنس وعن وكيف يكون ع والثاين، أن هذا التأحيد كيف يكون. األشياء يتضمنها اجلنس مما ليس مبنوع إياه
 .الفصل، ومها شيئان، شيء واحد متحصل بالفعل

إما الزمة وإما  والعوارض. إن تلك األشياء إذ ال تكون فصوالً فهي ال حمالة عوارض: األول فنقول فيه فأما البحث
-  إن كان له أجناس-والالزمة إما الزمة ألجناس اجلنس . غري الزمة من وإما لفصول أجناسه وإما للجنس نفسه  

وأما ما كان منها من فوق فإن الالزمات لألجناس الفوقانية  .فصله، وإما لفصول حتته، وإما ملادة شيء منها
 إذ قد يلزم األعراض -املقوم الذي للجنس نفسه والالزمات ملواد هذه وألعراضها  والفصول اليت هلا الفصل

- أعراض فال يلزم اجلنس  تلزم الفصول اليت حتت اجلنسوأما اليت . فجميع ذلك يكون الزماً للجنس وملا حتته 
 .كالمها شيء منها، إذ يلزم من ذلك أن يلزمه النقيضان، بل قد جيوز أن يقع فيه

فإذا قلنا له جسم، . وأعراض كثرية وأما البحث الثاين فلنفرض مشاراً إليه وهو جمموع حمصل من فصول األجسام
املادة اليت هذه األشياء كلها عارضة هلا خارجة، بل نعين شيئاً ال  ة معفلسنا نعين بذلك جمرد جمموع الصورة اجلسمي

 فتكون هذه اجلملة من حيث هي. وعرض وعمق سواء كان هذا احلمل عليه أولياً أو غري أويل يف موضوع له طول

فإذا قيل له . هالذي هو مادت مجلة معينة يقع عليها محل اجلسم ذا املعىن، وال حيمل عليها اجلسم باملعىن اآلخر
 .شيء خارج عنه جسم، مل يكن ذلك اجلسم إال هو نفسه، ال اجلزء منه وال

وقد أمجع احلكماء على أن للشخص  قد جعلتم طبيعة اجلنس ليست غري طبيعة الشخص،: ولكن لقائل أن يقول
 عن طبيعة قوهلم أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة معىن: فنقول. أعراضاً وخواص خارجة عن طبيعة اجلنس

الشخص ال حتتاج يف أن تكون هلا طبيعة اجلنس من حيث تعم إىل تلك  أن طبيعة اجلنس مقولة على: اجلنس هو
على  فإنه لو كان ال يقال على اجلملة مل يكن حمموالً.أن طبيعة اجلنس ال تقال على اجلملة األعراض بالفعل، ال

يكون أيضاً هذه  كن هذه األعراض واخلواص لكانلكنه لو مل ت. الشخص، بل كان يكون جزءاً من الشخص
جوهر كيف كانت جوهريته يتقوم بكذا وكذا مما  الطبيعة اليت قلناها موجودة ذا املعىن املذكور، وهو أا طبيعة

 .جيب له يف أنه جسم

قيل، إال  ماواخلواص خارجة عن أن حيتاج إليها اجلسم من األجناس مثالً يف أن يكون جسماً على  فهذه األعراض
إن طبيعة ال حيتاج : بني أن يقال وليس يف ذلك إذا كانت هذه، فليس يقال عليها اجلسم، ففرق. أن يكون خمصصاً

وأما إذا محل فقد ختصص به . فقد حيمل على ما ال حيتاج إىل معناه .ال حيمل عليه: يف معناها إىل شيء، وبني أن يقال
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 لو ال هذا الوجه من االعتبار يف محل. وكذلك حاله مع الفصول. هجيوز أن يتخصص بغري الفعل، بعد أن كان

 .اجلنس لكان طبيعة اجلنس جزءاً ال حمموالً

  الفصل اخلامس

 يف النوع

   
ماهيته بأمور حتصله  النوع فإنه الطبيعة املتحصلة يف الوجود ويف العقل مجيعاً، وذلك ألن اجلنس إذا حتصل وأما

يطلب شيئاً يف حتصيلها إال اإلشارة فقط بعد أن   بعد ذلك أن حيصلها باإلشارة فقط، واليكون العقل إمنا ينبغي له
حينئذ تعرض له لوازم من اخلواص واألعراض تتعني ا الطبيعة املشار إليها،  ويكون. حتصلت الطبيعة نوع األنواع

 البتة، وهي ما يعرضاخلواص واألعراض إما إضافات فقط من غري أن تكون معىن يف الذات  وتكون تلك

باملوضوع يكون  لشخصيات األمور البسيطة واألعراض، ألن تشخصها بكوا حممولة على موصوفاا، وتشخصها
على املضافات، لكن بعضها حبيث لو توهم  بالعرض كالصور الطبيعية مثل صورة النار؛ وإما أن تكون أحواالً زائدة

هذا املشار إليه الذي هو مغاير لآلخرين موجوداً، بل يكون قد فسد  كونمرفوعاً عن هذا املشار إليه لوجب أن ال ي
ذاته بعد ختصصها،  الالزمة؛ وبعضها لو توهم مرفوعاً مل جيب به ال بطالن ماهيته بعد وجودها وال فساد حنو مغايرته

 .فساد ولكن بطلت مغايرته وخمالفته لآلخرين إىل املغايرة أخرى من غري

 .فيما األمر يف نفسه عليه لينا ذلك فلم يتحصل، وليس كالمنا فيما نعلمه حنن، بللكننا رمبا أشكل ع

  الفصل السادس

 يف تعريف الفصل وحتقيقه

الفصل باحلقيقة ليس هو مثل النطق واحلس، فإن ذلك غري  إن. والفصل أيضاً جيب أن نتكلم فيه ونعرف حاله
 مثل اللمس للحس على ما علمت يف موضع آخر، أو شخصاً فصالً له، بل نوعاً حممول على شيء إال على ما ليس

لشيء منها أنه  فإن أشخاص الناس ال حيمل عليها النطق وال احلس فال يقال. النطق على نطق زيد وعمرو مثل محل
فصول من جهة أخرى، وليست من  فإن كانت هذه فصوالً فهي. نطق أو حسن، لكن يشتق له من أمسائها اسم

فاألوىل أن تكون هذه مبادئ الفصول ال الفصول، فإا إمنا حتمل  .أقسام املقول على كثريين بالتواطؤاجلهة اليت هي 
 وذلك ألن النطق حيمل على نطق زيد ونطق عمرو. أشخاص النوع اليت يقال إا فصوهلا بالتواطؤ على غري

 .بالتواطؤ، واحلس حيمل على البصر والسمع بالتواطؤ

. ليس هو حبيث يقال على شيء من اجلنس، فليس احلس وال النطق حيواناً البتة ق واحلسفالفصل الذي هو كالنط
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فقد  وأما كيف ذلك. الذي هو الناطق واحلساس فاجلنس بالقوة هو، وإذا صار بالفعل صار نوعاً وأما الفصل
 هذه بعضها من تفترق تكلمنا فيه وبينا أنه كيف يكون اجلنس هو الفصل وهو النوع يف الوجود بالفعل وكيف

وأن ذلك التميز والتفريق هو عند العقل، فإذا  وان النوع باحلقيقة شيء هو اجلنس إذا صار موصوفاً بالفعل،. بعض
املركبات صار اجلنس مادة والفصل صورة، ومل يكن اجلنس وال الفصل مقوالً  احتيل وفصل ومتيز يف الوجود يف

 .النوع على

إنه من البني أن كل نوع : أقوله ا الكالم، بل على وجود طبيعة الفصل مامث من الشكوك اليت تعرض على هذ
أيضاً من املعاين، فإما أن يكون أعم احملموالت، وإما أن  مث ذلك الفصل معىن. منفصل عن شركائه يف اجلنس بفصل

 اطق وأشياء كثريةفإن الن. إن كل فصل هو أعم احملموالت: وحمال أن يقال. احملموالت يكون معىن واقعاً حتت أعم

احملموالت وكل ما هو واقع حتت  مما جيري جمراه ليس مقولة وال يف حكم مقولة، فيبقى أن يكون واقعاً حتت أعم
فيكون إذن لكل فصل فصل، ويذهب هذا إىل غري  معىن أعم منه فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل خيتص به،

 .النهاية

شك أن من احلمل ما يكون احملمول فيه مقوماً ملاهية املوضوع، ومنه ما به هذا ال والذي جيب أن يعلم حىت ينحل
ويقع حتت معىن  وأنه ليس جيب أن يكون كل معىن يكون أخص. أمراً الزماً له غري مقوم ملاهيته كالوجود يكون

ان ما حيمل عليه وماهيته وإمنا جيب ذلك إذا ك أعم، إمنا ينفصل عن شركائه فيه بفصل يف العقل، هو معىن يغاير ذاته
والذهن ملاهيته، فما يشاركه عند العقل والذهن والتحديد يف ذلك املعىن  مقوماً ملاهيته فيكون كاجلزء يف العقل

جزءاً آخر  هو جزء ماهيته، فإنه إذا خالفه جيب أن خيالفه يف شيء ال يتشاركان فيه، ويكون ذلك شاركه يف شيء
مجلة ماهيته، ليس جبميع ما يدخل يف  فتكون خمالفته األولية له بشيء من. عند العقل والذهن والتحديد من ماهيته

 .ماهيته، أعين عند الذهن والتحديد
   

الزم وكان ال يشاركه  وأما إذا كانت املشاركة يف أمر. غري الكل فتكون خمالفته له بشيء غريه وهو الفصل واجلزء
جبزء منها، مثل انفصال اللون عن العدد، فإما وإن  منفصلة اليف أجزاء حد املاهية أصالً وكانت املاهية بنفسها 

فال حيتاج .  الزم غري داخل يف املاهية-اتضح يف سائر ما تعلمت من الفلسفة   كما-اشتركا يف الوجود، فالوجود 
 معىن آخر العدد يف ولو شاركه. انفصاله من العدد عند التحديد والذهن إىل شيء آخر غري ماهيته وطبيعته اللون يف

لكن مجلة ماهية اللون غري مشاركة البتة . ماهيته داخل يف ماهيته لكان حيتاج إىل أن ينفصل عنه مبعىن آخر غري مجلة
 .فال حيتاج إذن اللون إىل فصل خيالف به العدد. خارج عن املاهية ملاهية العدد، وإمنا تشاركها بشيء

على أنه   جزء من ماهيته، وحيمل على الفصل على أنه الزم له الاجلنس حيمل على النوع على أنه ونقول أيضاً إن
وحيمل على الناطق على أنه الزم له على  جزء من ماهيته، مثاله احليوان حيمل على اإلنسان على أنه جزء من ماهيته،

ا الناطق بياناً له نطق وشيء له نفس ناطقة من غري أن يتضمن نفس قولن فإمنا يعين بالناطق شيء. أنه جزء من ماهيته
أحساساً ،  إال أنه يلزم أن ال يكون هذا الشيء إال جوهراً وإال جسماً وإال. جوهر أو غري جوهر لذلك الشيء أنه

 .مفهوم الناطق أي الشيء ذي النطق فتكون هذه األمور مقولة عليه قول الالزم على امللزوم ألا غري داخلة يف
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ويشارك . الذي حيمل عليه يف املاهية فيكون إذن انفصاله عنه بذاته ك اجلنسأما الفصل فإنه ال يشار: فنقول اآلن
حاله  وأما. منه فيكون انفصاله عنه لطبيعة اجلنس اليت هي ماهية النوع وليست ماهية الفصل النوع على أنه جزء

ها يف املاهية مل جيب مل يشارك مع سائر األشياء، فغن الفصل إن شاركها يف املاهية وجب أن ينفصل عنها بفصل، وإن
شيئاً يف ماهية، فليس جيب ال حمالة إذا وقع الفصل  وليس جيب أن يكون كل فصل يشارك. أن ينفصل عنها بفصل

حتته هو وقوعه حتت اجلنس، بل قد ميكن أن يقع حتت ما هو أعم منه ويكون  حتت ما هو أعم منه أن يكون وقوعه
الداخل يف ماهيته، مثل  ع حتت ما هو أعم منه إال وقوع املعىن الالزم له دونوميكن أن ال يق. يف ماهيته األعم داخالً

 - أعين اجلوهر -واملدرك يقع حتت اجلوهر على أنه  الناطق مثالً، فإنه يقع حتت املدرك على ان املدرك جنس له،

افة جوهره أو داخلة يف  ال على أن اإلض-أومأنا إليه، ويقع أيضاً حتت املضاف  الزم له ال جنس على الوجه الذي
- ماهيته  .بل على أا الزمة له 

وليس حيتاج يف انفصاله عن األشياء املشاركة له يف  فالفصل ليس حيتاج يف انفصاله عن النوع إىل فصل آخر،
غري نفس ماهيته، وليس جيب أن يقع ال حمالة حتت ما هو أعم منه وقوع النوع حتت  الوجود وسائر اللوازم إىل معىن

 .بل قد يقع وقوع امللزوم األخص حتت الالزم الذي ال يدخل يف املاهية جلنس،ا

بالنطق كونه ذا نفس  فإن عنيت. أخذت الفصل كالنطق مثالً، فإمنا جيب أمثاله يف فصول األشياء املركبة وأما إذا
ن عنيت نفس النفس وإ. حكمه يف مواضع أخرى ناطقة كان من املعاين املؤلفة من نسبة وجوهر، على ما علمت من

ختالفه بالفصل الواقع بني البسيط واملركب يف اجلواهر، على حنو  الناطقة كانت جوهراً وكانت جزء جوهر مركب
 .كثرياً ما حتققت

الفصل ألنه معىن من املعاين فإما أن يكون  أما املقدمة القائلة إن: ولنرجع اآلن إىل املقدمات اليت يف الشك، فنقول
وأما األخرى وهي قائلة إن كل ما هو . حتت أعم احملموالت، فمسلّمة ، وإما أن يكون معىن واقعاًأعم احملموالت

احملموالت،  مقولة كذب، وإمنا املقولة أعم احملموالت اجلنسية املقومة للماهية ال اليت هي أعم أعم احملموالت فهو
ما هو واقع حتت معىن أعم منه فهو  ى إن كلوالقائلة األخر. وليس تقوم ماهية كل ما حتتها، بل تلزم األشياء
املشاركات إذا كانت مشاركة يف الالزم دون املعىن الداخل  ألن. مفصل عما يشاركه فيه بفصل خيتص به، كاذبة

 .االنفصال عنها بفصل بل مبجرد املاهية يف املاهية، مل يكن
   

جوهر،   أن الذي يقال من أن فصول اجلوهروجيب أن يعلم. هذا أنه ال جيب أن يكون لكل فصل فصل فتعني بعد
يلزم أن تكون كيفاً،  وفصول الكيف كيف، معىن ذلك، أن فصول اجلوهر يلزم أن تكون جوهراً، وفصول الكيف

جواهر يف أنفسها، وفصول الكيف يود يف  ال أن فصول اجلوهر يوجد يف مفهوم ماهياا حد اجلوهر على أا
نعين بفصول اجلواهر مثالً ال الفصل املقول على اجلوهر بالتواطؤ، بل  إال أن. كيفيةماهياا حد الكيف على أا 

باإلشتقاق ال  عليه باإلشتقاق؛ أعين ال الناطق بل النطق، فيكون حينئذ ما علمت ويكون فصالً الفصل املقول
اطؤ موجوداً، أن يكون أيضاً الذي بالتو وليس جيب إذا كان الفصل. بالتواطؤ، والفصل احلقيقي الذي يقال بالتواطؤ

ال يف كل ما هو نوع، بل فيما هو نوع جوهري دون األنواع  الفصل الذي باإلشتقاق موجوداً إمنا يكون هكذا
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 .نوع جوهري، بل فيما كان مركباً ومل يكن جوهراً بسيطاً العرضية، وليس أيضاً يف كل

جيب أن  مث بعد ذلك على سبيل النظر والتأمل يعلم أنهبالتواطؤ معناه شيء بصفة كذا مطلقاً،  فالفصل الذي يقال
فليس يف كونه شيئاً له نطق . نطق مثاله أن الناطق هو شيء له. يكون هذا الشيء الذي بصفة كذا جوهراً أو كيفاً

 .ميكن أن يكون هذا الشيء إال جوهراً أو جسماً هو أنه جوهر أو عرض، إال أنه يعرف من خارج أنه ال

  عالفصل الساب

 يف تعريف مناسبة احلد واحملدود

اإلتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس وفصل، وكل واحد منهما  إن احلد كما وقع عليه: ولقائل أن يقول
باجلنس  هو جزء احلد، وليس احلد إال ماهية احملدود، فتكون نسبة املعاين املدلول عليها مفارق لآلخر، وجمموعهما

جزءا احلد، فكذلك معنيامها جزءا  وكما أن اجلنس والفصل. سبتها يف احلد إىل احملدودوالفصل إىل طبيعة النوع كن
: إنا إذا حددنا فقلنا: فنقول. طبيعة النوع ألنه جزء منه وإذا كان كذلك مل يصح محل طبيعة اجلنس على. احملدود

 ن والناطق، بل مرادنا بذلك أنهناطق، فليس مرادنا بذلك أن اإلنسان هو جمموع احليوا  حيوان- مثالً -اإلنسان 

اليتحصل وجوده على  كأن احليوان يف نفسه أمر. احليوان الذي ذلك احليوان ناطق، بل الذي هو بعينه الناطق
إنه ذو نفس دراكة جممالً الذي : الذي نقول له فإذا كان ذلك احليوان ناطقاً حىت يكون هذا. النحو الذي قلنا قبل

حمصالً من حاله أن نفسه حساسة ناطقة، فيكون هذا حتصيالً لكونه ذا   نفس هو قد صارهو غري حمصل، أي أنه ذو
عنه، بل  يكون اجلسم ذو النفس الدراكة شيئاً، وكونه ذا نفس ناطقة شيئاً ينضم إليه خارجاً فليس. نفس دراكة

، وال يكون بالفعل يف مبهم مث كون نفسه دراكة أمر. يكون هذا الذي هو حيوان هو اجلسم ذو النفس الدراكة
يكون هذا اإلام يف الذهن، إذ يكون مشكالً عليه  الوجود مبهماً البتة كما علمت، بل يكون فيه حمصالً، وإمنا

 .فيقال دراكة باحلس والتخيل والنطق حقيقة النفس الدراكة حىت يفصل،

فإن فصل احليوان أنه ذو نفس . لفصلباحلقيقة الفصل، بل هو دليل على ا وإذا أخذ احلس يف حد احليوان فليس هو
باإلرادة، بل  باإلرادة وليس هوية نفس احليوان أن حيس، وال هويته أن يتخيل، وال هويته أن يتحرك دراكة متحركة

ينسب إىل اآلخر، لكنه ليس له يف  هو مبدأ جلميع ذلك، وهذه كلها قواه، ليس أن ينسب إىل بعضها أوىل من أن
وهلذا جنمع احلس والتحرك معاً يف حده، وجنعل . امساً بالنسبة إليها ه، فنضطر إىل أن خنترع لهنفسه اسم، وهذه توابع

بل  جيمع احلس الظاهر والباطن، أو يقتصر على احلس فيكون داالً على مجيع ذلك ال بالتضمن احلس كأنه معىن
 .بااللتزام

   
وإمنا . لوازمه يوان، بل أحد شعب فصله وأحدلك بيان هذا وما أشبه، فليس احلس باحلقيقة فصل احل وقد سلف

عدم األمساء وقلة شعورنا بالفصول  لكن. فصله وجود النفس اليت هي مبدأ هذا كله له، وكذلك الناطق لإلنسان
فرمبا اشتققنا امسه من الزمه، فعنينا . حقيقة الفصل إىل الزمه  إىل اإلحنراف عن-  إما هذا وإما ذاك - يضطرنا 
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. إال بالزمه املبدأ الذي ينبعث منه احلس وغريه، ورمبا كان الفصل نفسه جمهوالً عندنا، ومل نشعر  لهباحلساس الذي

بل من جهة كيفية وجودها يف  وليس كالمنا يف هذه األمور على حسب ما نعقل حنن ونصنع ونتصرف فيها حنن،
 ليس جنساً مبعىن الطبيعة اجلسمية جسماً ذا حس مث لو كان ليس للحيوان نفس إال احلساسة كان كونه. أنفسها

فاحتاد الفصل باجلنس ليس إال على أنه شيء كان . النحو الذي قلنا واحلسية بشرط أن يكون هو فقط، بل على
فإمنا هو احتاد  ال يلزم اجلنس بالقوة، واحتاد املادة بالصورة أو اجلزء باجلزء اآلخر يف املركب يتضمن اجلنس بالقوة
 .ه الزم أو عارضشيء بشيء خارج عن

أحدها، أن يكون كاحتاد املادة والصورة فتكون املادة شيئاً ال . احتاد على أصناف فتكون األشياء اليت يكون فيها
عنه، ليس أحدمها  له بانفراد ذاته بوجه، وإمنا يصري بالفعل بالصورة على ان يكون الصورة أمراً خارجاً وجود

يكون كل واحد منها يف نفسه مستغنياً عن اآلخر  والثاين، احتاد أشياء. منهمااآلخر، ويكون اموع ليس وال واحد 
ومنها، احتاد أشياء . شيء واحد إما بالتركيب وإما باالستحالة واالمتزاج يف القوام، إال أا تتحد فيحصل منها

وجيتمع من ذلك مجلة  الفعليقوم بالفعل إال مبا انضم إليه، وبعضها يقوم بالفعل؛ فيقوم الذي ال يقوم ب بعضها ال
املتحدات منها بعضها بعضاً، وال مجلتها أجزاؤها،  وهذه االقسام كلها ال تكون. متحدة، مثل احتاد اجلسم والبياض

ومنها احتاد شيء بشيء، قوة هذا الشيء منهما أن يكون ذلك . محل التواطؤ وال حيمل البتة شيء منها على اآلخر
واحد منها  إن الذهن قد يعقل معىن جيوز أن يكون ذلك املعىن نفسه أشياء كثرية كلف. ينضم إليه الشيء، ال أن

املعىن متضمناً فيه، وإمنا يكون آخر من  ذلك املعىن يف الوجود، فينضم إليه معىن آخر تعني وجوده بان يكون ذلك
ط والسطح والعمق، ال على أنه املقدار فإنه معىن جيوز أن يكون هو اخل مثل. حيث التعيني واإلام ال يف الوجود

 فيكون جمموعهما اخلط والسطح والعمق، بل على أن يكون نفس اخلط ذلك أو نفس السطح يقارنه شيء

فإن مثل هذا . املعىن فقط وذلك ألن معىن املقدار هو شيء حيتمل مثل املساواة، غري مشروط فيه أن يكون هذا.ذلك
يكون هذا الشيء القابل للمساواة هو يف نفسه   ذلك، حىت جيوز أنال يكون جنساً كما علمت، بل بال شرط غري
الوجود، أي يكون حمموالً عليه لذاته أنه كذا، سواء كان يف بعد أو  أي شيء كان، بعد أن يكون وجوده لذاته هو

 .ثالثة بعدين أو

مث أن الذهن إذا . داً مفرداًيعقل وجو فهذا املعىن يف الوجود ال يكون إال أحد هذه، لكن الذهن خيلق له من حيث
معىن من خارج الحق بالشيء قابل للمساواة حىت يكون ذلك قابالً  أضاف إليه الزيادة مل يضف الزيادة على أا

 وهذا شيء آخر مضاف إليه خارجاً عن ذلك، بل يكون ذلك حتصيالً لقبوله للمساواة أنه يف للمساواة يف حد نفسه

نفس القابل للمساوة، حىت  فيكون القابل للمساواة يف بعد واحد يف هذا الشيء هو. هبعد واحد فقط أو يف أكثر من
ذو بعد واحد وبالعكس، وال يكون هذا يف األشياء  إن هذا القابل للمساواة هو هذا الذي هو: جيوز لك أن تقول

من األجزاء بل كثرة ال شك فيها فهي كثرة ليست من اجلهة اليت تكون  وههنا وإن كانت كثرة ما. اليت مضت
عند  فإن األمر احملصل يف نفسه جيوز أن يعترب من حيث هو غري حمصل. غري حمصل وأمر حمصل تكون من جهة أمر

. املذكور الذي ذلك للعقل وحده الذهن فتكون هناك غريية؛ لكن إذا صار حمصالً مل يكن ذلك شيئاً آخر باالعتبار

 .فإن التحصيل ليس يغريه بل حيققه



 93    ابن سينا- اإلهليات

   
تركيب يف  وإنه وإن كان خمتلفاً وكان بعض األنواع فيها. أن يعقل التوحيد الذي من اجلنس والفصل هكذا جيبف

يكن ال أجناسها وال فصوهلا موادها  طبائعها وتنبعث فصوهلا من صورها وأجناسها من املواد اليت لصورها، وإن مل
بائعها بل إن كان فيها تركيب فهو على النحو تركيب يف ط وصورها من حيث هي مواد وصور، وبعضها ليس فيها

 الشيئني منهما يف كل نوع غري اآلخر، ألنه قد أخذ مرة ال حباله من التحصيل، بل على الذي قلنا، فإمنا يكون أحد

فإنه ليس . حبسب الذهن وهذه القوة له ليس حبسب الوجود، بل. أنه بالقوة حمصل، وأخذ مرة وهو حمصل بالفعل
 .سواء كان النوع له تركيب يف الطبائع أو مل يكن د حصول طبيعة جنسية هي بعد بالقوة حمصلة نوعاً،له يف الوجو

حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث هو حد، فإنه ال حيمل على احلد  واجلنس والفصل يف احلد أيضاً من
وال أنه ذو   يقال حلد احليوان إنه جسمفإنه ال يقال للحد أنه جنس وال فصل وال بالعكس، فال.عليه وال احلد حيمل

علمت فإا حتمل على احملدود، بل  وأما من حيث األجناس والفصول طبائع تبعت طبيعة على ما. حس وال بالعكس
مثالً إنك إذا قلت احليوان الناطق، حيصل من ذلك معىن شيء  .إن احلد يفيد باحلقيقة معىن طبيعة واحدة: نقول

 فإذا نظرت إىل ذلك الشيء الواحد مل يكن كثرة يف. الذي ذلك احليوان هو بعينه الناطق وانواحد هو بعينه احلي

ما كل واحد منها على  الذهن، لكنك إذا نظرت إىل احلد فوجدته مؤلفاً من عدة هذه املعاين واعتربا من جهة
يت باحلد املعىن القائم يف النفس فإن عن. الذهن االعتبار املذكور معىن يف نفسه غري اآلخر، وجدت هناك كثرة يف

الذي هو احليوان الذي ذلك احليوان هو الناطق، كان احلد بعينه هو احملدود  باالعتبار األول، وهو الشيء الواحد
معناه احملدود، بل كان  وإن عنيت باحلد املعىن القائم يف النفس باالعتبار الثاين املفصل، مل يكن احلد بعينه .املعقول
احلد بعينه هو احملدود ال جيعل الناطق واحليوان جزئني من  مث االعتبار الذي يوجب كون. دياً إليه كاسباً لهشيئاً مؤ

الذي هو  لكن نعين به يف مثالنا الشيء. بأنه هو ال أما شيئان من حقيقة متغايران للمجتمع احلد، بل حممولني عليه
الذي يوجب كون احلد غري احملدود  واالعتبار. ة متحصلة بالنطقبعينه احليوان الذي ذلك احليوان حيوانيته مستكمل

فلذلك ليس احلد جبنس وال اجلنس حبد وال . جزئني منه مينع أن يكون اجلنس والفصل حممولني على احلد، بل
 معىن احليوان مؤلفاً مع الناطق هو معىن احليوان غري مؤلف وال معىن الناطق غري الفصل واحداً منهما وال مجلة

جمموع حيوان  وال يفهم من معىن جمموع حيوان وناطق ما يفهم من أحدمها، وال حيمل أحدمها عليه، فليس .مؤلف
واحد منهما جزء منه، واجلزء ال يكون  ألن كل. وناطق هو حيوان وناطق ألن اموع من شيئني غريمها، بل ثالث

 .هو الكل، وال الكل يكون هو اجلزء

  الفصل الثامن

 يف احلد

احلد إليها، وما الفرق بني املاهية للشيء وبني  والذي ينبغي لنا أن نعرفه اآلن أن األشياء كيف تتحدد، وكيف نسبة
والواحد من األشياء العامة للمقوالت ولكن على سبيل تقدمي وتأخري، فكذلك  كما أن املوجود: فنقول. الصورة
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 .ياء كلها على مرتبة واحدةاألشياء ذوات ماهية وحد، فليس ذلك يف األش أيضاً كون
   

ماهيتها متعلقة باجلوهر أو  اجلوهر فإنه مما يتناوله تناوالً أولياً باحلقيقة، وأما األشياء األخرى فلما كانت فأما
الطبيعية فقد عرفت حاهلا، واملقادير واألشكال قد عرفتها أيضاً،  بالصورة اجلوهرية على حنو ما حددناه، أما الصورة

 أما األعراض فإن يف.األخرى أيضاً من وجه ال حتدد إال باجلوهر فيعرض من ذلك أن تكون  األشياءفيكون تلك

جزء هلا بوجه من الوجوه،  حدودها زيادة على ذواا، ألن ذواا وإن كانت أشياء ال يدخل اجلوهر فيها على أنه
أنه جزء إذ كانت تتحدد باجلوهر ال فيها على  وذلك ألن ما جزؤه جوهر فهو جوهر، فإن حدودها يدخل اجلوهر

تكرار شيء واحد بعينه مرتني، فإنه إذ فيها جوهر فال بد من إدخاله يف احلد،  وأما املركبات فإا يعرض فيها. حمالة
حد اجلوهر  عرض يتحدد باجلوهر فال بد من دخوله يف حد العرض مرة أخرى لتكون مجلة احلد مؤلفة من وإذ فيها

العرض ورد إىل متضمناته، فيكون حد هذا  ويتبني إذا حلل حد ذلك. الة وعائد إىل اثنينية وكثرةوحد العرض ال حم
املركب مرة واحدة، فيكون يف هذا احلد زيادة على معىن احملدود  املركب قد وجد فيه اجلوهر مرتني، وهو يف ذات

 ك إذا حددت األنف األفطس فيجب أنومثال هذا أن. واحلقيقة ال جيب أن تكون فيها زيادات واحلدود. يف نفسه

هو أنف عميق، وال  تأخذ فيه األنف ال حمالة، وتأخذ فيه األفطس فتكون أخذت فيه حد األفطس، لكن األفطس
لكانت الساق املعمقة أيضاً فطساء، بل جيب ال  جيوز أن تأخذ عميقاً وحده، فإنه لو كان العميق وحده هو األفطس

فإذا حددت األنف األفطس تكون قد أخذت فيه األنف مرتني، فال خيلو إما  . األفطسحمالة أن تأخذ األنف يف حد
وليس  .أمثال هذه حدوداً وإمنا تكون احلدود للبسائط فقط، أو تكون هذه حدوداً على جهة أخرى أن ال تكون

ن احلد هو ما يدل حقيقية، أل ينبغي أن نقتصر من احلد على أن يكون شرح االسم، فتجعل أمثال هذه لذلك حدوداً
 .بإزائه اسم حداً لكان مجيع كتب اجلاحظ حدوداً لو كان كل قول ميكن أن يفرض. على املاهية، وقد عرفته

وكل بسيط فإن ماهيته ذاته ألنه . أن هذه املركبات حدودها حدود على جهة أخرى فإذا كان األمر على هذا، فبين
املقبول الذي  شيء قابل ملاهيته، مل يكن ذلك الشيء ماهيته ماهيةشيء قابل ملاهيته، ولو كان هناك  ليس هناك

حده، وال املركبات بالصورة وحدها  حصل له، ألن ذلك املقبول كا يكون صورته، وصورته ليس هو الذي يقابله
وحدها، بل حد الشيء يدل على مجيع ما يتقوم به ذاته،  هي ما هي، فإن احلد للمركبات ليس هو من الصورة

 وذا يعرف الفرق بني املاهية يف املركبات والصورة، والصورة دائماً جزء من. بوجه ون هو أيضاً يتضمن املادةفيك

املركبات فال صورا ذاا وال  املاهية يف املركبات، وكل بسيط فإن صورته أيضاً ذاته ألنه ال تركيب فيه، وأما
أما املاهية فهي ما ا هي ما هي، وإمنا هي ما هي بكون الصورة و ماهيتها ذاا، أما الصورة فظاهر أا جزء منها،

فإن هذا  واملركب ليس هذا املعىن أيضاً، بل هو جمموع الصورة واملادة،. أزيد من معىن الصورة مقارنة للمادة، وهو
ذا التركيب واملاهية هي نفس ه فالصورة أحد ما يضاف إليه التركيب،. هو ما هو املركب، واملاهية هذا التركيب

 .الواحد اجلامع للصورة واملادة، والوحدة احلادثة منهما هلذا

أيضاً مبا هو مفرد جزئي ماهية مما يتقوم به  وللنوع مبا هو نوع ماهية، وللمفرد اجلزئي. فللجنس مبا هو جنس ماهية
رد الشخصي كان باشتراك قيلت على اليت يف اجلنس والنوع وعلى اليت للمف فكأن املاهية إذا.من األعراض الالزمة
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من الوجوه، وإن  لكنه ال حد للمفرد بوجه. هذه املاهية مفارقة ملا هو ا ما هو، وإال مل تكن ماهية وليست. االسم
فيها إشارة إىل شيء معني، ولو كانت  كان للمركب حد ما، وذلك ألن احلد مؤلف من أمساء ناعتة ال حمالة ليس

 .وإشارة وما أشبه ذلك، وليس فيها تعريف اهول بالنعت لة أخرى حبركةإشارة لكانت تسمية فقط، أو دال
   

خيرجها من  كل اسم حيصر يف حد املفرد يدل على نعت، والنعت حيتمل الوقوع على عدة، والتأليف ال وإذا كان
. يه ختصيص ما جاز أن يكون ف-كلي   وهو معىن-" ب"معىن كلياً وأضيف إليه " أ"هذا االحتمال، فإنه إذا كان 

ومثال . كلياً جيوز أن يقع فيه شركة" ب"و" أ"هو  ولكن إذا كان ختصيص كلي بكلي يبقى بعده الشيء الذي
الفيلسوف الدين، ففيه شركة؛ فإن : إنه الفيلسوف، ففيه شركة؛ وإن قلت :، إن حددته فقلت"هذه سقراط: "ذلك
أيضاً، وكان  ابن فالن، كان فيه احتمال شركة: ؛ فإن قلتالدين املقتول ظلماً، ففيه أيضاً شركة الفيلسوف: قلت

األمر إألى اإلشارة واللقب، وبطل  فالن شخصاً تعريفه كتعريفه، فإن عرف ذلك الشخص باإلشارة أو باللقب عاد
مدينة كذا يوم كذا، فهذا الوصف أيضاً مع تشخصه باحليلة  هو الذي قتل يف: وإن زيد فقيل. أن يكون بالتحديد

فإن كان املسند إليه شخصاً من مجلة أشخاص نوع من . إال أن يستند إىل شخص  جيوز أن يقال على كثريينكلي
 - املسند إليه من األشخاص  يكن السبيل إليه إال باملشاهدة ومل جيد العقل عليه وقوفاً إال باحلس، فإن كان األنواع مل

. له، وكان قد عقل العقل ذلك النوع بشخصه  فال شخص نظرياً-اليت كل شخص منها مستوف حلقيقة النوع 

عليه ومل خيف العقل تغري احلال جلواز فساد ذلك الشيء، إذ مثل  فإذا جعل الرسم مسنداً إليه كان للعقل وقوف
 ولكن املرسوم ال يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه، ورمبا عرف العقل مدة بقائه، فلم .هذا الشيء ال يفسد

أو نسبة إىل معروف بلقب أو  فبني أنه ال حد حقيقي للمفرد، إمنا يعرف بلقب أو إشارة. حداً حقيقياًيكن هذا أيضاً 
 .إشارة

فيكون محل . احملدود، واجلزئي فاسد إذا فسد مل يكن حمدوداً حبده وكل حد فإنه تصور عقلي صادق أن حيمل على
التحديد بالعقل   عليه بالظن دائماً، أو يكون هناك غريصادقاً ويف غريها كاذباً، فيكون محل احلد احلد عليه مدة ما

وأما . ذلك يكون مظنوناً به أن له حده زيادة إشارة ومشاهدة، فيصري بتلك اإلشارة حمدوداً حبده، وإذا مل يكن
 .شاء أن حيد الفاسدات فقد تعرض إلبقائها، ويركب شططاً فمن. احملدود باحلقيقة فيكون حده له يقيناً

  تاسعالفصل ال

 يف مناسبة احلد وأجزائه

إن اجلنس والفصل ال يتقومان : وليس إذا قلنا. أجزاء احملدود إنه كثرياً ما يكون يف احلدود أجزاء هي: ونقول
كان  فإن النوع قد يكون له أجزاء، وذلك إذا. إنه ال يكون للنوع أجزاء: نكون كأنا قلنا جزئني للنوع يف الوجود،
وظاهر احلال يومئ إىل أن . املركبات  أما يف األعراض فمن الكميات، وأما يف اجلواهر فمنمن أحد صنفي األشياء،

فإنا إذا أردنا أن حند قطعة الدائرة . يكون يف بعض املواضع باخلالف أجزاء احلد أقدم من احملدود، لكنه قد يتفق أن
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احلادة وهي جزء من  ، وإذا أردنا أن حندبالدائرة، وإذا أردنا أن حند أصبع اإلنسان حددناها باإلنسان حددناها
 .الدائرة بقطعتها وال اإلنسان باألصبع القائمة حددناها بالقائمة، وال حند البتة القائمة باحلادة وال

ليس شيء منها أجزاء النوع من جهة ماهيته وصورته؛ مث إنه ليس  إن هذه: فنقول. فيجب أن نعرف العلة يف هذا
وال  ن فيها قطعة بالفعل تتألف عنها صورة الدائرة، كما من شرطها أن يكون هلا حميط؛تكو من شروط الدائرة أن

القائمة أن تكون هناك حادة   أن يكون له أصبع بالفعل، وال من شرط- من حيث هو إنسان -من شرط اإلنسان 
ا يعرض للقائمة فإمن. بل من حيث مادته موضوعه فهذه كلها ليست أجزاء للشيء من حيث ماهيته. هي جزء منها

فيها قطعة النفعال يعرض ملادا، ليس ذلك مما يتعلق به استكمال مادا  أن تكون فيها حادة، وللدائرة أن تكون
اإلنقسام،  واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسببه يقع هلا. استكمال صورا يف نفسها بصورا وال

عنها، ال من املقومات كما مضى لك  كان من الالزمات اليت ال خيلو الشيءولو كان يتعلق ا استكمال مادا ل
 .منها وليس ما حنن فيه كذلك، بل خيلو الشيء. شرحه

   
هذا من األجزاء اليت  جمرى األصبع أيضاً فإنه ليس حيتاج اإلنسان يف أن يكون حيواناً ناطقاً إىل أصبع، بل وما جيري

املادة، وليس حتتاج إليه الصورة، فليست هي من  ما كان من األجزاء إمنا هو بسببف. ملادته ليحسن ا حال مادته
 أجزاء املادة ومل تكن أجزاء للمادة مطلقاً، بل إمنا تكون أجزاء لتلك املادة ألجل لكنها إذا كانت. أجزاء احلد البتة

مثلما أن األصبع ليس  املادةوذلك النوع فيكون أيضاً مع . تلك الصورة، وجب أن تؤخذ يف حدها تلك الصورة
وكذلك احلادة والقطعة ليس جزءاً للسطح . إنساناً جزءاً مناسباً للجسم مطلقاً، بل للجسم الذي صار حيواناً أو

. مث تفترق هذه األمثلة الثالثة. صورة هذه الكالت يف حدود هذه األجزاء فلذلك تؤخذ.الذي صار قائمة أو دائرة

 ء بالفعل، فإذا حد أو رسم اإلنسان من حيث هو شخص كامل إنساين وجب أن يوجداإلنسان جز فإن اإلصبع يف

وال يكون مقوماً لطبيعة  اإلصبع حينئذ يف رمسه ألنه يكون له ذلك جزءاً ذاتياً يف أن يكون شخصاً كامل األعراض
فهذا القسم من .  النوعهو غري ما تتقوم به طبيعة إن ما يتقوم ويتم به الشخص يف شخصه: إذا قلنا مراراً. نوعه

 .وأما ذانك اآلخران فليس اجلزء فيهما جزء بالفعل اجلملة اليت اجلزء فيها جزء بالفعل،

أا دائرة، إذ ال يكون  ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إىل قطع بطلت الوحدة لسطحها وبطل عنها
وكذلك حكم . األقسام بالوهم وبالفرض ال بالفعل وبالقطع احمليط خطاً واحداً بالفعل بل كثرياً، اللهم إال أن تكون

 واحلادة ليس من. خيتلفان يف شيء وهو أن قطعة الدائرة ال تكون إال من دائرة بالفعل مث الدائرة والقائمة. القائمة

 نفسها والقائمة، بل هي يف شرطها يف الوجود أن تكون جزء زاوية أخرى، وال أا هي حادة بالقياس إىل املنفرجة
ذلك الوضع من حيث هو وضع وقعت فيه  ولكنها من جهة أن. حادة بسبب وضع أحد ضلعيها عند اآلخر

بعض أو البعد فيما بينها مما تتعلق به إضافة ما عرض أن يتعلق  اإلضافة، ألن امليل والقرب بني اخلطوط بعضها إىل
إدخال إضافة  ل لصعوبتها فقد دل عليها بالقوة يفباإلضافة، وإن مل يدل على هذه اإلضافة بالفع البيان للمادة

وكان امليل الذي حيدث هو ميل عن  مث ملا كانت الزاوية السطحية إمنا حتدث عن قيام خط على خط،. بالفعل
من اآلخر مطلقاً وأخذنا ميله إليه مطلقاً من غري تعيني امليل عنه  اعتدال ما وجهة ما، ألنا لو أخذنا قرب أحد اخلطني
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بعض، فإنك  فإن خطوطها أيضاً فيها ميل لبعضها إىل. مطلق يوجد ذلك للحادة وللقائمة واملنفرجة يكن إال ميلمل 
لكن هذا امليل هو . اخلطني إىل اآلخر إذا اعتربت اتصال خطني على اإلستقامة لوجدت املنفرجة وفيها ميل ألحد

وملا كان ذلك .  هذا امليل حدوداً عن شيءضرورة أن يكون ميل مطلق يقتضيه انفراج خطي كل زاوية، فيجب
 خطياً، ومل ميكن أن تتوهم خطوط مييل عنها هذا اخلط إال اخلط املتصل على اإلستقامة الشيء جيب أن يكون بعداً

فأما اخلط الغري . زاوية حادة باخلط الثاين، والذي يفعل زاوية منفرجة أو الذي يفعل زاوية قائمة أو الذي يفعل
من اخلط املستقيم مطلقاً غري صحيح يف هذا الباب، وإال   اخل فإنه ال حيدد به شيء، وكان اعتبار امليلمتصل ذا

 وكذلك اعتبار امليل عن اخلط الفاعل للمنفرجة، ألن امليل عن االنفراج قد حيفظ .املنفرجة والقائمة أيضا حادة

ميكن أن تعرف باحلادة   هذه مع أن احلادة الوكذلك حكم احلادة. االنفراج، إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة
بالقائمة، اليت ليس يبقى قوامها مع امليل عنها  فبقي ضرورة أن يكون تعريفها. فيكون تعريف جمهول مبجهول

اليت عن خطني قام أحدمها على اآلخر، ومال أقرب من خط قائمة لو قامت حىت  فكأنه يقول إن احلادة هي. حمفوظاً
يكون احلد  وليس نعين ا أا بالفعل موجودة مقيسة بقائمة تزيد عليها فحينئذ. قائمة لو كانتال هي أصغر من

املوجودة بالفعل قوة هي قائمة بالقوة،  والقائمة ذه الصفة من حيث هي بالقوة. كاذباً، ولكن بقائمة ذه الصفة
موجودة بالقوة وهي القوة البعيدة من الفعل، مث كانت القوة أيضاً  ورمبا. فإن القوة من حيث هي قوة وجود بالفعل

ميتاً صارت تلك  فإن القوة القريبة على تكون اإلنسان يف الغذاء تكون بالقوة، مث إذا صار. قريبة يصري بالفعل قوة
 .موجود القوة القريبة موجودة بالفعل، وإمنا يكون فعلها غري

   
فإن احملدود به . ليس له حصول فال حتد بنظري هلا وال أيضاً مبا.  بل القوةاحلادة حتد بالقائمة ال بالفعل مطلقاً، فإذن

وباحلري إن عرفت احلادة واملنفرجة بالقائمة فان القائمة  قائم بالقوة، وذلك له من حيث هو كذلك حصول بالفعل،
. بذاا  القائمة فتتحققوأما. واملماثلة والوحدانية، وتانك تتحققان من اخلروج عن املساواة تتحقق من املساواة

على خط، واملنفرجة أعظمهما،  إن احلادة أصغر زاويتني خمتلفتني حتدثان من قيام خط: ولقد كان ميكن أن يقال
هو الذي يكون مثالً وزيادة، واألصغر هو الذي ينقص عن  وكان حينئذ إذا حقق فقد أشري إىل القائمة، ألن األكرب

 .صغر والكرب، وبالواحد املتشابه يتحقق املتكثر الغري املتشابه املختلفال فباملثل تتحقق معرفة. املثل

أجزاء املادة  جيب أن يتصور احلال يف أجزاء احملدودات، مث جيب أن يتذكر ماقلناه قبل أيضاً يف حال فهكذا
 .وعالئقها

 املقالة السادسة

  وفيها مخسة فصول

  الفصل األول
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 يف أقسام العلل وأحواهلا

التقدم والتأخر فيها، ويف معرفة مطابقة احلدود للمحدودات الكلية   يف أمر اجلوهر واألعراض، ويف اعتبارقد تكلمنا
 .هو موجود أن نتكلم اآلن يف العلة واملعلول، فإما أيضاً من اللواحق اليت تلحق املوجود مبا فباحلري. واجلزئية

الصورية، العلة اليت هي جزء من قوام   نعين بالعلةإنا: فنقول. والعلل كما مسعت، صورة وعنصر وفاعل وغاية
وبالعنصرية العلة اليت هي جزء من قوام الشيء، يكون ا الشيء هو ما  الشيء، يكون الشيء ا هو ما هو بالفعل؛

صد تكون ذاا بالق وتستقر فيها قوة وجوده؛ وبالفاعل، العلة اليت تفيد وجوداً مبايناً لذاا، أي ال هو بالقوة،
ذاا قوة وجوده إال بالعرض، ومع ذلك فيجب  األول حمالً ملا يستفيد منها وجود شيء يتصور ا، حىت يكون يف

هو فاعل، بل إن كان وال بد فباعتبار آخر، وذلك ألن الفالسفة  أال يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ما
للعامل؛   الطبيعيون، بل مبدأ الوجود ومفيده، مثل الباريبالفاعل مبدأ التحريك فقط، كما يعنيه اإلهليني ليسوا يعنون

التحريكات؛ فيكون مفيد الوجود يف  وأما العلة الفاعلية الطبيعية فال تفيد وجوداً غري التحريك بأحد أحناء
 .ألجلها حيصل وجود شيء مباين هلا الطبيعيات مبدأ حركة؛ ونعين بالغاية، العلة اليت

السبب للشيء ال خيلو إما أن يكون داخالً يف قوامه وجزءاً من  إن: جة عن هذه، فنقولوقد يظهر أنه ال علة خار
 كان داخالً يف قوامه وجزءاً من وجوده فإما أن يكون اجلزء الذي ليس جيب من وجوده فإن. وجوده، أو ال يكون

وجوده هو صريورته  لذيوحده له أن يكون بالفعل، بل أن يكون بالقوة فقط، ويسمى اهليويل؛ أو يكون اجلزء ا
فإن كان ما هو . ما هو ألجله، أو ال يكون وأما إن مل يكن جزءاً من وجوده فإما أن يكون. بالفعل، وهو الصورة

ألجله، فال خيلو إما أن يكون وجوده منه بأال يكون هو فيه إال بالعرض، وهو  ألجله، فهو الغاية؛ وإن مل يكن ما هو
 .أن يكون هو فيه، وهو أيضاً عنصره أو موضوعهيكون وجوده منه ب فاعله، أو

 ألنك إن أخذت العنصر الذي هو قابل، وليس جزءاً من. كلها من جهة مخسة، ومن جهة أربعة فتكون املبادئ إذن

الشتراكهما يف معىن القوة  وإن أخذت كليهما شيئاً واحداً،. الشيء، غري العنصر الذي هو جزء، كانت مخسة
إمنا . القابل الذي هو جزء، مبدأ للصورة بل للمركب وجيب أن ال تأخذ العنصر مبعىن. أربعةواالستعداد، كانت 

 إمنا يتقوم أوالً بالصورة وبالفعل، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوة، والشيء القابل يكون مبدأ بالعرض، ألنه

بالعرض، فإن العرض حيتاج إىل أن  ا يكون مبدأولكنه إمن. الذي هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة، ال يكون مبدأ البتة
لقوامه، سواء كان العرض الزماً فتكون األولية بالذات، أو زائالً  يكون قد حصل املوضوع له بالفعل، مث صار سبباً

على  وإذا كان املوضوع علة لعرض يقيمه، فليس ذلك. فهذه هي أنواع العلل. بالذات والزمان فتكون األولية
 . يكون فيه املوضوع علة للمركب، بل هو نوع آخرالنوع الذي

   
يتفقان من  الصورة علة للمادة تقيمها، فليست على اجلهة اليت تكون الصورة علة للمركب، وإن كانا وإذا كانت

فإن أحد الوجهني ليس تفيد العلة  فإما وإن اتفقا يف ذلك،. جهة أن كل واحد منهما علة لشيء ال تباينه ذاته
فيه؛ والثاين يكون العلة فيه هو املبدأ القريب إلفادة املعلول  وجوده، بل إمنا يفيد الوجود شيء آخر ولكنلآلخر 
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 ليس وحده، وإمنا يكون مع شريك وسبب يوجد هذه العلة، أعين الصورة فتقيم اآلخر به، وجوده بالفعل، ولكن

فاعلي لو كان وجودها  للمادة كأا مبدأفتكون واسطة مع شريك يف إفادة ذلك وجوده بالفعل وتكون الصورة 
الفاعلية، مثل أحد حمركي السفينة على ما سيتضح  بالفعل يكون عنه وحده، ويشبه أن تكون الصورة جزءاً للعلة

 منها ومن املادة، فالصورة إمنا هي صورة للمادة ولكن ليست علة صورية وإمنا الصورة، علة صورية للمركب. بعد

 .للمادة

عن هذا الذي هو فاعل، من  فيد شيئاً آخر وجوداً ليس لآلخر عن ذاته، يكون صدور ذلك الوجودوالفاعل ي
مقارنة له مقارنة داخلة فيه، بل يكون كل واحد  حيث ال تكون ذات هذا الفاعل قابلة لصورة ذلك الوجود، وال

بعد أن يكون الفاعل يوجد املفعول وليس ي. يف أحدمها قوة أن يقبل اآلخر من الذاتني خارجاً عن اآلخر، وال يكون
يف املادة اليت  ومالقياً ذاته؛ فإن الطبيعة اليت يف اخلشب هي مبدأ فاعل للحركة، وإمنا حتدث احلركة حيث هو،

من وجود اآلخر أو مادة له، بل الذاتان  الطبيعة فيها وحيث ذاته، ولكن ليس مقارنتهما على سبيل أن أحدمها جزء
الفاعل ما يتفق وقتاً أن ال يكون فاعالً، وال مفعوله مفعوالً، بل يكون  ئق، وهلما حمل مشترك، فمنمتباينتان يف احلقا

 .معدوماً، مث يعرض الفاعل األسباب اليت يصري ا فاعالً بالفعل مفعوله

الشيء  هذا فيما سلف، فحينئذ يصري فاعالً، فيكون عنه وجود الشيء بعد ما مل يكن، فيكون لذلك وقد تكلمنا يف
بعد ما مل يكن، إمنا له من الفاعل  وجود، ولذلك الشيء أنه مل يكن، وليس له من الفاعل أنه مل يكن، وال أنه كان

 .أن صار وجوده بعد ما مل يكن، فصار كائناً بعد ما مل يكن وإذن فإن كان له من ذاته الال وجود، لزم. وجوده

  الذي له، إمنا هو ألن الشيء اآلخر على مجلة جيب عنها أنالفاعل الوجود، وأن الوجود فالذي له بالذات من

فعلته، فإن كونه غري  وأما أنه مل يكن موجوداً فليس عن علة. يكون لغريه وجود عن وجوده الذي له بالذات
 العدم فأمر مل يصر لعلة، فإنه ال ميكن البتة أن موجود قد ينسب إىل علة ما، وهو عدم علته، فأما كون وجوده بعد

ميكن فال علة له، نعم وجوده ميكن أن يكون، وأن ال يكون، فلوجود علة،  وما ال. يكون وجوده إال بعد عدم
 .له وقد ال يكون، فيجوز أن يكون لعدمه علة، وأما كون وجوده بعد ما مل يكن فال علة وعدمه قد يكون

إن عنيت وجوده من حيث  :، فنقولكذلك وجوده بعد عدمه، جيوز أن يكون، وجيوز أن ال يكون: فإن قال قائل
أي ممكن، وليس هو غري ضروري من حيث  هو وجوده، فال مدخل للعدم فيه؛ فإ نفس وجوده يكون غري ضروري،

وأما من حيث أخذ وجوده . اتفق اآلن، وقد كان معدوماً هو بعد عدم، ولكن الغري الضروري، وجوده هذا الذي
 ال كونه موجوداً فقط، الذي كان بعد عدم، واتفق بعد عدم، وذلك ال بعد عدم، وجوداً بعد عدم، فليحفظ كونه

فحق أن  .فال سبب لكون وجوده بعد العدم، وإن كان سبباً لوجود الذي كان بعد عدم من حيث وجوده سبب له،
بعد العدم من حيث هو وجود  وجوده جائز أن يكون وأن ال يكون بعد العدم احلاصل، وليس حبق أن يكون وجوده

العدم، اللهم إال أن ال يكون وجوداً أصالً فيكون  بعد العدم جائز أن يكون وجوداً بعد العدم وأن ال يكون بعد
 .االعتبار للوجود

   
الشيء، فلو فقدت  ظان أن الفاعل والعلة إمنا حيتاج إليه ليكون للشيء وجود بعد ما مل يكن، وإذا وجد ورمبا ظن
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إىل على يف حدوثه، فإذا حدث ووجد فقد  العلة، لوجد الشيء مستغنياً بنفسه، فظن من ظن أن الشيء إمنا حيتاج
فقط وهي متقدمة ال معاً، وهو ظن باطل ألن الوجود بعد  استغىن عن العلة، فتكون عنده العلل علل احلدوث

وجوداً غري واجب؛ فإن كان وجوداً واجباً، فإما أن يكون وجوبه وجوداً واجباً أو  احلدوث ال خيلو إما أن يكون
حادثة، وإما أن  املاهية لذات تلك املاهية حىت تقتضي تلك املاهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون لتلك

كون املاهية، وإما شيء مباين، وال جيوز أن ي جيب هلا بشرط، وذلك الشرط إما احلدوث، وإما صفة من صفات تلك
واحلدوث قد . ليس وجوده واجباً بذاته، فكيف جيب به وجود غريه وجوب وجوده باحلدوث؛ فإن احلدوث نفسه

علة لوجوب غريه، إال أن يقال إن العلة ليست هي احلدوث، بل يكون الشيء قد  بطل فكيف يكون عند عدمه
 .القسمني ملة الثانية مناحلدوث، فيكون هذا من الصفات اليت للشيء احلادث فيدخل يف اجل حصل له

هي قد وجدت، فيجب أن يكون ما قد  إن هذه الصفات ال ختلو إما أن تكون للماهية مباهي ماهية، ال مبا: فنقول
الوجود؛ أو تكون هذه الصفات حادثة مع الوجود؛ فيكون الكالم  يلزمها يلزم املاهية، فتكون املاهية يلزمها وجوب

 ول، فإما أن يكون هناك صفات بال اية كلها ذه الصفة، فتكون كلها ممكنةيف األ يف وجوب وجودها كالكالم

الصفات كلها ممكنة  والقسم األول جيعل. الوجود، غري واجبة بذاا، وإما أن تنتهي إىل صفة جتب بشيء خارج
.  بغري خارج عنهابغريه، فتكون مجيع الصفات جتب الوجود يف أنفسها، وقد بان أن املمكن الوجود يف نفسه، موود

 .إمنا يبقى وجوداً بسبب من خارج وهو العلة والقسم الثاين يوجب أن الوجود احلادث

إال وجوداً بعد ما مل يكن، فهناك وجود، وهناك كون بعد ما مل يكن،  على أنك قد علمت أن احلدوث ليس معناه
عرض أن كان ذلك، يف  ث.غناؤها يف أن منه الوجوداحملدثة تأثري وغناء يف أنه مل يكن، بل إمنا تأثريها و وليس للعلة

له يف تقوم الشيء، فال دخول للعدم املتقدم  ذلك الوقت، بعد ما مل يكن، والعارض الذي عرض باالتفاق ال دخول
النوع من الوجود مبا هو لذلك النوع من املاهيات مستحق ألن يكون  يف أن يكون للوجود احلادث علة، بل ذلك

فهذا  إن شيئاً جعل وجود الشيء حبيث يكون بعد أن مل يكن،: وهلذا ال ميكنك أن تقول. وبقي ستمرله علة وإن ا
واجب ضرورة أن يكون  غري مقدور عليه، بل بعض ما هو موجود واجب ضرورة أن ال يكون بعد عدم، وبعضه

 .بعد عدم

 صفة هذا الوجود، وهي أنه بعد ما مل يكون عن علة؛ وأما فأما الوجود، من حيث هو وجود هذه املاهية، فيجوز أن
علة؛ فالشيء من حيث وجوده حادث، أي من حيث أن الوجود الذي له موصوف  يكن، فال جيوز أن تكون عن

العلة للوجود  ال لعة له باحلقيقة، بل العلة له من حيث للماهية وجود، فاألمر بعكس ما يظنون بل بأنه بعد العدم
 .حادث كان حادثاً، وإن مل يتفق كان غريفقط، فإن اتفق أن سبقه عدم 

فاعالً، فإم جيعلونه فاعالً من حيث  والفاعل، الذي تسميته العامة فاعالً، فليس هو باحلقيقة علة من حيث جيعلونه
فاعالً من حيث هو علة، بل من حيث هو علة وأمر الزم معه، فإنه  جيب أن يعترب فيه أنه مل يكن فاعالً، فال يكون

حيث ما  اعتبار ما له فيه أثر مقروناً باعتبار ما ليس له فيه أثر، كأنه إذا اعتربت العلة من اعالً من حيثيكون ف
فاعالً يكون من شرطه أن يكون  فلذلك كل شيء يسمونه. يستفاد منها مقارناً ملا ال يستفاد منها مسي فاعالً

ل من األحوال مل يكن، فلما قارنه ذلك املقارن عرض حا بالضرورة وقد كان مرة غري فاعل، مث أراد أو قسر، أو
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بالفعل، وقد كان خال عن ذلك، فيكون فاعالً عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد  كان ذاته مع ذلك املقارن علة
 .بالقوة، ال من حيث هو علة بالفعل فقط كونه علة

   
ما يقارنه من حال   فإم ال خيلونه عن مقارنةما يسمونه فاعالً يلزم أن يكون أيضاً ما يسمونه منفعالً، فيكون كل

املاهية يتعلق بالغري من حيث هو وجود لتلك  فإذا ظهر أن وجود.حادثة ألجلها ما صدر عنه وجوده ما مل يكن
كذلك كان معلوالً . فذلك الوجود من هذه اجلهة معلول ما دام موجوداً املاهية ال من حيث هو بعد ما مل يكن،

ذلك  فقد بان أن املعلول حيتاج إىل مفيده الوجود لنفس الوجود بالذات، لكن احلدوث وما سوى ،متعلقاً بالغري
 .موجوداً أمور تعرض له، وأن املعلول حيتاج إىل مفيده الوجود دائماً سرمداً ما دام

  الفصل الثاين

 كل علة هي مع معلوهلا

وحتقيق الكالم يف  ة هي مع معلوهلا،يف حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل احلق من أن كل عل
  العلة الفاعلية

يبقى بعد البناء، والسخونة تبقى بعد النار، فالسبب فيه ختليط واقع  والذي يظن من أن االبن يبقى مع األب، والبناء
الباين العامل املعلوالت، فإن  العلة باحلقيقة، فإن البناء واألب والنار ليست علالً باحلقيقة لقوام هذه من جهة جهل

 .وجوده له املذكور، ليس علة لقوام البناء املذكور، وال أيضاً

ونقله بعد ذلك النقل علة النتهاء تلك  أما البناء فحركته علة حلركة ما، مث سكونه وتركه احلركة أو عدم حركته
تشكل ما، وكل واحد مما علة الجتماع ما، وذلك االجتماع علة ل احلركة، وذلك النقل بعينه وانتهاء تلك احلركة

 .معاً هو علة فهو ومعلوله

علة حلصول املين يف القرار، مث حصوله  وأما األب فهو علة حلركة املين، وحركة املين إذا انتهت على اجلهة املذكورة
 .هلاوبقاؤه حيواناً فله علة أخرى؛ فإذا كان كذلك كان كل علة مع معلو يف القرار علة ألمر؛ وأما تصويره حيواناً

املائية أو حفضها،  على لتسخني عنصر املاء، والتسخني علة إلبطال استعداد املاء بالفعل لقبول صورة وكذلك النار
لقبول ضدها وهي الصورة النارية، وعلة  وذلك أن شيئاً آخر علة إلحداث االستعداد التام يف مثل هذه احلال

 .وهي مفارقةصورها  الصورة النارية هي العلل اليت تكسو العناصر

فلهذا جيب أن . علل، إما بالعرض وإما معينات فتكون العلل احلقيقية موجودة مع املعلول؛ وأما املتقدمات فهي
وعلة ذلك طبائع اتمعات وثباا على ما ألفت، وعلة ذلك السبب  يعتقد أن علة شكل البناء هو االجتماع،

املفيد  وعلة النار السبب. ته مع مادته بالسبب املفيد للصوروعلة الولد اجتماع صور. للطبائع املفارق الفاعل
 .املعلوالت فنجد إذن أن العلل مع. للصور وزوال االستعداد التام لضد تلك الصور معاً
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هذه العلل وال مننع أن تكون علالً معينة ومعدة بال  وإذا قضينا مبا يتصل به كالمنا بأن العلل متناهية، فإمنا نشري إىل
واجب ضرورة، ألن كل حادث فقد وجب بعد ما مل جيب لوجوب علته حينئذ  ، بعضها قبل بعض، بل ذلكاية

العلل  فوجب يف املور اجلزئية، أن تكون األمور املتقدمة اليت ا جتب يف. ما كان أيضاً وجب كما بينا، وعلته
 .فيها سؤال ِلم البتة ال يقفاملوجودة بالفعل، أن تصري علالً هلا بالفعل أموراً بال اية، ولذلك 

خيلو إما أن يوجد كل واحد منها آناً فتتواىل آنات  ولكن اإلشكال ههنا يف شيء، وهو أن هذه اليت بال اية ال
حمال؛ وإما أن يبقى زماناً فيجب أن يكون إجياا يف كل ذلك الزمان ال يف طرف  متشافعة ليس بينها زمان وهذا

إجياا كالكالم فيه، وحتصل  جب إلجياا ايضاً معها يف ذلك الزمان، ويكون الكالم يف إجيابويكون املعىن املو منه،
 .علل بال اية معاً

   
الشيء الواحد ال  إنه لوال احلركة لوجب هذا اإلشكال، إال أن احلركة تبقي: الذي حنن يف منعه فنقول وهذه هو

يشافعه ومياسه، بل كذلك على االتصال،  حالة يف آن بعد آنعلى حالة واحدة فال يكون ما يتجدد من حالة بعد 
لكوا على نسبة ما، وتلك النسبة تكون علتها احلركة أو شريكة  فتكون ذات العلة غري موجبة لوجود املعلول بل

ة الوجود باطل العلة علة بالفعل احلركة، فتكون حينئذ العلة ال ثابتة الوجود على حالة واحدة وال علتها أو اليت ا
هذه العلل اليت بسببها تنحل اإلشكاالت  حادثة يف آن واحد، فباضطرار إذن تكون العلة احلافظة أو املشاركة لنظام

فقد بان ووضح أن العلل الذاتية للشيء اليت ا . من هذا هو احلركة، وسنوضح ذلك يف موضعه إيضاحاً أشفى
ة يف الوجود تقدماً يكون زواله مع احلدوث املعلول، وأن هذا أن تكون معه المتقدم وجود ذات الشيء بالفعل جيب

 .ذهاا إىل غري النهاية بل يوجبه جيوز يف علل غري ذاتية أو غري قريبة، والعلل غري الذاتية أو الغري القريبة ال مينع إمنا

اً له دائماً ما دامت ذاته لذاته سبباً لوجود شيء آخر دائماً كان سبب وإذ قد تقرر هذا، فإذا كان شيء من األشياء
مينع مطلق  كان دائم الوجود كان معلوله دائم الوجود، فيكون ميل هذا من العلل أوىل بالعلية ألنه فإن. موجودة

إبداعاً عند احلكماء وهو تأييس  فهذا هو املعىن الذي يسمى. العدم للشيء فهو الذي يعطي الوجود التام للشيء
والذي يكون ". أيس"ويكون له عن علته أن يكون " ليس" معلول يف نفسه أن يكونالشيء بعد ليس مطلق، فإن لل

بعد " أيساً"بالذات ال يف الزمان، من الذي يكون عن غريه، فيكون كل معلول  للشيء يف نفسه أقدم عند الذهن
 .بعدية بالذات "ليس"

بالزمان كان كل معلول حمدثاً، وإن مل بعدية  وإن مل تكن" ليس"بعد " أيس"فإن أطلق اسم احملدث على كل ما له 
ووقت كان قبله فبطل يئه بعده، فتكون بعديته بعدية ال تكون مع  يطلق، بل كان شرط احملدث أن يوجد زمان

الذي سبق  فال يكون كل معلول حمدثاً، بل املعلول  .تكون ممايزة هلا يف الوجود ألا زمانية القبلية موجودة، بل
 .االمساء وجوده ال حمالة حركة وتغري كما علمت، وحنن ال نناقش يفوجوده زمان سبق 

مطلق، أو يكون وجوده بعد " ليس"بعد  مث احملدث باملعىن الذي ال يستوجب الزمان ال خيلو إما أن يكون وجوده
ان مطلق ك" ليس"فإن كان وجود بعد . موجودة على ما عرفته غري مطلق بل بعد عدم مقابل خاص يف مادة" ليس"

إبداعاً، ويكون أفضل أحناء إعطاء الوجود، ألن العدم يكون قد منع البتة، وسلّط  صدوره عن العلة، ذلك الصدور
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سلطان اإلجياد، أعين  الوجود، ولو أمكن العدم متكيناً فسبق الوجود كان تكوينه ممتنعاً إال عن مادة، وكان عليه
 .وجود الشيء من الشيء ضعيفاً قصرياً مستأنفاً

علة وسطى  ال جيعل كل ما هذا بصفته مبدعاً، بل يقول، إذا تومهنا شيئاً وجد عن علة أوىل بتوسط من الناس منو
العلة األوىل احلقيقية بعد وجود آخر  فاعلية، وإن مل يكن عن مادة، وال كان لعدمه سلطان، ولكن كان وجوده عن

ومن الناس من جيعل اإلبداع لكل . وإن مل يكن مادياً" أيس"عن  مطلقاً، بل" ليس"انساق إليه، فليس تأييسه عن 
 .وأما املادي، وإن مل تكن املادة سبقت فيخص نسبته إىل العلة باسم التكوين وجود صوري كيف كان،

علة دوماً بال مادة،  ال نناقش يف هذه االمساء البتة بعد أن حتصل املعاين متميزة، فنجد بعضها له وجود عن وحنن
يسمى كل ما مل يوجد عن مادة سابقة غري متكون  ، وبعضها بواسطة، وبعضها بغري واسطة، وحيسن أنوبعضها مبادة

 .مبدعاً ما مل يكن بواسطة عن علته األوىل مادية كانت أو فاعلية أو غري ذلك بل مبدعاً، وأن جنعل أفضل ما يسمى

يفعل ا، ألن كل  الً فال بد له من مادةأما الفاعل الذي يعرض له أن يكون فاع: إىل ما كنا فيه فنقول ونرجع
بالتحريك فيكون مبدأ احلركة؛ وإذا قال الطبيعيون  حادث، كما علمت، حيتاج إىل مادة فرمبا فعل دفعة، ورمبا فعل

وقد . احلركات األربع، وتساهلوا يف هذا املوضع فجعلوا الكون والفساد حركة للفاعل، مبدأ احلركة، عنوا به
جمردة تفعل، فكان يصدر  اته فاعالً، وقد يكون بقوة؛ فالذي بذاته، فمثل احلرارة لو كانت موجودةالفاعل بذ يكون

 .حبرارا وقد عددنا يف موضع آخر أصناف القوى عنها ما يصدر ألا حرارة فقط؛ وأما الفاعل بقوة، فمثل النار

  الفصل الثالث

 يف مناسبة ما بني العلل الفاعلية ومعلوالا

 أفاد وجوداً أفاده مثل نفسه، فرمبا أفاد وجوداً مثل نفسه ورمبا أفاد وجوداً، ال مثل نه ليس الفاعل كل مانقول ا

املشهور أنه أوىل وأقوى يف  نفسه، كالنار تسود، أو كاحلرارة تسخن؛ والفاعل الذي يفعل وجوداً مثل نفسه، فإن
حبق من كل وجه، إال أن يكون ما يفيده هو نفس الوجود  والالطبيعة اليت يفيدها من غريه، وليس هذا املشهور ببني 

 .أوىل مبا يفيده من املستفيد واحلقيقة، فحينئذ يكون املفيد

علالً للمعلوالت يف حنو وجود أنفسها، وإما أن تكون علالً  إن العلل ال ختلو إما أن تكون: ولنعد من رأس فنقول
تسخني احلركة، وحدوث التخلخل من : النار؛ ومثال الثاينتسخني : مثال األول للمعلوالت يف وجود آخر،

 .وأشياء كثرية مشاة لذلك احلرارة،

ولنورد األقسام اليت قد يظن يف الظاهر أا أقسامه،  .ولنتكلم عن العلل واملعلوالت اليت تناسب الوجه األول
جوداً من العلة يف ذلك املعىن، إن كان أنه قد يكون املعلول يف كثري منه أنقص و قد يظن يف الوجه األول: فنقول
مثله أيضاً، قبل ذلك أو  املعىن يقبل األشد واألنقص مثل املاء إذا تسخن عن النار، وقد يكون يف ظاهر النظر ذلك

ة غريها مثل نفسها ناراً يف الظاهر فيكون مساوياً هلا يف صور مل يقبل، مثل النار فإا يعتقد فيها، يف الظاهر، أا حتيل
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إذا كان  الصورة ال تقبل األزيد واألقل، ومساوياً له يف العرض الالزم من السخونة احملسوسة النارية، ألن تلك
 .واملادة مساوية يف التهيؤ صدور ذلك الفعل عن الصورة املساوية لصورته وعنه أيضاً، واملادة أيضاً،

ي يرى أنه ال ميكن البتة وال يوجد يف األشياء املظنونة فهو الذ وأما كون املعلول أزيد يف املعىن الذي هو من العلة،
استعداد  تلك الزيادة ال جيوز أن يكون حدوثها بذاا، وال جيوز أن يكون حدوثها لزيادة علالً ومعلوالت، ألن

ها ليس سبباً لإلجياد، فإن جعل سبب املادة، حىت يكون قد أوجب ذلك خروج الشيء إىل الفعل بذاته، فإن االستعداد
الزيادة تكون معلولة أمرين ال معلولة أمر واحد، ومها جمموعتني  العلة واألثر الذي وجد عن العلة معاً، فتلك

 .املعلول الذي هو الزيادة يكونان أكثر وأزيد من

يف إنه إذا كان املعىن يف املعلول والعلة متساوياً : نقول فإن سلمنا هذه الظنون إىل أن نستبني حاهلا، ساغ لنا أن
يف  والتقدم الذايت، الذي له. للعلة، مبا هي علة، التقدم الذايت ال حمالة يف ذلك املعىن الشدة والضعف فإنه يكون

مساوياً لألول إذا أخذ حبسب وجوده  ذلك املعىن معىن من حال ذلك املعىن، غري املوجود للثاين، فيكون ذلك املعىن
فيزول إذن مطلق املساواة، ألن املساواة تبقى يف احلد، ومها من  .خروأحواله اليت له من جهة وجوده أقدم منه لآل

 فأما من جهة ما أحدمها علة واآلخر معلول. متساويان، وليس أحدمها علة وال معلوالً جهة ما هلما ذلك احلد

فظاهر من هذا . نهالثاين إال م فواضح أن اعتبار وجود ذلك احلد ألحدمها أوىل، إذ كان له أوالً ال من الثاين ومل يكن
فيه البتة إذ كان إمنا ميكن أن يساويه باعتبار احلد ويفضل  أن هذا املعىن إذا كان نفس الوجود مل ميكن أن يتساويا

 واآلن فإن استحقاق الوجود هو من جنس استحقاق احلد بعينه، إذ قد أخذ هذا. الوجود عليه باعتبار استحقاق

وجود الشيء من حيث هو  كن أن يساويه إذا كان املعىن نفس الوجود فمفيداملعىن نفس الوجود، فبني أنه ال مي
 .وجود أويل بالوجود من الشيء

التحقيق جيب أن ال نغفله، وهو أن العلل واملعلوالت تنقسم يف أول النظر عند  ولكن ههنا تفضيل آخر بنوع من
معلوالً يف وجوده لطبيعة  ذاتية توجب أن يكونقسم تكون طباع املعلول فيه ونوعيته وماهيته ال: إىل قسمني التفكر

وإذا كان كذلك مل يكن . علالً له يف نوعه ال يف شخصه أو لطبائع، فتكون العلل خمالفة لنوعيته، ال حمالة، إذ كانت
ذلك النوع، بل تكون املعلوالت جتب عن نوع غري نوعها، والعلل جيب عنها نوع  النوعان واحداً، إذ املطلوب علة

 .نوعها، تكون علالً للشيء املعلول ذاتية بالقياس إىل نوع املعلول مطلقاً غري
   

على ظاهر ما  ولنأخذ هذا. يكون املعلول ليس معلول العلة، والعلة علة املعلول يف نوعه بل يف شخصه وقسم منه
 حقيقة احلال الواجبة فيه التوسع، إىل أن نبني يقتضيه الفكر من التقسيم، وظاهر ما يوجد له من األمثلة وعلى سبيل

فمثال األول كون النفس علة للحركة االختيارية، . صورة من األجسام من نظرنا يف السبب املعطى لصورة كل ذي
النار على  والفرق بني األمرين معلوم، فإن هذه النار ليست علة لتلك. هذه النار علة لتلك النار ومثال الثاين كون

كانت هذه العلة للنوعية بالعرض، وكذلك  لى أا علة نار ما، فإذا اعترب من جهة النوعيةأا علة نوعية النار بل ع
: وهذا القسم يتوهم على وجهني. وذاك من جهة وجود اإلنسانية األب لالبن ال من جهة ما هو أب وذلك ابن،

 .واملعلول مشتركني يف استعداد املادة كالنار والنار أحدمها أن تكون العلة
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مشتركني كضوء الشمس الذي يف جوهره الفاعل للضوء ههنا أو يف القمر، وإذ ليس   أن ال يكونا فيهواآلخر
يف ذلك، أعين هذا  املادتني فيهما متساوياً وال املادتان من نوع واحد، فباحلري أن ال يتساوى الشخصان استعداد

ن الضوءان من نوع واحد عند من يكو الضوء الذي يف الشمس وهذا الضوء احلادث عنه، فيكاد لذلك أن ال
أنقص واآلخر أزيد، على ما علمت يف موضعه من صفته،  يشترط يف تساوي نوعية الكيفيات أن ال يكون أحدمها

 .املخالفة بالنقص واالشتداد خمالفة بالعوارض والتشخصات ويكونان نوعاً واحداً عند من يرى

  استعداد املادة، فهو أيضاً على قسمني؛ ألن ذلك االستعداديكون األمران مشتركني يف وأما القسم األول وهو أن

التام أن ال يكون يف طباع الشيء  واالستعداد. إما أن يكون استعداداً يف املنفعل تاماً، أو يكون استعداداً ناقصاً
لمناه يف  كما ع-املسخن للتربيد ألن يف نفسه قوة طبيعية  معاوق ومضاد ملا هو بالقوة فيه، كاستعداد املاء

للتسخن،  اخلارجة يف التربيد أو ال تعاوقه؛ وأما االستعداد الناقص فهو كاستعداد املاء  تعاوق القوة-الطبيعيات 
والقسم األول على . فيه وال تبطل ألن فيه قوة تعاوق التسخن الذي حيدث فيه من خارج، وتوجد مع التسخن باقية

 .معاونة، تبقى كما يف املاء إذا برد عن سخونته  قوةفإنه إما أن يكون يف املستعد: أقسام ثالثة

 .مضادة لألمر، إال أا تبطل مع وجود األمر كما يف الشعر إذا شاب عن سواد وإما أن يكون يف املستعد قوة

واالستعداد له فقط، مثل  أن ال يكون يف املستعد وال واحد من األمرين ال ضد وال معني، ولكن عدم األمر وإما
فإن سئلنا عن استعداد املاء ألن يصري ناراً أنه من أي  .تفه يف قبول الطعم، وعدمي الرائحة يف قبول الرائحةحال ال

 .علينا أنه من قسم املشاركة يف استعداد تام للمادة ولكن به يف املادة ضده األقسام اخلمسة هو، مل يشكل

أصالً إذ ال يكون هلا   يكون هناك مشاركة يف املادةإنكم قد تركتم اعتبار قسم واحد، وهو أن ال: أن يقول ولقائل
البتة، فإنه قد استبان أن األشياء املتفقة يف النوع  مادة؛ فاجلواب عن هذا أن هناك ال ميكن أن يكون اتفاق يف النوع

 .وجودها عيناً واحداً، وال جيوز أن يقال معىن الواحد منها على كثريين الربيئة عن املادة أصالً يكون

أما القسم من هذا  :دللنا على هذه األقسام اليت حاصلها مخسة؛ فإنا نرود احلكم يف قسم قسم منها فنقول فغذا قد
البعيدة، فليس جيب فيه أن يكون ما حيدثه الفاعل من  الباب الذي ال مشاركة فيه يف استعداد املادة ال القريبة وال

 ، ألنه ميكن أن يكون مبا افترقاً فيه من جوهر املادة افتراقاً يفمساوياً لنفسه االثار القابلة للزيادة والنقصان

قد جيوز أن يكون احلال يف ذلك  االستعداد لقبول األمر فلم يقباله بالسوية، وليس أيضاً جيب أن ال يتساويا فيه، بل
 أن ال يكون يف احلركة اليت بالعرض، وذلك حيث ميكن مثل احلال يف اتباع سطح فلك األثري لسطح فلك القمر يف

 .ملا يؤثره الفاعل وهو يف مثل هذا املوضع إحداث مثل نفسه هذا مانع من قبول التأثري مساوياً
   

جيوز أن يتشبه بالفاعل  القسم من هذا الباب الذي هناك استعداد تام كيف كان، فاألمر ظاهر يف أن املنفعل قد وأما
وقد جيوز أن يزيد فيه املنفعل . العسل ملحاً، وما أشبه ذلك  وامللح حييلتشبهاً تاماً، وذلك مثل النار حتيل املاء ناراً

 املتحقق، مثل املاء الذي جيمده اهلواء وال يكون برد ذلك اهلواء برد ذلك اجلمد؛ إال على الفاعل يف الظاهر غري

 -ية اليت يف جوهر املاء الصور انك إذا حتققت مل يكن الفاعل وجده هو الربد الذي يف اهلواء، بل والقوة املربدة

 .يعاوقها برد اهلواء  إذا عاوا ومل- الذي دللنا عليه يف الطبيعيات 
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ناقصاً، فليس ميكن البتة أن يتشبه فيه املنفعل بالفاعل  وأما القسم من هذا الباب الذي يكون استعداد املنفعل فيه
 وة يف الشيء ال مضاد هلا واحلاصل من قوة أخرى،ال ميكن أن يكون الشيء احلاصل من ق التام القوة ويساويه، فإنه

النار يتسخن من النار  وهلذا ال ميكن أن يكون شيء غري. وهناك مضاد ممانع، متساويني البتة، أو يبطل املمانع
املاء وتكون برودته أكثر من برودة ذلك املاء،  وتكون سخونته مثل سخونة تلك النار، أو شيء غري املاء يربد عن

للتربد حال غري مضاد يف جوهره، والقوة الفاعلة داخلة يف جوهره غري غريبة منه،  تعداد النار للتسخن واملاءألن اس
فيه مبماسته وبتوسط  والفاعل األول لإلنفعال خارج عن جوهره ويفعل. ما ينفعل منهما ففيه مانع عنه مضاد فأما

 .املاء املربد، فليس ميكن أن يساويه سوسة يفأمر، كالسخونة احملسوسة يف النار املسخنة، والربودة احمل
   

ومنرها بعجلة فال حتترق  إن النار قد تذيب اجلواهر فتجعلها أسخن منها، ألنا ندخل أيدينا يف النار: قائل فإن قال
ا يقيناً أن املسبوكات أسخن من النار ومع ذلك فإمن احتراقها يف املسبوكات لو فعل ا ذلك بعينه، فيعلم من ذلك

إن ذلك ليس بسبب أن املسبوكات أسخن، ولكن ملعان ثالثة، منها ما هو  :فإنا جنيب ونقول. سخنت من النار
أما الذي يف  .واآلخر يف النار، والثالث يف الالمس، وكلها متعاونة متقاربة. أحدمها يف املسبوك أقرب إىل الظهور؛

الالمس ومل ميكن أن يفارق إال يف  ، فإذا ملس ذهب معاملسبوك، فألنه غليظ فيه تشبث ما ولزوجة وبطء انفصال
الالمس النار، وإن كان احلس ال يضبط ذلك اإلختالف، لكن  زمان ذي قدر يف نفسه بالقياس إىل زمان مفارقة

الفاعل الطبيعي أن يفعل يف املنفعل يف مدة أطول فعالً آكد وأحكم، وأن يفعل  ومن شأن. العقل والذهن يوجبه
حمسوسة إمنا هي أجزاء من  وأما الذي يف النار، فألن النار.  مدة اطول ما ال يفعله القوي يف مدة قصريةيف الضعيف

سبيل التجاور ال على سبيل اإلتصال، بل هي يف  النار احلقيقية مع أجزاء من األرض متحركة، واجتماعها على
ما بداخله فيها من صرافة حرة، ألنه أبرد منها، على سبيل التجدد، فيكسر  أنفسها متفرقة، ويتخللها اهلواء ختلالً

يف نفسها ال يكاد يبقى  ينفعل يف تلك العجلة انفعاالً ال يصري به ناراً حمضاً، ومع ذلك فإا سريعة احلركة وألنه ليس
وسة كثرية ال حمسوساً بل يتجدد، فما مل جتتمع تأثريات غري حمس جزء منها مماساً جلزء من اليد زماناً يؤثر فيه تأثرياً

 وأما املسبوك، فإن جوهره جمتمع متحد ثابت قائم باإلتصال؛ وإذا. وذلك يف مدة هلا قدر يؤدي إىل قدر حمسوس

يالقيه من النار احملسوسة  كان كذلك كان ما يالقي سطح اليد من املسبوك سطحاً واحداً مطابقاً بالكلية، وما
التأثري، إال أن يبقى مدة تتواىل فيها املماسات فيكثر   فيختلف بذلكسطوح صغار خمالطة ملا هو بالقياس إليها برد،

احملقونة  وأما النار.فعالً، مث يتسلط الفعل على ما هو عليه األمر يف االستحاالت الطبيعية ويفعل كل سطح فيما مياسه
. مدة الجتماعها وصرافتهاوغريها، وأسرع  يف مثل الكريان للحدادين فإا أعظم تأثرياً فيما مياسه من املسبوكات

على قطع اهلواء والنار واألجسام اللطيفة بأسرع حركة، وليست قادرة  وأما احلال اليت يف اليد، فألن اليد قادرة
ويكاد  الكثيف باسرع حركة، ألن املقاومة للدفع واخلرق يف اللطيف قليل، ويف الكثيف كثري، على قطع املسبوك

املسبوك ليس ألزج وأكثر تشبثاً   لطيفاً بسبب اختالفهما يف هذا املعىن، فلو كانأن يكون هذا يسمى كثيفاً وذلك
كان قطعه يف مدة أطول ملقاومته، وكان ثابتاً الزماً غري هارب عن  ملا يالمسه، وليس أيضاً اشد اجتماعاً واحتاداً، مث

مثل زمان  سبة األزمنة إذ كان ذا أثر يفيف جواز أن يؤثر تأثرياً أشد من تاثري اللطيف حبسب ن املماسة، لكفاه ذلك
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وإذا زيد يف األضعاف أمكن أن  مالقاة اللطيف أثراً ما، فإذا ضوعف الزمان أمكن أن يساويه يف بعض األضعاف،
ومن حق هذا املوضع أن يبسط . حمسوس القدر ملا تعرفه يزيد عليه، ورمبا مل يكن زمانه املضاعف مع عظم نسبته

 أوىل بالصناعة الطبيعية وإمنا جيب أن نذكر ههنا قدر ما تنحل به الشبهة ويظهر وجهها، ناه، لكنهبسطاً أكثر مما بسط

وخصوصاً ما عسى جيده من  مث إن شاء مستقص أن يستقصي ذلك استقصاه من األقوال املستقصاة يف علم الطبيعة
 يتساوى الفاعل واملنفعل فيه، واملوضع أنه جيوز أن فقد ظهر من مجلة هذه التفصيالت املوضع الذي نظن فيه. جهتنا

وظهر يف خالل ذلك أنه وإن كان . عليه، واملوضع الذي ال جيوز إال أن يقصر عنه الذي يظن فيه أنه جيوز أن يزيد
للمعىن مبا هو وجود  فوجود املعىن من جهة نفس الوجود ال يتساوى فيه الفاعل واملنفعل إذا مل يكن فاعالً كذلك

 . كما بيناهاملعىن بالعرض

 مشاركاً له يف النوع وال يف املادة، وإمنا يشاركه بوجه ما يف معىن الوجود، وليس مث الفاعل واملبدأ الذي ليس منفعله

حال اعتبار الوجود نفسه، وقد  ميكن أن يعترب فيه حال املعىن الذي له الوجود ألما ليسا يشتركان فيه، فبقي فيه
مبدأ الفاعل إذا رجع إىل حال اعتبار الوجود كان املبدأ  ملتساوية والزائدة علىكان يف سائر ذلك ما كان من ا

 .وجوده بنفسه، ووجود املنفعل من حيث ذلك اإلنفعال مستفاد منه الفاعلي غري مساو له ألن
   

:  وهيأحكام مبا هو وجود ال خيتلف يف الشدة والضعف، وال يقبل األقل واألنقص وإمنا خيتلف يف عدة مث الوجود

والتأخر، فإن الوجود، كما علمت، للعلة  أما يف التقدم. التقدم، والتأخر، واالستغناء واحلاجة، والوجوب واإلمكان
واحلاجة، فقد علمت أن العة ال تفتقر يف الوجود إىل املعلول، بل يكون موجوداً  وأما االستغناء. أوالً، وملعلول ثانياً

واإلمكان، فإنا مل نعلم أنه  وأما الوجوب. قريب من األول وإن خالفه يف االعتبارأو بعلة أخرى، وهذا املعىن  بذاته
بالقياس إىل الكل من كل املعلوالت وعلى اإلطالق،  إن كانت علة هي علة لكل ما هو معلول فهي واجبة الوجود

كان فهو ممكن الوجود الوجود بالقياس إىل ذلك املعلول، وذلك املعلول كيف  وإن كان علة ملعلول ما فهي واجبة
 .نفسه يف

دون علته إذا فرض واجباً لذاته  هو أن املعلول هو يف ذاته حبيث ال جيب له وجود، وإال لوجب من: وتلخيص هذا
بذاته بال شرط كون علة له أو ال كون علة له ممكنة الوجود،  وحبيث ال ميتنع له وجود؛ وإال ملا وجد بالعلة فذاته

 .العلةب وإمنا جيب ال حمالة

وإما واجباً من شيء غريه، فإذا حصل له  مث العلة كما قد تبني ال جيوز أن جيب ا، بل يكون إما واجباً بذاته
فيكون املعلول باعتبار ذاته ممكناً وأما العلة فباعتبار ذاا إما  الوجوب به فحينئذ يصح أن يكون عنه وجوب غريه،

باملعلول، واملعلول  وده أحق من وجود املمكن وإن كان ممكناً وليس جيبممكناً، فإن كان واجباً فوج واجباً وإما
بالقياس إىل املعلول، واملعلول ال يصري ذاته واجبة إال  جيب به وبعد وجوبه، فتكون العلة إذا صار ذاا واجبة مل يكن

 به هو واجباً، واملعلول غريذات العلة نظر قد وجب به ال يتناول ذات املعلول بل يكون  بالقياس إليها، فيكون إىل

فيكون للعلة اختصاص  ملحوظ بعد، وذات املعلول ال تكون إال ممكنة، وال جيب إال ا، تالحظ مقيسة بالعلة،
ويكون إذا كان للمعلول وجوب كان العلة  بوجوب، وال يكون للمعلول إال اإلمكان فقط عند ذاك اإلختصاص،
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وجودها ووجب وجود املعلول، فيكون وجب ال عن ذات العلة وهذا  باوالً وإال لكانت العلة بعد ممكنة مل جي
 باعتبار ذاته ومن حيث مل تضف إىل املعلول واملعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ حمال، فيكون للعلة وجوب

فاملعلول . بعدمضافة إىل املعلول  كانت العلة ال جتب عنه بل بذاته أو بإضافة إىل غريه ال إليه، ومن حيث العلة غري
مضافة إليه، فتصري العلة، هلذه املعاين الثالثة، أوىل بالوجود  ليس جيب وجوده، بل إمنا جيب وجوده من حيث العلة

املعطى  فبني أن املبدأ. أحق من املعلول، وألن الوجود املطلق إذا جعل وجود شيء صار حقيقياً من املعلول، فالعلة
لغريه احلقيقة، صح أنه احلق بذاته، وصح  قية، فإذا صح أن ههنا مبدأ أوالً هو املعطيللحقيقة املشارك فيها أوىل باحل

حصل العلم به كان العلم احلق مطلقاً بالنحو الذي يقال للعلم حق، وهو  أن العلم به هو العلم باحلق مطلقاً؛ وإذا
 .إىل املعلوم الذي بالقياس

  الفصل الرابع

 رية والغائبةيف العلل األخرى العنصرية والصو

 الفاعلي، ولنشرح اآلن القول يف املبادئ األخر، فأما العنصر فهو الذي فيه قوة وجود فهذا ما نقوله يف املبدأ

للوح إىل الكتابة، وهو  فتارة يكون كما: إن الشيء تكون له هذه احلالة مع شيء آخر على وجوه: الشيء، فنقول
 .كان له عنه فيه وال زوال أمرأنه مستعد لقبول شيء يعرض له من غري تغري 

لقبول شيء يعرض له من غري أن يتغري من  وتارة يكون كما للشمعة إىل الصنم، وللصيب إىل الرجل، وهو أنه مستعد
 .غري ذلك أو" كم"أو " أين"أحواله شيء، إال حركة يف 

 .جوهره وتارة يكون كما للخشبة إىل السرير، فإنه ينقصه بالنحت شيئاً من

 .فساد جوهره يكون مثل ما لألسود إىل األبيض، فإنه يستحيل ويفقد كيفيته من غريوتارة 

 .يفسد وتارة يكون كما للماء إىل اهلواء، فإنه يكون اهلواء عنه بأن

انسالخات حىت يستعد لقبول صورة  وتارة يكون كما للمين إىل احليوان، فإنه حيتاج أن ينسلخ عن صور له
 .لخمروكذلك احلصرم ل. احليوان

 .للمادة األوىل إىل الصورة، فإا مستعدة لقبوهلا متقومة بالفعل وتارة يكون كما

ذلك  اهلليلجة إىل املعجون، فإنه ليس عنه وحده يكون املعجون، بل عنه وعن غريه فيكون قبل وتارة يكون مثل
 .جزءاً بالقوة

   
املعجون بضرب من   أن األول إمنا يكون عنهيكون كما للخشب واحلجارة إىل البيت، فإنه كاألول، إال وتارة

للعدد، وقد جيعل قوم املقدمات كذلك  ومن هذا اجلنس أيضاً اآلحاد. االستحالة، وهذا ليس فيه إال التركيب
القياس، وأما النتيجة فليست صورة يف املقدمات، بل شيئاً يلزم  بل املقدمات كذلك لشكل. النتيجة، وذلك غلط
 .تفعلها يف النفس عنها، كأن املقدمات
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 .تكون حاملة للقوة بوحدانيتها أو بشركة غريها فعلى هذه األحناء جند األشياء احلاملة للقوة، فإا إما أن

حيتاج فيما يكون منها إال إىل اخلروج بالفعل لذلك فقط، وهذا هو الذي باحلري أن  فإن كانت بوحدانيتها فإما إال
مل يكن له قوام مل جيز  يه، وجيب أن يكون ملثل هذه بنفسه بالفعل قوام، فإنه إنموضوعاً بالقياس إىل ما هو ف يسمى

بالفعل؛ فإن كان إمنا يصري قائماً مبا حيله فقد كان فيه  أن يكون متهيئاً لقبول احلاصل فيه، بل جيب أن يكون قائماً
كان  ل مضافاً إليه أو يكون وروده يبطل مابه يقوم، وإما أن يكون الثاين ليس مما يقومه ب شيء حيله قبل ما حله ثانياً

إىل زيادة شيء، فإما أن يكون  وأما إن كان حيتاج. فهذا قسم.يقيمه قبله فيكون قد استحال، وقد فرضناه مل يستحل
كمية أو وضعية و جوهرية، وإما إىل فوات أمر آخر من  إىل حركة فقط، إما مكانية وإما حركة كيفية أو حركة

 .ذلك  كيف أو غريجوهره من كم أو

يكون تركيب من اجتماع فقط، وإما  وأما الذي يكون مبشاركة غريه فيكون ال حمالة فيه اجتماع وتركيب، فإما أن
. فإما أن ينتهي إىل الغاية وتغري واحد، أو بتغريات كثرية وكل ما فيه تغري. أن يكون مع ذلك استحالة يف الكيف

الكون منه بالتركيب وهو يف الشيء أسطقساً، وهو الذي ينحل إليه الذي يكون  وقد جرت العادة بأن يسمى
املوجودة فيه وقد حد  فإن كان جسمانياً فهو أصغر ما ينتهي إليه القاسم يف القسمة إىل املختلفات الصور أخرياً،

 تتكون من ومن رأى أن األشياء إمنا. بالصورة بأنه الذي منه ومن غريه تركب الشيء وهو فيه بالذات وال ينقسم
األوىل، وخصوصاً الواحد واهلوية فقد جعلوها أوىل املبادئ باملبدئية، ألا  األجناس والفصول جعلها االسطقسات

بأن يكون جواهر  ولو أنصفوا لعلموا أن القوام بالذات إمنا هو لألشخاص، فما يليها أوىل. كلية وجنسية أشدها
 .وقائمات بأنفسها، وأا أوىل بالوجود أيضاً

ومل جير  إن الشيء كان عن العنصر يف مواضع،: قد جرت العادة يف مواضع بأن يقال: النعصر فنقول ولنعد إىل أمر
وأن ينسب الكائن إىل . كاتب كان من اإلنسان: إنه كان من اخلشب باب، وال يقال: يف مواضع، فإنه يقال

. إن هذا كاتب إنساين: ا باب خشيب، وال يقالإن هذ املوضوع يف مواضع، وأن ال ينسب يف مواضع، فيقال، تارة،

 يتحرك إليه البتة ومل يتغري يف قبول الشيء، فإم حينئذ ال يقولون دائماً إنه كان فأما األول، فإذا وجدوا املوضوع مل

ري كان عن غ: امساً، فيقولون وإذا تغري خصوصاً فيما ال جيدون للعدم منه. عن العدم، كما يقولون عن غري الكاتب
وأما . األكثر إذا كان املوضوع قد يصلح غريه للصورة وأما بالنسبة إىل املوضوع فإمنا يستعمل يف. املوضوع

كان منها، إمنا يشتق منها االسم، واملوضوع قد يكون مشتركاً للكل وقد يكون  الصورة فال ينسب إليها، وال يقال
 .لرب وغري ذلكلعدة أمور، مثل العصري للخل واخلمر والطال وا مشتركاً

العناصر  حيث هو عنصر، إمنا له القبول فقط، وأما حصول الصورة فله من غريه، وما كان من وكل عنصر فإنه من
فقد تبني لنا يف مواضع . وليس كذلك أو القوابل مبدأ احلركة إىل األثر موجود يف نفسه ظن أنه متحرك إليه بنفسه،

وقابالً لشيء واحد من غري أن يتجزأ ذاته، لكن العنصر إذا كان مبدأ  اعالًأخرى أنه ال جيوز أن يكون شيء واحد ف
خارج ومل  كان متحركاً عن الطبيعة، وكان ما يكون منه طبيعياً، وإذا كان مبدأ احلركة فيه من حركته فيه بذاته

ذا مجل ما نقوله يف جتارياً جمراه، فه يكن له أن يتحرك إىل ذلك الكمال من نفسه كان ما يكون منه صناعياً أو
 .العنصر
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 .املعىن لكل معىن بالفعل يصلح أن يفعل حىت تكون اجلواهر املفارقة صوراً ذا قد يقال صورة: وأما الصورة فنقول
   

ويقال . صوراً صورة لكل هيئة وفعل يكون يف قابل وحداين أو بالتركيب حىت تكون احلركات واألعراض ويقال
ويقال صورة ملا تكمل به املادة . واألعراض صوراً  بالفعل فال تكون حينئذ اجلواهر العقليةصورة ملا تتقوم به املادة

الصورة وما يتحرك ا إليها بالطبع، ويقال صورة خاصة ملا حيدث يف املواد  وإن مل تكن متقومة ا بالفعل، مثل
الكلي  وتكون كلية. ميع ذلكويقال صورة لنوع الشيء وجلنسه ولفصله وجل. من األشكال وغريها بالصناعة

 .والتدوير صورة لألجزاء أيضاً، والصورة قد تكون ناقصة كاحلركة وقد تكون تامة كالتربيع

ويف الصناعة أيضاً، فإن الصناعة . خمتلفة وقد علمت أن الشيء الواحد يكون صورة وغاية ومبدأ فاعلياً من وجوه
صورة احلركة إىل صورة البيت، وذلك هو املبدأ الذي يصدر عنه نفسه  هي صورة املصنوع يف النفس، فإن البناء يف

 والفاعل. مادة البيت، وكذلك الصحة هي صورة الربء، ومعرفة العالج هي صورة اإلبراء حصول الصورة يف

الصورة اليت يف ذاته يتبعها  الناقص حيتاج إىل حركة وآالت حىت يصدر ما يف نفسه حمصالً يف املادة، والكامل فإن
صورها عند العلل املتقدمة للطبيعة بنوع، وعند الطبيعة  جود الصورة يف مادا ويشبه أن تكون األمور الطبيعيةو

 .تعلم هذا بعد على طريق التسخري بنوع، وأنت

تكون الغاية يف بعض األشياء يف نفس الفاعل  وأما الغاية فهي ما ألجله يكون الشيء، وقد علمته فيما سلف، وقد
بعض األشياء يف شيء غري الفاعل، وذلك تارة يف املوضوع مثل غايات  ح بالغلبة، وقد تكون الغاية يففقط كالفر

فالن  عن رؤية أو طبيعة، وتارة يف شيء ثالث كمن يفعل شيئاً لريضي به فالن، فيكون رضاء احلركات اليت تصدر
الغايات التشبه بشيء آخر،  ومن. ة أخرىغاية خارجة عن الفاعل والقابل، وإن كان الفرح بذلك الرضى أيضاً غاي

 .أيضاً غاية واملتشبه به من حيث هو متشوق إليه غاية، والتشبه نفسه

  الفصل اخلامس

 يف إثبات الغاية

وتعريف الوجه الذي تتقدم به الغاية على سائر  وحل شكوك قيلت يف إبطاهلا، والفرق بني الغاية وبني الضروري
قد بان، مما سلف لنا من القول، أن كل معلول فله مبدأ، وكل حادث فله  إنه: ه فنقولالعلل والوجه الذي تتأخر ب

ههنا مثل  يتبني بعد أن كل حتريك فله غاية ما، فإن ههنا ما هو عبث، وههنا ما هو اتفاق، وأيضاً مادة وصورة، ومل
قد : مث لقائل أن يقول.  ظاهر الظنيف حركة الفلك، فإن ال غاية هلا يف ظاهر األمر، والكون والفساد ال غاية هلما

ابتداء ابتداء، فال يكون باحلقيقة غاية ومتام، ألن الغاية باحلقيقة ما  جيوز أن يكون لكل غاية غاية، كما يكون لكل
تتناهى، كنتائج  وقد جند أشياء هي غايات أخرى إىل غري النهاية، فإن ههنا أشياء يظن أا غايات وال يسكن لديه،

موجودة لكل فعل، فلم جعلت علة متقدمة  لنترك أن الغاية: مث لقائل أن يقول. ن القياسات وال تتناهىتترادف ع
نتكلم فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الغاية واخلري شيء واحد أم  وهو باحلقيقة معلولة العلل كلها؟ ومما يليق أن
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: ونقول ك األول املنسوب إىل االتفاق والعبث فنحلهأما الش: الفرق بني اجلود واخلريية؟ فتقول خيتلف؟ وأيضاً ما

العبث فيجب أن نعرف أن كل حركة  وأما بيان أمر. أما حال االتفاق وأنه غاية ما فقد فرغ منه يف الطبيعيات
ذي فاملبدأ القريب هو القوة احملركة اليت يف عضلة العضو، واملبدأ ال .ارادية فلها مبدأ قريب، ومبدأ بعيد، ومبدأ أبعد

الفكر النطقي  فغذا ارتسم يف التخيل أو. من القوة الشوقية، واألبعد من ذلك هو التخيل أو التفكر يليه هو اإلمجاع
اليت يف االعضاء، فرمبا كانت الصور املرتسمة  صورة ما، فتحركت القوة الشوقية إىل اإلمجاع، خدمتها القوة احملركة

نتهي إليها احلركة؛ ورمبا كانت شيئاً غري ذلك؛ إال أنه ال يتوصل إليه إال ت يف التخيل أو الفكر هي نفس الغاية اليت
 .إىل ما تنتهي إليه احلركة، أو تدوم عليه احلركة باحلركة

ضجر عن املقام يف موضع ما، وختيل يف نفسه صورة موضع آخر، فاشتاق إىل املقام  أن اإلنسان رمبا: مثال األول
 .للعضلة  إليه، فكان متشوقه نفس ما انتهى إليه حتريك القوى احملركةفتحرك حنوه، فانتهت حركته فيه،
   

املكان الذي يقدر  أن اإلنسان قد يتخيل يف نفسه صورة لقائه لصديق له، فيشتاقه، فيتحرك إىل: الثاين ومثال
األول الذي نزع انتهت إليه حركته نفس املتشوق  مصادفته فيه، فتنتتهي حركته إىل ذلك املكان، وال تكون نفس ما

 .وحيصل بعده، وهو لقاء الصديق إليه بل معىن آخر، لكن املتشوق يتبعه،

تأمل أن الغاية اليت تنتهي إليها احلركة يف كل حال من حيث  فقد عرفت هذين القسمني، وتبني لك من ذلك بأدىن
األعضاء   وليس للقوة احملركة اليت يفأوىل حقيقية للقوة الفاعلة احملركة اليت يف األعضاء، هي غاية احلركة، هي غاية

أن يكون ذلك األمر غاية أوىل للقوة  غاية غريها، لكنه رمبا كان للقوة اليت قبلها غاية غريها، فليس جيب دائماً
 دائماً جيب أن ال يكون، بل رمبا كان، ورمبا مل يكن، كما تبني لك يف ختييلية كانت أو فكرية، وال أيضاً: الشوقية

 .املثالني

 .خمتلفة أما األول منهما فكانت الغاية فيهما واحدة، وأما الثاين فكانت

ايضاً مبدأ أول لتلك احلركة، فإنه ال ميكن أن  والقوة احملركة اليت يف األعضاء مبدأ حركة ال حمالة، والقوة الشوقية
عث إليه إنبعاثاً نفسانياً يكون ألن الشيء الذي ال تنبعث إليه القوة مث تنب تكون حركة نفسانية ال عن شوق البتة،

حمركة يف عضل  فإذن كل حركة نفسانية مبدؤها األقرب قوة. نفساين ال حمالة قد حدث بعد ما مل يكن بتشوق
-  كما علم يف علم كتاب النفس-األعضاء، ومبدؤها الذي يليه شوق، والشوق  تابع لتخيل أو فكر ال حمالة،  

 .راًفيكون املبدأ األبعد ختيالً أو فك

 .مبادئ للحركات النفسانية فإذن ههنا

 .منها واجبة بأعياا ضرورة

 .بأعياا ضرورة ومنها غري الواجبة

 .الشوقية هي القوى احملركة يف األعضاء، والقوة: والواجبة ضرورة

ل مبدأ وال فكر أو فكر وال ختيل ولك هي التخيل والفكر، فإنه ليس جيب ال حمالة أن يكون ختيل: وغري الواجبة
احلركة اإلرادية له غاية ال بد منها، واملبدأ الذي منه بد توجد احلركة  حركة غاية ال حمالة واملبدأ الذي ال بد منه يف
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 أعين الشوقية -بعده   واملبدءان اللذان- وهو القوة احملركة -غايته؛ فإن اتفق أن يتطابق املبدأ األقرب  خالية عن
 .الغاية للمبادئ كلها، وكان ذلك غري عبث ال حمالة  كانت اية احلركة هي- رية مع التخيل أو الشوقية مع الفك

يكون ما هو الغاية الذاتية للقوة احملركة غاية، ذاتية للقوة الشوقية، وجب ضرورة  وإن اتفق أن خيتلف؛ أعين أن ال
ألنا قد أوضحنا أن احلركة  و؛ وذلكيكون للقوة الشوقية غاية أخرى بعد الغاية اليت يف القوة احملركة اليت للعض أن

وإذا مل يكن ملنتهى احلركة كان لشيء آخر غريه ال  اإلرادية ال تكون بال شوق وكل ما هو شوق فهو شوق لشيء،
 .ألجله احلركة فيجب أن يكون بعد انتهاء احلركة حمالة، وإذا كان ذلك الشيء يراد

احلركة، ويكون الشوق التخيلي والفكري قد تطابقا عليها، فبني حتصل بعد اية  وكل اية تنتهي إليها احلركة أو
الغاية املتشوقة املتخيلة وال  غاية إرادية، وليست بعبث البتة، وكل اية تنتهي إليها احلركة وتكون هي بعينها أا

 .العبث تكون املتشوقة حبسب الفكرة، فهي اليت تسمى

إما أن يكون التخيل وحده هو املبدأ  :وق ختيلي غري فكري، فال ختلووكل غاية ليست هي اية احلركة ومبدؤها تش
 .حلركة الشوق

 .التنفس أو حركة املريض أو التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل

 .روية أو التخيل مع خلق وملكة نفسانية داعية إىل ذلك الفعل بال

 .عبثاً فإن كان التخيل وحده هو املبدأ للشوق مسي ذلك الفعل جزافاً، ومل يسم

 .طبيعياً وإن كان ختيل مع طبيعة مثل التنفس، مسي ذلك الفعل قصداً ضرورياً أو

يتقرر باستعمال األفعال، فما يكون  وإن كان ختيل مع خلق وملكة نفسانية مسي ذلك الفعل عادة، ألن اخللق إمنا
 .بعد اخللق يكون عادة ال حمالة

بعدها وينحو التشوق  اية احلركة موجودة ومل توجد الغاية األخرى اليتالغاية اليت للقوة احملركة وهي  وإذا كانت
قدر فيه مصادفة الصديق ومل يصادفه  وهي غاية الشوق فيسمى ذلك الفعل باطالً، كمن حصل يف املكان الذي

 .الثانية دون الغايةاملتشوقة دون القوة احملركة وبالقياس إىل الغاية األوىل  هناك، فسمي فعله باطالً بالقياس إىل القوة

 .البتة هو قول كاذب قول من يقول إن العبث فعل من غري غاية: وإذا تقررت هذه املقدمات فنقول

 .مظنون خرياً، هو قول كاذب وقول القائل أيضاً إن العبث فعل من غري غاية البتة هي خري أو
   

بالقياس إىل ما ليس  قياس إىل ما هو مبدأ حركته، الفإن الفعل إمنا يكون بال غاية إذا مل يكن له غاية بال أما األول
باللحية، فمبدأ حركته القريبة هو القوة اليت يف  وما مثل به يف الشك من اللعب. مبدأ حركته، وإىل أي شيء اتفق

 فكر، وليس مبدؤه فكراً البتة، فليس فيه غاية فكرية، وقد حصلت فيه الغاية العضلة، والذي قبله تشوق ختيلي بال

غاية، وأنه إمنا ال يتحرك إىل  للتشوق التخيلي وللقوة احملركة، فبين أن هذا الفعل حبسب مبدئه احملرك، منته إىل اليت
 .غاية حبسب ما ليس مبدأه احملرك

 هذا يصدر ال عن شوق ختيلي، فإن كان فعل نفساين كان بعد ما مل يكن، فهناك شوق ما ال وال جيب أن يظن أن

البطالن، أو كان ثابتاً  فساين، وذلك مع ختيل ما، إال أن ذلك التخيل رمبا كان غري ثابت بل سريعحمالة، وطلب ن
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أنه قد ختيل؛ وذلك ألن التخيل غري الشعور بأنه  ولكن مل يشعر به، فليس كل من ختيل شيئاً يشعر مع ذلك وحيكم
 .مر إىل غري النهايةيتبعه شعور بالتخيل لذهب األ وهذا ظاهر، ولو كان كل ختيل. قد ختيل

 إما عادة، وإما ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إىل هيئة أخرى،: الشوق علة ما ال حمالة وأما الثاين فألن النبعاث هذا

 .وإما حرص من القوى احملركة واحملسة على أن يتجدد هلا فعل حتريك وإحساس

. احليوانية والتخييلية جلديد لذيذ، أعين حبسب القوةلذيذة، االنتقال من اململول لذيذ، واحلرص على الفعل ا والعادة

املظنونة خرياً، حبسب اإلنساين فإذا كان املبدأ ختيالً  واللذة هي اخلري احلسي، والتخييلي، واحليواين، باحلقيقة وهي
خرياً   مل يكنحمالة خرياً ختيلياً حيوانياً فليس إذن هذا الفعل خالياً عن خري حبسبه، وإن حيوانياً فيكون خريه ال

 .جزئية ال تضبط حقيقياً أي حبسب العقل مث رواه هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من احلركات

وبني الضروري الذي هو أحد الغايات اليت  وأما الشك الذي يليه فينكشف بأن نعرف الفرق بني الغاية بالذات
 .لذاا، والضروري أحد ثالثة أمورالغاية اليت تطلب  والفرق بينهما أن الغاية بالذات هي. بالعرض

 .توجد الغاية على أنه علة للغاية بوجه؛ مثل صالبة احلديد حىت يتم القطع به إما أمر ال بد من وجوده حىت

للعلة؛ مثل أنه ال بد من أن  أمر ال بد من وجوده حىت توجد الغاية ال على أنه علة للغاية، بل على أنه أمر الزم وإما
جسم أدكن ال لدكانته، لكن ألنه كان الزماً للحديد  حىت يتم القطع به؛ وإمنا مل يكن بد منيكون جسم أدكن 

 .الذي ال بد منه

التوليد، مث التوليد يتبعه  بد من وجوده الزماً للعلة الغائية نفسها؛ مثل أن العلة الغائية يف التزويج مثالً وإما أمر ال
وقد . غايات بالعرض الضروري، ال بالعرض اإلتفاقي  فهذه كلها.حب الولد ويلزمه، ألن التزويج كان ألجله

 .موضع آخر علمت الغايات العرضية االتفاقية يف

األقسام، فإنه مثالً ملا كان جيب يف الغاية  واعلم أن وجود مبادئ الشر يف الطبيعة، هو من القسم الثاين من هذه
جوده اخلريي، وكان الوجود الذي للمركبات من العناصر، ممكن الوجود و  أن يؤتى كل-  اليت هي اجلود - اإلهلية 

والنار واهلواء،  تكون املركبات إال من العناصر وكان ميكن أن تكون العناصر هلا إال األرض واملاء وكان ال ميكن أن
رقة، لزم ذلك املقصودة ا إال أن تكون حمرقة مف وكان ال ميكن أن تكون النار على اجلهة املؤدية إىل الغاية اخلريية

 .وتفسد كثرياً من املركبات ضرورة أن يكون حبيث تضر الصاحلني
   

متناهية  أما أشخاص الكائنات الغري: خرجنا عن غرضنا، فلنعد إليه، ولنجب عن الشك املورد فنقول وكأنا قد
هو اإلنسان أو الفرس اجلوهر الذي  فليست هي بغايات ذاتية يف الطبيعة، ولكن الغايات الذاتية هي مثالً أن يوجد

ثابتاً، وكان هذا ممتنعاً يف الشخص الواحد املشار إليه، ألن كل  أو النخلة، وأن يكون هذا الوجود وجوداً دائماً
فالغرض  الفساد، وأعين الكائنات من اهليويل اجلسمانية، وملا امتنع يف الشخص استبقى بالنوع، كائن يلزمه ضرورة

معني، وهو العلة التمامية لفعل  اإلنسانية مثالً، أو غريها،أو الشخص منتشر يف غرياألول إذن هو بقاء الطبيعة 
يف حصوله باقياً من أن يكون أشخاص بعد أشخاص بال اية،  الطبيعة الكلية؛ وهو واحد، لكن هذا الواحد ال بد له

 لى أنه عرض بنفسه، ألنه لوبالعدد غرضاً على املعىن الضروري من القسم األول، ل ع فيكون ال تناهي األشخاص
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 .بالنسل أمكن أن يبقى اإلنسان دتئماً كما تبقى الشمس والقمر ملا احتيج إىل التوالد والتكاثر

معىن كا شخص، وإمنا يذهب بال  على أنه وإن سلمنا أن الغرض ال تناهي األشخاص كان ال تناهي األشخاص غري
الغاية باحلقيقة ههنا موجودة، وهي وجود شخص منتشر، أو  إذناية شخص بعد شخص، ال ال تناه بعد ال تناه؛ ف

الذي يؤدي إىل شخص آخر إىل ثالث إىل رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكلية؛  ال تناهي األشخاص مث الشخص
يت هي الطبيعة اجلزئية ال للطبيعة اجلزئية فهذه هي غاية للطبيعة اجلزئية فليس غريها بعدها غرضاً وغاية لتلك بل

 .غايتها

 .بشخص واحد وأعين بالطبيعة اجلزئية القوة اخلاصة التدبري

وأنت . وهو املدبرة لكلية ما يف الكون وأعين بالطبيعة الكلية القوة القابضة من جواهر السماويات كشيء واحد
 .تعلم هذه كلها بعد هذا

الغرض يف تلك  وأيضاً فإن. مت يف الطبيعياتالذاهبة إىل غري النهاية فإا واحدة باإلتصال كما عل وأما احلركة
الذي نصفه بعد، وهذا الدوام معىن  احلركة ليس هو نفس احلركة مبا هي هذه احلركة، بل الغرض هناك الدوام

 .بغري اية واحد إال أنه متعلق الوجود بأشياء لنسلم أن عددها

العلة الغائية تتناهى وتقف، أن العلة الغائية اليت  إن: وأما حديث املقدمات والنتيجة، فيجب أن يعلم أن املراد بقولنا
وال جيوز أن يكون فاعل طبيعي أو اختياري يفعل فعالً يروم به بعينه غاية بعد  حبسب فاعل واحد فعل واحد تتناهى،

 .غري أن يقف عند اية غاية من

عل فلعالً غري الفاعل الذي كان حبسب ويصري حبسب لك ف وأما املبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل،
واملوضوع غريه، فيجوز أن تتكثر غاياته ويكون له حبسب كل كون منه فاعالً  الفعل اآلخر، وإن مل يكن بالذات

 .وإن جاز أن يعترب له كونه فاعالً إألى غري النهاية، كانت غاياته بغري اية غاية أخرى،

مبتدأ، وللنفس   الذي يكون على مطلوب حمدود، وكل تركيب قياس فعلالنتيجة هي علة غاية متامية للقياس مث
ويف كل واحد من مرات كونه  حبسب كل قياس فعل مستأنف يصدر عنه استحقاق أن يقال له فاعل مستأنف،

 .النهاية إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة ال حمالة فاعالً غاية حمدودة بعينها ال جيوز أن تكون ذاهبة إىل غري

وتفرض موجوداً، وفرق بني الشيء واملوجود، وإن . يعلم أن الغاية تفرض شيئاً ما الشك الذي يليه فينحل بأنوأ
. من اإلنسان ال يكون إال موجوداً، كالفرق بني األمر والزمه، وقد علمت هذا وحتققته فاستأنف تأمله كان الشيء

األعيان أو يف النفس بالقوة شيء من  و عام يففإن لإلنسان حقيقة هي حده وماهيته من غري شرط وجود خاص أ
 .ذلك أو بالفعل

 العلة هلا حقيقة وشيئية، فالعلة الغائية هي يف شيئيتها سبب ألن تكون سائر العلل وكل علة فإا من حيث هي تلك

ية من العلة بالفعل، فكأن الشيئ موجودة بالفعل علالً، والعلة الغائية يف وجودها مسببة لوجود سائر العلل علالً
شيئيتها، لكن شيئيتها ال تكون علة ما مل حتصل متصورة يف  الغائية علة علة وجودها، وكأن وجودها معلول معلول

 .إليها وال علة للعلة الغائية يف شيئيتها إال علة أخرى غري العلة اليت حترك إليها أو يتحرك النفس أو ما جيري جمراها،

 .يف شيئيتهيكون معلوالً : واعلم أن الشيء
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 .وجوده ويكون معلوالً يف

 .واحدة فاملعلول يف شيئيته مثل االثنينية، فإا يف حد تكوا اثنينية معلولة

 .واملعلول يف ظاهر وجوده ظاهر ال خيفى
   

 .يكون للشيء أمر حاصل موجود يف شيئيته مثل العددية لالثنينية وكذلك قد

 .ئيته مثل كون التربيع يف اخلشب أو احلجرزائداً ألمر زائد على شي وقد يكون األمر

لوجود بعضها دون  الطبيعية علة لشيئية كثري من الصور واألعراض، أعين اليت ال يتجدد إال ا، وعلة واألجسام
 .شيئية كما يظن أن احلكم يف التعليمات كذلك

ما  ة، وكذلك قبل الصورة من جهةأن العلة الغائية يف الشيئية قبل العلل الفاعلة والقابل فقد سهل لك أن تفهم
أما يف نفس . قبل العلل األخرى الصورة علة صورية مؤدية إليها، وكذلك أيضاً العلة الغائية يف وجودها يف النفس

وأما يف نفس غري الفاعل فليس . وطلب القابل، وكيفية الصورة الفاعل فألا توجد أوالً مثيتصور عنده الفاعلية،
 ضروري، فإذن يف اعتبارالشيئية واعتبار الوجود يف العقل ليست علة أقدم من الغائية بل آلخرلبعضها ترتيب على ا

لوجودها؛ وليست العلة الغائية  هي علة لصريورة سائر العلل علالً، ولكن وجود العلل األخرى بالفعل علالً، علة
 .علل؛ وباجلهة األخرى هي معلولة العللهي علة، هي علة ال علة على أا موجودة، بل على أا شيء فباجلهة اليت

الكون  الغائية يف الكون، وأما إذا كانت العلة الغائية ليست يف الكونولكن وجودها أعلى من هذا إذا كانت العلة
الذي هو احلصول والوجود؛  على ما سيتضح يف موضعه فال يكون شيء من العلل األخرى علة هلا وال يف الواحد

علة غائية ولكن ألا ذات كون؛ ولو كانت ليست  غائية ليست معلولة لسائر العلل ال ألافتكون إذن العلة ال
إذا اعتربت كوا علة غائية فتجدها علة لسائر العلل يف أن تكون علالً مثل  ذات كون، ملا كانت معلولة البتة، وأما

الذي بالذات للعلة  وجودة يف أنفسها؛ فإذنعلة فاعلية وعلة قابلية وعلة صورية، ال يف أن تكون كائنة وم أن تكون
جهة أن معناها قد يكون واقعاً يف الكون أن  الغائية مبا هي علة غائية، أن تكون علة لسائر العلل ويعرض هلا من

 .يكون معلوالً من جهة الكون

 .يعينيللطب لك أنه كيف يكون الشيء علة ومعلوالً، على أنه فاعل وغاية، وهذا من املبادئ فقد تبني

غاية تكون : فعل الفاعل تنقسم إىل قسمني إن الغاية اليت حتصل يف: وأما البحث الذي بعد هذا فينكشف مبا نقوله
 .للفعل صورة أو عرضاً يف منفعل قابل

حمالة؛ ألا إن مل تكن يف الفاعل وال يف  وغاية ال تكون صورة وال عرضاً يف منفعل قابل البتة فتكون يف الفاعل ال
 .جوهراً حدث من مادة وال من مادة، فال يكون هلا وجود البتة نفعل، وليس جيوز أن يكون ما يقوم بنفسهامل

وإليها يتوجه  اإلنسانية يف املادة اإلنسانية، فإا غاية للقوة الفاعلة للتصوير يف مادة اإلنسان، فمثال األول صورة
 .فعلها وحتريكها

ويشبه . الذي هو مبدأ حلركة كونه، وليس هو البتة صورة يف البيت ملستبين البيتومثال الثاين االستكنان، فإنه غاية 
املادة ليس  القريب املالصق لتحريك املادة صورة يف املادة، وأن يكون ما ليس غايته صورة يف أن تكون غاية الفاعل
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عاطاة وما غايته معىن ليس صورة املادة املت مبدأ قريباً للحركة مبا هو كذلك، فإن عرض أن يكون ما غايته صورة يف
تكون بالعرض، مثل أن يكون اإلنسان يبين بيتاً ليسكن فيه؛ فإنه من جهة ما  يف تلك املادة شيئاً واحداً، فإن وحدته

فيكون الغاية ملا هو  السكن داع إىل البناء وعلة أوىل للبناء، ومن جهة ما هو بناء معلول ملا هو مستكن، هو طالب
اإلنسان الواحد املستكن الباين غايته مبا هو مستكن  وإذا كان كذلك فيكون أيضاً يف. لغاية ملا هو بانمستكن، غري ا

 .غري غايته مبا هو بان

احلصول بالفعل والوجود؛  أما القسم األول فإن للغاية نسبة إىل أمور كثرية هي قبلها يف: تقرر هذا فنقول وإذ قد
ونسبة إىل القابل، وهي بالفعل قابل، ونسبة إىل احلركة؛  إىل القابل، وهي بالقوة؛ألا هلا نسبة إىل الفاعل، ونسبة 

 وبقياسها إىل احلركة اية وليست بغاية؛ ألن الغاية اليت ألجلها الشيء ويؤمها الشيء فهي بقياسها إىل الفاعل غاية

بقياسها إىل القابل املستكمل   وهيال يبطل مع وجودها الشيء، بل يستكمل ا الشيء واحلركة تبطل مع انتهائها؛
واخلري الذي يقابله هو الوجود واحلصول بالفعل، وبالقياس  به وهو بالقوة خري يصلحه؛ ألن الشر هو العدم لكماله،

 .صورة إىل القابل وهو بالفعل
   

وقد بان أا . ية احلركةا الغاية اليت حبسب القسم الثاين فبين أا ليست صورة للمادة املنفعلة، وال هي نفس وأما
ا الفاعل من الذي بالقوة إىل الذي بالفعل، والذي  تكون صورة أو عرضاً يف الفاعل، ويكون ال حمالة قد خرج

 فتكون إذن هذه الغاية خرياً بالقياس. يقارنه شر، والذي بالفعل هو اخلري الذي يقابله بالقوة هو ألجل العدم الذي

وفاعل، كانت غاية، وإذا  ات القابل؛ فإذا نسبت إىل الفاعل من جهة ما هو مبدأ حركةإىل ذات الفاعل، ال غلى ذ
كانت خرياً إذا كان ذلك اخلروج من القوة إىل  نسبت إليه من جهة ما هو خارج ا من قوة إىل الفعل ومستكمل،

عقلية، وأما إن كانت ختيلية الوجود، وكانت احلركة طبيعية أو اختيارية  الفعل يف معىن نافع يف الوجود أو بقاء
غاية، وباعتبار آخر  يكون خرياً حقيقياً، بل قد يكون خرياً مظنوناً، فيكون إذن كل غاية فهي باعتبار فليس جيب أن

 .التمامية خري إما مظنون وإما حقيقي، فهذا هو حال اخلري والعلة

القابل املستكمل به، وقياس إىل الفاعل الذي  إىليعلم أن شيئاً واحداً له قياس  وأما احلال اجلود واخلري فيجب أن
الذي يصدر عنه، حبيث ال يوجب أن يكون الفاعل منفعالً به أو بشيء يتبعه  يصدر عنه، وإذا كان قياسه إىل الفاعل

يف اللغات إفادة  إىل الفاعل جوداً وإىل املنفعل خرياً؛ ولفظة اجلود وما يقوم مقامها موضوعها األول كان قياسه
بدالً قيل له مبايع أو معاوض، وباجلملة معامل، وألن  ملفيد لغريه فائدة ال يستعيض منها بدالً، وأنه إذا استعاض منهاا

 األحوال املستحسنة ال تعد عند اجلمهور من األعواض، بل إما جواهر وإما أعراض الشكر والثناء والصيت وسائر

مبايعاً وال معاوضاً، وهو  يربح منها شكراً هو أيضاً جواد وليسيقرروا يف موضوعات يظن أن املفيد غريه فائدة 
مالياً، إما من جنسه، وإما من غري جنسه، أو شكراً، أو  يف احلقيقة معاوض؛ ألنه أفاد واستفاد سواء استفاد عوضاً

يف   يكن مجيل احلالصار فاضالً حمموداً، بأن فعل ما هو أوىل وأحرى الذي لو مل يفعله مل ثناء يفرح به، أو استفاد أن
 .فضيلته

من حيسن إىل غريه بشيء من هذه اخلريات  لكن اجلمهور ال يعدون هذه املعاين يف األعواض، فال ميتنعون عن تسمية
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ثناء، جواداً؛ ولو فطنوا هلذا املعىن مل يسموه جواداً، إذ الواحد منهم إذا  املظنونة أو احلقيقية اليت حيصل له بذلك
احملسن إليه جواداً إذ   وإن كان شيئاً غري املال، ففطن له، استخف املنة أو أنكرها وأىب أن يكونإليه لعوض أحسن

كماالً يف جوهره أو يف أحواله من غري ان يكون  كان فعله لعلة، فإذا حقق وحصل معىن اجلود كان إفادة الغري
ه عوض فليس جبواد، وكل مفيد للقابل يفعل فعالً لغرض يؤدي إىل شب بإزائه، عوض بوجه من الوجوه، فكل فاعل

 .غاية أخرى حيصل باخلري الذي أفاده إياه فليس جبواد صورة أو عرضاً وله

يف املقصود ال يقع إال للشيء الناقص الذات؛ وذلك ألن الغرض إما أن يكون حبسب  إن الغرض واملراد: بل نقول
إن كان حبسب ذاته  ومعلوم أنه. اته، أو يف مصاحلهيف ذاته، أو حبسب مصاحل ذاته، أو حبسب شيء آخر يف ذ نفسه

يعود إىل ذاته بعائدة ما، فذاته ناقصة  أو حبسب مصاحل ذاته أو حبسب شيء آخر يف مصاحله، وباجلملة حبسب أمر
آخر فال خيلو إما أن يكون صدور ذلك املعىن عنه إىل غريه  وإن كان حبسب شيء. يف وجودها، أو يف كماالا

عنه مبرتلة، حىت إنه لو مل يصدر عنه ذلك اخلري الذي هو خري حبسب غريه كانت حاله  عنه له وال كونهحبيث كونه 
غريها من األغراض  كل جهة كحالة لو صدر عنه ذلك، فلم يكن ذلك أمجل وأحسن به وأجلب إليه حملمدة أو من

ا من األغراض املأثورة والنافعة، حىت لو مل غريه اخلاصة يف ذاته وال ضده غري األمجل به وغري اجلالب إليه حممدة أو
واألحسن به، فيكون ال داعي له إىل ذلك وال مرجح ألن يصدر عنه ذلك اخلري إىل  يفعل ذلك ملا ترك ما هو أوىل

 .على مقابلة غريه
   

يه سيوقف عل إن مل يكن شيئاً يصدر ع طبع وعن إرادة ليست على سبيل إجابة داع بل على وجه آخر ومثل هذا
بالفاعل القاصد بالقصد املذكور أن  فال يكون مصدراً ألمر من األمور علة من العلل، بل جيب أن يكون األوىل

وضده غري األوىل به، ويرجع آخر األمر إىل غرض يتصل بذاته  يكون إمنا يفيض خرياً على غريه؛ ألنه أوىل به،
 ك الغرض وال وجوده مبرتلة واحدة بالقياس إىل ذاتهذاته، وحينئذ ال يكون وجود ذل ويعود على ذاته ويرجع إىل

إىل أن ذاته تنال بذلك  وكماالت ذاته ومصاحلها، بل يكون كونه عن ذاته كون األغراض اليت ختتص بذاته فيعود
 .كماالً وحظاً خاصاً

مل فعلت كذا؟ : اعلمثاله إذا قيل للف. إىل أن يبلغ املبلغ الراجع إىل الذات وكذلك فإن سؤال اللم ال يزال يتكرر
مل يقف السؤال؛  ألن اإلحسان حسن،: ومل طلبت أن ينال فالن غرضاً؟ فقال: لينال فالن غرضاً؛ فيقال له فقال،

ينتفي عنه، وقف السؤال، فإن حصول  ومل تطلب ما هو حسن؟ فإذا أجيب حينئذ خبري يعود إليه أو شر: بل قيل
 .مطلقاً لذاتهاخلري لكل شيء وزوال الشر عنه هو املطلوب 

مبا يقع من التقصري وغري ذلك، فهي  وأما الشفقة والرمحة والعطف على الغري والفرح مبا حيسن إىل الغري، والغم
فالوجود إفادة الغىن يف مجيع اجلهات عن . مرتلة كماله اغراض خاصة للفاعل، ودواع يذم عاملها أو تنحط به

يكون  ىل القابل خرياً، وبالقياس إىل الفاعل جوداً، وكل إفادة كمال فإنهاملعىن بالقياس إ اإلفادة كماالً فيكون ذلك
فهكذا هو . إال أن يكون ال بعوض بالقياس إىل القابل خرياً، سواء كان بعوض وال يكون بالقياس إىل الفاعل جوداً

 .البيان حلقيقة اخلري واجلود
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أا  إن هذه العلل األربع وإن كان يظن يظن ا: نقولوأحواهلا، وبقي أن نكمل فيها القول ف وقد تكلمنا عن العلل
والتعليميات ال يظن أن فيها فاعالً أي مبدأ  جتتمع يف كثري من األمور املوجودة يف العلوم، فإن األمور اليت تتحرك

ورها، الغاية يظن أا للحركة، وال أيضاً هلا مادة بل إمنا يبحث عن ص حركة، وال أيضاً يظن أن فيها غاية ألن
علماً واحداً  إا ال تدل على علة متامية، فالنظر فيها هلذا العلم ال أن: ا من استخف، قائالً فلذلك استخف

 .بالوجه الذي به هذا العلم واحد يشرح أمرها يتناوهلا، كما للمتقابالت فليست متقابلة، ولكن ألن علماً واحداً

يف العلوم كلها حىت تكون من األمور العامة الواقعة يف موضوعات جتتمع  وذلك ألنا وإن سلمنا أن هذه العلل ال
منة صاحب  فإا أيضاً قد توجد يف علوم متفرقة خمتلفة، ولو كانت أيضاً يف علم واحد مل يكن يف للعلوم خمتلفة،

م الطبيعي ويتكلم يبينها؛ ألا مبادئ للعل ذلك العلم الواحد كالطبيعي مثالً الذي يف صناعته هذه املبادئ كلها، أن
فليس كل فاعل مبدأ حركة على ما قيل، فاألمور التعليمية يف . كذلك فيما يعرض هلا على اساس أنه ليس األمر

يف الوهم من  وجودها بغريها، وطبائعها ال تفارق املادة وإن جردت عن املادة يف الوهم فقد يلزمها طبائعها إمنا جيب
قريبة األشكال املقدارية والوحدات  ملادة، ويكاد أن تكون املقادير هيوالتالقسمة ومن التشكل ما يكون بسبب ا

مبدأ فاعلي ومبدأ قابلي وحيث كانا، كان متام، والتمام هو  أيضاً للعدد، والعدد خلواص العدد، فهذه يوجد هلا
عليه  ون على ما هيوالترتيب اليت ا يكون هلا ما يكون من اخلواص، وإمنا هي ألجل أن يك االعتدال، والتحديد

مينع أن يكون خرياً ويكون علة  من الترتيب واالعتدال والتحديد، فإن منع أن يكون هذا متاماً أي غاية حركة فال
اتفق لذلك اخلري إن كان متاماً حلركة، إذ كان السبيل إليه  ألنه خري، وهناك أيضاً إمنا كان علة ألنه خري مث كان

 .حبركة
   

املواد لتلك الغايات؛  اللواحق اليت هلذه هي غايات تتؤدي إليها هيئاا ملا كان الطالب يطلبها يفاخلواص و ولوال أن
هي االستدارة نفسها بل شيء من خواصها  فإن الصانع حيرك املادة إىل أن تكون مستديرة، وال تكون الغاية

ن ينظر فيها صاحب هذا العلم، وليس العلل أيضاً مشتركة فيجب أ ولواحقها، فتطلب الدائرة هلا، فقد صارت هذه
 ينظر فيما خيص علماً علماً، لكنه مبدأ لذلك العلم وعارض للمشترك؛ فإن هذا العلم قد ينظر يف املشترك فقط بل

تكون أعراضاً ذاتية  ينظر يف العوارض املخصصة للجزئيات إذا كانت لذاا أوالً وكانت مل تتأدى بعد إىل أن
. أفضلها علم الغاية وكان يكون ذلك هو احلكمة ئية، ولو كانت هذه علوماً مفردة لكانملوضوعات العلوم اجلز

 .العلم، أعين العلم الناظر يف العلل الغائية لألشياء واآلن فذلك أيضاً أفضل أجزاء هذا

 املقالة السابعة

  وفيها ثالثة فصول

  الفصل األول

 يف لواحق الوحدة من اهلوية
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  ة من الغريية واخلالف وأصناف التقابل املعروفةوأقسامها ولواحق الكثر

هوية أو تلحقها، مث  أن يكون قد استوفينا الكالم حبسب غرضنا هذا يف األمور اليت ختتص باهلوية من حيث هي يشبه
يقال إنه موجود باعتبار يصح أن يقال له أنه  الواحد واملوجود قد يتساويان يف احلمل على األشياء حىت أن كل ما

لذلك رمبا ظن أن املفهوم منهما واحد وليس كذلك، بل مها واحد  حد باعتبار، وكل شيء فله وجود واحدوا
 يوصف ذا يوصف بذاك، ولو كان املفهوم من الواحد من كل جهة مفهوم املوجود ملا كان باملوضوع، أي كل ما

فيقال للكثرة إا كثرة  احد أيضاً،الكثري من حيث هو كثري موجوداً، كما ليس واحداً، وإن كان يعرض له الو
 .واحدة ولكن ال من حيث هي كثرة

واملساواة  يف األمور اليت ختتص بالوحدة ومقابالا أي الكثرة مثل اهلوية واانسة واملوافقة فحري بنا أن نتكلم أيضاً
 وما يضادها متفنن متغري متشعب، متشاة واملشاة ومقابالا، بل الكالم يف اجلانب املقابل هلا أكثر، فإن الوحدة

آخر، فمن ذلك ما بالعرض وهو على قياس الواحد بالعرض فكما  فاهلوية هو أن حيصل للكثرة وجه وحدة من وجه
هو هو، وما كان هو هو يف الكيف فهو شبيه، وما كان هو هو يف الكم فهو مساو، وما  يقال هناك واحد يقال ههنا

الذات، فما كان هو هو يف  ه مناسب، وأما الذي بالذات فيكون يف األمور اليت تقومهو هو يف اإلضافة يقال ل كان
. وأيضاً ما كان هو هو يف اخلواص يقال له مشاكل .اجلنس قيل جمانس، وما كان هو هو يف النوع قيل مماثل

 .ذه ومقابالت هذه معروفة من املعرفة

وهو بعينه الغري بالفصل ومنه غري بالعرض،   اجلنس ومنه يف النوع،والغري منه يف. ومقابل اهلو هو على االطالق الغري
وأما اآلخر فاسم خاص يف االصطالح . وهو غري لنفسه من وجهني وجيوز أن يكون الغري بالعرض شيئاً واحداً

 لكيفارق املخالف خمالف بشيء، والغري قد يغاير بالذات، واملخالف أخص من الغري وكذ للمخالف بالعدد، والغري

باجلنس األعلى ال يوجب أن ال  واألشياء املتغايرة باجلنس األعلى إذا كانت مما حيب املواد فنفس تغايرها. اآلخر
 .جيتمع يف مادة واحدة

 باألنواع حتت األجناس القريبة اليت دون األعلى، فيستحيل البتة أن جتتمع يف موضع وأما املغايرات اليت ختتلف

متقابالت وقد علمت يف   جتتمع يف موضع واحد من جهة واحدة يف زمان فإا تسمىواحد، وكل األشياء اليت ال
التناقض، واألضداد تدخل بوجه حتت العدد  املنطق عددها وخاصياا والقنية، والعدم منها، تدخل بوجه حتت

 .وجه دخول الضد حتت العدم ووجه دخول العدم حتت السالبة، غري. والقنية

من شأنه أن يكون ملوجود ما وليس له؛ ألنه ليس من شأنه  فيقال ملا: ن العدم يقال على وجوهولكن جيب أن تعلم أ
أن يوجد ألمر ما كالبصر فإنه من شأنه أن يكون لشيء ما، لكن احلائط ليس من  أن يكون له، وإن كان من شأنه

يكون له  ال من شأنه أنويقال ملا من شأنه أن يكون جلنس الشيء وليس للشيء و. يكون البصر له شأنه أن
 .جنساًقريباً أو بعيداً

   
شأنه أن يكون  ويقال ملا من. من شانه أن يكون لنوع الشيء وليس من شأنه أن يكون لشخصه كاألنوثة ويقال ملا
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وقته قد فات كالدرد؛ والضرب األول يطابق  للشيء وليس له مطلقاً أو يف وقته أو ألن وقته مل جييء كاملرد أو ألن
فيخالفها، ويقال عدم لكل فقد بالقسر، ويقال عدم ملا يكون قد فقد  البة مطابقة شديدة وأما الوجوه األخرىالس

املوضوع  فإن األعور ال يقال له أعمى وال هو أيضاً بصري مطلق لكن هذا إمنا يكون بالقياس إىل الشيء ال بتمامه،
 .البعيد أعين اإلنسان ال العني

ليس املرارة عدم احلالوة، بل : وأما العدم فال حيمل على الضد ألنه .السلب، وال ينعكسمث إن العدم حيمل عليه 
عدم  احلالوة؛ فإن العدم وحده قد يكون يف املادة وقد يكون مصاحباً لذات توجب يف املادة هي شيء آخر مع عدم

اير األجناس وقد بينا ذلك؛ تغ وهذه هي األضداد، وليس السبب يف تقابلها. ذات أخرى أوال يكون إال مع العدم
تتمانع عن االجتماع وتتفاسده، وإذا ليس شيء من  بل السبب يف ذلك أن ذواا يف حد أنفسها وحد فصوهلا

تكون األضداد احلقيقية واقعة حتت جنس، وأن يكون جنساً واحداً، فيجب أن  األجناس العالية مبتضادة فيجب أن
اللون،  األضداد من مجلة الغري يف الصورة مثل السواد والبياض حتتتتخالف بالفصول، وتكون  يكون األضداد

 .واحلالوة واملرارة حتت الذوق

عالية وال اخلري يدل على معىن متواطئ وال الشر، ومع ذلك فالشر يدل يف  وأما اخلري والشر فليسا باحلقيقة أجناساً
واألمل  ا خمالفة العدم والوجود، وأما الراحةعدم الكمال الذي له، واخلري على وجوده؛ فبينهم كل وجه ما على

يف املتخيل وغري ذلك، فليست  وأمثال ذلك فإا تشترك يف غري جنس اخلري والشر، وإا تشترك يف احملسوس أو
عمدوا إىل األشياء اليت هي متضادة وهلا أجناسقريبة  أنواعاً للخري والشر ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر

للحاسة أو العقل وطبقة خمالفة وطبقة منها موافقة لإلجياب، واألخرى للفصل،   وطبقة منها موافقةتدخل فيها،
جنساً لطبقة، واآلخر لطبقة  خمالفة أليهما كان، فالتقطوا منها املعىن املوافق واملعىن املخالف فجعلوا أحدمها وطبقة

 . اللوازم ألا ليست لألشياء يف أنفسها بل باإلضافةداللة أخرى، وليس الواجب كذلك بل داللة املوافقة واملخالفة

 واملخالفة إذا جعال كطبيعتني وجد هلما أشياء يصلح أن جتعل حبسب االعتبارات املختلفة مث إن األمور املوافقة

أخرى، ويف املضافات  كاألجناس هلا فغنها تدخل يف مجلة األفعال واإلنفعاالت من جهة، ويف الكيفيات من جهة
حيث هي حاصلة عن أشياء يف أشياء هي  تبارات أخرى، فإا من حيث هي صادرة من أشياء هي أفعال، ومنباع

حواملها فهي من الكيفيات، ومن حيث أن املوافق موافق ملوافقة  انفعاالت، ومن حيث يتقرر عنها هيآت قارة يف
له،  ذه املعاين بعينه دخل يف اجلنس اخلاصكان اسم املوافقة واملخالفة مصروفاً إىل أحد ه فهي من املضاف، فإذا

هو شيء آخر، وهو الذاخل يف  لست أقول إن شيئاً واحداً يدخل يف أجناس خمتلفة فهذا مما حنرمه، بل كل اعتبار
مركبة من معىن ومن فعل أو إنفعال أو إضافة أو غري  جنس آخر وال هذه باحلقيقة أجناس بل كأجناس، ألا أمور

 كيفيات وتكون سائر االعتبارات تلزمها، مث مع االجتهاد كله يف أن جتعل املوافقة تكون يف ذوااذلك، ويشبه أن 

طبيعتني أجناساً حقيقية غري املوافقة  واملخالفة مما يسندها إىل األجناس العالية فإن لتلك الطبائع األضداد اليت جعلت
 .موضعه واملخالفة هي تدخل فيها وقد علمت هذا يف

قول متوسع فيه، فإن الشجاعة يف  قول بوجود الضدين يف جنسني متضادين مثل الشجاعة والتهور فهو أيضاًوأما ال
يف نفسه كيفية، وباعتبار ما يكون رذيلة، فالفضيلة والرذيلة  نفسها كيفية، وباعتبار ما تكون فضيلة، وكذلك التهور
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 ليسا جنسني للروائح واملذوقات بل لوازم هلا الكيفيات، كما أن الطيب وغري الطيب ليستا من األجناس هلذه
 .اعتبارات تلحقها حبسب

   
امللكة من الكيف،  يف ذاا ال تضاد التهور واجلنب وإمنا املتضادان مها التهور واجلنب الداخالن يف باب فالشجاعة

نس للتهور واجلنب، فإذا مث الال شجاعة كاجل وأما الشجاعة فتقابل الال شجاعة كما قلنا يف املساوي وما يقابله،
. ذاا بل إمنا تضاده لعارض فيها هو أن هذه حممودة وفضيلة ونافعة ضادت الشجاعة التهور فتضاده ال لطبيعة

يكون  وضار، فاألضداد باحلقيقة هي اليت تتفق يف اجلنس وتتفق يف املوضوع الواحد، فمنها ما وذلك مذموم ورذيلة
املوضوع يستحيل أوالً يف غريمها  عاً من غري استحالة يف غريمها، ومنها ما يكوناملوضوع الواحد يقبل الضدين مجي

وإذا أمر احتاج إىل مزاج آخر وليس كذلك احلال يف استحالة  حىت يعرض له أحدمها فإن مزاجاً ما حيلو به الشيء،
 .احلار إىل البارد

يلزمه اآلخر فقط  واحد منهما يف طبيعة اجلنسكان الضدان يكونان يف اجلنس فال خيلو إما أن يكون عدم كل  وملا
يكون خمالفة تلك الكثرة للواحد منهما خمالفة  إما أن: فال خيلو. فيكون ال واسطة بينهما، إما أن يكون ليس كذلك

يكون ذلك خمتلفاً، فإن كان خمتلفاً يف ذلك فيكون أقرب إىل مشاته  واحدة ليس خمالفة بعضها أقل أو أكثر أو
غاية  مشاته فيه شيء من صورته وبعضها يف غاية اخلالف له فيكون الضد ذلك، ويكون التضاد  إىلواألقرب

اخلالف من حيث كان متوسطاً  اخلالف للمتقابالت املتفقة يف اجلنس واملادة، وذلك ألنه يصدق أن يقول غاية
التضاد خالف تام، ولذلك فإن ضد البعد عن اآلخر ف وحيث مل يكن، ألنه إن كان اثنان كل واحد منهما يف غاية

 .الشيء واحد

بني  اخلالف والبعد قد يقع بني الواحد وبني أخرين اثنني متخالفني فذلك حمال، ألن التخالف وأما إن جعل غاية
من جهة واحدة متفقة يف  الواحد وبينهما إما أن يكون يف معىن واحد من جهة واحدة فتكون املخالفات للواحد

يكون من جهات فيكون ذلك وجوهاً من التضاد ال  يكون نوعاً واحداً ال أنوعاً كثرية؛ وإما أنصورة اخلالف، و
الذي إذا حلق اجلنس فعل ذلك النوع من غري انتظار شيء، وخصوصاً  وجهاً واحداً، فال يكون ذلك بسبب الفصل

 ا يف منط واحد من التضاد ويفوكالمن. هذا، بل يكون من جهة لواحق وأحوال تلزم النوع يف البسائط، وقد علمت

التضاد ولو كان كيفية أيضاً،  التضاد الذي بالذات ليس نعين بقوله بالذات اجلوهر واملوضوع، بل نعين به ما يقع به
 .فقد بان أن ضد الواحد واحد

الضد،  يري إىلالذي مع أنه خيالف يشابه، فحينئذ جيب أن يكون االنتقال إليه أوالً يف التغ واملتوسط يف احلقيقة هو
متوسطات بسبب الطرفني، فرمبا كان  فإن األسود لذلك يغرب أو خيضر أو حيمر أوالً مث يبيض، وقد يعرض لألضداد

حقيقياً مثل الال حار والال بارد، وإذا مل يكن للفاتر اسم  ذلك لعدم االسم، واملتوسط متوسط، ونعين به متوسطاً
 خرج عن اجلنس كقوله ال خفيف وال ثقيل فذلك ليس باملتوسط احلقيقي إمنااجلنس، وإذا أ فمثل هذا أيضاً يكون يف

املوجبة والسالبة بعينهما  ذلك متوسط باللفظ، وأما امللكة والعدم فال يكون هلما يف املوضوع متوسط ألما مها
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ل نسبة امللكة والعدم إىل ذلك الشيء واحلا خمصصة جبنس أو موضوع، وأيضاً يف وقت وحال، فتكون نسبة
 .بني النقيضني فكذلك ال واسطة بني العدم وامللكة النقيضني إىل الوجود كله، وإذ ال واسطة

  الفصل الثاين

 مذاهب احلكماء األقدمني يف املثل

املثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعي إىل ذلك وبيان أصل اجلهل  يف اقتصاص مذاهب احلكماء األقدمني يف
املفارقة  وا ألجله قد حان لنا أن نتجرد ملناقضة آراء قيلت يف الصور والتعليمات واملبادئزاغ الذي وقع هلم حىت

وإعطائنا القوانني اليت أعطيناها تنبيه  والكليات خمالفة ألصولنا اليت قد قررناها، وإن كان يف صحة ما قلناه
بتكلف ذلك بأنفسنا ملا نرجو أن ومناقضات مذاهبهم، لكنا مستظهرون  للمستبصر على حل مجيع شبههم وإفسادها

 .وشرحناه فوائد نذكرها من خالل مقاومتنا إياهم يكون قد ذهب علينا فيما قدمناه جيري يف ذلك من
   

وتكمل بعد حني  كل صناعة فإن هلا نشأة تكون فيها نيئة فجة غري أا تنضج بعد حني مث إا تزداد إن: ونقول
خالطها غلط وجدل، وكان السابق إىل  ما اشتغل ا اليونانيون خطبية، مثآخر؛ ولذلك كانت الفلسفة يف قدمي 

ينتبهون للتعليمي، مث اإلهلي وكانت هلم انتقاالت من بعضها إىل  اجلمهور من أقسامها هو القسم الطبيعي، مث أخذوا
 شيئني يف كل ما انتقلوا عن احملسوس إىل املعقول تشوشوا فظن قوم أن القسمة توجب بعض غري سديدة، وأول

وجعلوا لكل واحد  إنسان فاسد حمسوس، وإنسان معقول مفارق أبدي ال يتغري،: كإنسانني يف معىن اإلنسانية شيء؛
واحد من األمور الطبيعية صورة مفارقة هي  منهما وجوداً، فسموا الوجود املفارق وجوداً مثالياً، وجعلوا لكل

قول أمراً ال يفسد، وكل حمسوس من هذه فهو فاسد، وجعلوا العلوم املع املعقولة، وإياها يتلقى العقل؛ إذ كان
 .حنو هذه وإياها تتناول والرباهني تنحو

ويقوالن إن لإلنسانية معىن واحد موجود يشترك فيه  وكان املعروف بافالطون ومعلمه سقراط يفرطان يف هذا الرأي
وقوم آخرون .  الفاسد فهو إذن املعىن املعقول املفارقاملعىن احملسوس املتكثر األشخاص ويبقى مع بطالا، وليس هو

مستحقة للمفارقة بالوجود،  هلذه الصورة مفارقة بل ملبادئها، وجعلوا األمور التعليمية اليت تفارق باحلدود مل يروا
رنة تلك بالذات، وجعلوا الصور الطبيعية إمنا تتولد مبقا وجعلوا ما ال يفارق باحلد من الصور الطبيعية ال يفارق

للتقعري  كالتقعري فإنه معىن تعليمي، فإذا قارن املادة صار فطوسة، وصار معىن طبيعياً، وكان الصور التعليمية للمادة؛
 .يفارق من حيث هو تعليمي أن يفارق وإن مل يكن له من حيث هو طبيعي أن

 عنده معان بني الصور واملاديات؛ فإا وإن فإا وأما افالطون فأكثر ميله إىل أن الصور هي املفارقة، فأما التعليميات
يكون بعد قائم ال يف مادة؛ ألنه إما أن يكون متناهياً، أو غري متناه، فإن كان  فارقت يف احلد فليس جيوز عنده أن

 جمرد عن املادة كانت املادة متناه، وذلك يلحقه ألنه جمرد طبيعة، كان حينئذ كل بعد غري متناه، وإن حلقه ألنه غري

غري متناه حمال، وإن كان متناهياً فاحنصاره يف حد  مفيدة للحصر والصورة، وكال الوجهني حمال؛ بل وجود بعد
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عرض له من خارج، ال لنفس طبيعته، ولن تنفعل الصورة إال ملادا، فتكون  حمدود وشكل مقدر ليس إال إلنفعال
 .مفارقة، وهذه حمال فيجب أن تكون متوسطة مفارقة وغري

الطبيعية أموراً تعليمية؛ وجعلوها املعقوالت باحلقيقة، وجعلوها املفارقات   اآلخرون فإم جعلوا مبادئ األموروأما
وأعداد؛ وذلك ألن  وذكروا أم إذا جردوا األحوال اجلسمانية عن املادة مل يبق إال أقطار وأشكال باحلقيقة،

وامللكات والقوة والال قوة أمور تكون لذوات   منهااملقوالت التسع فإن الكيفيات اإلنفعالية واإلنفعاالت
اإلضافة فما يتعلق بأمثال هذه فهي أيضاً مادية؛ فيبقى األين وهو كمي، ومىت  اإلنفعاالت وامللكات والقوى، وأما

باملادة، واملتعلق  وأما الفعل واالنفعال فهو مادي، فيحصل من هذا أن مجيع ما ليس بكمي فهو متعلق وهو كمي،
املبادئ، وتكون هي املعقوالت باحلقيقة، وسائر ذلك غري  ملادة مبدؤه ما ليس متعلقاً باملادة، فتكون التعليميات هيبا

اللون والطعم وغري ذلك حداً يعبأ به، إمنا هو نسبة إىل قوة مدركة فال يعقلها  معقول؛ ولذلك فليس واحد حيد
 .العقل إمنا يتخيلها اخليال تبعاً للحس عندهم

وقوم جعلوها مبادئ ومل جيعلوها مفارقة، . فهي معقولة لذاا، فهي إذن مفارقة وا واما األعداد واملقادير وأحواهلاقال
واحلصر، وجعلوا  أصحاب فيثاغورث، وركبوا كل شي من الوحدة والثنائية، وجعلوا الوحدة يف حيز اخلري وهم

 .الثنائية يف حيز الشر وغري احلصر

 .الطرفني والناقص واملساوي، وجعلوا املساوي مكان اهليويل؛ إذ عنه االستحالة إىل الزائدوقوم جعلوا املبادئ 

 .والناقص وقوم جعلوه مكان الصورة؛ ألا احملصورة احملدودة وال حد للزائد

للمقدار، فركب اخلط من وحدتني،  مث تشعبوا يف أمر تركيب الكل من التعليميات، فجعل بعضهم العدد مبدأ
حيزاً على حدة، وأكثرهم على أن العدد هو املبدأ،  وبعضهم جعل لكل واحد منهما.  من أربع وحداتوالسطح

الوحدة وهلوية متالزمتان أو مترادفتان، وقد رتبوا العدد وإنشاؤه من الوحدة على  والوحدة هي املبدأ األول، وأن
 .أحدها على وجه العدد العددي: ثالثة وجوه

 .التعليميوالثاين على وجه العدد 
   

 .على وجه التكرار والثالث

 .الثنائية، مث الثالثية أما وجه العدد العددي فجعلوا الوحدة يف أول الترتيب، مث

 .الثالث، فرتبوا العدد على توايل وحدة وحدة فجعلوا الوحدة مبدأ، مث الثاين، مث: وأما العدد التعليمي

 .عينها ال باضافة أخرى إليهابتكرار وحدة ب وأما الثالث فجعلوا إنشاء العدد

العدد يتألف من وحدة وجوهر؛ إذ الوحدة ال تقوم وحدها، فإا وحدة  والعجب من طائفة فيثاغورثية ترى أن
 ومن هؤالء من جيعل لكل رتبة تعليمية من العدد. وحينئذ يكون التركيب، فتكون الكثرة شيء، واحملل جوهر،

إنسان أو فرس، وذلك  د التجريد رتبة عدد وعند اخللط باملادة صورةصورة مطابقة لصورة موجودة، فيكون عن
العددية وبني املثل فرقاً، ومن هؤالء من جعلها  للمعىن الذي أشرنا إليه فيما سلف، وقوم يرون أن بني هذه الصور

 .متوسطات على ما سلف قبل
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تركيب الصور اهلندسية  ق، ومنهم من جيوزالفيثاغورسيني يرون أن العدد التعليمي هو مبدأ ولكنه غري مفار وأكثر
تكون التعليميات مركبة من أعداد يعرض هلا بعد  من اآلحاد فيمتنع تصنيف املقادير، ومنهم من ال يرى بأساً بأن

 .ومنهم من جيعل الصور العددية مباينة للصور اهلندسية التركيب أن تنقسم إىل غري اية،

أحدها، ظنهم أن الشيء إذا : غلط يف مجيع ما ضل فيه هؤالء القوم مخسةأسباب ال وأنت إذا فكرت وجدت أصول
وحده ومعه قرين  حيث مل يقترن به اعتبار غريه كان جمرداً يف الوجود عنه، كأنه إذا التفت إىل الشيء جرد من

قارنة فقد ظن أنه نظر وباجلملة إذا نظر إليه ال بشرط امل التفاتاً خال االلتفات إىل قرينه فقد جعل غري جماور لقرينه،
املوجودة يف  حىت إمنا صلح أن ينظر فيه؛ ألنه غري مقارن بل مفارق، فظن هلذا أن املعقوالت إليه بشرط غري املقارنة،

ينال إال املفارقات منها وليس كذلك، بل لكل  العامل ملا كان العقل يناهلا من غري أن يتعرض ملا يقارا أن العقل ليس
 .إىل مقارن اعتبار آخر ه اعتبار، ومن حيث إضافتهشيء من حيث ذات

اإلنسان وحده فقد عقلنا موجوداً وحده من حيث ذاته،  وإنا إذا عقلنا صورة اإلنسان مثالً من حيث هي صورة
يكون وحده مفارقاً فإن املخالط من حيث هو هو غري مفارق على جهة السلب  ولكن حيث عقلناه فليس جيب أن

ذلك من األحوال  ل الذي يفهم منه املفارقة بالقوام وليس يعسر علينا أن نقصد باإلدراك أو بغريالعدو ال على جهة
حداً ومعىن وحقيقة؛ إذ كانت حقيقته ليست  واحداً من االثنني ليس من شأنه أن يفارق صاحبه قواماً وإن فارقه

 .ايناملقارنة ال املداخلة يف املع مدخولة يف حقيقة اآلخر، إذ املعية توجب

قلنا إن اإلنسانية معىن واحد مل تذهب فيه إىل أنه معىن واحد هو بعينه  والسبب الثاين، غلطهم يف أمر واحد؛ فإنا إذا
استقصينا القول  كثريين فيتكثر باإلضافة كأب واحد يكون لكثريين، بل هو كاآلباء ألبناء متفرقني، وقد يوجد يف

معناها واحد، ونعين بذلك أن أرى واحد منها لو  نا نقول ألشياء كثرية إنفهؤالء مل يعلموا أ.يف هذا يف مواضع أخر
اليت باألخر، كان حيصل منه هذا الشخص الواحد، وكذلك أي واحد منها سبق  تومهناه سابقاً إىل مادة هي باحلالة

يعمل شيئاً  لممنطبعاً فيه كأن حيصل منه هذا املعىن الواحد، وإن كان قد سبق واحد تعطل اآلخر ف إىل الذهن
سبق إليه معىن رطوبة ومعقوهلا  كاحلرارة اليت لو طرأت على مادة فيها رطوبة أثرت معىن آخر أو تعرضت لذهن

 .ذلك ما أضلهم. لكفاهم لفعلت معىن آخر، ولو أم فهموا معىن الواحد يف هذا

 قول متناقض؛ كقول املسئول مباين يف احلد له، إن كذا من حيث هو كذا شيء آخر: والثالث جهلهم بأن قولنا
واحد أو كثري؛ فإن اإلنسان من : إنسان، إنسان واحد أو كثري؟ فقال الغالط إذا سئل هل اإلنسان من حيث هو

اإلنسان،  والوحدة والكثرة غري. إنسان فقط، وليس هو من حيث هو إنسان، شيئاً غري اإلنسان حيث هو إنسان،
 .وقد فرغنا أيضاً من تفهيم هذا

 اإلنسانية توجد دائماً باقية، أن هذا القول هو قولنا إنسانية واحدة أو كثرية، وإمنا إن: ابع، ظنهم أنا إذا قلناوالر

جيب أن حيسبوا أم إذا سلموا  يكون هذا لو كان قولنا اإلنسانية وإنسانية واحدة أو كثرية معىن واحداً، وكذلك ال
 .الواحدة بعينها باقية حىت يضعوا إنسانية أزلية إلنسانيةألنفسهم أن اإلنسانية باقية فقد لزمهم أن ا

   
فإنه ليس إذا  ظنهم أن األمور املادية إذا كانت معلولة جيب أن تكون عللها أي أمور ميكن أن تفارق؛ واخلامس
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 كانت عللها التعليميات ال حمالة، بل رمبا كانت األمور املادية معلولة وكانت التعليميات مفارقة جيب أن تكون
يتحققوا كنه التحقيق أن اهلندسيات من التعليميات ال تستغين  جواهر أخرى ليست من املقوالت التسع؛ ومل

سلفت  مطلقاً، وإن استغنت عن نوع ما من املواد، وهذه أشياء يشبه أن يكفي يف حتقيقها أصول حدودها عن املواد
 .لنا، فلنتجرد للقائلني بالتعليميات

  الفصل الثالث

 إبطال القول بالتعليميات واملثليف 

مفارق للتعليمي احملسوس، فإما أن ال يكون يف احملسوس تعليمي البتة أو  إنه إن كان يف التعليميات تعليمي:فنقول
شيء  يكن يف احملسوس تعليمي وجب أن ال يكون مربع وال مدور وال معدود حمسوس، وإذا مل يكن يكون؛ فإن مل

كذلك من الوجود احملسوس حىت  بيل إىل إثبات وجودها بل إىل ختيلها، فإن مبدأ ختيلهامن هذا حمسوساً فكيف الس
يتخيل بل ال يعقل شيئاً منها، على أنا أثبتنا وجود كثري منها يف  لو تومهنا واحداً مل حيس شيئاً منها حلكمنا أنه ال

 .احملسوس

اعتبار، فتكون ذاا إما  ن لتلك الطبيعة بذااكانت طبيعة التعليميات قد توجد أيضاً يف احملسوسات فيكو وإن
مفارقة له فتكون التعليميات املعقولة أموراً غري اليت نتخيلها  مطابقة باحلد واملعىن للمفارق أو مباينة له؛ فإن كانت

من اإلخالد  إثباا إىل دليل مستأنف، مث نشتغل بالنظر يف حال مفارقتها فال يكون ما عملوا عليه ونعقلها وحنتاج يف
 .عمالً يستنام إليه إىل االستغناء عن إثباا واالشتغال بتقدمي الشغل يف بيان مفارقتها

هذه اليت يف احملسوسات إمنا صارت فيها لطبيعتها  إما أن تكون: وإن كانت مطابقة مشاركة له يف احلد فال خيلو
ا لسبب من األسباب، وتكون هي معرضة أن يكون ذلك أمراً يعرض هل وحدها، وكيف يفارق ما له حدها؟ وإما

 مانعة عن حلوق ذلك إياها، فيكون من شأن تلك املفارقات أن تصري مادية ومن شأن هذه لذلك، وحدودها غري

 .املادية أن تفارق، وهذه هو خالف ما عقدوه وبنوا عليه أصل رأيهم

حتتاج إىل املفارقات،  ت أو ال حتتاج إليها، فإن كانتاملادة اليت مع العوارض إما أن حتتاج إىل املفارقا وأيضاً فإن هذه
أيضاً إىل أخرى، وإن كانت هذه إمنا حتتاج إىل املفارقات  فإمنا حتتاج إىل مفارقات غريها لطبائعها، فتحتاج املفارقات

 رقات وجودالعارض لكانت ال حتتاج إىل املفارقات البتة، وال كان جيب أن يكون للمفا ملا عرض هلا حىت لو ال ذلك

 .إليها حىت جيب هلا وجود البتة، فيكون العارض للشيء يوجب أمر أقدم منه وغين عنه، وجيعل املفارقات حمتاجة

وجودها مع هذا العارض فلم يوجب العارض يف غريها  فإن مل يكن األمر كذلك، بل كان وجود املفارقات يوجب
تاجة إىل املفارقات فال تكون املفارقات علالً هلا بوجه من وإن كانت غري حم وال يوجب يف أنفسها والطبيعة متفقة،

تلحقه من القوى  وال مبادئ أوىل ويلزم أن تكون هلا هذه املفارقات ناقصة؛ فإن هذا املفارق للمادة الوجوه
 .شكل إنساين حي كامل واألفاعيل ما ال يوجد للمفارق، وكم الفرق بني شكل إنساين ساذج وبني
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والنقطة عن اخلط، فما الذي جيمعها يف اجلسم  جيعلون اخلط متجرداً يف قوامه عن السطح،والعجب منهم إذ 
فكذلك جيب أن جيمعهما لو كان مفارقة أو قوة أخرى نفس أو عقل أو  الطبيعي؟ أطبيعة واحدة منها توجب ذلك؟

وال  جسمية وال هو فاعلهيتقدم اجلسم التام تقدم العلل وليس هو صورته، فليس اخلط صورة  باري، مث اخلط كيف
وال هو هيواله، بل هو شيء  هو غايته، بل إن كان وال بد فاجلسم التام الكامل يف األبعاد هو غاية اخلط وغريه

باألعداد أن جيعل التفاوت بني األمور بزيادة كثرة ونقصاا،  يلحقه من جهة ما يتناهى وينقطع، وأيضاً يلزم القائل
أحدمها  ن والفرس أن أحدمها أكثر واآلخر أقل، واألقل دائماً موجود يف األكثر فيكون يفاإلنسا فيكون اخلالف بني

 .اآلخر، فيلزم من ذلك دخول بعض املتباينات حتت بعض وهو خلف فاسد
   

من جيعل  من جيعل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به األكثر األقل جزءاً من األقل، لكن منهم ومن هؤالء
االسم وإن كانت ال ختتلف   غري متساوية؛ فإن كانت ختتلف باحلد فليست وحدات إال باشتراكالوحدات أيضاً

زيادة الزائد منها بشيء فيها بالقوة كاملقادير، فتكون  باحلد لكنها بعد اتفاق يف احلد تزيد وتنقص، فإما أن يكون
 .كثرة فعل كاألعداد فتكون الوحدةمقدار، وإن كانت زيادة الزائد بشيء فيها بال الوحدة مقداراً ال مبدأ

إما أن جيعلوا للعدد املفارق : شيئني ويلزم القائلني بالعدد العددي املركبني منها صور الطبيعيات أن يعلموا أحد
 .دون غريه من االختراع الذي ال حمصول له املوجود اية، فيكون تناهيه عند حد من احلدود

طبيعيات غري متناهية، وهؤالء جيعلون الوحدة األوىل غري كل وحدة من ال أو جيعلوه غري متناه فيجعلوا صور
وأقدم منها، وكذلك فيما بعد  اللتني يف الثنائية، مث جيعلون الثنائية األوىل غري الثنائية اليت يف الثالثية الوحدتني

ق يف الذات بل يف عارض، وهو مقارنة والثنائية اليت يف الثالثية فر الثالثية، وهذا حمال؛ فإنه ليس بني الثنائية األوىل،
مقارن للموجود،  الشيء للشيء ال جيوز أن تبطل ذاته، ولو أبطل ذاته مل يكن مقارناً، ألن املقارن ومقارنة. شيء له

بإفسادها واحداً واحداً منهما، وكيف تكون  وأما املفسد فغري مقارن، وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدتني إال
 ثنائية، بل الثنائية مبقارنة الوحدة إياها ال تصري مباينة يف الذات للثنائية حدة؟ ولو أفسدا مل تكنالوحدة مفسدة لو

 .أكثر وتذر اجلزء على حاله بوجودها غري مقارنة للوحدة؛ فإن الوحدة ال تتغري باملقارنة حاالً، بل جتعل الكل

الطبيعتان متفقتني، إال أن يعرض شيء يغري ويفسد، كانت  وباجلملة إذا كانت الوحدات متشاكلة والتركيب واحداً
 .متشاكلة، فإن العدد حيدث من وحدات متشاكلة ال غري وال جيوز أن ال تكون الوحدات

 الثنائية يلحقها من حيث هي ثنائية وحدة غري وحدة الثالثية، فكذلك تكون وحدة على أن قوماً منهم يقولون إن

تكون به اخلماسيتان، ألن آحاد  زم أن تكون العشارية مركبة ال من مخاسيتني على ماالثنائية غري وحدة الثالثية، فيل
مخاسيتني، ويلزم أن تكون آحاد اخلماسية إذا كانت جزء  العشرة غري آحاد اخلماسية، فال تتركب العشارية من

يف مخسة عشر غري إن اخلماسية اليت : جزء مخسة عشر، لكنهم عساهم يقولون عشرة خمالفة آلحادها إذا كانت
العشارية إذا  يف العشارية البسيطة، ألا مخاسية عشارية هي جزء من مخسة عشر، فيلزم أن تكون اخلماسية اليت

 .حمال أضيف إليها اخلماسية ال تصري مخسة عشر أو تستحيل آحادها، وذلك كله

باشتراك االسم، فباحلري أن يتفهم معىن  المث إن مل تكن مخاسية العشرة مساوية للخماسية املطلقة فال تكون مخاسية إ
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كانت مساوية فتكون إذن اآلحاد يف مجيعها متساوية والثنائيات  اخلماسية فيها بعد املشاركة يف اللفظ، وإن
كذلك،  أيضاً صورة الثالثية موجودة يف الرباعية، لكن الثالثية صورة لنوع طبيعي، والرباعية والثالثيات، فتكون

عدد ما هو صورة لإلنسان مث عدد  مثالً إذا كان.  الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى خمالفةفتكون األنواع
منه كان نوع اإلنسان موجوداً يف الفرس وإن كان أقل  آخر صورة للفرس إما أكثر منه وإما أقل، فإن كان أكثر

 أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا اإلنسان، فيلزم أن تكون صورة أنواع قبل منه كان نوع الفرس موجوداً يف
عدد موجود له  مث كيف يكون. تركيباً منها وإن مل يأخذ تركيب األنواع من األنواع مأخذ غري متناه كانت أشد

 .تبني استحالة هذا ترتيب ذايت من الوحدانية والثنائية يذهب إىل غري النهاية بالفعل وقد
   

شيء آخر غري  بات الوحدة للواحد فليس يفهم للتكرير فيه معىن إال إجياديولدون العدد بالتكرير مع ث وأما الذي
والثاين فيه وحدة فليس الوحدة مبدأ تأليف  األول بالعدد، فإن كان للعدد يفعله التكرير وليس كل واحد من األول

الوحدة ال والثاين من حيث هو ثان وحدة، فهناك وحدتان، فإن  عدد، فإن كان األول من حيث هو أول وحدة،
 مرة بعد مرة، وهذه املرة إما أن تكون زمانية أو ذاتية، فإن كانت زمانية ومل تعدم يف تتكرر إال بأن تكون هناك

كانت ذاتية فذلك  الوسط فهي كما كانت إال أا كررت، وإن عدمت مث أوجدت فاملوجودة شخصية أخرى، وإن
والعجب من الفيثاغورثيني إذا . تقال يف الكل وها كالصورة ألاوقوم جعلوا الوحدة كاهليويل للعدد وقوم جعل. أبني

 .للمقادير، وعلموا أن املقادير تذهب إىل مذهب يف التجزؤ إىل غري النهاية جعلوا الوحدات الغري متجزئة مبادئ

 والثالثية فعلت خطاً إن الوحدة إذا قارنت املادة صارت نقطة، والثنائية على ذلك القياس إذا قارنتها: قوم وقال
مشتركة، أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى، فإن كانت  سطحاً والرباعية جسماً، وال خيلو إما أن تكون املادة هلا

تارة نقطة، مث تنقلب جسماً، مث تنقلب نقطة، وهذا مع استحالته يوجب أن ال يكون  هلا مادة واحدة فتصري املادة
املتعاقبة على موضوع  ن اجلسم مبدأ للنقطة، بل رمبا يكونان من األمورالنقطة مبدأ للجسم أوىل من أن يكو كون

فال تكون يف املادة الثنائية ثنائية، ويلزم أن ال  واحد وإن كانت موادها خمتلفة فال توجد يف مادة الثنائية وحدة،
 .معاً تكون هذه األشياء البتة

السطح، الذي هو يف اجلسم، الذي هو  ، الذي هو يفوأما على مذهب التحقيق فليست النقطة موجودة إال يف اخلط
. وأما باحلقيقة فاجلسم هو املبدأ، مبعىن أنه معروض له التناهي به يف املادة، وليست النقطة مبدأ إال مبعىن الطرف،

املوجودات  املبدأ الزيادة والنقصان، فجعل املضاف مبدأ، واملضاف هو أمر عارض لغريه من والعجب ممن جعل
 .خر عن كل شيءومتأ

الوحدة الثانية اليت توجد يف الكثرة مضافة إىل األوىل إن كانت  ثك كيف ميكنهم أن جيعلوا يف الوجود كثرة؟ فإن
ال بالعدد، وإن  فبماذا تباين وحدة وحدة؟ واجب الوجود بذاته ال يتكثر وال يباين شيئاً إال باجلوهر موجودة لذاا،

فالوحدة هلا علة موجودة يف طبيعتها  ة إال مقداراً، وإن جاءت بسبب آخرجاءت بانقسام وحدة فليست الوحد
 .توجد وال سبب هلا وليست من األمور اليت بذاا ومن املبادئ اليت

والشر، فمنهم من ما إىل أن جيعل العدد من اخلري  مث كيف جعلوا الوحدة والكثرة من األضداد وقسموها إىل اخلري
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 والنظام، ومنهم من مال إىل أن جيعل الوحدة من اخلري، فإذا كانت الوحدة من اخلري، ركيبملا فيه من الترتيب والت

شراً، فكيف حصل من  فكيف تولد من خري شر؟ وكيف صار ازدياد اخلري شراً؟ وإن كانت الكثرة خرياً والوحدة
علة؟ ومنهم من جعل العدد معلوماً واألنقص  ازدياد الشر خري؟ وكيف كان األول واملبدأ شراً حىت صار األفضل

واهليويل إن كانت معلولة فيكون هلا علة تستند إىل هيويل أو إىل  والوحدة من باب اخلري، وجعل الشر هيويل،
اخلري  تستند إىل هيويل فستقف على ما يقصد بالكالم، وإن كانت تستند إىل صورة فكيف يولد صورة، فإن كانت

جمردة؛ فإن كانت قابلة لإلنقسام يف  بذاا، فإما أن تكون قابلة لإلنقسام أوالشر؟ وإن مل تكن معلولة فهي واجبة 
أيضاً من اخلري؛ وإن كانت غري منقسمة يف ذاا فذاا  نفسها فهي مقدار مؤلف من آحاد على رأيهم، فهي

اً من العدد،  خري؛ إذ ليس عندهم للخري معىن إال كونه وحدة ونظام-وحدانية   مبا هي-وحدانية، والوحدانية 
 .أوىل عندهم بذلك والوحدة

كلها، وإن جعلوا الوحدانية خريية لزم من ذلك أن  فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غري كوا خرياً انتقضت أصوهلم
-  ألا وحدانية-تكون اهليويل  خريية، مث إن كانت الوحدانية فيها خريية، ولكنها ال حق هلا غريب، فلتجرد  

يكون عدد يوجب  مه هذا البحث بعينه؛ مث كيف يتولد من األعداد حرارة وبرودة وثقل وخفة حىتبه، يلز امللحوق
 .بطالن هذه مما يغين عن تكلف إبانة أن يتحرك الشيء إىل فوق وعدد يوجب أن يتحرك الشيء إىل أسفل؟ فإن

املبادئ ليست أعداداً، بل عدد يطابق كيفية ويوجد معها، فتكون  على أن قوماً منهم جعلوا األشياء تتولد من
 .وأمور أخرى؛ وهذا حمال عندهم أعداداً، وكيفيات

   
الترتيب والنظام  هذا كله أن التعليميات ال تفارق اخلريية، وذلك ألا يف أنفسها ذوات حظ وافر من واعلم بعد

 .شيء واالعتدال، فكل شيء منها على ما ينبغي أن يكون له،وهذا خري كل

 ةاملقالة الثامن

  يف معرفة املبدأ األول للوجود كله ومعرفة صفاته

  سبعة فصول

  الفصل األول

  فصل"ا"

 يف تناهي العطل الفاعلية والقابلية
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فباحلرى أن خنتمه مبعرفة املبدء األول للوجود كله وأنه هل هو موجود، وهل هو  وإذ قد بلغنا هذا املبلغ من كتابنا
دونه ومراتبها،  له؟ وندل على مرتبته يف الوجود، وعلى ترتيب املوجوداتشريك له يف مرتبته وال ند  واحد ال

 .وعلى حال العود إليه، مستعينني به

ندل على أن العلل من الوجوه كلها متناهية، وأن يف كل طبقة منها مبدأ أول، وأن  فأول ما جيب علينا من ذلك أن
 .ابتدأ وجوده لوجود وحده، وأن كل موجود فمنهمجيعها واحد، وأنه مباين جلميع املوجودات، واجب ا مبدأ

 .وحتقق أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك: فنقول

يكون لكل علة علة بغري اية، ألن  إنا إذا فرضنا معلوال، وفرضنا له علة، ولعلته علة، فليس ميكن أن: مث نقول
القياس الذي لبعضها إىل بعض كانت علة العلة علة أوىل مطلقة  املعلول وعلته وعلة علته إذا اعتربت مجلتها يف

متوسط،  نسبة املعلولية إليها، وإن اختلفا يف أن أحدمها معلول مبتوسط واآلخر معلول بغري لألمرين، وكان لألمرين
فقط،  علة لشيء واحد - للمعلول   الذي هو العلة املماسة- ومل يكن كذلك األخري وال املتوسط ألن املتوسط 

فكانت خاصية الطرف املعلول أنه ليس علة لشيء،  واملعلول ليس علة لشيء، ولكل واحد من الثالثة خاصية،
 .غريه، وكانت خاصية املتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف وخاصية الطرف اآلخر أنه علة للكل

تناهيا أو ترتب ترتيبا غري فوق واحد، فإن كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيبا م أو" وسواء كان الوسط واحدا
خاصية الواسطة  فإنه إن ترتب يف كثرة متناهية كانت مجلة عدد ما بني الطرفني كواسطة واحدة تشترك يف متناه؛

ترتب يف كثرة غري متناهية ومل حيصل  بالقياس إىل الطرفني، ويكون لكل واحد من الطرفني خاصية، وكذلك إن
خاصية الواسطة، ألنك أي مجلة أخذت كانت علة لوجود  ي مشتركا يفالطرف كان مجيع الطرف غري املتناه
كل واحد منها معلول، واجلملة متعلقة الوجود ا، ومتعلق الوجود باملعلول  املعلول األخري، وكانت معلولة، إذ

 غري اية إىل أن تلك اجلملة شرط يف وجود املعلول األخري، وعلة له، وكلما زدت يف البصر كان احلكم معلول، إال
معلولة، وعلة أوىل، فإن مجيع غري املتناهي  باقيا، فليس جيوز إذن أن تكون مجلة علل موجودة وليس فيها علة غري

 تكون بال اية مع تسليمه لوجود - أعىن املعلل قبل العلل -القائل إا  يكون واسطة بال طرف وهذا حمال؛ وقول
 .العلة األوىل ط بال اية، ليس مينع غرضنا الذي حنن فيه، وهو إثباتحىت يكون طرفان وبينهما وسائ الطرفني،

باللسان، دون االعتقاد، وذلك ألنه إذا كان له  أن ههنا طرفني ووسائط بغري اية قول يقوله: على أن قول القائل
ىن يف الشيء نفسه، احملصى ال ينتهى إىل طرفه، فإن ذلك معىن يف احملصى ال مع طرف فهو متناه يف نفسه، فإن كان

 .ما األمر يف نفسه متناهيا، هو أن يكون له طرف، وكل ما بني الطرفني فهو ممدود ضرورة وكون

الطرفني غري متناه، ووجد الطرف، فذلك  فقد تبني من مجيع هذه األقاويل أن ههنا علة أوىل، فإنه وإن كان ما بني
 .معلول الطرف أول ملا ال يتناهى، وهو علة غري

استعمالنا له يف العلل الفاعلية، بل قد  ذا البيان يصلح أن جيعل بيانا لتناهى مجيع طبقات أصناف العلل، وإن كانوه
وذلك يف الطبيعيات، وإن كان كالدخيل فيها فلنقبل على بيان تناهى  علمت أن كل ذي ترتيب يف الطبع، فانه متناه

يكون  الزمان، وهي العلل اليت ختتص باسم العنصرية، وهي ماأجزاء من وجود الشيء ومتقدمة يف  العلل اليت تكون
 .ذاتيا للشيء" عنه الشيء، بأن يكون هو جزءا
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اجلوهر والذات  اعترب بقولنا شيء من شيء أن يكون قد دخل يف وجود الثاين أمر كان للشيء األول، إما وباجلملة

أو جزء من اجلوهر والذات الذي للشيء  ان منه رجل،إنه ك: الذي للشيء األول، مثل اإلنسان يف الصىب، إذا قيل
كان كذا من كذا، إذا : من هواء؛ وال تعترب املفهوم من قول القائل إنه كان: األول، ملل اهليوىل يف املاء، إذا قيل

 .على شيء من ذات األول، بل على البعدية فقط" من " لفظ  كان بعده، ومل تدل

 من األول داخال يف جوهره،" ال مبعىن بعد الشيء، بل مبعىن أن يف الثاين أمراالشيء،  إن كون الشيء من: فنقول

االستكمال بالثاين، كالصيب  أحدمها مبعىن أن يكون األول إمنا هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إىل: يقال على وجهني
 استكمل، ألنه مل يزل عنه أمر صار رجال مل يفسد، ولكنه إمنا هو صيب ألنه يف طريق السلوك إىل الرجلية مثال، فإذا

 .إال ما يتعلق بالنقص، وبكونه بالقوة بعد، إذا قيس إىل الكمال األخري جوهري، وال أيضا أمر عرضي،

صورته، ال من جهة  أن يكون األول ليس يف طباعه أن يتحرك إىل الثاين، وإن كان يلزمه اإلستعداد لقبول والثاين
جوهره الذي بالفعل إال مبعىن بعد، ولكن كان  وإذا كان منه الثاين، مل يكن من. ماهيته،ولكن من جهة حامل ماهيته

يقارن القوة، مثل املاء إمنا يصري هواء بأن تنخلع عن هيواله صورة املائية،  من جزء جوهره، وهو اجلزء الثاين الذي
بعينه يف الثاين،  لذي لألولهلا صورة اهلوائية، والقسم األول كما ال خيفى عليك، حيصل فيه اجلوهر ا وحيصل

 .جزء منه ويفسد ذلك اجلوهر والقسم الثاين ال حيصل اجلوهر الذي يف األول بعينه يف الثاين، بل

كان هو بعينه، أو هو بعض منه، وكان " فيما هو أشد تأخرا "وملا كان يف أول القسمني جوهر ما هو أقدم موجودا
ليه، وملا كان قد علم فيما سلف أن الشيء املتناهي املوجود بالفعل وكمال مضاف إ الثاين هو جمموع جوهر األول

استغنينا بذلك عن أن  مقدارية أو معنوية هلا تراتيب غري متناهية، فقد" يكون له أبعاض بالفعل كانت أبعاضا ال
 .موضوع بال اية، أو ال ميكن نشتغل ببيان أنه هل ميكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل

التناهي فيه، ألن األول إمنا هو بالقوة الثاين ألجل املقابلة اليت  وجوب" الثاين من القسمني فإنه من الظاهر أيضاوأما 
األمرين  واحد من صورة الثاين، وتلك املقابلة تقتصر يف اإلستحالة على الطرفني بأن يكون كل بني صورته وبني

أحدمها بالذات متقدما على اآلخر،   فحينئذ باحلقيقة ال يكونلآلخر، فيفسد هذا إىل ذاك، وذاك إىل هذا،" موضوعا
دون النوعية، وهلذا ليس طبيعة املاء أوىل بأن تكون مبدأ  بل يكون تقدمه عليه بالعرض، أي باعتبار الشخصية

شخص وأما هذا الشخص من املاء فيجوز أن يكون هلذا ال. مها كاملتكافئني يف الوجود للهواء من اهلواء للماء، بل
 .اهلواء، وال مينع أن يتفق أن ال يكون لتلك األشخاص اية أو بداية من

أن تكون هناك  ههنا فيما هو بشخصيته مبدأ ال بنوعيته، وفيما هو بالعرض مبدأ ال بالذات، فإنا جنوز وليس كالمنا
اء اليت هي بذواا علل، فهذا هو التناهي يف األشي علل قبل علل بال اية يف املاضي واملستقبل، وإمنا علينا أن نبني

والقسم األول هو الذي هو بذاته علة . مبا قيل يف الطبيعيات" نستعني أيضا احلال يف ثاين القسمني، بعد أن
احلركة إىل  وال ينعكس فيصري الثاين علة لألول، فأن الثاين ملا كان عند االستكمال، واألول عند موضوعية،

جيوز أن يكون االستكمال بعد  كما.احلركة إىل االستكمال بعد حصول الستكمالاالستكمال، مل جيز أن تكون 
 .رجل احلركة إىل االستكمال، فجاز رجل من صيب ومل جيز صيب من



 131    ابن سينا- اإلهليات

  الفصل الثاين

  فصل"ب"

 يف شكوك تلزم ما قيل وحلها

وسومة بألف الصغرى، مث على هذا منه يف التعليم األول يف املقالة امل وحنن فقد آثرنا يف هذا البيان أن حناذي املذكور
 .جيب أن نوردها مث نتجرد حللها املوضوع شكوك

يستوف القسمة يف كون الشيء من شيء آخر، ألنه ذكر ذلك  إن املعلم األول مل: فمن ذلك، أن لقائل أن يقول
لثاين، كون وا. عن آخر يضاده، وباجلملة الكون الذي على سبيل االستحالة أحدمها، كون الشيء: على وجهني

 .املستكمل عن املتحرك إليه والذي يف طريق الكون الشيء

    :ما يكون عن الشيء يكون أوال على وجهني، وهو أنه ال خيلو وهذا غري مستوف للقسمة، ألن كل

 .االستعداد أو ما يتعلق به يكون األول املكون منه هو على وجود ذاته مل يبطل منه شيء، ومل يفسد إال معىن إما أن

 .بزوال شيء من األول وأما أن يكون األول إمنا أمكن أن يكون منه الثاين

 .فقط، فخرج إىل الفعل دفعة من غري سلوك "أن يكون عنه الشيء، وقد كان مستعدا: والقسم األول ال خيلو

تكمال الفعل حبركة متصلة كان فيها بني االستعداد الصرف وبني االس أو يكون قد كان مستعدا فقط فخرج إىل
 .الصرف

 .كذا عامل كان عن اجلاهل بأمري: الكائن يف القسم األول ينسب أنه كان عن حالة واحدة، كقولنا فيكون

من الصيب رجل، وتارة عن حالة مستعدة  والكائن يف القسم الثاين ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا، كقولنا كان
 للمستعد أن يستكمل رجال، وهو يف السلوك، واسم املىن هو كان عن املىن رجل، فإن اسم الصيب: فقط كقولنا

 .بشرط أن يكون يف السلوك للمستعد أن يكون إنسانا ال

 .وكان الكون منه غري منسوب إىل احلركة حنو االستكمال ،"فقد ترك املعلم األول من األقسام ما كان استكماال

، فإن النفس تعتقد الرأي اخلطأ فيخرج إىل الفعل استعداد صرف إىل فعل استكماال وأيضا فإنه ليس كل خروج عن
 .القوة، ويكون ليس على سبيل االستكمال، وال أيضا على سبيل االستحالة فيه من

الذاتية على ما  العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند االمتزاج غري فاسدة يف صورها فإن" وأيضا
فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذي  ل ضد املزاج بل عدمه فقط،علمت، فيكون املزاج غري كائن فيها لزوا
العناصر ال تفسد يف أنواعها عند املزاج بل تستحيل، وال من القسم الذي  مثل له بكون اهلواء من املاء، وذلك ألن

من  كونالرجل من الصيب، ألنه كان ال ينعكس، فال يكون الصيب بفساد الرجل، وههنا ينعكس في مثل له بكون
 .املمتزج شيء عنه أمتزج بعد فساد املزاج

املوضوع، مبا هو املوضوع، بل مبا يدل عليه لفظ الكون من الشيء؛ ومعلوم أن هذا  فإنه إمنا تكلم ال على" وأيضا
باالستكمال ال اسم له  يقال لكل نسبة للمتكون إىل موضوعه؛ فإن ما كان من املستعدات اليت يكون منها الشيء ال
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اخلروج إىل الفعل؛ فال يقال إن الشيء كان منه، فال  جهة ما هو مستعد، وال يلحقه تغري عن حالته اليت له قبلمن 
من الصيب، ألن الصيب اسم له من جهة ما هو ناقص، وألنه ال يتم إال  يقال كان من اإلنسان رجل، ولكن

الفعل؛  عليه السم يزول عنه عند اخلروج إىلطريق السلوك؛ فكأنه ملا مسى كان له معىن يدل  بإستحاالت أيضا يف
يكون منه شيء، فيعرض من هذا أن  كأنه ما مل يتوهم فيه زوال أمر ما، كان له بسببه استحقاق االسم، مل يقل إنه

داخل يف هذه القسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إىل  تكون ما ال يسمى فيه نسبة الكائن إىل املوضوع غري
ألن الصيب مبا هو صيب ال جيوز أن يصري رجال، حىت يكون هو صبيا ورجال، بل   الذي بالذات،املوضوع بالعرض ال

إمنا " بعد ويكون أيضا املعىن املفهوم من اسم الصيب حىت يصري رجال فيكون الكون من الصيب آخر األمر مبعىن يفسد
 .يتكلم عن املوضوعات اليت بالعرض

 .له بوجه ما" ملاء إذا كان منه اهلواء عنصراأن يكون ا إما: فإنه ال خيلو" وأيضا

 .أو ال يكون

 .فاالشتغال بذكره باطل فإن مل يكن

له أن ال يستحيل يف كيفية " الفاعلة إىل املائية، فيصري عنصرا وإن كان فليس جيب إذا كان اهلواء يستحيل يف كيفيته
يف  للنار من غري أن يرجع ماء؛ مث كذلك النار" لشيء آخر، مثال يف رطوبته يف فيصري عنصرا "أخرى، فيصري عنصرا

إىل غري اية، من غري أن ترجع؛  كيفية أخرى غري مقابلة لليت فيها استحالة إليها اهلواء فتكون العلل املادية تذهب
بل بأن إمكان الرجوع، ويتعلق بذلك إمكان التناهي، فليس  فإذن مل يتبني من وضعه أنه جيب أن يرجع ال حمالة،

 .التناهي  مطلوبه، بل مطلوبه وجوبذلك

 مبا هو -األول، إمنا هو يف مباديء اجلوهر األوىل أن يكون كالم املعلم: ولنشرع اآلن يف حل هذه الشكوك فنقول
يكمله، فيكون كالمه يف كون اجلوهر من " جوهريته، وال أيضا  ال مبا هو جوهر معروض له ما ال يقوم-جوهر

 .، وأما على سبيل كون كمال نوع اجلوهر"على سبيل كون نوع اجلوهر مطلقا اعنصره، أو من موضع له، إم
   

يف " ذاتيا "أن يكون كالمه يف الكون الطبيعي دون الصناعي، وإذا كان كذلك كان العنصر جزءا" أيضا واألوىل
ب منه ومن غريه، لوجود املرك" ضروريا يف وجود املتكون منه، لست أعين بالذايت أنه يكون" وجود الكائن وأيضا

 .الذاتية، مثل العنصر يف اجلسم األبيض موجود العنصر يف األكوان غري" فإن هذا أيضا

" له، فال يقوم ذلك العنصر بالفعل إال أن يكون جزءا" ذاتيا" آمرا" جزءا ولكن أعين بالذاتية أن يكون كون العنصر

العنصر  وهر أو آلخر، حكمه حكمه، ال أن يكونجل" أو ملا الشيء كما له الطبيعي؛ إذ يكون جزءا لذلك الشيء
له وال مكمال ملا يقومه،  "من مركب منه ومن عرض فيه ليس هو مقوما" يقوم دون ذلك، مث عرض له أن صار جزا

بالقياس إىل ذاته، بل جيب أن ال يعرى عن كونه  "هو ذايت بالقياس إىل املركب، وليس ذاتيا" فيكون كونه جزءا
 ."جزءا

قد  ذا الشيء أو بآخر يقوم مقامه، فيكون" إما أن يكون متقوما: املوضوع من أحد أمرين ن كذلك، مل خيلوإذا كا
جتتمع مع هذا، فيكون قد كان  كان فيه قبل حصول الصورة احلادثة فيه شيء آخر يقوم مقامها يف تقوميه إال أا ال
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 .ذلك اجلوهر املركب، وهذا أحد القسمني حصل من العنصر ومن ذلك الشيء جوهر، فلما كان الثاين فسد

الشيء الذي حدث، ولكن بصورة غري مستكملة فيما هلا بالطبع، ولكنها قد  وإما أن يكون العنصر قد يقوم ال ذا
اجلوهر قد حصل  يقوم املادة فقط، ومل حيصل األمر الذي هو علة غائية هلذه الصورة بالطبع، فيكون حصلت حبيث

الطبيعية مبدأ احلركة إىل الكمال الذي  الطبع، وإذا كان ذلك الكمال كماال له بالطبع، والقوةومل حيصل كامال ب
ال عائق له فيه وهو غري متحرك " على سالمته الطبيعية زمانا" موجودا بالطبع فيلزم ضرورة أن ال يكون هذا الشيء

 .تعد متحركا إىل الكمالالكمال؛ فإذن يلزم ضرورة يف هذا القسم أن يكون املس بالطبع إىل ذلك

القسمني ضرورة،  ظهر إذن أن مجيع أصناف كون اجلوهر الذي حبسب هذا النظر هو داخل حتت أحد هذين فقد
باعتباره يف نفسه، " ذاتيا" جزءا وكذلك مجيع أصناف ما هو كون الشيء عن شيء يكون ذلك القابل يف كليهما

 .وباعتباره بالقياس إىل املركب

 .عائق مانع إنه جيوز أن تكون القوة الطبيعية ال حترك إىل كما هي إلعواز معني من خارج أو: يقول نوليس لقائل، أ

 .املذبلة مثال األول فقدان ضوء الشمس يف احلبوب والبذور؛ ومثال الثاين األمراض

لو مل يكن عائق بالفعل، بل يف الذي  فاجلواب عن ذلك أن كالم املعلم األول ليس يف الذي يكون ال حمالة يتحرك
بالطبع لطبيعته موجودة، كان متحركا إىل الكمال وكان يف طريق  لطبيعته، وكانت األسباب الطبيعية املعاضدة

 .السلوك

يف سائر  أن سائر األقسام غري مقصودة يف هذا البحث إال القسم املذكور، بل هذا احلكم غري صحيح فقد ظهر إذن
بعد استعداد " يكتسب استعدادا مبتدأ أن ال يزال" وهر إذا فرضنا موضوعااألقسام؛ فانه جيوز يف غري كون اجل

بشكل استعد بذلك ألمر، وإذا خرج استعداده إىل  ألمور عرضية من غري أن يتناهى؛ كاخلشب فإنك كلما شكلته
نع فيها إدراك املعقوالت، ويشبه أن تكون االستحاالت الطبيعية ال مي الفعل، استعد ألمر آخر وكذلك النفس يف

 .املعىن هذا

مما قد قيل؛ " القسمني، فحلها يظهر أيضا وأما الشبهة املذكورة يف كون االشياء من العناصر، وأنه ليس على أحد
الصور احليوانية والنباتية، بل حيصل له ذلك االستعداد بالكيفية اليت  لقبول" وهو أن العنصر مفردا ليس مستعدا

؛ فتكون نسبته إىل "مقوما دث فيه ال حمالة استحالة ما يف أمر طبيعي له، وإن مل يكنباملزاج؛ واملزاج حي حيدث فيه
املزاج كان قبول صورة احليوانية له استكماال  صورة املزاج من القسم الذي يكون باالستحالة، وإذا حصل فيه

ىل الرجل؛ فلذلك ليست تفسد فتكون نسبته إىل صورة احليوانية نسبة الصيب إ لذلك املزاج، ويتحرك الظبع به إليه،
موجب الصورة  احليوانية إىل أن تصري جمرد مزاج، كما ال يكون الصيب من الرجل، ويفسد املزاج إىل الصورة

العناصر، بل يستحيل إليها من حيث هي  جلوهر" البسيطة، كما يستحيل املاء إىل اهلواء، وليس احليوان عنصرا
 .بسيطة

   
تكمل طبيعة  والبساطة ليست تقوم جوهر العناصر ولكن. اطة يتعاقبان على املوضوعاالمتزاج والبس فيكون إذن

. فيها، الالزمة لصورا وكذلك املاء صرفة يف الكيفية اليت" كل واحد منها، من حيث هو بسيط، فتكون النار نارا
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صه من وجوب يتعلق بكونني، ولكل واحد منهما حكم خي وكذلك كل واحد من العناصر؛ فإذن كون احليوان
 .القسمني املذكورين يف" التناهي، فهو داخل أيضا

إن الشيء منه دون ما مل : جرت به العادة بأن يقال وأما الشبهة اليت تعرض من جهة إنه إننا أخذ من العناصر ما
ن يقصد الشبهة هو إنه ليس تتغري أحكام األشياء من جهة األمساء، ولكن جيب أ جتري به العادة، فاجلواب عن تلك

يتقدمه يف  إن العنصر أو املوضوع الذي يكون منه الشيء إذا كان: فلنقصد ولنعرف احلال فيه فنقول املعىن؛
االستعداد القوي، وإمنا يتكون اجلوهر منه  الزمان، فإن له من جهة تقدمه له خاصية ال تكون مع حصوله له، وهي

 باخلروج إىل الفعل وجد اجلوهر وكان حماال أن يقال إنه االستعداد واما إذا زال. ألجل استعداده لقبول صورته
 .متكون منه

ال جيوز أن يتكون منه  عندما" مل يكن من جهة االستعداد أسم، بل أخذ له امسه الذي لذاته الذي يكون له أيضا فإذا
 ميكن أن يقال له من جهة االستعداد اسم، مل الشيء، مل يكن هو االسم الذي يتعلق مبعناه التكون، فإن مل يكن

وإذا كان املعىن الذي يكون للمسمى حاصال يف غري املسمى كان حكمه  باللفظ وإن كان املعىن حاصال يف الوجود؛
 .وإن كان عدم االسم مينع أن يكون حكمه يف اللفظ حكم ذلك يف املعىن حكم ذلك،

 إنه يكون من: ن نقول يف كل شيءأمكننا حينئذ أ" يكون لذلك االسم لو كان موضوعا فإذا أخذنا القول الذي

إال أن مننع استعمال لفظ  إن النفس العاقلة تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم،: العنصر له؛ مثال أمكننا أن نقول
إا كانت من نفس مستعدة للعلم؛ : النفس العاقلة فال جيوز أن نقول يف.يكون فيما خال التكو ن الذي يف اجلوهر

 على أنه فيما أحسب ال خيتلف هذا احلكم يف اجلواهر مع ذواا، ويف. وكالمنا فيها  يف اجلواهر،ولكن جيوز ال حمالة

 .اجلواهر مع أحواهلا

بعد، فليس إذا كان مبعىن بعد كيف كان، مل يكن الكون  من الشيء مبعىن" إن هذا يكون كونا: وأما قول هذا القائل
 يكون الكائن بعد ما عنه كان، إمنا الذي يزيفه املعلم األول وال كون عن شيء أن الذي نقصده؛ فإنه ال بد يف كل

كان من الشيء مبعىن  له هو أن ال يكون هناك معىن غري البعدية، مثل املثل الذي يضربه ويشرحه، وأما إذا يتعرض
فقط، وكان جوهر الثاين مل يكن مبعىن بعد  من"أن كان بعده، بأن بقي له من جوهره، الذي كان أوال ما هو أيضا

 .الذي كالمنا فيه

 إنه تكلم يف العنصر الذي بالعرض دون العنصر الذي بالذات، فقد وقعت فيه مغالطة؛ بسبب :وأما قول هذا القائل

فإن العنصر بالذات للكون  أن العنصر للكون ليس هو بعينه العنصر للقوام يف االعتبار، وإن كان هو هو بالذات،
للفعل، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض ملا  نصر بالذات للقوام هو ذات مقارنةهو ذات مقارنة للقوة، والع

العنصر الذي للكون، ال يف الذي للقوام، فيكون إمنا أخذ العنصر بالعرض  له بالذات، وكالمه يف" ليس هو عنصرا
الرجل، ولكنه  نه قواملقوام الرجل وال يكون م" الذي للكون مبدأ للقوام؛ فإن الصيب ليس عنصرا لو أخذ العنصر

 .عنصر لكون الرجل ويكون منه كون الرجل

 ، فلم أعرض عن العنصر الذي للجوهر يف"األول إمنا يتكلم يف مباديء اجلوهر مطلقا إن املعلم: فإن قال قائل

 .قوامه، مثل موضوع السماء؛ واقتصر على العنصر الذي للجوهر يف كونه
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يف شيء  نه، وهو معه بالفعل، وال يشكل تناهي األمور املوجودة بالفعلذلك أن عنصر قوامه جزء م فاجلواب عن
سلف فإمنا يشكل عليه من أمر  على أن من بلغ أن يتعلم هذا العلم، ووقف على سائر ما. متناه موجود بالفعل

 بالقرب بعد آخر خمتلفة" العناصر اليت بالقوة واحدا تناهي العلل وال تناهيها أنه هل ميكن أن يكون كذلك يف
 .والبعد

   
تكلمنا يف الكون  اآلخر يف حديث املاء واهلواء فحله سهل على من وقف على كالمنا يف العناصر، حيث وأما الشك

تغري من الذي بالذات فهو يف مضادة  والفساد؛ على أن الكالم ههنا يف كون الشيء من الشيء بالذات، وكل
يفسد إليها ضرورة، ويف األخرى كذلك، فتكون مجلة  لذاتواحدة مقتصر عليها، فيكون الذي كان عنها با

مقتصرة على طرفني نرجع بأحدمها على اآلخر، فقد احنلت مجيع الشبه  التغريات حمصورة، وكل طبقة منها
 .املذكورة

  الفصل الثالث

 يف إبانة تناهي العلل الغائية

  ،"والصورية وإثبات املبدأ األول مطلقا

 .، وبيان أن ما هو علة أوىل مطلقة علة لسائر العلل"ويف العلة األوىل مقيدا ،"ألوىل مطلقاوفصل القول يف العلة ا

أمرها؛ فإن العلة الغائية  تناهي العلل الغائية فيظهر لك من املوضوع الذي حاولنا فيه إثباا وحللنا الشكوك يف وأما
 تكون سائر األشياء ألجلها، وال تكون هي من اليت إذا ثبت وجودها ثبت تناهيها؛ وذلك ألن العلة التمامية هي

 التمامية علة متامية كانت األوىل ألجل الثانية، فلم تكن األوىل علة متامية، وقد أجل شيء آخر؛ فإن كان وراء العلة

أخرى، فقد رفع العلل  فرضت علة متامية فإذا كان كذلك فمن جوز أن تكون العلل التمامية تستمر واحدة بعد
التمامية، إذا اخلري هو الذي يطلب لذاته، وسائر األشياء تطلب   يف أنفسها، وأبطل طبيعة اخلري اليت هي العلةالتمامية

 حقيقيا، فقد اتضح أن يف اجياب ال تناهي العلل" ال خريا" يطلب لشيء آخر كان نافعا ألجله؛ فإذا كان الشيء

العقل؛ فإنه من البني بنفسه أن  فقد أبطل فعل" ام متاماالتمامية رفع العلل التمامية؛ فإن من جوز أن وراء كل مت
وغاية؛ حىت إنه إذا كان فاعل ما منا يفعل فعال وليس له غاية  "العاقل إمنا يفعل ما يفعل بالعقل؛ ألنه يؤم مقصودا

  تكونوجيازف ويفعل ال مبا هو ذو عقل، ولكن مبا هو حيوان، وإذا كان هذا هكذا فيجب أن عقلية، قيل إنه يعبث

كان الفعل العقلي ال يكون إال  األمور اليت يفعلها العاقل مبا هو عاقل حمدودة، تفيد غايات مقصودة ألنفسها، وإذا
فعل عقلي، بل من جهة ما هو فعل يؤم به الفاعل الغاية،  حمدود الغاية، وليس ذلك للفعل العقلي من جهة ما هو

نه ذا غاية مينع أن يكون لكل غاية غاية؛ فظاهر أنه ال يصح قول غاية، فإذن كو فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو
 .أخرى إا لغايات يف مواضع" إن كل غاية وراءها غاية، وأما األفعال الطبيعية واحليوانية، فقد علم أيضا :القائل
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اء املوجودة للشيء املنطق، ومبا علم من تناهي األجز وأما العلة الصورية للشيء فيفهم عن قريب تناهيها مبا قيل يف
الصورة التامة للشيء واحدة، وأن الكثري يقع منها على حنو العموم واخلصوص،  بالفعل على ترتيب طبيعي، وأن

هذا القدر كفاية  العموم واخلصوص يقتضي الترتيب الطبيعي، وماله ترتيب طبيعي فقد علم تناهيه، ويف تأمل وأن
 .وغنية عن التطويل

وأما إذا قلنا علة أوىل . مبدأ أول مطلق فيجب أن يكون واحدا قلنا مبدأ أول فاعلي، بلإذا : و نبتديء فنقول
صورية، وغري ذلك، مل جيب أن تكون واحدة وجوب ذلك يف واجب الوجود، ألنه ال تكون  عنصرية، وعلة أوىل

يكون الواحد الواجب ف واحد منها علة أوىل مطلقا، ألن واجب الوجود واحد، وهو يف طبقة املبدأ الفاعلي، وال
 .الوجود هو أيضا مبدأ وعلة لتلك األوائل

كان ممكنا  ومما سلف لنا شرحه، أن واجب الوجود واحد بالعدد، وبان أن ما سواه إذا اعترب ذاته فقد بان من هذا
و لذاته واحد، كل شيء إال الواحد الذي ه يف وجوده، فكان معلوال، والح أنه ينتهي يف املعلولية ال حمالة إليه، فإذن

الوجود عن غريه، وهو أيس به، وليس يف ذاته، وهذا معىن كون  واملوجود الذي هو لذاته موجود؛ فإنه مستفيد
 الوجود عن غريه، وله عدم يستحقه يف ذاته مطلق، ليس إمنا يستحق العدم بصورته دون الشيء مبدعا أي نائل

واحتسب أنه منقطع عنه وجب  ذا مل تقترن باجياب املوجد له،مادته، أو مبادته دون صورته، بل بكليته، فكليته إ
منه يسبق وجوده بالقياس إىل هذا املعىن، ال مادته وال  عدمه بكليته، فإذن إجياده عن املوجد له بكليته، فليس جزء

 .وصورة صورته، إن كان ذا مادة
   

من جواهر األشياء بل  عنه إجيادا ميكن العدم ألبتةبالقياس إىل العلة األوىل مبدع، وليس إجياده ملا يوجد  فالكل إذن
املطلق، والتأييس املطلق ليس تأييسا ما، وكل شيء  إجيادا مينع العدم مطلقا فيما حيتمل السرمد، فذلك هو اإلبداع

حمِدث له إذ احملّدث هو الذي كان بعد ما مل يكن، وهذا البعد إن كان  حادث عن ذلك الواحد، وذلك الواحد
حيدث شيء  القبل وعدم مع حدوثه، فكان شيء هو املوصوف بأنه قبله، وليس اآلن، فلم يكن يتهيأ أن ا سبقهزماني

االبداع باطال ال معىن له بل البعد الذي  إال وقبله شيء آخر يعدم بوجوده، فيكون اإلحداث عن الليس املطلق وهو
 نفسه قبل الذي له من غريه، وإذا كان له من غريه للشيء من تلقاء ههنا هو البعد الذي بالذات، فإن األمر الذي

 من نفسه العدم و االمكان، وكان عدمه قبل وجوده، ووجوه بعد عدمه قبلية وبعدية الوجود والوجوب فله

 .بالذات، فكل شيء غري األول الواحد فوجوده بعد ما مل يكن باستحقاق نفسه

  الفصل الرابع

  فصل"د"

 لواجب الوجوديف الصفات األوىل للمبدأ ا
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وكان ثبت لك أن واجب الوجود واحد، فواجب الوجود واحد ال  فقد ثبت لك اآلن شيء واجب الوجود،
شيء سواه واجب الوجود، وإذ ال شيء سواه واجب الوجود، فهو مبدأ وجوب  يشاركه يف رتبته شيء، فال

تعين  وال.  فوجوده من وجوده فهو أولويوجه إجيابا أوليا أو بواسطة، وإذا كان كل شيء غريه الوجود لكل شيء،
 .إضافته إىل غريه باألول معىن ينضاف إىل وجوب وجوده حىت يتكثر به وجوب وجوده، بل نعين به اعتبار

الوجوه، وأن ذاته وحداين صرف حمض حق، فال  وأعلم أنا إذا قلنا بل بينا أن واجب الوجود ال يتكثر بوجه من
وذلك ألن كل . والتقع له إضافة إىل وجودات؛ فإن هذا ال ميكن ه وجودات،نعين بذلك أنه أيضا ال يسلب عن

من الوجود خمتلفة كثرية، ولكل موجود إىل املوجودات نوع من اإلضافة والنسبة،  موجود فيسلب عنه أحناء
إن تبعته ذاته، مث  الذي يفيض عنه كل وجود، لكنا نعين بقولنا إنه وحداين الذات ال يتكثر أنه كذلك يف وخصوصا

توجد بعد وجود الذات، وليست مقومة للذات  إضافات إجيابية وسلبية كثرية فتلك لوازم للذات معلولة للذات،
 .وال أجزاء هلا

 .تلك معلولة فلها أيضا إضافة أخرى، ويذهب إىل غري النهاية فإن كانت: فإن قال قائل

 ، حيث أردنا أن نبني أن اإلضافة تتناهى ويف ذلكما حققناه يف باب املضاف من هذا الفن فإنا نكلفه أن يتأمل

 .إحنالل شكه

املاهية، ومباذا تفارق اإلنية فيما تفارقه يف افتتاح  إن األول ال ماهية له غري اإلنية، وقد عرفت معىن: ونعود فنقول
إن : ن رأسالوجود ال يصح أن يكون له ماهية يلزمها وجوب الوجود، بل نقول م إن واجب: تبياننا هذا فنقول

ماهيته هي  الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود، كالواحد قد يعقل نفس الواحد، وقد يعقل من ذلك أن واجب
الوجود، كما أنه قد يعقل من الواحد  مثال إنسان أو جوهر آخر من اجلواهر، وذلك اإلنسان هو الذي هو واجب

 .أنه ماء أو هواء أو إنسان وهو واحد

 .كثري  مما وقع فيه االختالف يف أن املبدأ يف الطبيعيات واحد أوتتأمل فتعلم ذلك وقد

 .فبعضهم جعل املبدأ واحدا، وبعضهم جعله كثريا

نار  فمنهم من جعل املبدأ األول ال ذات الواحد، بل شيئا هو الواحد، مثل ماء أو هواء أو والذي جعله منهم واحدا
 .أو غري ذلك

الواحد، ففرق إذن بني ماهية يعرض هلا   حيث هو واحد، ال شيء عرض لهومنهم من جعل املبدأ ذات الواحد من
 .هو واحد وموجود الواحد واملوجود، وبني الواحد واملوجود من حيث

تركيب حىت يكون هناك ماهية ما، وتكون تلك  إن واجب الوجود ال جيوز أن يكون على الصفة اليت فيها: فنقول
معىن غري حقيقتها وذلك املعىن وجوب الوجود مثال إن كانت تلك املاهية  املاهيةاملاهية واجبة الوجود، فيكون لتلك 

الوجود هناك  فيكون أنه إنسان غري أنه واجب الوجود، فحينئذ ال خيلو إما أن يكون لقولنا وجوب أنه إنسان،
 .د احلقيقة وتصححهاحقيقة، بل هي تؤك حقيقة، أو ال يكون، وحمال أن ال يكون هلذا املعىن حقيقة، وهي مبدأ كل

   
املاهية وال جيب  له حقيقة وهي غري تلك املاهية، فإن كان ذلك الوجوب من الوجود يلزمه أن يتعلق بتلك فإن كان
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هو، فال يكون واجب الوجود،  دوا، فيكون معىن واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود يوجد بشي ليس
الوجود ليس بواجب الوجود، ألن له شيئا به  من حيث هو واجبمن حيث هو واجب الوجود، وبالنظر إىل ذاته 

بالوجود الصرف الذي يلحق املاهية، وإذا أخذ الحقا للماهية فإنه وإن  جيب؛ وهذا حمال إذا أخذ مطلقا غري مقيد
، مطلقا ذلك الشيء فليست تلك املاهية ألبتة واجبة الوجود مطلقا، وال عارضا هلا وجوب الوجود كان قد يقارن

الوجود إذا أخذ مطلقا غري  ألا ال جتب يف كل وقت، وواجب الوجود مطلقا جيب يف كل وقت، وليس هكذا حال
إن ذلك الوجود معلول للماهية من هذه اجلهة : قائل مقيد بالوجوب الصرف الذي يلحق املاهية، فال ضري لو قال

 .أو لشيء آخر

واجب   املطلق الذي بالذات ال يكون معلوال، فبقي أن يكونجيوز أن يكون معلوال، والوجوب وذلك ألن الوجود
تلك املاهية، فتكون  الوجود بالذات مطلقا متحققا من حيث هو واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود من دون

ميكن، فواجب الوجود مشار إليه بالعقل يف ذاته،  تلك املاهية عارضة لواجب الوجود املتحقق القوام بنفسه إن كان
املاهية العارضة، فإذن ليست تلك املاهية ماهية للشيء املشار إليه بالعقل  قق واجب الوجود وإن مل تكن تلكويتح

هذا  الوجود، بل ماهية لشيء آخر الحق له، وقد كانت فرضت ماهية لذلك الشيء ال شيء آخر، أنه واجب
 .خلف، فال ماهية لواجب الوجود غري أنه واجب الوجود، وهذه هي اإلنية

من خارج، وحمال أن  إن اإلنية والوجود لو صارا عارضني للماهية فال خيلو إما أن يلزمها لذاا، أو لشيء :ونقول
ونقول . للماهية وجود قبل وجودها، وهذا حمال يكون لذات املاهية، فإن التابع ال يتبع إال موجودا فيلزم أن يكون

نك علمت أن اإلنية والوجود ال يقوم من املاهية اليت هي خارجة وذلك أل إن كل ماله ماهية غري اإلنية فهو معلول؛
 .املاهية إما أن يلزم املاهية ألا تلك: األمر املقوم، فيكون من اللوازم، فال خيلو عن اإلنية مقام

ولن يتبع موجود إال موجودا، فإن  ومعىن قولنا اللزوم اتباع الوجود،. وإما أن يكون لزومها إياها بسبب شيء
اإلنية قد تبعت يف وجودها وجودا، وكل ما يتبع يف وجوده وجودا  انت اإلنية تتبع املاهية وتلزمها لنفسها، فتكونك

الوجود  فبقي أن يكون. بالذات قبله، فتكون املاهية موجودة بذاا قبل وجودها، وهذا خلف فإن متبوعه موجود
ماهيات، وتلك املاهيات هي اليت  لواجب الوجود فلهاهلا عن علة، فكل ذي ماهية معلول، وسائر األشياء غري ا

 .خارج بأنفسها ممكنة الوجود، وإمنا يعرض هلا وجود من

الوجود بشرط سلب العدم وسائر  فاألول ال ماهية له، وذوات املاهيات يفيض عليها الوجود منه، فهو جمرد
إنه جمرد الوجود بشرط : به، وليس معىن قويلممكنة توجد  األوصاف عنه؛ مث سائر األشياء اليت هلا ماهيات فإا

الوجود املطلق املشترك فيه إن كان موجود هذه صفته؛ فأن ذلك ليس املوجود ارد  سلب سائر الزوائد عند أنه
تركيب، وهذا اآلخر  السلب بل املوجود ال بشرط اإلجياب، أعين يف األول أنه املوجود مع شرط ال زيادة بشرط

شيء، وذلك ال حيمل على كل ما هناك زيادة،  شرط الزيادة، فلهذا ما كان الكلي حيمل على كلهو املوجود ال ب
 .وكل شيء غريه فهناك زيادة

يف جواب ما  ال جنس له؛ وذلك ألن األول ال ماهية له، وما ال ماهية له فال جنس له؛ إذ اجلنس مقول واألول أيضا
 .قق أنه غري مركبهو واجلنس من وجه هو بعض الشيء، واألول قد حت
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 .فصل إما أن يكون واجب الوجود فال يتوقف إىل أن يكون هناك: أن معىن اجلنس ال خيلو وأيضا

مبا ليس بواجب الوجود، وهذا  وإن مل يكن واجب الوجود وكان مقوما لواجب الوجود كان واجب الوجود متقوما
 .خلف، فاألول ال جنس له

   
له، ولذلك ال   ال جنس له وال فصل له فال حد له، وال برهان عليه، ألنه ال علةاألول ال فصل له، وإذ ولذلك فإن

أن تطلقوا على األول اسم اجلوهر فلستم  إنكم إن حتاشيتم: ولقائل أن يقول. ملّ له، وستعلم أنه ال ملية لفعله
. ر الذي جنستموه لهموجود ال يف موضوع، وهذا املعىن هو اجلوه تتحاشون أن تطلقوا عليه معناه، وذلك ألنه

 اجلوهر الذي جنساه، بل معىن ذلك أنه الشيء ذو املاهية املتقررة الذي وجوده ليس يف ليس هذا معىن: فنقول

أن املدلول عليه بلفظ  موضوع كجسم أو نفس؛ والدليل على أنه إذا مل يعن باجلوهر هذا مل يكن جنسا ألبتة، هو
وهذا املعىن ليس فيه : الوجود إال نسبة مباينة  يلحق به ال يزيده علىاملوجود ليس يقتضي جنسيته، والسلب الذي

معىن لشيء بذاته، بل هو بالنسبة فقط، فاملوجود ال يف موضوع إمنا املعىن  إثبات شيء حمصل بعد الوجود، وال هو
اليت تكون  فيه الذي جيوز أن يكون لذات ما، هو املوجود؛ وبعده شيء سليب ومضاف خارج عن اهلوية اإلثبايت
 ."متقنا" يف املنطق علما ، وأنت قد علمت هذا"فهذا املعىن إن أخذ على هذا الوجه مل يكن جنسا. للشيء

ولو كانت له حقيقة غري " أ " عنينا كل شيء موصوف بأنه  مثال،" أ " كل : أنا إذا قلنا" وقد علمت يف املنطق أيضا
موضوع،   يف موضوع، معناه أنه الشيء الذي يقال عليه موجود ال يفإنه املوجود ال: اجلوهر األلفية، فقولنا يف حد

واحلجر، والشجر، فهكذا جيب أن  على أن املوجود ال يف موضوع حممول عليه، وله يف نفسه ماهية مثل اإلنسان
ل وإن اجلنس أحدمها دون اآلخر، أنك تقو" األمرين فرقا والدليل على أن بني". يتصور اجلوهر حىت يكون جنسا

إنه ال حمالة : إنه ال حمالة هو ما وجوده أن ال يكون يف موضوع، وال تقول :لشخص إنسان ما جمهول الوجود
 .ال يف موضوع، وكأنا قد بالغنا يف تعريف هذا حيث تكلمنا يف املنطق موجود اآلن

  الفصل اخلامس

 توحيد واجب الوجود

  كأنه توكيد وتكرار ملا سلف من توحيد واجب الوجود

 سبيل اإلنتاج و باحلرى أن نعيد القول يف أن حقيقة األول موجودة لألول دون غريه؛ يع صفاته السلبية علىومج

عليه لذات ذلك " مقصورا  يكون ما هو به هو، وهو ذاته؛ ومعناه إما- مبا هو واجب الوجود -وذلك ألن الواحد 
اإلنسان، فال خيلو إما أن يكون هو هذا لإلنسانية  لو كان الشيء الواجب الوجود هو هذا: املعىن، أو لعلة، مثال

 .وألنه إنسان، أو ال يكون

اقتضت اإلنسانية أن  كان ألنه إنسان هو هذا، فاإلنسانية تقتضي أن يكون هذا فقط؛ فإن وجدت لغريه فما فإن
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 .يكون هذا، بل إمنا صار هذا األمر غري اإلنسانية

احلقيقة  ا إن كانت ألجل نفسها هي هذا املعني استحال أن تكون تلكيف حقيقة واجب الوجود، فإ وكذلك احلال
املعني ال عن ذاته، بل عن غريه، وإمنا هو  وإن كان حتقق هذا املعىن هلذا. لغريه، فتكون تلك احلقيقة ليست إال هذا

خلف؛ فإذن من غريه، فال يكون واجب الوجود، وهذا " مستفادا هو ألنه هذا املعني، فيكون وجوده اخلاص له
اثنني إما  وكيف تكون املاهية اردة عن املادة لذاتني، والشيئان إمنا يكونان. الواحد فقط حقيقة الواجب الوجود

بسبب الوقت والزمان، وباجلملة لعلة  بسبب املعىن، وإما بسبب احلامل للمعىن، وإما بسبب الوضع أو املكان، أو
فإمنا خيتلفان بشيء عارض للمعىن مقارن له، فكل ما ليس له وجود إال  عىن،من العلل؟ ألن كل اثنني ال خيتلفان بامل

معناه،  يتعلق بسبب خارج أو حالة خارجة، فبماذا خيالف مثله؟ فإذن ال يكون له مشارك يف وجود معىن، وال
 .فاألول ال ند له

جه من الوجوه، ال متفقى احلقائق مشتركا فيه لعدة بو إن وجوب الوجود ال جيوز أن يكون معىن: وأيضا، فإنا نقول
 .واألنواع واألنواع وال خمتلفي احلقائق

ميكن أن يكون حلقيقة وجوب  أما أول ذلك فإن وجوب الوجود ال ماهية له تقارنه غري وجوب الوجود، فال
 .الوجود اختالف بعد وجوب الوجود

   
موجودة لكل  االتفاق يف وجوب الوجود أشياءخيلو إما أن يكون ما خيتلف به آحاد واجب الوجود بعد  وأيضا، ال

موجودة لبعضها وليس يف البعض اآلخر إال  واحد من املتفقني فيه ا خيالفه صاحبه، أو غري موجودة لشيء منها، أو
يقع به االختالف بعد االتفاق، فال اختالف بينهما يف احلقائق،  فإن كانت غري موجودة وليس هناك شيء. عدمها

وموجودة  وقد قلنا إا ختتلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه، وإن كانت غري موجودة يف بعضها حلقائق،فهي متفقة ا
وشيئا هو الشرط يف االنفصال،  يف بعضها؛ مثال أن يكون أحدمها انفصل عن اآلخر بأن له حقيقة وجوب الوجود،

 هذا العدم فقط، وليس هناك شيء وإمنا فارقه ألجل ولآلخر حقيقة وجوب الوجود مع عدم الشرط الذي لذلك،
من شأن وجوب الوجود باحلقيقة اليت له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق  إال العدم ينفصل به عن اآلخر، فيكون

 .أشياء بال اية معىن له حمصال يف األشياء، وإال لكان يف شيء واحد معان بال اية فإن فيه اختالف به، والعدم ال

فإن مل يكن، فيكون . الزيادة اليت له، أو ال يكون يف الثاين من دون" يكون وجوب الوجود متحققافال خيلو إما أن 
وإن كان، فتكون الزيادة فصال . شرطا يف وجوب الوجود يف اآلخر أيضا ليس له دونه وجوب الوجود، ويكون

إن كان لكل واحد و. شرط وجوب الوجود، وهو مع ذلك مركب، وواجب الوجود غري مركب ، وليس من"أيضا
 .ما ينفصل به عن اآلخر، فهو يقتضي التركيب يف كل واحد منهما منهما

إما أن يكون وجوب الوجود يتم وجوب وجود دون كل واحد من الزيادتني، أو يكون ذلك  ،"مث ال خيلو أيضا
وارض اليت تلحقه، وقد الع فإن مت، فوجوب الوجود ال اختالف فيه بالذات، إمنا االختالف يف. له يف أن يتم شرطا

 .اللواحق يف قوامه عن تلك" مستغنيا" قام الوجود واجبا

الوجود، وإما أن يكون وجوب الوجود  إما أن ال يتم دون ذلك يف أن يكون له حقيقة وجوب: وإن مل يتم فال خيلو
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لكنه البد من أن داخال يف هويته من حيث هو واجب الوجود، و يف نفسه، وليس ذانك وال أحدمها" معىن متحققا
  فإن وجودها بالفعل إما- وإن كانت هلا جوهريتها يف حد هيوليتها -مثل أن اهليويل  يصري حاصل الوجود بأحدمها،

هو لون وال فصل   من حيث- اللون، فإنه وإن كان فصل السواد ال يقومه " ذه الصورة أو باألخرى؛ وأيضا
وليس أحدمها علة له بعينه، بل أيهما اتفق،  ن يوجد بالفعل وحيصل، فإن كل واحد منهما كالعلة له يف أ-البياض 

 .ولكن ذلك يف حال، وذلك يف حال

فيه، فحيث  كان األمر على مقتضى الوجه األول، فكل واحد منهما داخل يف تقومي وجوب الوجود وشرط فإن
 الوجود حيتاج إىل شيء فواجب كان وجوب الوجود، وجب أن يكون معه؛ وإن كان على مقتضى املعىن الثاين

 حيتاج إىل شيء آخر يوجد به، -أنه واجب الوجود   من بعد ما يتقرر له معىن- يوجد به، فيكون واجب الوجود 
 .وهذا حمال

يف أنه لون  اهليويل، فليس األمر هناك على هذه الصورة؛ فإن اهليويل يف إا هيويل شيء، واللون وأما يف اللون، ويف
فصلي السواد والبياض هناك هو ما  ونظري اللون هناك هو واجب الوجود ههنا، ونظري. ود شيءشيء، ويف أنه موج

واحد من فصلي السواد والبياض ال مدخل هلما يف تقرير  خيتص به كل واحد من املفروضني ههنا، فكما أن كل
 .ر وجوب الوجودكل واحد من هذين املفروضني ال مدخل هلما يف تقري اللونية، كذلك جيب أن يكون خاصة

على أنه  "هو غري اللون، وزائدا" ، أي صار اللون شيئا"املدخل للفصلني يف أن صار اللون موجودا وأما هناك، فكان
الوجود، بل الوجود شرط يف  لون؛ وههنا ليس ميكن ذلك؛ ألن وجوب الوجود يكون متقرر الوجود، بل هو تقرر

 .امتناع بطالن دم عدم، أوتقرير ماهية واجب الوجود، أو هو نفسه مع ع
   

. موجودة بالوجود "اللون، فالوجود ال حق يلحق ماهية هي اللون، فتوجد املاهية اليت هي بنفسها لون عينا وأما يف

" حيصل له الوجود، وكان الوجود أمرا فلو كانت اخلاصة ليست علة يف تقرير ماهية وجوب الوجود، بل يف أن

على قياس سائر األشياء العامة املنفصلة "كان االمر مستمرا ا عن ماهية اللون،عن تلك املاهية خروجه" خارجا
يف معان خمتلفة؛ لكن الوجود جيب أن يكون حاصال حىت يكون وجوبه، فتكون اخلاصة  بفصول، وباجلملة املنقسمة

الوجود كشيء  لهحتتاج إليها كشيء يف أمر هو الذي استغىن فيه عنه، وهذا خلف، حمال، بل الوجوب ليس  كأا
يف وجوب " وجوب الوجود شرطا وباجلملة كيف يكون شيء خارج عن. ثان حيتاج إليه، كما للونية وجود ثان

له، فيكون وجوب الوجود يف نفسه إمكان  الوجود؟ ومع ذلك فإن حقيقة وجوب الوجود كيف يتعلق مبوجب
اها ال يتحقق ا حقيقة املعىن اجلنسي من حيث الفصول وما جيري جمر باجلملة إن: الوجود؟ ونقرر من رأس فنقول

معىن احليوان  يتعلق به احليوان يف أن له" كانت علة لتقومي احلقيقة موجودة، فإن الناطق ليس شرطا معناه، بل إمنا
واجب الوجود، وكان الفصل حيتاج إليه يف  وإّذا كان املعىن العام هو نفس. معينا"وحقيقته، بل يف أن يكون موجودا
كالفصل يف ماهية ما هو كاجلنس، واحلال فيما يقع به اختالف  ، فقد دخل ما هو"أن يكون واجب الوجود موجودا

ظاهر، فبني أن وجوب الوجود ليس مشتركا فيه، فاألول ال شريك له، وإذ هو بريء عن  غري فصلي يف مجيع هذا
 .له د، فاألول ال ضدمادة وعالئقها وعن الفساد، وكالمها شرط مع ما يقع حتت التضا كل
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أين له، وال مىت له، وال ند له، وال  فقد وضح أن األول ال جنس له، وال ماهية له، وال كيفية له، وال كمية له، وال
له، وال برهان عليه، بل هو الربهان على كل شيء، بل هو إمنا عليه  شريك له، وال ضد له، تعاىل وجل، وأنه ال حد

إليه، فإن  ذا حققته فإمنا يوصف بعد اإلنية بسلب املشاات عنه، وبإجياب اإلضافات كلهاوأنه إ الدالئل الواضحة،
 .األشياء بعده كل شيء منه وليس هو مشاركا ملا منه، وهو مبدأ كل شيء وليس هو شيئا من

  الفصل السادس

 يف إنه تام بل فوق التام

  وخري، ومفيد كل شيء بعده، وأنه حق، وأنه عقل

وكيف يعلم ذاته، وكيف يعلم الكليات، وكيف يعلم اجلزئيات، وعلى أي   كل شيء، وكيف ذلك،حمض، ويعقل
 "يقال يدركها فواجب الوجود تام الوجود، ألنه ليس شيء من وجوده وكماالت وجوده قاصرا وجه ال جيوز أن

نسان، فإن أشياء اإل عن وجوده يوجد لغريه، كما خيرج يف غريه؛ مثل" عنه، وال شيء من جنس وجوده خارجا
بل واجب الوجود فوق التمام؛ ألنه ليس . لغريه فان إنسانيته توجد" كثرية من كماالت وجوده قاصرة عنه، وأيضا

 .فهو فاضل عن وجوده، وله، وفائض عنه" وجود أيضا إمنا له الوجود الذي له فقط، بل كل

شيء وما يتشوقه كل شيء هو الوجود، أو واخلري باجلملة هو ما يتشوقه كل  وواجب الوجود بذاته خري حمض،
 والعدم من حيث هو عدم ال يتشوق إليه، بل من حيث يتبعه وجود أو كمال. من باب الوجود كمال الوجود

 .للوجود، فيكون املتشوق باحلقيقة الوجود، فالوجود خري حمض وكمال حمض

عدم جوهر، أو عدم  ر ال ذات له، بل هو إماباجلملة هو ما يتشوقه كل شيء يف حده ويتم به وجوده، والش فاخلري
 ال عدم -والوجود الذي ال يقارنه عدم  .فالوجود خريية، وكمال الوجود خريية الوجود. صالح حال اجلوهر

؛ "حمضا"  فهو خري حمض، واملمكن الوجود بذاته ليس خريا-بالفعل  "جوهر، وال عدم شيء للجوهر، بل هو دائما
" جهاته بريئا له الوجود بذاته، فذاته حتتمل العدم، وما أحتمل العدم بوجه ما فليس من مجيعجيب  ألن ذاته بذاته ال

 .بذاته من الشر والنقص، فإذن ليس اخلري احملض إال الواجب الوجود

أن واجب الوجود جيب أن يكون لذاته  لكماالت األشياء وخرياا، وقد بان" خري، ملا كان مفيدا": وقد يقال أيضا
ال يدخله نقص وال شر، وكل واجب " اجلهة خري أيضا لكل وجود، ولكل كمال وجود، فهو من هذه" مفيدا

 .خصوصية وجوده الذي يثبت له، فال أحق إذن من واجب الوجود الوجود فهو حق؛ ألن حقية كل شيء
   

االعتقاد بوجوده  ن، فال أحق ذه احلقيقة مما يكو"، ملا يكون االعتقاد بوجوده صادقا"حق، أيضا :وقد يقال
فإن ماهياا كما علمت ال تستحق الوجود،  ، ومع دوامه لذاته ال لغريه؛ وسائر األشياء"، ومع صدقه دائما"صادقا

الوجود تستحق العدم؛ فلذلك كلها يف أنفسها باطلة، وبه حقه،  بل هي يف أنفسها وقطع أضافتها إىل واجب
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 .لك كل شيء هالك إال وجهه، فهو أحق بأن يكون حقايليه حاصلة، فلذ وبالقياس إىل الوجه الذي

 عقل حمض؛ ألنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه، وقد عرفت أن السبب يف أن ال يعقل الشيء وواجب الوجود

الذي إذا تقرر يف شيء صار  وأما الوجود الصوري فهو الوجود العقلي وهو الوجود. هو املادة وعالئقها ال وجوده
ناله بعد القوة هو عقل بالفعل على سبيل االستكمال،   والذي حيتمل نيله هو عقل بالقوة، والذيللشيء به عقل،

وكذلك هو معقول حمض؛ ألن املانع للشيء أن يكون معقوال هو أن يكون يف  .والذي هو له ذاته هو عقل بذاته
 .وعالئقها، وهو املانع عن أن يكون عقال املادة

والعالئق، املتحقق بالوجود املفارق، هو معقول لذاته، وألنه عقل بذاته وهو   املادةوقد تبني لك هذا فالربيء عن
وذلك ألنه مبا هو هوية  .معقول بذاته فهو معقول ذاته، فذاته عقل وعاقل ومعقول، ال أن هناك أشياء متكثرة أيضاً

ترب له أن ذاته له هوية جمردة فهو عاقل لذاته، ومبا يع جمردة عقل، ومبا يعترب له أن هويته اردة لذاته فهو معقول
ماهيته اردة لشيء، والعاقل هو الذي له ماهية جمردة لشيء، وليس من شرط هذا  ذاته؛ فإن املعقول هو الذي

 .أن يكون هو أو آخر، بل شيء مطلقا، والشيء مطلقا أعم من هو أو غريه الشيء

معقول، وهذا الشيء هو   وباعتبار أن ماهيته اردة لشيء، هوباعتبار أن له ماهية جمردة لشيء، هو عاقل، فاألول
 .ومعقول بأن ماهيته اردة هي لشيء هو ذاته ذاته، فهو عاقل بأن له املاهية اردة اليت لشيء هو ذاته،

بل يقتضي شيئا معقوال، وهذا االقتضاء ال يتضمن أن ذلك الشيء آخر أو هو،  وكل من تفكر قليال علم أن العاقل
من  اقتضى شيئا حمركا مل يكن نفس هذا االقتضاء يوجب أن يكون شيئا آخر أو هو، بل نوع آخر املتحرك إذا

ميتنع أن يتصور فريق هلم عدد  البحث يوجب ذلك؛ وتبني أنه من احملال أن يكون ما يتحرك هو ما حيرك؛ ولذلك مل
ان على امتناعه، ومل يكن نفس تصور احملرك واملتحرك الربه أن يف األشياء شيئا متحركا عن ذاته، إىل وقت أن قام

يوجب أن يكون له شيء حمرك مطلقا بال شرط أنه آخر أو هو، واحملرك يوجب أن  يوجب ذلك، إذ كان املتحرك
 .شيء متحرك عنه بال شرط أنه آخر أو هو يكون له

ة يف الذهن؛ فإنا نعلم علما يقينا أن لنا لنفس النسبة واإلضافة املفروض وكذلك املضافات تعرف إثنينيتها ألمر، ال
نفسها تعقل  فإما أن تكون القوة اليت نعقل ا هذه القوة هي هذه القوة نفسها، فتكون هي. األشياء قوة نعقل ا

وقوة نعقل ا هذه القوة، مث يتسلسل  قوة نعقل األشياء ا،: ذاا، أو تعقل ذلك قوة أخرى، فتكون لنا قوتان
األشياء بال اية بالفعل؛ فقد بان أن نفس كون الشيء معقوال ال  ىل غري النهاية فيكون فينا قوى تعقلالكالم إ

 .لشيء، ذلك الشيء آخر يوجب أن يكون معقوال

كل ما توجد له املاهية اردة فهو عاقل، وكل  وذا تبني أنه ليس يقتضي العاقل أن يكون عاقل شيء آخر بل
 معقول، إذ كانت هذه املاهية لذاا عاقلة، ولذاا أيضا معقولة لكل ماهية جمردة  أو لغريه فهوماهية جمردة توجد له

يف الذات، وال اثنني يف  فقد فهمت أن نفس كونه معقوال وعاقال، ال يوجب أن يكون اثنني. تفارقها أو ال تفارقها
دة لذاته، وأنه ماهية جمردة ذاته هلا، وههنا تقدمي جمر االعتبار أيضا؛ فإنه ليس حتصيل األمرين إال اعتبار أن ماهية

والغرض احملصل شيء واحد بال قسمة، فقد بان أن كونه عاقال ومعقوال ال يوجب فيه  وتأخري يف ترتيب املعاين،
 .ألبتة كثرة
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 تقومها فيكون أن يكون واجب الوجود يعقل األشياء من األشياء، وإال فذاته إما متقومة مبا يعقل، وليس جيوز

ويكون لوال أمور من خارج . وهذا حمال باألشياء؛ وإما عارضة هلا أن تعقل، فال تكون واجبة الوجود من كل جهة؛
بل عن غريه فيكون لغريه فيه تأثري، واألصول السالفة تبطل هذا  مل يكن هو حبال، ويكون له حال ال يلزم عن ذاته

واملوجودات  ه ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة بأعينها،كل وجود فيعقل من ذات وما أشبهه؛ وألنه مبدأ
 .الكائنة الفاسدة بأنواعها أوال وبتوسط ذلك بأشخاصها

بل على  جيوز أن يكون عاقال هلذه املتغريات مع تغريها من حيث هي متغرية عقال زمانيا مشخصا ومن وجه آخر ال
موجودة غري معدومة، وتارة يعقل عقال زمانيا  عقل عقال زمانيا منها أاحنو آخر نبينه؛ فإنه ال جيوز أن يكون تارة ي
واحد من األمرين صورة عقلية على حدة، وال واحدة من الصورتني  منها أا معدومة غري موجودة،فيكون لكل

 بعها مما الواجب الوجود متغري الذات، مث الفاسدات إن عقلت باملاهية اردة ومبا يت تبقى مع الثانية، فيكون

مل تكن معقولة بل  يتشخص مل تعقل مبا هي فاسدة، وإن أدركت مبا هي مقارنة ملادة وعوارض مادة ووقت وتشخص
وكل صورة خيالية فإمنا تدرك من حيث  حمسومة أو متخيلة؛ وحنن قد بينا يف كتب أخرى أن كل صورة حمسوسة

 من األفاعيل للواجب الوجود نقص له، كذلك إثبات كثري هي حمسوسة أو متخيلة بآلة متجزئة، وكما أن إثبات
الوجود إمنا يعقل كل شيء على حنو كلي، ومع ذلك فال يعزب عنه شيء شخصي،  كثري من التعقالت، بل واجب

 .قرحية مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض، وهذا من العجايب اليت حيوج تصورها إىل لطف وال يعزب عنه

املوجودات عنه وما يتولد عنها، وال  ه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود، عقل أوائلوأما كيفية ذلك، فألن
واجبا يسببه، وقد بينا هذا، فتكون هذه األسباب يتأدى مبصادماا  شيء من األشياء يوجد إال وقد صار من جهة ما

بينها من   ضرورة ما يتأدى إليها، وماواألول يعلم األسباب ومطابقتها، فيعلم. األمور اجلزئية إىل أن توجد عنها
فيكون مدركا لألمور اجلزئية من حيث  األزمنة وما هلا من العودات؛ ألنه ليس ميكن أن يعلم تلك وال يعلم هذا،

شخصا فباإلضافة إىل زمان متشخص أو حال متشخصة لو  وإن ختصصت ا. هي كلية، أعين من حيث هلا صفات
مبرتلتها لكنها تستند إىل مباديء كل واحد منها نوعه يف شخصه، فتستند إىل  ت أيضاأخذت تلك احلال بصفاا كان

فإن كان ذلك  .إن مثل هذا االستناد قد جيعل للشخصيات رمسا ووصفا مقصورا عليها: وقد قلنا. شخصية أمور
ي هو واحد وذلك هو الشخص الذ الشخص مما هو عند العقل شخصي أيضا، كان للعقل إىل ذلك املرسوم سبيل،

وأما إذا كان النوع منتشرا يف األشخاص مل يكن للعقل إىل  يف نوعه ال نظري له، ككرة الشمس مثال، أو كاملشتري،
 .يشار إليه ابتداء على ما عرفته رسم ذلك الشيء سبيل إال أن

ل جزئي كلها، فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصال وكل انفصا كما أنك تعلم حركات السماويات: ونعود فنقول
ألنك تقول يف كسوف ما إنه كسوف يكون بعد زمان حركة يكون لكذا من كذا  يكون بعينه ولكن على حنو كلي؛

مدة كذا،  ينفصل القمر منه إىل مقابلة كذا، ويكون بينه وبني كسوف مثله سابق له أو متأخر عنه مشاليا نصفيا
إال علمته، ولكنك علمته  وارض تلك الكسوفاتوكذلك بني حال الكسوفني اآلخرين حىت ال تقدر عارضا من ع
واحد منها يكون حاله تلك احلال، لكنك تعلم  كليا، ألن هذا املعىن قد جيوز أن حيمل على كسوفات كثرية كل
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ولكنك مع . بعينه، وهذا ال يدفع الكلية إن تذكرت ما قلناه من قبل حلجة ما أن ذلك الكسوف ال يكون إال واحدا
 جيز أن حتكم يف هذا اآلن بوجود هذا الكسوف أو ال وجوده، إال أن تعرف جزئيات احلركات هذا كله، رمبا مل

نفس معرفتك بأن يف  ما بني هذا املشاهد وبني ذلك الكسوف من املدة، وليس هذا باملشاهدة احلسية، وتعلم
فإن ذلك قد جيوز أن الثاين اجلزئي كذا،  احلركات حركة جزئية صفتها صفة ما شاهدت، وبينها وبني الكسوف

ما يشك فيه أا هل هي موجودة، بل جيب أن يكون قد حصل لك  تعلمه على هذا النوع من العلم وال تعلمه وقت
 .حىت تعلم حال ذلك الكسوف باملشاهدة شيء مشار إليه

   
ك، وهو يف ذل مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية، فال مناقشة معه؛ فإن غرضنا اآلن غري فإن منع

العاِلم، وكيف يعلم ويدرك علما وإدراكا ال  تعريفنا أن األمور اجلزئية كيف تعلم وتدرك علما وإدراكا يتغري معهما
الكسوفات كما توجد أنت، أو لو كنت موجودا دائما كان لك علم ال  يتغري معهما العامل؛ فإنك إذا علمت أمر

 وجود ذلك الكسوف وعدمه ال يغري منك أمرا؛ فإن علمك يفبكل كسوف كائن، مث كان  بالكسوف املطلق، بل

الشمس يف احلمل  احلالني يكون واحدا، وهو أن كسوفا له وجود بصفات كذا، بعد كسوف كذا، أو بعد وجود
. صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده كذا، يف مدة كذا، ويكون بعد كذا، وبعده كذا، ويكون هذا العقد منك

أن هذا الكسوف ليس مبوجود، مث علمت يف آن آخر أنه  لزمان يف ذلك، فعلمت يف آن مفروضفأما إن أدخلت ا
وجوده، بل حيدث علم آخر، ويكون فيك التغري الذي أشرنا إليه، ومل يصح أن  موجود، مل يبق علمك ذلك عند

يف زمان  لذي ال يدخلاالجنالء على ما كنت قبلي االجنالء، هذا وأنت زماين وآين، ولكن األول ا تكون يف وقت
ومن حيث هو حكم منه جديدا  وحكمه، فهو بعيد أن حيكم حكما يف هذا الزمان، وذلك الزمان من حيث هو فيه

 .ومعرفة جديدة

الكسوفات اجلزئية؛ إلحاطتك جبميع أسباا، وإحاطتك بكل ما يف السماء؛  واعلم أنك إمنا كنت تتوصل إىل إدراك
ذي قبل بزيادة  سباا ووجودها، انتقل منها إىل مجيع املسببات، وحنن سنبني هذا مناإلحاطة جبميع أ فإذا وقعت

كل شيء، وأن ذلك ألنه مبدأ كل  كشف، فتعلم كيف يعلم الغيب وتعلم من هناك إن األول من ذاته كيف يعلم
نها كذا، إىل التفصيل أشياء حاهلا وحركاا كذا، وما ينتج ع شيء، ويعلم األشياء من حاهلا؛ إذ هو مبدأ شيء أو

ال  الذي يلزم ذلك التفصيل لزوم التعدية والتأدية، فتكون هذه األشياء مفاتيح الغيب اليت بعده، مث على الترتيب
 .احلكيم يعلمها أحد إال هو، فاهللا أعلم بالغيب وهو عامل الغيب والشهادة وهو العزيز

  الفصل السابع

 يف نسبة املعقوالت إليه

  صفاته اإلجيابية والسلبية ال توجبويف إيضاح أن 
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مث جيب أن  البهاء األعظم واجلالل األرفع واد الغري املتناهي، ويف تفصيل حال اللذة العقلية يف ذاته كثرة، وأن له
النفس، وأنه ليس فيه اختالف صور  يعلم أنه إذا قيل عقل لألول قيل على املعىن البسيط الذي عرفته يف كتاب

مضى يف كتاب النفس؛ فهو لذلك يعقل األشياء دفعة واحدة  فة كما يكون يف النفس على املعىن الذيمترتبة متخال
 جوهره، أو تتصور يف حقيقة ذاته بصورها، بل تفيض عنه صورها معقولة، وهو أوىل بأن من غري أن يتكثر ا يف

 .فيعقل من ذاته كل شيء أ كل شيء،يكون عقال من تلك الصور الفائضة عن عقليته، وألنه يعقل ذاته، وأنه مبد

عرض أن اخذنا حنن عن الفلك بالرصد واحلس صورته  وأعلم أن املعىن املعقول قد يؤخذ من الشيء املوجود، كما
غري مأخوذة عن املوجود، بل بالعكس؛ كما أنا نعقل صورة بنائية خنترعها، مث  املعقولة، وقد تكون الصورة املعقولة

. عقلناها فوجدت عقولة حمركة ألعضائنا إىل أن نوجدها، فال تكون وجدت فعقلناها، ولكنالصورة امل تكون تلك

وما توجبه ذاته، ويعلم من ذاته كيفية كون  ونسبة الكل إىل العقل األول الواجب الوجود هو هذا؛ فإنه يعقل ذاته
ده، ال على أا تابعة اتباع الضوء املوجودات على النظام املعقول عن اخلري يف الكل، فتتبع صورته املعقولة صورة

يفيض عنها  للحار، بل هو عامل بكيفية نظام اخلري يف الوجود، وأنه عنه وعامل بأن هذه العاملية املضيء واإلسخان
 ."ونظاما" الوجود على الترتيب الذي يعقله خريا

 له بالعرض، لكنه ال" عشوقامبدأ كل نظام، وخري من حيث هي كذلك، فيصري نظام اخلري م وعاشق ذاته اليت هي

إرادته اخلالية عن نقص جيلبه  فهذه. يتحرك إىل ذلك عن شوق فإنه ال ينفعل منه ألبتة، وال يشتاق شيئا وال يطلبه
 .شوق وانزعاج قصد إىل غرض

   
وكيف وهي  أنه لو كانت للمعقوالت عنده، صور وكثرة، كانت كثرة الصور اليت يعقلها أجزاء لذاته، وال يظن

علة عقله ما بعد ذاته، فعقله ما بعد  تكون بعد ذاته؟ ألن عقله لذاته ذاته، ومنها يعقل كل ما بعده؛ فعقله لذاته
والصور اليت له بعد ذاته إمنا هي معقولة على حنو املعقوالت العقلية ال  على أن املعقوالت. ذاته معلول عقله لذاته

قبل بعض، وإن كانت  ي يكون عنه ال فيه، بل إضافات على الترتيب بعضهاوإمنا له إليها إضافة املبدأ الذ النفسانية،
 .املعقوالت معا ال تتقدم وال تتأخر يف الزمان، فال يكون هناك انتقال يف

كل مبدأ صورة يف مادة من شأن تلك  وال يظن أن اإلضافة العقلية إليها إضافة إليها كيف وجدت، وإال لكان
ولو . هو عقال بالفعل، بل هذه اإلضافة إليها وهي حبال معقولة من جتريد وغريه، ويكونالصور أن تعقل بتدبري ما، 

أن  األعيان، لكان إمنا يعقل ما يوجد يف كل وقت وال يعقل املعدوم منها يف األعيان إىل كانت من حيث وجودها يف
مبدأ فال يعقل ذاته، ألن ذاته  يوجد، فيكون ال يعقل من نفسه أنه مبدأ ذلك الشيء على الترتيب إال عندما يصري

شأا إا كذا يوجب إدراك اآلخر وإن مل يوجد، فيكون  من شأا أن يفيض عنها كل وجود، وإدراكها من حيث
احلاصل واملمكن، ويكون لذاته إضافة إليها من حيث هي معقولة ال من حيث هلا وجود  العامل الربويب حميطا بالوجود

 .ألعيان يف

كاللوازم اليت تلحقه، أو يكون هلا وجود  ظر يف حال وجودها معقولة أا تكون موجودة يف ذات األولفبقي لك الن
ترتيب موضوعة يف صقع الربوبية، أو من حيث هي موجودة يف عقل  مفارق لذاته وذات غريه كصور مفارقة على
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 و النفس كاملوضوعة لتلك الصورهذه الصور، ارتسمت يف أيها كان، فيكون ذلك العقل أ أو نفس إذا عقل األول

األول من ذاته أنه مبدأ هلا، فيكون  املعقولة، وتكون معقولة له على أا فيه، ومعقولة من األول على أا عنه، ويعقل
مبدأ له بال واسطة، بل يفيض وجوده عنه أوال، وما املعقول منه أنه  من مجلة تلك املعقوالت ما املعقول منه أن األول

 يفيض عنه ثانيا، وكذلك يكون احلال يف وجود تلك املعقوالت، وإن كان ارتسامها يف شيء  بتوسط فهومبدأ له

 .واحد، لكن بعضها قبل وبعضها بعد، على الترتيب السيب و املسيب

مبدأ هلا،  األشياء املرتسمة يف ذلك الشيء من معلوالت األول، فتدخل يف مجلة ما األول يعقل ذاته وإذا كانت تلك
عقله للخري، أو يتسلسل األمر ألنه  فيكون صدورها عنه ليس على ما قلنا من أنه إذا عقل خريا وجد؛ ألا نفس

فإذا قلنا ملا عقلها وجدت، . وذلك حمال فهي نفس عقله للخري حيتاج أن يعقل أا عقلت، وكذلك إىل ما الاية،
وجدت  ، فإمنا يكون كأنا قلنا ألنه عقلها عقلها، أو ألاومل يكن وجودها إال أا تعقالت ومل يكن معها عقل آخر،

 .عنه وجدت عنه

لواحق ذاته عرض لذاته أن ال يكون من جهتها  وإن جعلت هذه املعقوالت أجزاء ذاته عرض تكثر، وإن جعلتها
إن جعلتها أمورا مفارقة لكل ذات عرضت الصور األفالطونية، و واجب الوجود ملالصقته ممكن الوجود، وإن

 .عرض أيضا ما ذكرنا قبل هذا من احملال جعلتها موجودة يف عقل ما

الشبهة، وتتحفظ أن ال تكثر ذاته، وال تبايل بأن تكون ذاته مأخوذة مع  فينبغي أن جتتهد جهدك يف التخلص من هذه
أن   وتعلم.الوجود، فإا من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاا إضافة ما ممكنة

تعقل، وأن يفيض عن الشيء  العامل الربويب عظيم جدا، وتعلم أنه فرق بني أن يفيض عن الشيء صورة من شأا أن
مبدأ لفيضان كل معقول من حيث هو معقول معلول،  صورة معقولة من حيث هي معقولة بال زيادة، وهو يعقل ذاته

مث جتتهد يف تأمل األصول املعطاة واملستقبلة ليتضح . ولهو موجود معل كما هو مبدأ لفيضان كل موجود من حيث
 .يتضح لك ما ينبغي أن

   
مستفيض كائن  يعقل ذاته ونظام اخلري املوجود يف الكل أنه كيف يكون بذلك النظام، ألنه يعقله وهو فاألول
 خلريية ذات املبدأ مناف، وهو تابع وكل معلوم الكون، وجهة الكون عن مبدئه عند مبدئه، وهو خري غري. موجود

لكن ليس مراد األول هو على حنو مرادنا حىت يكون له فيما يكون  وكماهلا املعشوقني لذاتيهما، فذلك الشيء مراد،
 علمت استحالة هذا وستعلم، بل هو لذاته مريد هذا النحو من اإلرادة العقلية احملضة، عنه غرض، فكأنك قد

عن قوتني خمتلفتني، وقد صح  يت عندنا تكمل بإدراك وفعل هو التحريك ينبعثانوحياته هذا أيضا بعينه، فإن احلياة ال
بعينه مبدأ فعله؛ وذلك إجياد الكل، فمعىن واحد   هو سبب الكل وهو- وهو ما يعقله عن الكل -أن نفس مدركه 

  احلياة منه غري العلم وكلفاحلياة منه ليس مما تفتقر إىل قوتني حىت تتم بقوتني، وال منه هو إدراك وسبيل إىل اإلجياد،

 .ذلك له بذاته

املوجودة الصناعية لو كانت بنفس وجودها كافية  وأيضا فإن الصور املعقولة اليت حتدث فينا فتصري سببا للصورة
 لكان املعقول عندنا هو بعينه -تكون صورها بالفعل ملباديء ملا هي له صور   بأن-ألن تكون منها الصور الصناعية 
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شوقية  ولكن ليس كذلك بل وجودها ال يكفي يف ذلك، لكن حيتاج إىل إرادة متجددة منبعثة من قوة .القدرة
اآلالت اخلارجة، مث حترك املادة،  القوة احملركة فتحرك العصب واألعضاء األدوية، مت حترك" تتحرك منهما معا

رة فينا عند املبدأ احملرك، وهذه وال إرادة، بل عسى القد فلذلك مل يكن نفس وجود هذه الصور املعقولة قدرة
 .فتكون حمركة احملرك الصورة حمركة ملبدأ القدرة،

املفهوم لعلمه، فقد بينا أن العلم الذي له بعينه هو  فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه، وال مغايرة
عن "  عقال، هو مبدأ للكل ال مأخوذاأن القدرة اليت له هي كون ذاته عاقلة للكل وكذلك قد تبني. اإلرادة اليت له

تتعلق بغرض يف  وهذه اإلرادة على الصورة اليت حققناها اليت ال. ومبدأ بذاته، ال يتوقف على وجود شيء الكل،
أمر اجلود ما إذا تذكرته علمت أن  فقد كنا حققنا لك من. فيض الوجود، ال تكون غري نفس الفيض وهو اجلود

الصفة األوىل لواجب الوجود أنه إنُّ وموجود مث الصفات  ، وإذا حققت تكون"وداهذه اإلرادة نفسها تكون ج
فيها هذا الوجود مع إضافة، وبعضها هذا الوجود مع سلب، وليس وال واحد منها  األخرى بعضها يكون املعىن

 .ذاته كثرة ألبتة وال مغايرة يف" موجبا

تحاش، إنه جوهر، مل يعن إال هذا الوجود، وهو مسلوب عنه ي فاللوايت ختالط السلب أنه لو قال قائل لألول، ومل
 عنه القسمة بالكم أو القول، أو" واحد، مل يعن إال هذا الوجود نفسه مسلوبا: له وإذا قال. الكون يف املوضوع

طة ارد مسلوب عنه جواز خمال عقل وعاقل ومعقول، مل يعن باحلقيقة إال أن هذا: وإذا قال. عنه الشريك" مسلوبا
قادر، : وإذا قال له. أول، مل يعن إال إضافة هذا الوجود إىل الكل :وإذا قال له. املادة وعالئقها مع اعتبار إضافة ما

حي، : له وإذا قال. إىل أن وجود غريه إمنا يصح عنه على النحو الذي ذكر" واجب الوجود مضافا مل يعن به إال أنه
. بالقصد الثاين؛ إذ احلي هو املدرك الفعال " اإلضافة إىل الكل املعقول أيضامع"مل يعن إال هذا الوجود العقلي مأخوذا

 مبدأ لنظام اخلري كله وهو - أي سلب املادة عنه -الوجود مع عقليته  مريد، مل يعن إال كون واجب: وإذا قال له
 ضافة مع السلب،جواد، عناه من حيث هذه اإل: وإذا قال له. من إضافة وسلب" هذا مؤلفا يعقل ذلك، فيكون

هذا الوجود مربأ عن خمالطة ما  خري، مل يعن إال كون: وإذا قال له. لذاته" بزيادة سلب آخر، وهو أنه ال ينحو غرضا
 .وهذا إضافة بالقوة والنقص وهذا سلب، أو كونه مبدأ لكل كمال ونظام

 .جزاء أو كثرة بوجه من الوجوهلذاته أ فإذا عقلت صفات األول احلق على هذه اجلهة، مل يوجد فيها شيء يوجب
   

واحد من أحناء  أن يكون مجال أو اء فوق أن تكون املاهية عقلية حمضة، خريية حمضة، بريئة عن كل وال ميكن
. مبدأ مجال كل شيء واء كل شيء النقص، واحد من جهة، فالواجب الوجود له اجلمال والبهاء احملض، وهو

يكون على ما جيب يف الوجود الواجب؟ وكل مجال ومالءمة  له، فكيف مجال ماواؤه هو أن يكون على ما جيب 
 أما احلسي، وأما اخليايل وأما الومهي وأما الظين، وأما. ومبدأ ذلك كله إدراكه وخري مدرك فهو حمبوب معشوق،

قوة املدركة إياه فإحباب ال ،"واملدرك أكمل وأشرف ذاتا"وأشد حتقيقا" العقلي، وكلما كان اإلدراك أشد اكتناها
 .والتذاذها به أكثر

 الكمال واجلمال والبهاء الذي يعقل ذاته بتلك الغاية والبهاء واجلمال، وبتمام فالواجب الوجود الذي هو يف غاية
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عاشق ومعشوق وأعظم الذ  التعقل، وبتعقل العاقل واملعقول على أما واحد باحلقيقة، تكون ذاته لذاته أعظم
مالئم، فاحلسية إحساس املالئم، والعقلية تعقل املالئم،   ليست إال إدراك املالئم من جهة ما هووملتذ؛ فإن اللذة

بأفضل إدراك ألفضل مدرك، فهو أفضل الذ وملتذ، ويكون ذلك أمرا ال يقاس إليه  وكذلك فاألول أفضل مدرك
 .غريهاوليس عندنا هلذه املعاين أسام غري هذه األسامي، فمن استبشعها استعمل  .شيء

-  أعين العقل-أن يعلم أن أدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك احلس للمحسوس، ألنه  وجيب يعقل ويدرك  
بظاهره، وليس كذلك احلس للمحسوس؛  األمر الباقي الكلي، ويتحد به ويصري هو على وجه ما، ويدركه بكنهه ال

لكنه قد . وال نسبة بينهما" بأن حنس مالئما:  تكون لنااللذة اليت ، هي فوق"بأن نعقل مالئما: فاللذة اليت جتب لنا
ويكرهه  املدركة ال تستلذ مبا جيب أن تستلذ به لعوارض، كما أن املريض ال يستلذ احللو، يعرض أن تكون القوة

ذة العقلية كماهلا بالفعل ال جتد من الل فإذا حصل لقوتنا. لعارض، فكذلك جيب أن يعلم من حالنا ما دمنا يف البدن
ولو انفردنا عن البدن، كنا مبطالعتنا ذاتنا، وقد صارت عاملا عقليا  .ما جيب للشيء يف نفسه؛ وذلك لعائق البدن

جند من  احلقيقية، واجلماالت احلقيقية، واللذات احلقيقية، متصلة ا اتصال معقول مبعقول، مطابقا للموجودات
 . كلها بعدوسنوضح هذه املعاين. اللذة والبهاء ما ال اية له

الظفر، ولكل  لذة كل قوة حصول كماهلا هلا؛ فللحس احملسوسات املالئمة، وللغضب االنتقام، وللرجاء واعلم أن
الوجود معقول، عقل أو مل يعقل، ومعشوق،  فالواجب. عقليا بالفعل" شيء ما خيصه، وللنفس الناطقة مصريها عاملا

 .عشق أو مل يعشق

 املقالة التاسعة

  شياء عن التدبري األول واملعاد إليهيف صدور األ

  سبعة فصول

  الفصل األول

 يف صفة فاعلية املبدأ األول

داخل يف جنس أو واقع حتت حد أو برهان، بريء عن الكم  فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود، غري
غري  ه واحد من مجيع الوجوه؛ ألنهاملىت واحلركة، ال ند له وال شريك له وال ضد له، وأن والكيف واملاهية و األين و

العقل بأن تكون ذاته مركبة من  ال يف األجزاء بالفعل وال يف األجزاء بالفرض والوهم كاملتصل، وال يف: منقسم
هو غري مشارك ألبته يف وجوده الذي له، فهو ذه الوحدة  معان عقلية متغايرة تتحد منها مجلة؛ وأنه واحد من حيث

وليس الواحد . الوجود ما بقي له شيء ينتظر حىت يتم، وقد كان هذا أحد وجوه الواحد ه تامفرد، وهو واحد ألن
يكون الواحد فيه  إال على الوجه السليب، ليس كالواحد الذي لألجسام، التصال أو اجتماع، أو غري ذلك مما فيه
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 .بوحدة هي معىن وجودي يلحق ذاتا أو ذواتا

وبان  لطبيعية وجود قوة غري متناهية غري جمسمة، وأا مبدأ احلركة األولية،من العلوم ا وقد أتضح لك فيما سلف
. وجه ما أنه مبدأ دائم الوجود ، وقد بان لك من هناك من"زمانيا" لك أن احلركة املستديرة ليست متكونة تكونا

 تستأنف له حالة مل من مجيع جهاته، وأنه ال جيوز أن وقد بان لك بعد ذلك أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود
 ولو اكتفيت بتلك". لذاا تكون موجبة املعلول، فإن دامت أوجبت املعلول دائما تكن، مع إنه قد بان لك إن العلة

 .األشياء لكفاك ما حنن يف شرحه، إال أنا نزيدك بصرية
   

علتا الفاعلية   تكونإنك قد علمت إن كل حادث فله مادة، فإذا كان مل حيدث مث حدث مل خيل، إما أن :فنقول
والقابل ال يتحرك، أو كان الفاعل ومل يكن القابل،  والقابلية مل تكونا فحدثتا، أو كانتا، ولكن كان الفاعل ال حيرك

ونقول قوال جممال قبل العود إىل التفصيل، إنه إذا كانت األحوال من جهة العلل  .أو كان القابل ومل يكن الفاعل
كان؛ فلم جيز أن   أمر مل يكن، كان وجوب كون الكائن عنها، أوال وجوبه، على ماكانت ومل حيدث ألبته كما

 .حيدث كائن ألبته

حدوثه على سبيل ما حيدث، حلدوث علته دفعة، ال على سبيل ما  إما أن يكون: فإن حدث أمر مل يكن، فال خيلو
 .بعدها حيدث لقرب علته أو

 .و بعدهاأو يكون حدوثه على سبيل ما حيدث لقرب علته أ

غري  فيجب أن يكون حدوثه حلدوث العلة ومعها غري متأخر عنها ألبته؛ فإنه إن كانت العلة فأما القسم األول
حادث آخر غري العلة،  موجودة مث وجدت، أو موجودة وتأخر عنها املعلول، لزم ما قلناه يف األول من وجوب

اجلهة، وجبت علل وحوادث دفعة غري متناهية،  ى هذهفإن متادى األمر عل. فكان ذلك احلادث هو العلة القريبة
بإبطاله، فبقي أن ال تكون العلل احلادثة كلها دفعة ال لقرب من علة  ووجبت معا، وهذا مما عرفنا األصل القاضي

 .بعد أوىل أو

تلك كان قبل احلركة حركة، و فإذن قد. فبقي أن مباديء الكون تنتهي إىل قرب علل أو بعدها، وذلك باحلركة
وذلك . وإال رجع الكالم إىل الرأس يف الزمان الذي بينهما احلركة أوصلت العلل إىل هذه احلركة، فهما كاملتماسني،

 احلوادث الغري املتناهية منها يف آن واحد، إذ ال جيوز أن تكون يف آنات متالقية أنه إن مل متاسه حركة كانت

فيكون ذلك اآلن  قرب يف ذلك اآلن بعد بعد، أو بعد قرب؛متماسة، فاستحال ذلك، بل جيب أن يكون واحد قد 
أخرى وأوجبت، كانت احلركة اليت  اية حركة أوىل؛ تؤدي إىل حركة أخرى، أو أمر آخر، فإن أدت إىل حركة

 .هي كعلة قريبة هلذه احلركة مماسة هلا

بان لنا يف  ال حركة فيه، فإنه قدهذه املماسة مفهوم، على أنه ال ميكن أن يكون زمان بني حركتني و واملعىن يف
يعرفنا إن كانت حركة قبل حركة، وال  الطبيعيات أن الزمان تابع للحركة، ولكن االشتغال ذا النحو من البيان

 .الالحقة يعرفنا أن تلك احلركة كانت علة حلدوث هذه احلركة

احلادث ال حيدث إال حبركة مماسة  كفقد ظهر ظهورا واضحا أن احلركة ال حتدث بعد ما مل تكن إال حلادث، وذل
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كان قصدا من الفاعل، أو إرادة، أو علما، أو آلة، أو طبعا،  :هلذه احلركة، وال تبايل أي حادث كان ذلك احلادث
دون وقت، أو حصول يؤ أو استعداد من القابل مل يكن، أو وصول من املؤثر مل  أو حصول وقت أوفق للعمل

 . متعلق باحلركة ال ميكن غري هذافإنه كيف كان، فحدوثه يكن؛

 إن كانت العلة الفاعلية والقابلية موجوديت الذات، وال فعل وال انفعال بينهما، :ولنرجع إىل التفصيل فنقول

 .فيحتاج إىل وقوع نسبة بينهما توجب الفعل واالنفعال

 .و زمانإرادة موجبة للفعل، أو طبيعة موجبة للفعل، أو آلة أ أما من جهة الفاعل، فمثل

 .أو من جهتيهما مجيعا مثل وصول أحدمها إىل اآلخر: فمثل استعداد مل يكن وأما من جهة القابل،

أما أوال؛ فألن القابل  :أن مجيع هذا حبركة ما وأما إن كان الفاعل موجودا ومل يكن قابل ألبته، فهذا حمال وقد وضح
 .حركة كما بينا ال حيدث إال حبركة أو اتصال فيكون قبل احلركة

. فيكون قد كان القابل حىت حدث القابل وأما ثانيا، فإنه ال ميكن أن حيدث ما مل يتقدمه وجود القابل، وهو املادة،

مبوجود، فالفاعل حيدث ويلزم أن يكون حدوثه بعلة ذات حركة على  وأما إن وضع أن القابل موجود والفاعل ليس
 .ما وصفناه

فليس واجب  ، وواجب الوجود واجب ما يوجد عنه، وإال فله حال مل يكنمبدأ الكل ذات واجبة الوجود وأيضا
ذاته كما يضع بعضهم اإلرادة،  فإن وضعت احلال احلادثة ال يف ذاته، بل خارجة عن. الوجود من مجيع جهاته

دث طبع، أو ألمر آخر أي أمر كان؟ ومهما وضع أمر ح فالكالم على حدوث اإلرادة عنها ثابت، هل هو بإرادة أو
 .ثابتا ذاته، وإما غري حادث يف ذاته، بل على أنه شيء مباين لذاته، فيكون الكالم مل يكن؛ فإما أن يوضع حادثا يف

 .الوجود من مجيع جهاته وأن حدث يف ذاته، كان ذاته متغريا، وقد بين أن واجب الوجود بذاته واجب
   

وكان األمر على   حدوثها، ومل يعرض ألبته شيء مل يكن،كان هو عند حدوث املباينات عنه كما كان قبل وأيضا إذا
 .واألمر على ما كان ما كان وال يوجد عنه شيء، فليس جيب أن يوجد عنه شيء بل يكون احلال

متوسط مل يكن حني كان الترجيح للعدم عنه،  فال بد من مميز لوجوب الوجود عنه، وترجيح للوجود عنه حبادث
خارجا عنه؛ فإنا نتكلم يف حدوث احلادث عنه نفسه بال واسطة أمر  ، وليس هذا أمراوكان التعطل عن الفعل حاله

 .الثاين، كما يقولون يف اإلرادة واملراد حيدث فيحدث به

الذات الواحدة إذا كانت من مجيع جهاا كما كانت، وكان ال يوجد عنها  والعقل الصريح الذي مل يكدر يشهد أن
يف  فإذا صار اآلن يوجد عنها شيء، فقد حدث. ك، فاآلن أيضا ال يوجد عنها شيءوهي اآلن كذل فيما قبل شيء،

هذا، فقد فارق مقتضى  ومن أنكر. الذات قصد وإرادة، أو طبع، أو قدرة ومتكن، أو شيء مما يشبه هذا مل يكن
جح له أن يوجد إال ال خيرج إىل الفعل وال يتر عقله لسانا ويعود إليه ضمريا؛ فإن املمكن أن يوجد وأن ال يوجد،

كما كانت وال تترجح، وال جيب عنها هذا الترجيح، وال داعي وال  بسبب؛ وإذا كانت هذه الذات اليت للعلة
 فال بد من حادث موجب للترجيح يف هذه الذات إن كانت هي العلة الفاعلية، وإال كانت مصلحة وال غري ذلك،

ويكون اإلمكان إمكانا  ث هلا نسبة أخرى؛ فيكون األمر حباله،نسبتها إىل ذلك املمكن على ما كان قبل، وال حتد
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 .صرفا حباله

حيدث لذاته ويف ذاته، فاا إن كانت خارجة عن ذاته كان  وإذا حدث هلا نسبة فقد حدث أمر، وال بد من أن
يكن   ذاته بعد ما ملالنسبة املطلوبة؛ فإنا نطلب النسبة املوافقة لوجود كل ما هو خارج عن الكالم ثابتا، ومل تكن هي

فإن . ونظر يف حال ما بعده أمجع، كأا مجلة واحدة ويف حال ما مل يوجد شيء، و إال فقد أخرج من اجلملة شيء
فإذن احلادث األول يكون على هذا القول يف ذاته، لكنه  كان مبدأ النسبة مباينا له، فليست هي النسبة املطلوبة؛

شيء وعمن حيدث؟ وقد بان أن واجب الوجود بذاته واحد، فريى أن ذلك غري ذاته  حمال فكيف ميكن أن حيدث يف
الفعل، أهي عن  منه فيكون ليست النسبة املطلوبة؛ ألنا نطلب النسبة املوجبة خلروج املمكن األول إىل احلادث

الم فيه آخر، فهو العلة األوىل والك وعلى أنه إن كان عن. واجب وجود آخر؟ وقد قيل إن واجب الوجود واحد
ووقت شروع؟ ومباذا خيالف الوقت الوقت؟ وأيضا، إذ بان أن  ثابت، مث كيف جيوز أن يتميز يف العدم وقت ترك

حال يف املبدأ؛ فال خيلو إما أن يكون حدوث ما حيدث عن األول بالطبع، أو بعرض  احلادث ال حيدث اال حلدوث
الطبع، أو كان بالعرض  فإن كان بالطبع، فقد تغري. تفاقيغري اإلرادة، أو باإلرادة؛ إذ ليس بقسري وال ا فيه عن

 .فقد تغري العرض

إما أن يكون املراد نفس اإلجياد، أو غرضا، ومنفعة : أو مباينة له، بل نقول وإن كان باإلرادة، فلنترك أا حدثت فيه
أو قدر عليه اآلن؟  و حدث وقته؟كان املراد نفس اإلجياد لذاته فلم مل يوجد قبل؟ أتراه استصلحه اآلن؟ أ بعده، فإن

كل وقت عائد، بل هذا سؤال حق ألنه يف كل  إن هذا السؤال باطل؛ ألن السؤال يف: وال معىن فيما يقوله القائل
فمعلوم أن الذي هو للشيء حبيث كونه وال كونه مبرتلة فليس لغرض،  وقت عائد والزم وإن كان لغرض ومنفعة،

مباذا  وأيضا فإن األول.  أوىل فهو نافع؛ واحلق األول كامل الذات ال ينتفع بشيءكونه منه والذي هو للشيء حبيث
 وحركة املتحرك - وإن كانا معا -لالثنني  سبق أفعاله احلادثة؟ أبذاته؟ أم بالزمان؟ فإن كان بذاته فقط مثل الواحد

األول القدمي، واألفعال الكائنة :  فيجب أن يكونا كالمها حمدثني-معا   بأن يتحرك حبركة ما يتحرك عنه وإن كانا-
 .سبق ال بذاته فقط بل بذاته والزمان بأن كان وحده وال عامل وال حركة عنه وإن كان قد

مضى  تدل على أمر مضى وليس اآلن، وخصوصا ويعقبه قولك مث، فقد كان كون قد" كان " لفظة  وال شك أن
ألن املاضي إما بذاته وهو  ن زمان قبل احلركة والزمان؛قبل أن خلق اخللق، وذلك الكون هو متناه، فقد كان إذ
 .بان لك هذا الزمان، وإما بالزمان وهو احلركة وما فيها وما معها؛ فقد

   
على  يسبق بأمر هو ماض للوقت األول من حدوث اخللق فهو حادث مع حدوثه، وكيف ال يكون سبق فإن مل

ثابتا عند " كان وال خلق  " ان وال خلق، وكان وخلق؟ وليسأوضاعهم بأمر ما للوقت األول من اخللقة، وقد ك
نفس وجوده " كان وال خلق " وليس " مع اخللق  مع كونه" ثابت " كونه قبل اخللق " وال " كان وخلق " كونه 

هو وجوده مع عدم اخللق بال شيء ثالث؛ فإن وجود " كان وال خلق  " وحده؛ فإن ذاته حاصلة بعد اخللق، وال
 .وعدم اخللق موصوف بأنه قد كان وليس اآلن صل بعد اخللق،ذاته حا

مل يكن مفهوما " وجود ذات وعدم ذات : " معقول األمرين؛ ألنك إذا قلت معىن معقول دون" كان : " وحتت قولنا
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أن يقال  قد يصح أن يفهم معه التأخر؛ فإنه لو عدمت األشياء صح وجوده وعدم األشياء، ومل يصح منه السبق، بل
شيء، ومفهوم كان شيء  بل إمنا يفهم السبق بشرط ثالث، فوجود الذات شيء، وعدم الذات" كان " ذلك ل

بداية، وجوز فيه أن خيلق قبل أي خلق توهم فيه  موجود غري املعنيني، وقد وضع هذا املعىن للخالق ممتدا ال عن
ي نسميه الزمان؛ إذ تقديره ليس تقدير ذي القبيلة مقدرة مكممة، وهذا هو الذ فإذا كان هكذا، كانت هذه. خلقا

 .ثبات، بل على سبيل التجدد وضع وال

عارض هليئة غري قارة، واهليئة غري " كان ويكون " يدل عليه معىن  مث إن شئت فتأمل أقاويلنا الطبيعية؛ إذ بينا أن ما
حركة  مطلقا، بل سبقا بزمان معهفإذا حتققت علمت أن األول إمنا سبق اخللق عندهم ليس سبقا  القارة هي احلركة؛
 .وأجسام أو جسم

يسلموا أن اهللا كان قدرا قبل أن خيلق اخللق، أن خيلق  إما أن: وهؤالء املعطلة الذين عطلوا اهللا عن وجوده ال خيلو
 وأزمنة تنتهي إىل وقت خلق العامل، أو يبقى مع خلق العامل ويكون له إىل وقت خلق جسما ذا حركات بقدر أوقات

 .ابتدأ عامل أوقات وأزمنة حمدودة، أو مل يكن للخالق أن يبتديء اخللق إال حنيال

املخلوقات من االمتناع إىل اإلمكان بال  وهذا القسم الثاين يوجب انتقال اخلالق من العجز إىل القدرة، أو انتقال
 .علة

لق اخلالق جسما غري ذلك اجلسم ال خيلو إما أن يكون كان ميكن أن خي: فيقال والقسم األول يقسم عليهم قسمني،
 .إىل خلق العامل مبدة وحركات أكثر، أو ال ميكن إمنا ينتهي

أمكن فإما أن ميكن خلقه مع خلق ذلك اجلسم األول الذي ذكرنا قبل هذا اجلسم،  فإن. وحمال أن ال ميكن؛ ملا بيناه
احلركة يف السرعة و  تداء خلقني متساوييفإن أمكن معه فهو حمال؛ ألنه ال ميكن أن يكون اب. ميكن قبله أو إمنا

وإن مل ميكن معه، بل كان إمكانه مباينا . اآلخر البطء، ويقع حبيث ينتهيان إىل خلق العامل، ومدة أحدمها أطول من
يقدر يف حال العدم إمكان خلق شي وال إمكانه، وذلك يف حال دون حال، وقع  له، متقدما عليه، أو متأخرا عنه،

الزمان،  و متأخرا، مث ذلك إىل غري اية؛ فقد وضح صدق ما قدمناه من وجود حركة ال بدء هلا يف ذلك متقدما
أن العلة القريبة للحركة األوىل نفس ال  وإمنا البدء هلا من جهة اخلالق، وإا هي احلركات السماوية، فيجب أن يعلم

 .وتعاىل عقل، وأن السماء حيوان مطيع هللا تبارك

  الفصل الثاين

 

 يف أن احملرك القريب للسماويات

  ال طبيعة وال عقل، بل نفس، واملبدأ األ بعد عقل
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إذا  الطبيعيات أن احلركة ال تكون طبيعية للجسم على اإلطالق، واجلسم على حالته الطبيعية، إنا قد بينا يف: فنقول
غري طبيعية ال حمالة؛ فظاهر أن كل  الةكان كل حركة بالطبع مفارقة بالطبع حلالة، واحلالة اليت تفارق بالطبع هي ح

شيء من احلركات مقتضى طبيعة الشيء ملا كان شيء من  حركة تصدر عن طبع فمن حالة غري طبيعية، ولو كان
إما يف : الطبيعة، بل احلركة إمنا تقتضيها الطبيعة لوجود حال غري طبيعية نسب احلركات باطل الذات مع بقاء

املكان كما إذا  بالقسر، وإما بالكم كما يذبل البدن الصحيح ذبوال مرضيا، وإما يفإذا سخن املاء  الكيف، كما
مقولة أخرى، والعلة يف جتدد حركة بعد حركة  نقلت املدرة إىل حيز اهلواء؛ وكذلك إذا كانت احلركة قد تكون يف

 .عن الغاية جتدد احلال الغري الطبيعية، وتقدير البعد
   

إىل حالة  الصفة مل تكن حركة مستديرة عن طبيعة، وإال كانت عن حالة غري طبيعيةاألمر على هذه  فإذا كان
احلالة الغري الطبيعية؛ ألن الطبيعة  طبيعية، وإذا وصلت إليها سكنت، ومل جيز أن يكون فيها بعينها قصد إىل تلك

يعة حترك على سبيل ما يلزمها بالذات؛ فإن كانت الطب ليست تفعل باختيار، بل على سبيل التسخري، وسبيل
إما من أين غري طبيعي، أو وضع غري طبيعي، هربا طبيعيا عنه؛ وكل هرب طبيعي عن  :االستدارة فهي حترك ال حمالة

وتتركها، وتقصد يف تركها  فمحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعيا إليه، واحلركة املستديرة تفارق كل نقطة، شيء
 .احلركة املستديرة طبيعية  وتقصده، فليست إذنتلك النقطة، وليست رب عن شيء إال

 فإن الشيء احملرك هلا -خمالفا ملقتضى طبيعة أخرى جبسمها   أي ليس وجوده يف جسمها- إال إا قد تكون بالطبع 
 .لذلك اجلسم غري غريب عنه؛ فكأنه طبيعته" طبيعيا" شيئا وإن مل يكن قوة طبيعية كان

 وسط امليل، وامليل هو املعىن الذي حيس يف اجلسم املتحرك، وإن سكن قسرا أحسحترك مت وأيضا فإن كل قوة فإمنا

القوة احملركة؛ ألن القوة  ذلك امليل فيه يقاوم املسكن مع سكونه طلبا للحركة، فهو غري احلركة ال حمالة، وغري
األوىل؛ فإن حمركها ال يزال موجودا؛ فهكذا أيضا احلركة  احملركة تكون موجودة عند إمتامها احلركة وال يكون امليل

وذلك امليل ال ميتنع أن يسمى طبيعة، ألنه ليس بنفس، وال من خارج، وال له إرادة  حيدث يف جسمها ميال بعد ميل،
ملقتضى طبيعة ذلك اجلسم  اختيار، وال ميكنه أن ال حيرك، أو حيرك إىل غري جهة حمدودة، وال هو مع ذلك مضاد أو

الفلك يتحرك بالطبيعة، إال أن طبيعته فيض عن نفس  إن: ملعىن طبيعة كان لك أن تقولالغريب، فإن مسيت هذا ا
الفلك ليس مبدأ حركة طبيعية، وكان قد بان أنه ليس قسرا، فهي عن  يتجدد حبسب تصور النفس؛ فقد بان أن

 .حمالة إرادة ال

وكأنا قد . وال يتخيل اجلزئيات ألبتة إنه ال جيوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة ال يتغري: ونقول
الفصول املتقدمة، وأوضحنا أن احلركة معىن متجدد النسب، وكل  أشرنا إىل مجل مما تعني يف معرفة هذا املعىن يف

ال ثبات له، وال جيوز أن يكون عن معىن ثابت ألبتة وحده، فإن كان عن معىن ثابت  شطر منه خمصص بنسب فإنه
تتجدد فيه  من تبدل األحوال؛ أما إن كانت احلركة عن طبيعة فيجب أن تكون كل حركةأن يلحقه ضرب  فيجب

الثابت من جهة ما هو ثابت ال يكون  فلتجدد قرب وبعد من النهاية، ولوال ذلك التجدد مل يكن جتدد حركة؛ فإن
 .عنه إال ثابت
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ادة الكلية نسبتها إىل كل شطر من تكون عن إرادة متجددة جزئية؛ فإن اإلر وأما إن كانت عن إرادة فيجب أن
احلركة مل جيز أن  واحدة؛ فال جيب أن تتعني منها هذه احلركة دون هذه، فإا إن كانت لذاا علة هلذه احلركة نسبة

بعدها معدومة كان املعدوم موجبا ملوجود،  تبطل هذه احلركة، وإن كانت علة هلذه احلركة بسبب حركة قبلها أو
 .تكون األعدام علة لألعدام  موجبا ملوجود، وإن كان قدواملعدوم ال يكون

 .وأما أن يوجب املعدوم شيئا فهذا ال ميكن

قدمناه، وإن كان  لزم احملال الذي" فان كان جتددا طبيعيا. علة ألمور جتدد، فالسؤال يف جتددها ثابت وإن كانت
 .يتبدل حبسب تصورات متجددة فهو يثبت الذي نريده" إراديا

إلرادة عقلية منتقلة؛  أن اإلرادة العقلية الواحدة ال توجب ألبتة حركة، ولكن قد ميكن أن يتوهم أن ذلك فقد بان
يكن عقال من كل جهة بالفعل، وميكن أن يعقل  فإنه قد ميكن أن ينتقل العقل من معقول إىل معقول آخر، إذا مل

 ما أشرنا إليه؛ فيجب إذن أن يتوهم وجود بعوارض، عقال بنوع كلي على "خمصوصا" اجلزئي حتت النوع منتشرا
معقول على  الكلية ويريدها، مث يعقل انتقاله من حد إىل حد، ويأخذ تلك احلركات وحلوهلا بنوع عقل يعقل احلركة

فهو من كذا إىل كذا؛ فتعني مبدأ ما  ما أوضحناه، وعلى ما من شأننا أن نربهن عليه من أن حركة من كذا إىل كذا
وكذلك حىت تفىن الدائرة؛ فال يبعد أن يتوهم أن جتدد احلركة  ف آخر كلي مبقدار ما، موهوم كلي،كليا إىل طر

    يتبع جتدد هذا املعقول

الوجه يكون صادرا عن  وال على هذا السبيل ميكن أن يتم أمر احلركة املستديرة؛ فإن هذا التأثري على هذا :فنقول
الكلية كيف كانت فإمنا هي بالقياس إىل طبيعة   وانتقال، واإلرادةاإلرادة الكلية، وإن كانت على سبيل جتدد

تتبعها إرادة حلركة، وأما هذه احلركة اليت من ههنا بعينه إىل هناك بعينه  مشترك فيها؛ وإن كانت إرادة حلركة
احلركة  بأن تصدر عن تلك اإلرادة من هذه احلركة اليت من هناك إىل حد ثالث؛ فنسبة مجيع أجزاء فليست أوىل

املنتقلة واحدة، وليس جزء من ذلك أوىل بأن  املتساوية يف اجلزئية إىل واحد واحد من تلك اإلرادات اجلزئية العقلية
ينسب، فنسبته إىل مبدئه وال نسبته واحدة؛ فإنه بعد عن مبدئه ومل  ينسب إىل واحد من تلك التصورات من أن ال

 . ما مل جيب عن علته فإنه ال يكون كما قد علمتوجوده عن ال وجوده، وكل يتميز، ومل يترجح

من " ج  " إىل" ب " لزمت عن إرادة عقلية، واحلركة من " ب " إىل " ا " إن احلركة من : أن يقال وكيف يصح
" األخرى، ويكون بالعكس فإن  إرادة أخرى عقلية، دون أن يلزم عن كل واحدة من تلك اإلرادات غري ما لزم من

دون " ب " و " ب " دون " ا " اإلرادات الكلية حبيث يعني  متشاة بالنوع، وليس شيء من" ج " و " ب " و " ا 
من  " الباء" عن تلك اإلرادة ما كانت عقلية، وال " اجليم " و " الباء " بأن يتعني من  أوىل" األلف " وليس " ج " 
كانت حدودا كلية فقط، مل ميكن أن  د يف العقل بلإال أن تصري نفسانية جزئية، وإذا مل تتعني تلك احلدو" اجليم " 

" و " ب " أوىل بأن يتعني من " األلف " وال " ج " إىل " ب  " أوىل من اليت من" ب " إىل " أ " توجد احلركة من 

 ." اجليم" من " الباء " كانت عقلية، وال  عن تلك اإلرادة ما" ج 

رادة وتصورا خيتلفان يف أمر متفق، وال استناد فيه إىل خمصص وتصورا، مث إ مث كيف ميكن أن نفرض فيها إرادة
وال ميكننا  به؟ ومع هذا كله فإن العقل ال ميكنه أن يفرض هذا االنتقال إال مشاركا للتخيل واحلس شخص يقاس
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ى األحوال فيما نعقله دائرة معا، فإذن عل إذا رجعنا إىل العقل الصريح أن نعقل مجلة احلركة وأجزاء االنتقال العقلي
القريب للحركة، وإن كنا ال مننع أن يكون هناك أيضا قوة عقلية  كلها ال غىن عن قوة نفسانية تكون هي املبدأ

فتكون  العقلي بعد استناده إىل شبه ختيل، وأما القوة العقلية جمردة عن مجيع أصناف التغري تنتقل هذا االنتقال
 .أوضحناه ن كلي، أو كليا عن جزئي، على ماحاضرة املعقول دائما، إن كان معقوله كليا ع

القريبة، وتلك النفس متجددة التصور  فإذا كان األمر على هذا، فالفلك يتحرك بالنفس، والنفس مبدأ حركته
كاجلزئيات وإرادة ألمور جزئية بأعينها، وهي كمال جسم الفلك  أي هلا إدراك للمتغريات: واإلرادة، وهي متومهة

ما  هكذا، بل قائمة بنفسها من كل وجه، لكانت عقال حمضا ال يتغري وال ينتقل وال خيالطه الولو كانت . وصورته
املتقدم حلركة الفلك؛ فقد  واحملرك القريب للفلك وإن مل يكن عقال، فيجب أن يكون قبله عقل، هو السبب. بالقوة

 .حرك بالذات وال بالعرضاملادة ال تت علمت أن هذه احلركة حمتاجة إىل قوة غري متناهية، جمردة عن

-  كما تبني لك- وأما النفس احملركة فإا  جسمانية مستحيلة ومتغرية وليست جمردة عن املادة، بل نسبتها إىل  
وباجلملة تكون أوهامها  باملادة؛" احليوانية اليت لنا إلينا، إال أن هلا أن تعقل بوجه ما تعقال مشوبا الفلك نسبة النفس
وباجلملة إدراكاا باجلسم . حقيقة، كالعقل العملي فينا م صادقة وختيالا أو ما يشبه التخيالتأو ما يشبه األوها

وإذ ليس جيوز أن يتحرك بوجه من الوجه يف أن . غري مادية أصال بوجه من الوجوه ولكن احملرك األول هلا قوة
احملرك اآلخر،  كما حيرك حمرك بتوسط فيجب أن حيرك - كما قد تبني هذا -وإال الستحالت ولكانت مادية  حيرك،

 .حيرك عليه حمرك احملرك وذلك اآلخر حماول للحركة مريد هلا متغري بسببها، وهذا هو النحو الذي
   

احملرك، وهو املعشوق،  حيرك احملرك من غري أن يتغري بقصد واشتياق فهو الغاية، والغرض الذي إليه ينحو والذي
متحرك حركة غري قسرية فهي هي إىل أمر ما،  إن كل: ري عند العاشق؛ بل نقولواملعشوق مبا هو معشوق هو اخل

إما يف صورته، وإما : الطبيعة أمر طبيعي، وهو الكمال الذايت للجسم ولتشوق أمر ما، حىت الطبيعة أيضا؛ فإن شوق
ظين وهو  كالغلبة، أووشوق اإلرادة أمر إرادي، إما إرادة ملطلوب حسي كاللذة، أو ومهي خيايل  يف أينه ووضعه؛

املظنون هو الظن، وطالب اخلري  فطالب اللذة هو الشهوة، وطالب الغلبة هو الغضب، وطالب اخلري. اخلري املظنون
والشهوة والغضب غري مالئم جلوهر اجلسم الذي ال يتغري  ."احلقيقي احملض هو العقل؛ ويسمى هذا الطلب اختيارا

وعلى .  غري مالئمة، فريجع إىل حال مالئمة، فيلتذ أو ينتقم من خميل له فيغضبحال وال ينفعل؛ فإنه ال يستحيل إىل
 ."سرمديا "فإن أكثر املظنون ال يبقى مظنونا" وأيضا. كل حركة إىل لذيذ أو غلبة فهي متناهية أن

ينال باحلركة إما أن يكون مما : ذلك اخلري وإرادة خلري حقيقي، فال خيلو" فوجب أن يكون مبدأ هذه احلركة اختيارا
ينال بوجه، بل هو مباين؛ وال جيوز أن يكون ذلك اخلري من كماالت  ليس جوهره مما" فيتوصل إليه، أو يكون خريا

الفعل  فينال باحلركة، وإال النقطعت احلركة، وال جيوز أن يكون يتحرك ليفعل فعال يكتسب بذلك اجلوهر املتحرك
نصري خريين، وذلك ن املفعول  ن األفعال ليحدث لنا ملكة فاضلة، أوكماال، كما من شأننا أن جنود لنمدح، وحنس

فاعله، فإن كمال املعلول أخس من كمال العلة الفاعلة،  يكتسب إلكماله من فاعله، وحمال أن يعود فيكمل جوهر
كماال، بل عسى أن يهىء األخس لالفضل آلته ومادته حىت يوجد هو يف  واألخس ال يكسب األشرف واألكمل
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 .آخر ض األشياء عن سبببع

وامللكة الفاضلة اليت حنصلها بالفعل  وأما حنن فإن املدح الذي نطلبه ونرغب فيه هو كمال غري حقيقي بل مظنون،
 وهو -وحتدث هذه امللكة من اجلوهر املكمل ألنفس الناس . هلا ليس سببها الفعل، بل الفعل مينع ضدها و يهيء

 ه؛ وعلى هذا فإن احلرارة املعتدلة سبب لوجود القوى النفسانية، ولكن علىآخر يشبه  أو جوهر-العقل الفعال 

ليوجد كماال انتهت احلركة عند  "أا مهيئة للمادة ال موجدة، وكالمنا يف املوجد، مث باجلملة إذا كان الفعل مهيئا
 .حصوله

ل، وكل خري هذا شأنه فإمنا يطلب بذاته ليس من شأنه أن ينا" قائما "فبقي أن يكون اخلري املطلوب باحلركة خريا
الكمال املمكن له  مبقدار اإلمكان؛ والتشبه به هو تعقل ذاته يف كماهلا، فيصري مثله، يف أن حيصل له العقل التشبه به

جلوهر الشيء يف أحواله ولوازمه كماال  يف ذاته كما حصل ملعشوقه، فيوجب البقاء األبدي على أكمل ما يكون
يف أول األمر مت تشبهه به بالثبات، وما كان ال ميكن أن حيصل  ن أن حيصل كماله األقصى لهلذلك، فما كان ميك

 .األمر مت تشبهه به باحلركة كماله األقصى له يف أول
   

لنفسه اجلسمانية  والقوة اليت. هذا هو أن اجلوهر السماوي قد بان أن حمركه حيرك عن قوة غري متناهية وحتقيق
- مبا يعقل األول فيسنح عليها من نوره وقوته دائما - متناهية، لكنهما  تصري كأن له قوة غري متناهية؛ فال يكون  

 يف جوهره على -  أعين اجلرم السماوي -عليه من نوره وقوته، وهو  له قوة غري متناهية، بل للمعقول الذي يسنح
يتبع  ال يف وضعه أو أينه أوال، وفيمايبق له يف جوهره أمر بالقوة، وكذلك يف كمه وكيفه، إ كماله األقصى إذ مل

يكون على وضع أو أين آخر  ، وإنه ليس أن يكون على وضع أو أين أوىل جبوهره من أن"وجودمها من األمور ثانيا
فمىت . له جلزئه من جزء آخر" بأن يكون مالقيا له يف حيزه؛ فانه ليس شيء من أجزاء مدار فلك أو كوكب أوىل

بالقوة، فقد عرض جلوهر الفلك ما بالقوة من جهة وضعه أو أينه، والتشبه   يف جزء آخركان يف جزء بالفعل فهو
بالعدد؛  للجوهر السماوي" ، ومل يكن هذا ممكنا"يوجب البقاء على أكمل كمال يكون للشيء دائما باخلري األقصى

وق إىل التشبه باخلري الش فحفظ بالنوع والتعاقب، فصارت احلركة حافظة ملا ميكن من هذا الكمال؛ ومبدؤها
هذا الشوق هو ما يعقل منه، وأنت إذا تأملت حال  األقصى يف البقاء على الكمال األكمل حبسب املمكن، ومبدأ

مل تتعجب أن يكون جسم يشتاق شوقا إىل أن يكون " إىل أن يكون بالفعل أينا األجسام الطبيعية يف شوقها الطبيعي
 ون له، أو إىل أن يكون على أكمل ما يكون له من كونه متحركا،أوضاعه اليت ميكن أن تك على وضع من

هو مفيد للخريات، ال أن  ويتبع ذلك من األحوال واملقادير الفائضة ما يتشبه فيه باألول تعاىل من حيث" وخصوصا
 -ىل بل أن يكون املقصود هو التشبه باألول تعا يكون املقصود تلك األشياء فتكون احلركة ألجل تلك األشياء،

ما يكون يف نفسه، وفيما يتبعه من حيث هو تشبه باألول، ال من حيث هو   يف أن يكون على أكمل-بقدر اإلمكان 
 .بعده حىت تكون احلركة ألجل ذلك باملقصود األول، كال يصدر عنه أمور

شيء عن التشبه باألول من حيث هو بالفعل تصدر عنه احلركة الفلكية صدور ال إن نفس الشوق إىل: وأقول
عنه طلب ملا  املوجب له، وإن كان غري مقصود يف ذاته بالقصد األول؛ ألن ذلك تصور ملا بالفعل فيحدث التصور
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الواحد إذا دام مل حيصل ألمثاله  بالفعل األكمل، وال ميكن بالشخص فيكون بالتعاقب وهو احلركة؛ ألن الشخص
 .بالقوة" وجود، وبقيت دائما

 التصور املقصود على هذا النحو، ال على أن تكون مقصودة أولية وإن كان ذلك التصورذلك  "واحلركة تتبع أيضا

املقصود األول، وتتبع تلك   على سبيل االنبعاث ال على سبيل- ذكرناها وفصلناها - الواحد يتبعه تصورات جزئية 
 يف هذا الباب فيكون الشوق الواحد بكماله ال ميكن التصورات اجلزئية احلركات املنتقل ا يف األوضاع، واجلزء

يتلوه انبعاثات، وهذه األشياء قد يوجد هلا نظائر بعيدة يف أبداننا ليست  األول على ما ذكرنا، ويكون سائر ما
ذلك فينا ختيالت  وإن كانت قد ختيلها وحتكيها، مثل ان الشوق إذا اشتد إىل خليل، أو إىل شيء آخر، تبع تناسبها،

نفسه، بل حركات حنو شيء يف طريقه ويف  عها حركات ليست احلركات اليت حنو املشتاقعلى سبيل االنبعاث، يتب
 .سبيله وأقرب ما يكون منه

النحو  كائنة باإلرادة والشوق على هذا النحو، وهذه احلركة مبدؤها شوق واختيار ولكن على فاحلركة الفلكية
عبادة ما ملكية أو فلكية، وليس  ه احلركة كأاالذي ذكرناه، ليس أن تكون احلركة مقصودة بالقصد األول؛ وهذ

إذا كانت القوة الشوقية تشتاق حنو أمر يسنح منها تأثري  من شرط احلركة اإلرادية أن تكون مقصودة يف نفسها، بل
على النحو الذي يوصل به إىل الغرض، وتارة على حنو آخر مشابه أو مقارب له إذا  حيرك األعضاء؛ فتارة يتحرك

 .بوجوده يقتدى به وحيتذى حذوه ويتشبه" ينال، أو أمرا" ختيل، سواء كان الغرض أمرا كان عن

حنو عقلي أو نفساين، شغل ذلك عن كل شيء  فإذا بلغ االلتذاذ بتعقل املبدأ األول، ومبا يعقل منه أو يدرك منه على
 مبقدار اإلمكان، فيلزم طلب مرتبة منه، وهو الشوق إىل التشبه به وكل جهة، لكنه ينبعث عن ذلك ما هو أدون

 عنه،" حركة، ولكن من حيث قلنا؛ ويكون هذا الشوق يتبع ذلك العشق وااللتذاذ منبعثا احلركة ال من حيث هي

 .السماء عن الشوق، فعلى هذا النحو حيرك املبدأ األول جرم" وهذا االستكمال منبعثا
   

إنه : يعين؛ أو قال إن الفلك متحرك بطبعه فماذا: ذا قال، أن املعلم األول إ"لك من هذه اجلملة أيضا وقد اتضح
كما حيرك املعشوق، فماذا يعين، وأنه ليس يف  متحرك بقوة غري متناهية حترك: متحرك بالنفس فماذا يعين؛ أو قال

 .أقواله تناقص وال اختالف

الذي جلملة السماء  رك األولتعلم أن جوهر هذا اخلري املعشوق األول واحد، وال ميكن أن يكون هذا احمل مث أنت
ومتشوق ومعشوق خيصها على ما يراه  فوق واحد، وإن كان لكل كرة من كرات السماء حمرك قريب خيصها،

فإم إمنا ينفون الكثرة عن حمرك الكل، ويثبتون الكثرة  املعلم األول ومن بعده من حمصلي علماء املشائني؛
 تص واحدا واحدا منها؛ فيجعلون أول املفارقات اخلاصة حمرك الكرةاملفارقة اليت خي للمحركات املفارقة وغري

لبطليموس كرة خارجة عنها  األوىل، وهي عند من تقدم بطليموس كرة الثوابت، وعند من تعلم العلوم اليت ظهرت
 .اختالف الرأيني، وكذلك هلم جرا غري مكوكبة، وبعد ذلك حمرك الكرة اليت تلي األوىل حبسب

واملعلم األول يضع عدد الكرات . بعد ذلك حمرك خاص أن حمرك الكل شيء واحد، ولكل كرةفهؤالء يرون 
وبعض من هو أسد قوال من أصحابه . ويتبع عددها عدد املباديء املفارقة املتحركة على ما كان ظهر يف زمانه،
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، "كثريا "أن يكون عددا إن حمرك مجلة السماء واحد ال جيوز -رسالته اليت يف مباديء الكل   يف-يصرح ويقول 
األول على سبيل تلخيص، وإن مل  والذي حيسن عبارته عن كتب املعلم. وإن كان لكل كرة حمرك ومتشوق خيصاا

األشبه واألحق وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلك على أنه  إن: يكن يغوص يف املعاين، يصرح ويقول ما هذا معناه
وهذان أقرب قدماء تالمذة املعلم األول من سواء . معشوق مفارقعلى أنه  فيه، ووجود مبدأ حركة خاصة له

 .السبيل

وخمتلفة يف اجلهة ويف  القياس يوجب هذا، فإنه قد صح لنا بصناعة اسطي أن حركات وكرات مساوية كثرية مث
ات، الذي لآلخر؛ وإال ملا اختلفت اجله السرعة والبطء، فيجب لكل حركة حمرك غري الذي لآلخر ومشوق غري

املتشوقات خريات حمضة مفارقة للمادة، وإن كانت الكرات  وقد بينا أن هذه. وملا اختلفت السرعة والبطء
 إىل املبدأ األول، فتشترك لذلك يف دوام احلركة وإستدارا وحنن نزيد هذا واحلركات كلها تشترك يف الشوق

 ."بيانا

  الفصل الثالث

 اليةيف كيفية صدور األفعال من املبادئ الع

  ليعلم من ذلك ما جيب أن يعلم من احملركات املفارقة املعقولة بذاا املعشوقة

إن : فاضل املتقدمني إذ يقول ملا مسعوا ظاهر قول" إن قوما: ولنحقق هذا البيان، ولنفتتح من مبدأ آخر فنقول
ة اليت حتت كرة القمر، وكانوا باألمور الكائنة الفاسد االختالف يف هذه احلركات وجهاا يشبه أن يكون للعناية

حركات السماويات ال جيوز أن تكون ألجل شيء غري ذواا، وال جيوز أن تكون  وعلموا بالقياس أن" مسعوا أيضا
حتت كرة القمر ولكن  إن نفس احلركة ليست ألجل ما: معلوالا، أرادوا أن جيمعوا بني هذين املذهبني فقالوا ألجل

 .لشوق إليهللتشبه باخلري احملض وا

 ينتظم به بقاء" فالختالف ما يكون من كل واحد منها يف عامل الكون والفساد اختالفا وأما اختالف احلركات،

أحدمها خيتص بإيصاله : طريقان لو أراد أن ميضي يف حاجته مسة موضع، واعترض إليه" األنواع، كما أن رجال خيرا
إيصال نفع إىل مستحق، وجب يف حكم خرييته أن  إىل ذلكإىل املوضع الذي فيه قضاء وطرح، واآلخر يضيف 

فكذلك حركة كل فلك، إمنا هي : قالوا. ألجل نفع غريه بل ألجل ذاته يقصد الطريق الثاين، وإن مل تكن حركته
 .، لكن احلركة إىل هذه اجلهة وذه السرعة لينتفع غريه"األخري داميا ليبقى على كماله

   
معلول، ويكون  نه إن أمكن أن حيدث لألجرام السماوية يف حركاا قصد ما ألجل شيءإ: نقول هلؤالء فأول ما

إن السكون كان يتم : حىت يقول قائل ذلك القصد يف اختيار اجلهة، فيمكن أن حيدث ذلك ويعرض يف نفس احلركة
ل عليها من األخر أو الوجود وتنفع غريها، ومل يكن أحدمها أسه هلا به خريية ختصها واحلركة كانت ال تضرها يف



 160    ابن سينا- اإلهليات

ألجل  فإن كانت العلة املانعة عن القول بأن مصري حركاا لنفع الغري، استحالة قصدها فعال .أعسر فاختارت األنفع
هذه العلة قصد اختيار اجلهة، مل  وإن مل مينع. الغري من املعلوالت، فهذه العلة موجودة يف نفس قصد اختيار اجلهة

هذه احلال، وليس ذلك على ترتيب القوة والضعف يف  ال يف قصد السرعة والبطءمينع قصد احلركة وكذلك احل
 .يف العلو والسفل حىت ينسب إليه، بل ذلك خمتلف األفالك بسبب ترتيبها بعضها على بعض

منها شيء ألجل الكائنات؛ ال قصد حركة؛ وال قصد جهة من حركة، وال تقدير  ال جيوز أن يكون: ونقول باجلملة
وجودا  بل وال قصد فعل ألبتة ألجلها، وذلك ألن كل قصد فيكون من أجل املقصود، فيكون أنقص بطء،سرعة و

واآلخر على ما مها عليه، بل به  من اآلخر من حيث هو" من املقصود؛ ألن كل ما ألجله شيء آخر فهو أمت وجودا
ود األكمل من الشيء األخس، فال يكون جيوز أن يستفاد الوج وال. يتم لآلخر النحو من الوجود الداعي إىل القصد

 .منه" لوجود ما هو أكمل وجودا" ومفيدا" غري مضمون، وإال كان القصد معطيا ألبتة إىل معلول قصد صادق

فالطبيب ال  مثل الطبيب للصحة،: له ومفيد وجوده شيء آخر" يقصد بالواجب شيء يكون القصد مهيئا وإمنا
الطبيب، وهو الذي يعطي املادة مجيع  آللة؛ وإمنا يفيد الصحة مبدأ أجل منيعطي الصحة بل يهيء هلا املادة وا

يف قصده إذا قصد ما ليس أشرف من القصد، فال يكون " خمطئا ورمبا كان القاصد. صورها، وذاته أشرف من املادة
املشبع،  ل إال بالكالمباخلطأ؛ وألن هذا البيان حيتاج إىل تطويل وحتقيق، وفيه شكوك ال حت القصد ألجله يف الطبع بل

يكون وجود املقصود عن  إن كل قصد فله مقصود، والعقلى منه هو الذي: فلنعدل إىل الطريق األوضح فنقول
الذي هو أوىل بالشيء فإنه يفيد كماال ما؛ إن كان  والشيء. القاصد أوىل بالقاصد من ال وجود عنه، وإال فهو هدر

مثل استحقاق املدح وظهور القدرة وبقاء الذكر، فهذه وما أشبهها ": يافظن ، وإن كان بالظن"باحلقيقة فحقيقيا
كماالت  أو الربح، أو السالمة، أو رضى اهللا تعاىل وتقدس وحسن معاد اآلخرة، وهذه وما أشبهها .كماالت ظنية

 .حقيقية ال تتم بالقاصد وحده

يشبه أن "  يكن ذلك الكمال؛ والعبث أيضالقاصده لو مل يقصده مل فإنه يفيد كماال ما"فإذن، كل قصد ليس عبثا
 .مما علمت أو سائر ما تبني لك" لذة أو راحة أو غري ذلك أو شيئا يكون كذلك، فإن فيه

إن املعلول  املعلول املستكمل وجوده بالعلة يفيد العلة كماال مل يكن، فإن املواضع اليت يظن فيها وحمال أن يكون
 .الفنون ال يقصر عن تأملها وحلها رفة، ومثلك ممن أحاط مبا سلف له منأفاد علته كماال مواضع كاذبة أو حم

يفيد اخلري، قيل إن اخلري يفيد اخلري ولكن ال على سبيل قصد  إن اخلريية توجب هذا، فإن اخلري: فإن قال قائل
 أوىل يوجب النقص؛ فإن كل طلب وقصد لشيء فهو طلب ملعدوم وجوده من الفاعل وطلب ليكون ذلك؛ فإن هذا

أما أن : اخلريية ال ختلو وجوده، ومادام معدوما وغري مقصود مل يكن ما هو األوىل بالفاعل وذلك نقص؛ فإن من ال
يف وجودها، فيكون كون هذا القصد وال  تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد وال مدخل لوجود هذا القصد

ن حال سائر لوازم اخلريية اليت تلزمها لذاا ال عن قصد توجبه، وال يكو كونه عن اخلريية واحدة، فال تكون اخلريية
 .احلال وهو قصد هذه

 .الستكمال اخلريية وقوامها ال معلوال هلا وأما أن يكون ذا القصد تتم اخلريية وتقوم، فيكون هذا القصد علة
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إن هذا يف : فنقول يتبعها خري،إن ذلك للتشبه بالعلة األوىل يف أن خريته متعدية، وحىت يكون حبيث : قائل وإن قال
شيئا بل بأن ينفرد بالذات، فإنه على هذه  ظاهر األمر مقبول ويف احلقيقة مردود، فإن التشبه به يف إن ال يقصد

استفادة كمال بالقصد فمباين للتشبه به، اللهم إال أن يقال إن املقصود  وأما. الصفة اتفاقا من مجاعة من أهل العلم
املقصود بالقصد  أن يكون" بالقصد الثاين وعلى جهة االستتباع، فيجب يف اختيار اجلهة أيضاوهذا  األول شيء،
" أوليا" اجلهة اخلريية غري مقصودة قصدا ، وتكون املنفعة املذكورة مستتبعة لذلك املقصود، فتكون"األول شيئا

 .باألول" فعة حىت يكون تشبهايف ذات الشيء مستتبع تلك املن لنفس ما يتبع، بل جيب أن يكون هناك استكمال

 احلركة مقصودة بالقصد األول على إا تشبه بذات األول من اجلهة اليت قلنا، وتشبه وحنن ال مننع أن تكون

. آخر ينظر به إىل فوق "بالقصد الثاين بذات األول من حيث يفيض عنه الوجود بعد أن يكون القصد األول أمرا

باألول يف االستتباع، " إىل اجلهة، حىت يكون تشبها فلو جاز أن يقع بالقصد األولوأما النظر إىل أسفل واعتباره، 
به من حيث هو كامل " احلركة ألجل ما حتت، ويفيض عنها وجود ليس تشبها فكانت. جلاز يف نفس اختيار احلركة

وتكميلها،  ريف ذاتهوال مدخل ألبته لوجود األشياء عنه يف تش. إمنا ذلك لذاته من حيث ذاته الوجود ومعشوقه،
فيجب أن يكون الشوق إليه ". وقصدا "بل املدخل إنه على كماله األفضل، وحبيث ينبعث عنه وجود الكل ال طلبا

 .لألول به كمال من طريق التشبه على هذه الصورة، ال على ما يتعلق

واحلركة فعل له مقصود، وكماال، " خريا إنه كما قد جيوز أن يستفيد اجلرم السماوي باحلركة: فإن قال قائل
، وإال النقطعت عنده، بل هي نفس "تستفيد كماال وخريا فكذلك لسائر أفاعيلها؛ فاجلواب إن احلركة ليست

باحلقيقة استثبات نوع ما ميكن أن يكون للجرم السماوي بالفعل، إذ ال ميكن  وهي. الكمال الذي أشرنا إليه
هلذه احلركة  ر احلركات اليت تطلب كماال خارجا عنها، بل يكملفهذه احلركة ال تشبه سائ. الشخص له استثبات

وباجلملة جيب أن ترجع إىل ما فصلناه . التعاقب نفس املتحرك عنها بذاا؛ ألا نفس استبقاء األوضاع واأليون على
 .تتبع تصور املتشوق، وهذه احلركة شبيهة بالثبات فيما سلف حني بينا إن هذه احلركة كيف

 وجود العناية بالكائنات والتدبري احملكم الذي فيها؛ فإنا سنذكر بعد ما نزيل هذا إن هذا القول مينع: ائلفإن قال ق

على أي سبيل هي، وأن  اإلشكال، ونعرف إن عناية الباري بالكل على أي سبيل هي، وإن عناية كل علة مبا بعدها
وقد اتضح مبا أوضحناه إنه ال . األسباب اليت وسطها نالكائنات اليت عندنا كيف العناية ا من املبادئ األوىل وم

باملعلول بالذات ال بالعرض، وإا ال تقصد فعال ألجل املعلول وإن كان  جيوز أن يكون شيء من العلل يستكمل
ر أن يربد غريه؛ والنا بل كما إن املاء يربد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه ال ليربد غريه، ولكن يلزمه. وتعلمه ترضى به

غريها؛ والقوة الشهوانية تشتهي لذة  أن تسخن تسخن بذاا بالفعل لتحفظ نوعها ال لتسخن غريها، ولكن يلزمها
ليكون عنها ولد، ولكن يلزمها ولد؛ والصحة هي صحة جبوهرها وذاا، ال  اجلماع ليندفع الفضل ويتم هلا اللذة، ال

يكون، وعلما بأن وجه  العلل املتقدمة، إال إن هناك إحاطة مبااملريض، لكن يلزمها نفع املريض؛ كذلك يف  ألن تنفع
 .تلك النظام واخلري فيها كيف يكون، وإنه على ما يكون وليس يف

وإمنا . املستديرة شوقا إىل معشوق مشترك فإذا كان األمر على هذا، فاألجسام السماوية إمنا اشتركت يف احلركة
وليس إذا أشكل علينا إنه كيف وجب عن . قد ختتلف بعد ذلك األول إليهااختلفت، ألن مبادئها املعشوقة املتشوق 
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 .املتشوقات احلال، فيجب أن يؤثر ذلك فيما علمنا من إن احلركات خمتلفة باختالف كل تشوق حركة ذه
   

ثل اجلسم يكون م علينا شيء، وهو إنه ميكن أن تتوهم املتشوقات املختلفة أجساما ال عقوال مفارقة، حىت ولكن بقي
أحداث املتفلسفة اإلسالمية يف تشويش  الذي هو أخس متشبها باجلسم الذي هو أقدم وأشرف كما ظنه القوم من

هذا حمال؛ وذلك ألن التشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والغاية  إن: الفلسفة إذ مل يفهم غرض األقدمني، فنقول
توجب أن   يوجب الضعف يف الفعل، ال املخالفة يف الفعل خمالفةالقصور عن مرتبته شيئا فإمنا اليت تؤمها؛ فإن أوجب

املخالفة طبيعة ذلك اجلسم؛ كأن طبيعة  إن السبب يف هذه: وال ميكن أن يقال. يكون هذا إىل جهة وذاك إىل أخرى
 ألن ؛ فإن هذا حمال؛"أ " إىل " ب " وال تعاند أن يتحرك من  " ب" إىل " أ " ذلك اجلسم تعاند أن يتحرك من 

يوجب هذا، والطبيعة مبا هي طبيعة للجسم تطلب األين الطبيعي من غري وضع خمصوص،  اجلسم مبا هو جسم ال
 .كانت تطلب وضعا خمصوصا لكان النقل عنه قسرا، فدخل يف حركة الفلك معىن قسري ولو

يكون إذا أزيل جزء  وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة حمتمل يف طبيعة الفلك، فليس جيب إذن أن مث
هناك طبيعة تقبل حركة إىل جهة فتجيب إىل  من جهة جاز، وإن أزيل من جهة مل جيز حبسب بساطته إال أن يكون

إن مبدأ هذه احلركة ليست طبيعته، وال : وقد قلنا. عيقت عن جهتها تلك اجلهة وال جتيب إىل جهة أخرى إن كانت
له إىل  ات خمتلفة، فليس إذن يف جوهر الفلك طبيعة متنع حتريك النفستوجب وضعا بعينه وال جه أيضا هناك طبيعة
يريد تلك اجلهة ال حمالة، إال أن  وأيضا، ال جيوز أن يقع ذلك من جهة النفس حىت يكون طبعها أن. أي جهة كانت

ان هكذا، كان وإذا ك. اإلرادة تبع للغرض ليس الغرض تبعا لإلرادة يكون الغرض يف احلركة خمتصا بتلك اجلهة ألن
 فإذن، ال مانع من جهة اجلسمية، وال من جهة الطبيعة، وال من جهة النفس، إال اختالف .السبب خمالفة الغرض

السماوية، لكانت  فإذن لو كان الغرض تشبها بعد األول جبسم من. الغرض والقسر أبعد اجلميع عن اإلمكان
كثري من املواضع، وكذلك إن كان الغرض  و أسرع منه يفاحلركة من نوع حركة ذلك اجلسم؛ ومل يكن خمالفا له أ

 .الفلك حملرك هذا الفلك التشبه مبحرك ذلك

لزم االنقطاع، بل شيئا مبايناً ال  وقد كان بان أنه ليس الغرض يف تلك احلركات شيئا يوصل إليه باحلركة، وإال
شيء غري جواهر األفالك من مواده الغرض لكل فلك تشبه ب وبان اآلن أنه لبس جسما، فبقى أن. يوصل إليه

بالبصريات وما يتولد عنها وال أجسام وال أنفس غري هذه، فبقى أن يكون لكل واحد  وأنفسها، وحمال أن يكون
وإن كنا ال نعرف  تشبه جبوهر عقلي مفارق خيصه وختتلف احلركات وأحواهلا اختالفها الذي هلا ألجل ذلك، منها

فهذا معىن قول القدماء إن للكل حمركا . باالشتراك ن العلة األوىل متشوق اجلميعكيفية وجوب ذلك ومليته، وتكو
فيكون إذن لكل فلك نفس حمركا تعقل اخلري، وهلا . خيصها ومعشوقا خيصها واحدا معشوقا وإن لكل كرة حمركا

املبدأ الذي   منختيل، أي تصور للجزئيات وإرادة للجزئيات، ويكون ما تعقله من األول وما يعقله بسبب اجلسم
إىل نفسه نسبة العقل الفعال إىل  ويكون لكل فلك عقل مفارق نسبنه. خيصه القريب منه مبدأ تشوقه إىل التحرك

 .به أنفسنا، وإن مثال كلي عقلي لنوع فعله، فهو يتشبه
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فارقة، فقد علمت م ال بد يف كل متحرك منها لغرض عقلي من مبدأ عقلي يعقل اخلري األول، وتكون ذاته وباجلملة،
للجسم، فقد علمت أن احلركة السماوية  أن كل ما يعقل مفارق الذات؛ ومن مبدأ للحركة جسماين أي مواصل

على االتصال جزئيتها، فيكون عدد العقول املفارقة بعد املبدأ  نفسانية تصدر عن نفس خمتارة متجددة االختيارات
 ة إمنا املبدأ يف حركة كرات كل كوكب فيها قوة تفيض منفإن كانت األفالك املتحري .األول بعدد احلركات

أوهلا العقل : بعد األول الكواكب، مل يبعد إن تكون املفارقات بعدد الكواكب ال بعدد الكرات وكان عددها عشرة
ل، هو مثله لكرة الثوابت، مث الذي هو مثله لكرة زح احملرك الذي ال يتحرك وحتريكه لكرة اجلرم األقصى، مث الذي

وإن مل يكن . على أنفسنا، وهو عقل العامل األرضي، وحنن نسميه العقل الفعال وكذلك حىت ينتهي إىل العقل الفائض
، "عددا كان كل كرة متحركة هلا حكم يف حركة نفسها ولكل كوكب، كانت هذه املفارقات أكثر كذلك، بل

الفعال؛ وقد علمت من كالمنا يف   وآخر العقلمن مخسني فما فوقها،" وكان يلزم على مذهب املعلم األول قريبا
 .الرياضيات مبلغ ما ظفرنا به من عددها

  الفصل الرابع

 يف ترتيب وجود العقل

  والنفوس السماوية واألجرام العلوية عن املبدأ األول

   
منقسم بوجه  يف ما قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحد، وأنه ليس جبسم وال يف جسم وال قد صح لنا

بوجه من الوجوه وال سبب ال الذي  من الوجوه، فإذن املوجودات كلها وجودها عنه، وال جيوز أن يكون له مبدأ
يكون ألجل شيء، فلهذا ال جيوز أن يكون كون الكل عنه على  عنه، وال الذي فيه أو به يكون، وال الذي له، حىت

ألجل شيء غريه وهذا الفصل قد فرغنا من " فيكون قاصداالكل ولوجود الكل  سبيل قصد منه كقصدنا لتكوين
تكثره يف  غريه؛ وذلك يف أظهر، وخنصه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه إن ذلك يؤدي إىل تقريره يف

أو استحبابه أو خريية فيه توجب  ذاته؛ فإنه حينئذ يكون فيه شيء بسببه يقصد، وهو معرفته وعلمه لوجوب القصد
أوضحنا قبل؛ وهذا حمال؛ وليس كون الكل عنه على سبيل   قصد، مث فائدة يفيدها إياه القصد على ماذلك، مث

ال مبعرفة، وال لرضى منه، وكيف يصح هذا وهو عقل حمض يعقل ذاته؟ فيجب  الطبع بأن يكون وجود الكل عنه
الكل عنه على  أوال، وإمنا يعقل وجوديلزمه وجود الكل عنه؛ ألنه ال يعقل ذاته إال عقال حمضا ومبدأ  أن يعقل إنه

كماله وعلوه حبيث يفيض عنه اخلري، وإن  إنه مبدأه وليس يف ذاته مانع كاره لصدور الكل عنه، وذاته عاملة بأن
ذات يعلم ما يصدر عنه، وال ختالطه معاوقة ما بل يكون على ما  ذلك من لوازم جاللته املعشوقة له لذاا، وكل

وبالذات  مبا يكون عنه؛ فاألول راض بفيضان الكل عنه، ولكن احلق األول إمنا فعله األول ه راضأوضحنا بيانه؛ فإن
اخلري يف الوجود، وإنه كيف ينبغي أن  إنه يعقل ذاته اليت هي لذاا مبدأ لنظام اخلري يف الوجود؛ فهو عاقل لنظام
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عقول إىل معقول؛ فإن ذاته بريئة عما بالقوة من عقال منتقال، من م يكون، ال عقال خارجا عن القوة إىل الفعل، وال
كيف  ، ويلزم ما يعقله من نظام اخلري يف الوجود أن يعقل إنه"أوضحناه قبل، بل عقال واحدا كل وجه على ما

املعقولة عنده هي  ميكن، وكيف يكون أفضل ما يكون أن حيصل وجود الكل على مقتضى معقوله؛ فإن احلقيقة
ما نتصوره إىل قصد وحركة وإرادة حىت  وأما حنن فنحتاج يف تنفيذ.  علم وقدرة وإرادةبعينها على ما علمت،

عن االثنينية، وعلى ما أطنبنا يف بيانه فتعقٌّلٌه علة للوجود على ما  توجد، وهو ال حيسن فيه ذلك وال يصح له لربائته
 وده ألجل وجود شيء آخر غريه،يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده وتبع لوجوده، ال إن وج يعقله ووجود ما

كون ما يكون عن األول  وهو فاعل الكل مبعىن إنه املوجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته، وألن
الوجود من مجيع جهاته، وفرغنا من بيان هذا  إمنا هو على سبيل اللزوم إذا صح أن واجب الوجود بذاته واجب

 كثرية ال بالعدد وال باالنقسام إىل مادة - وهي املبدعات -املوجودات عنه  ولفال جيوز أن يكون أ. الغرض قبل
الذي يلزم عنه هذا  واجلهة واحلكم الذي يف ذاته. ألنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته، ال لشيء آخر وصورة؛

 منه شيئان متباينان الشيء بل غريه؛ فإن لزم الشيء ليست اجلهة واحلكم الذي يف ذاته الذي يلزم عنه، ال هذا
مثل مادة وصورة، لزوما معا، فإمنا يلزمان عن جهتني خمتلفتني : شيء واحد بالقوام، أو شيئان متباينان يكون منهما

حىت تكونا يف ذاته،  وتانك اجلهتان إن كانتا ال يف ذاته بل الزمتني لذاته، فالسؤال يف لزومهما له ثابت يف ذاته؛
فتبني إن أول املوجودات عن العلة األوىل واحد بالعدد،  ، وقد منعنا هذا قبل وبينا فساده؛فتكون ذاته منقسمة املعىن
مادة، فليس شيء من األجسام وال من الصور اليت هي كماالت لألجسام معلوال قريبا  وذاته وماهيته واحدة ال يف

عددناها ويشبه أن يكون هو  فارقة اليتبل املعلول األول عقل حمض؛ ألنه صورة ال يف مادة، وهو أول العقول امل له،
إنه ال ميتنع أن يكون احلادث عن املبدأ : أن يقول ولكن لقائل. املبدأ احملرك للجرم األقصى على سبيل التشويق

إن هذا يوجب أن تكون األشياء اليت بعد هذه الصورة : وجود مادا فنقول األول صورة مادية، لكنها يلزم عنها
صور األجسام  ية يف درجة املعلوالت، وأن يكون وجودها بتوسط املادة، فتكون املادة سببا لوجودتال وهذه املادة

وليست سببا لوجود شيء من األشياء على  الكثرية يف العامل وقواها، وهذا حمال؛ إذ املادة وجودها إا قابلة فقط
 باشتراك االسم فيكون إن كان الشيء هكذا فليس هو مادة إال فإن كان شيء من املواد ليس. غري سبيل القبول

    املادة إال باشتراك املفروض ثابتا ليس على صفة

كان هذا الثاين من جهة  فاملعلول األول ال تكون نسبته إليه على إنه صورة يف مادة إال باشتراك االسم، فإن االسم،
لصورة األخرى موجودة بتوسط ال تكون ا توجد عنه هذه املادة، ومن جهة أخرى توجد صورة شيء آخر، حىت

حيتاج فيه إىل املادة، وكل شيء يفعل فعله من غري أن حيتاج إىل املادة فذاته  املادة، كانت الصورة املادية تفعل فعال ال
نسبته إليه على إنه صورة  سم، فاملعلول األول ال تكون.غنية عن املادة، فتكون الصورة املادية غنية عن املادة أوال

توجد عنه هذه املادة، ومن جهة أخرى توجد صورة شيء  إال باشتراك االسم، فإن كان هذا الثاين من جهةيف مادة 
موجودة بتوسط املادة، كانت الصورة املادية تفعل فعال ال حيتاج فيه إىل املادة،  آخر، حىت ال تكون الصورة األخرى

 .املادية غنية عن املادة غنية عن املادة، فتكون الصورةشيء يفعل فعله من غري أن حيتاج إىل املادة فذاته أوال  وكل
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أيضا تأثريا يف  فإن الصورة املادية وإن كانت علة للمادة يف أن خترجها إىل الفعل وتكملها فإن للمادة وباجلملة
احد كما قد علمت، فيكون ال حمالة كل و وجودها وهو ختصيصها وتعيينها، وإن كان مبدأ الوجود من غري املادة

ولوال ذلك الستحال أن يكون للصورة املادية تعلق باملادة  منهما علة لألخرى يف شيء، وليسا من جهة واحدة؛
أن املادة ال يكفي يف وجودها الصورة فقط، بل الصورة كجزء : سلف منا القول بوجه من الوجوه؛ ولذلك قد

أنه ال جيوز أن  ة للمادة مستغنية بنفسها؛ فبنيوإذا كان كذلك فليس ميكن أن جتعل الصورة من كل وجه عل العلة؛
يكون املعلول األول صورة غري مادية  يكون املعلول األول صورة مادية أصال وال أن يكون مادة أظهر؛ فوجب أن

مفارقة كثرية؛ فمحال أن يكون وجودها مستفادا بتوسط ما ليس  أصال بل عقال، وأنت تعلم إن ههنا عقوال ونفوسا
أن يف مجلة املوجودات عن األول أجساما؛ إذ علمت أن كل جسم ممكن الوجود يف  ارق؛ لكنك تعلمله وجود مف

كائنة عنه بواسطة  وأنه جيب بغريه، وعلمت أنه ال سبيل إىل أن يكون عن األول تعاىل بغري واسطة، فهي حيز نفسه
 علمت أن الواحد من حيث هو واحد فقد وقد علمت أنه ال جيوز أن تكون الواسطة وحدة حمضة ال اثنينية فيها،

املبدعات األول بسبب إثنينية جيب أن يكون فيها ضرورة أو كثرة  إمنا يوجد عنه واحد، فباحلرى أن يكون عن
 إن املعلول بذاته ممكن الوجود،: العقول املفارقة شيء من الكثرة إال على ما أقول كيف كانت، وال ميكن يف

فيجب أن يكون فيه  جوده بأنه عقل، وهو يعقل ذاته، ويعقل األول ضرورة،وباألول واجب الوجود، ووجوب و
وجوده من األول املعقول بذاته، وعقله لألول،  من الكثرة معىن عقله لذاته ممكنة الوجود يف حيزها، وعقله وجوب

وب وجوده، مث وجوده أمر له بذاته ال بسبب األول، بل له من األول وج وليست الكثرة له عن األول؛ فإن إمكان
واحد  األول ويعقل ذاته كثرة الزمة لوجوب وجوده عن األول، وحنن ال مننع أن يكون عن شيء كثرة أنه يعقل

بل جيوز أن يكون الواحد يلزم  ذات واحدة، مث يتبعها كثرة إضافية ليست يف أول وجوده وال داخلة يف مبدأ قوامه،
معلول؛ ويكون ذلك أيضا واحدا؛ مث يلزم عنه مبشاركة   صفة، أوعنه واحد، مث ذلك الواحد يلزمه حكم وحال، أو

كثرة كلها يلزم ذاته، فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هي العلة إلمكان  ذلك الالزم شيء، فيتبع من هناك
 أن ومل ميكن فيها عن املعلوالت اٌألول، ولوال هذه الكثرة لكان ال ميكن أن يوجد منه إال واحدة، وجود الكثرة

بان لنا فيما سلف أن العقول املفارقة  يوجد عنها جسم، مث ال إمكان للكثرة هناك إال على هذا الوجه فقط، وقد
بل جيب أن يكون أعالها هو املوجود األول عنه مث يتلوه عقل  كثرية العدد، فليست إذن موجودة معا عن األول

نفس وعقال دونه، فتحت كل عقل ثالثة أشياء يف فلكا مبادته وصورته اليت هي ال وعقل؛ وألن حتت كل عقل
املذكور، واألفضل  فيجب أن يكون إمكان وجود هذه الثالثة عن العقل األول يف اإلبداع ألجل التثليث الوجود،

يعقل األول وجود عقل حتته، ومبا يعقل ذاته  يتبع األفضل من جهات كثرية، فيكون إذن العقل األول يلزم عنه مبا
النفس، وبطبيعة إمكان الوجود احلاصلة له املندرجة يف تعقله لذاته  الفلك األقصى، وكماهلا وحيوجود صورة 

يعقل  األقصى املندرجة يف مجلة ذلك الفلك األقصى بنوعه، وهو األمر املشارك للقوة فيما وجود جرمية الفلك
أعين املادة والصورة، واملادة  زئيها،األول، يلزم عنه عقل ومبا خيتص بذاته على جهة تلزم عنه الكثرة األوىل جب

إىل الفعل بالفعل الذي حياذي صورة الفلك، وكذلك  بتوسط الصورة أو مبشاركتها، كما أن إمكان الوجود خيرج
ينتهي إىل العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا، وليس جيب أن يذهب هذا املعىن  احلال يف عقل عقل، وفلك فلك، حىت
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فبسبب املعاين  إنه إن لزم وجود كثرة عن العقول: يكون حتت كل مفارق مفارق؛ فإنا نقولالنهاية حىت  إىل غري
الكثرة يلزم كثرته هذه املعلوالت؛ وال  وقولنا هذا ليس ينعكس حىت يكون كل عقل فيه هذه. اليت فيها من الكثرة

 .معانيها متفقا هذه العقول متفقة األنواع، حىت يكون مقتضى
   

األول من جهة كثرته  إن األفالك كثرية فوق العدد الذي يف املعلول: ن هذا املعىن ابتداء آخر فنقوللبيا ولنبتدىء
أن يكون مبدؤها واحدا هو املعلول األول،  املذكورة، وخصوصاً إذا فصل كل فلك إىل صورته ومادته، فليس جيوز

جلرم مبا هو جرم ال جيوز أن يكون مبدأ علة للمتأخر، وذلك ألن ا وال أيضا جيوز أن يكون كل جرم متقدم منها
فهي  نفسانية ال جيوز أن يكون مبدأ جرم ذي نفس أخرى؛ وذلك ألنا بينا أن كل نفس لكل فلك جرم، ومبا له قوة

على سبيل التشوق وكان ال  كماله وصورته وليس جوهراً مفارقاً وإال لكان عقال ال نفسا، وكان ال يتحرك ألبتة
وتوهم، وقد ساقنا النظر إىل إثبات هذه األحوال ألنفس  جلرم تغري، ومن مشاركة اجلرم ختيلحيدث فيه من حركة ا

األمر على هذا، فال جيوز أن تكون أنفس األفالك تصدر عنها أفعال يف أجسام  األفالك كما علمت، وإذا كان
مبواد  ما صور قوامهاإ: أجسامها إال بوساطة أجسامها، فإن صور األجسام وكماالا على صنفني أخرى غري

بواسطة مواد تلك األجسام؛  األجسام، فكما أن قوامها مبواد تلك األجسام، فكذلك ما يصدر عن قوامها يصدر
والشمس ال . كان مالقياً جلرمها، أو من جسمها حبال وهلذا السبب فإن النار ال تسخن حرارا أي شيء اتفق بل ما

 .اجلرمه تضيء كل شيء، بل ما كان مقابال

جعلت خاصة جلسم بسبب أن فعلها بذلك  وإما صور قوامها بذاا ال مبواد األجسام، كاألنفس؛ مث كل نفس فإمنا
لذلك اجلسم، لكانت نفس كل شيء ال نفس ذلك اجلسم  ولو كانت مفارقة الذات والفعل مجيعا. اجلسم وفيه

وحمال أن . امها، ال تفعل إال بواسطة جسمهاالقوى السماوية املنطبعة بأجس فقد بان على الوجوه كلها أن. فقط
اجلسم  اجلسم نفسا، ألن اجلسم ال يكون متوسطا بني نفس ونفس؛ فإن كانت تفعل نفساً بغري توسط تفعل بواسطة

غري األمر الذي حنن يف ذكره،  وهذا. فلها انفراد قوام من دون اجلسم واختصاص بفعل مفارق لذاا وذات اجلسم
متقدمة على اجلسم يف املرتبة و الكمال؛ فإن وضع لكل فلك  ا، مل تفعل جرما مساويا؛ ألن النفسوإن مل تفعل نفس

وأثر من غري أن يستغرق ذاته يف شغل ذلك اجلرم وبه، ولكن ذاته مباينة يف القوام  شيء يصدر عنه يف فلكه شيء
ما بعده عنه، ولكن  رد، وجنعل صدورالفعل لذلك اجلسم، فنحن ال مننع هذا، وهذا هو الذي نسميه العقل ا ويف

به، والكائن عن اجلهة اليت حدثنا عنها حني  هذا غري املنفعل عن اجلسم وغري املشارك إياه، والصائر صورة خاصة
 .أثبتنا هذه النفس

   
 منها، واجلميع وأن كل فلك خيتص مببدأ. ووضح أن لألفالك مباديء غري جرمانية، وغري صور األجرام فقد بان

حتدث مع حدوث أبدان الناس، وال تفسد بل  ومما ال شك فيه أن ههنا عقوال بسيطة مفارقة،. يشترك يف مبدأ واحد
وليست صادرة عن العلة األوىل؛ ألا كثرية مع وحدة النوع، وألا حادثة  وقد تبني ذلك يف العلوم الطبيعية،. تبقى

دوا يف املرتبة؛ فال  العلل الفاعلية املتوسطة بني األوىل وبينها،وال جيوز أن تكون . معلوالت األول بتوسط فهي إذن
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وجودا، أما القابلة للوجود فقد تكون أخس وجودا؛  تكون عقوال بسيطة ومفارقة؛ فإن العلل املعطية للوجود أكمل
النوع؛ وذلك عقال واحداً بالذات، وال جيوز أيضاً أن تكون عنه كثرة متفقة  فيجب إذن أن يكون املعلول األول

ما يقتضيه كل واحد منها  املعاين املتكثرة اليت فيه، وا ميكن وجود الكثرة فيه إن كانت خمتلفة احلقائق، كان ألن
ما يلزم اآلخر، بل طبيعة أخرى وأن كانت متفقة  فلم يلزم كل واحد منها. شيئاً غري ما يقتضي اآلخر يف النوع

نقسام مادة هناك؟ فإذن املعلول األول ال جيوز عنه وجود كثرة إال خمتلفة ا احلقائق فبماذا ختالفت وتكثرت، وال
وكذلك عن  فليست هذه األنفس األرضية أيضاً كائنة عن املعلول األول بال توسط علة أخرى موجودة؛ األنواع،

تكثرة بالنوع للكون والفساد، امل كل معلول أول عال حىت ينتهي إىل معلول أول كونه مع كون االسقاطات القابلة
وهذا بعد استتمام وجود السماويات كلها؛ . واحد بالذات فيكون تكثر القابل سببا لتكثر فعل مبدأ. والعدد معا

تتكون كرة القمر مث تتكون االسقاطات، وتتهيأ لقبول تأثري واحد بالنوع كثري  فيلزم دائما عقل بعد عقل حىت
أن حيدث عن كل  فإذن جيب. سبب يف الفاعل، وجب يف القابل ضرورةفإنه إذا مل يكن ال. عن العقل األخري بالعدد

 .بالعدد، لتكثر األسباب، فهناك ينتهي عقل عقل حتته، ويقف حيث ميكن أن حتدث اجلواهر العقلية منقسمة متكثرة

 عقل آخر املرتبة، فإنه ملعىن فيه، وهو أنه مبا يعقل األول جيب عنه وجود وقد اتضح وبان أن كل عقل هو أعلى يف
الفلكية؛ فإن  يعقل ذاته جيب عنه فلك بنفسه وجرمه وجرم الفلك كائن عنه، ومستبقى بتوسط النفس دونه، ومبا

 .هلا كل صورة فهي علة ألن يكون مادا بالفعل، ألن املادة نفسها ال قوام

  الفصل اخلامس

 يف حال تكون اإلسطقسات عن العلل األوائل

عددها، لزم بعدها وجود اسطقسات، وذلك ألن األجسام االسسطقسية كائنة  يةفإذا استوفت الكرات السماو
حمض وحده  تكون مبادئها القريبة أشياء تقبل نوعا من التغري واحلركة، وأن ال يكون ما هو عقل فاسدة، فيجب أن

 .ا من تقريرهاالتكرار فيها، وفرغن لوجودها، وهذا جيب أن يتحقق من أصول، أن يتحقق من أصول، أكثرنا" سببا

ا، وصور خيتلف ا، فيجب أن يكون اختالف صورها مما  وهلذه االسطقسات مادة يشترك فيها، وصور خيتلف
تتفق  واألفالك. األفالك، وأن يكون اتفاق مادا مما يعني فيه اتفاق يف أحوال األفالك يعني فيه اختالف يف أ يف وال

وجود املادة، ويكون ما خيتلف فيه  ب أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعني يفيف طبيعة اقتضاء احلركة املستديرة، فيج
الكثرية املشتركة يف النوع واجلنس ال تكون وحدها بال مشاركة من  مبدأ يء املادة للصور املختلفة، لكن األمور

بارتباط  د عنها إالهي نفسها متفقة واحدة، وإمنا يقيمها غريها؛ وال يوجد إذن هذا الواح واحد معني علة لذات
 مبشاركة -يلينا هو الذي يفيض عنه  بواحد يردها إىل أمر واحد، فيجب أن تكون العقول املفارقة بل آخرها الذي

األسفل على جهة االنفعال؛ كما أن يف ذلك العقل أو العقول رسم   شيء فيه رسم صور العامل-احلركات السماوية 
 كما -الواحد   الصور فيها بالتخصيص ال بانفراد ذاته، فإن الواحد يفعل يفالتفعيل، مث تفيض منه الصور على جهة
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تأثري من التأثريات السماوية بال   واحدة، بل مبشاركة األجسام السماوية؛ فيكون إذا خصص هذا الشيء-علمت 
ن هذا بعد العام الذي كان ذلك يف جوهره، فاض ع واسطة جسم عنصري، أو بواسطة جتعله على استعداد خاص

 .املادة املفارق صورة خاصة، وارتسمت يف تلك
   

حيتاج إىل  إن الواحد ال خيصص الواحد من حيث كل واحد منهما واحد، بأمر دون أمر يكون له، بل وأنت تعلم
حيدث عنه يف املستعد أمر ما، تصري  أن تكون هناك خمصصات خمتلفة، وخمصصات املادة معداا، واملعد هو الذي

لوجود ما هو أوىل فيه " لشيء آخر، فيكون هذا اإلعداد مرجحا لذلك األمر لشيء بعينه أوىل من مناسبتهمناسبته 
أحدمها؛  للصور، ولو كانت املادة على التهيؤ األول وتشات نسبتها إىل الضدين فما يرجح من األوائل الواهبة

املواد نسبة واحدة، فال جيب أن  سوب إىل مجيعمن" اللهم إال حبال ختتلف به املؤثرات فيه، وذلك االختالف أيضا
تلك املادة، وليس إال االستعداد الكامل، وليس االستعداد  خنتص مبوجبة مادة دون مادة إال ألمر أيضا يكون يف

الغريبة،  لشيء بعينه هو املستعد هلا؛ وهذا مثل املاء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت السخونة الكامل إال مناسبة كاملة
فإذا أفرط ذلك واشتدت . للصورة النارية ورة املائية، وهي بعيدة املناسبة للصورة املائية وشديدة املناسبةوالص

واشتدت املناسبة اشتد االستعداد، فصار من حق الصورة النارية أن تفيض،  املناسبة للصورة النارية فإذا أفرط ذلك
األوىل   فليس قوامها عن ما ينسب إليه من املباديءتبطل؛ وألن املادة ليست تبقى بال صورة، ومن حق هذه أن

املادة قائمة دوا، فليس قوامها  وألن الصورة اليت تقيم هذه املادة اآلن قد كانت. وحدها بل عنها وعن الصورة
فلو كانت من املبادىء األوىل . بواسطتها أو واسطة أخرى مثلها عن الصورة وحدها بل ا، و باملبادىء الباقية

احلركة  الصورة، ولو كانت عن الصورة وحدها ملا سبقت بالصورة، بل كما أن املتفق فيه من دها الستغنت عنوح
ههنا يقيمها مع الطبيعة املشتركة ما  فكذلك املادة. املستدير هناك يلزم طبيعة تقيمها الطبائع اخلاصة بفلك فلك

 .يكون عن الطبائع اخلاصة وهي الصور

لطبيعة ما بالقوة،  وكما أن احلركة هناك تابعة. ألحوال هناك، فكذلك املادة الذوات ههنااحلركة أخس ا وكما أن
واملشتركة هناك مبادىء أو معينات لطبيعة اخلاصة  وكما أن الطبائع اخلاصة. كذلك املادة ههنا مرافقة ملا بالقوة
  املختلفة املتبدلة الواقعة فيها بسببالطبائع اخلاصة واملشتركة هناك من النسب واملشتركة ههنا، فكذلك ما يلزم

. هذه العناصر أو معني احلركة مبدأ لتغري األحوال وتبدهلا ههنا، وكذلك امتزاج نسبتها هناك سبب المتزاج نسب

ختصها، ويسرى منها إىل هذا العامل، وألنفسها تأثري  وألجسام السماويات تأثري يف أجسام هذا العامل بالكيفيات اليت
 املعاين يعلم أن الطبيعة اليت هي مدبرة هلذه األجسام بالكمال والصورة، حادية عن وذه. نفس هذا العاملأيضا يف أ

 .النفس الفاشية يف الفلك، أو مبعونتها
   

حشوه، فيلزم  إن الفلك ألنه مستدير فيجب أن يستدير على شيء ثابت يف: من املنتسبني إىل هذا العلم وقال قوم
، "إىل التربد و التكثف حىت يصري أرضا ، ومما يبعد عنه يبقى ساكنا، فيصري" حىت يستحيل ناراحماكته له التسخني

من " حرارة من النار؛ وما يلي األرض يكون كثيفا، ولكنه أقل تكثفا ، ولكنه أقل"وما يلي النار منه يكون حارا
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الذي يلي  ر، وإما من الربد؛ لكن الرطبوقلة التكثف يوجبان الترطيب، فإن اليبوسة إما من احل األرض وقلة احلر
هو ما قد قالوا وليس ما ميكن  األرض هو أبرد، والذي يلي النار هو أشد حرارة، فهذا سبب كون العناصر؛ فهذا

ويشبه أن يكون األمر على قانون آخر، وأن تكون هذه  أن يصحح بالكالم القياسي، وال هو بسديد عند التفتيش،
إليها من األجرام السماوية، إما عن أربعة أجرام، وإما عن عدة منحصرة يف أربع  شركة يفيضاملادة اليت حتدث بال

يكون ذلك  فإذا استعد نال الصورة من واهب الصور، أو. عن كل واحد منها ما يتهيأ لصور جسم بسيط مجل،
فإنك إن أردت أن علينا،  كله يفيض عن جرم واحد، وأن يكون هناك سبب يوجب انقساما من األسباب اخلفية

للجسم، وليس له يف نفسه إحدى الصور املقومة  تعرف ضعف ما قالوه، تتأمل أم يوجبون أن يكون الوجود أوال
الصور باحلركة والسكون ثانيا؛ وبينا حنن قبل هذا استحالة هذا، وبينا أن  غري الصور اجلسمية، وإمنا يكتسب سائر

للهيلوىل األبعاد  رة اجلسمية، ما مل تقترن ا صورة أخرى، وليست املقيمةيستكمل له وجود مبجرد الصو اجلسم ال
شئت فتأمل حال التخلخل من احلرارة، و  و إن. فقط، فإن األبعاد تتبع يف وجودها صورا أخرى تسبق األبعاد

ابعته تلك حىت يصري حبيث يتبع غريه يف احلركة، حىت تسخنه مت التكاثف من الربودة، بل اجلسم ال يصري جسما
طبيعته  لكن جيوز أن يكون إذا متت. بينا أا ليست قسرية بل طبيعية، إال وقد متت طبيعته احلركات املتتابعة اليت

يستحفظ حيث السكون، مث ال  يستحفظ بأصلح املواضع الستحفاظها، ألن احلار يستحفظ حيث احلركة، والبارد
 .فعرض له الربودة، ولبعضه أن جاوز الفوق ىل املركز،يفكرون أنه مل وجب لبعض تلك املادة أن يهبط إ

يف الكليات فاخلفة والثقل، وأما يف جزئي عنصر واحد، فألنه قد صح أن  أما. أما اآلن فإن السبب يف ذلك معلول
حترك  كائنة، وأنه إذا تكون جزء منه يف موضع ضرورة، لزم أن يكون سطح منه يلي الفوق إذا أجزاء العناصر

يصري سطح منه إىل فوق، وسطح  وأما يف أول تكونه، فإمنا. ن ذلك السطح أوىل بالفوقية من السطح اآلخرفوق، كا
فألشبه عندي ما قد ذهبنا . أوجبت له ضرورة وضعا ما إىل أسفل، ألنه ال حمال قد استحال حبركة ما، وأن احلركة

مر عند بعض من كتابه من العاميني، فجزم لأل" تكون االسطقسات، رام تقريبا إليه، وأظن أن الذي قال ذلك يف
 .من تأخر عنهم على أن كاتب ذلك الكالم شديد التذبذب و االضطراب عليه القول

  الفصل السادس

 يف العناية

  وبيان كيفية دخول الشر يف القضاء اإلهلي

 مما سلف منا بيانه أن العللأن حنقق القول يف العناية، وال شك أنه قد أتضح لك  وخليق بنا إذا بلغنا هذا املبلغ،

وال لك . داع ويعرض هلا إيثار العالية ال جيوز أن تكون تعمل ما تعمل ألجلنا، أو تكون اجلملة يهمها شيء ويدعوها
وأجزاء السماوات، وأجزاء احليوان والنبات؛ مما ال يصدر ذلك  سبيل إىل أن تنكر اآلثار العجيبة يف تكون العامل،

اخلري،  ما، فيجب أن يعلم أن العناية هي كون األول عاملا بذاته ملا عليه الوجود يف نظام دبريااتفاقا، بل يقتضي ت
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فيعقل نظام اخلري على الوه األبلغ يف  وعلة لذاته للخري و الكمال حبسب اإلمكان، وراضيا به على النحو املذكور،
يعقله فيضانا على أمت تأدية إىل النظام، حبسب الوجه األبلغ الذي  اإلمكان فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخريا على

 .معىن العناية اإلمكان، فهذا هو
   

: اخللقة؛ ويقال فيقال شر، ملثل النقص الذي هو اجلهل والضعف والتشويه يف: الشر يقال على وجوه واعلم أن

نايف للخري املانع للخري، فإن السبب امل. فقط شر، ملا هو مثل األمل والغم الذي يكون إدراك ما بسبب ال فقد سبب
يدركه املضرور؛ كالسحاب إذا ظل فمنع شروق الشمس عن احملتاج إىل أن  واملوجب لعدمه، رمبا كان مباينا ال

 فإن كان هذا احملتاج داركا، أدرك أنه غري منتفع ومل يدرك من حيث يدرك ذلك أن السحاب .يستكمل بالشمس

من حيث هو  حيث هو مبصر متأذيا بذلك، متضررا أو متناقصاقد حال، بل من حيث هو مبصر وليس هو من 
اتصال عضو حبرارة ممزقة، فأنه من  شيء آخر، ورمبا كان مواصال يدركه مدرك عدم السالمة كمن يتأمل بفقدان

: يدرك املؤذي احلار أيضا فيكون قد أجتمع هناك إدراكان حيث يدرك فقدان االتصال بقوة يف نفس ذلك العضو،

 إدراكنا لألشياء العدمية، وإدراك على ما حنو سلف من إدراكنا األمور الوجودية وهذا لى حنو ما سلف منإدراك ع

فليس شرا بالقياس إليه  وأما عدم كماله وسالمته. املدرك الوجودي ليس شرا يف نفسه بل بالقياس إىل هذا الشيء
شرا فيه، وعلى حنو كونه شرا، فإن العمى  فقط، حىت يكون له وجود ليس هو به شرا، بل وليس نفس وجوده إال

يف العني ال جيوز أن يكون إال شرا، وليس هلو جهة أخرى حىت يكون  ال جيوز إال أن يكون يف العني، ومن حيث هو
شر؛ فالشر  احلرارة مثال إذا صارت شرا بالقياس إىل املتأمل ا، فلها جهة أخرى تكون ا غري وأما. ا غري شر

الثابتة لنوعه وطباعته، والشر   العدم وال كل عدم، بل عدم مقتضى طباع الشيء من الكماالتبالذات وهو
خري عن عدم مطلق إال عن لفظه، فليس هو بشر  بالعرض هو املعدوم، أو احلابس للكمال عن مستحقه، وال

فيه ما بالقوة، فال فكل شيء وجوده على كماله األقصى، وليس . العام حاصل، ولو كان له حصول ما لكائن الشر
يعرض هلا يف  والشر يلحق املادة ألمر أول. الشر ليلحق ما يف طباعه ما بالقوة، وذلك ألجل املادة يلحقه شر، وإمنا

ملادة ما يف أول وجودها بعض  فأما األمر الذي يف نفسها، فأن يكون قد عرض. نفسها، وألمر طاريء من بعد
اهليئة ميانع استعدادها اخلاص الكمال الذي منيت بشر  ة من اهليئات؛ تلكأسباب الشر اخلارجة، فتمكن منها هيئ

 منها إنسان أو فرس، إذا عرض هلا من األسباب الطارئة ما جعلها أردأ مزاجا وأعصى يوازيه، مثل املادة اليت يتكون

كمال املزاج والبنية، ال من  جوهرا، فلم تقبل التخطيط والتشكيل والتقومي، فتشوهت اخللقة ومل يوجد احملتاج إليه
إما مانع وحائل ومبعد : الطارىء من خارج فأحد شيئني وأما األمر. ألن الفعل حرم، بل ألن املنفعل مل يقبل

 .للكمال للمكمل، وإما مضاد واصل ممحق

 .الشمس يف الثمار على الكمال مثال األول وقوع سحب كثرية وتراكمها، وإضالل جبال شاهقة متنع تأثري

ومجيع سبب . وقته، حىت يفسد االستعداد اخلاص وما يتبعه ل الثاين حبس الربد من النبات املصيب لكماله يفومثا
 .القمر ومجلة ما حتت فلك القمر طفيف بالقياس إىل سائر الوجود كما علمت الشر إمنا يوجد فيما حتت فلك
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األشخاص، إال نوعا من  الشر احلقيقي يعم أكثرواألنواع حمفوظة، وليس . إمنا يصيب أشخاصا، ويف أوقات مث الشر
حبسب أمر واجب أو نافع قريب من الواجب، وإما  وأعلم أن الشر الذي هو مبعىن العدم، إما أن يكون شرا. الشر

ولو وجد كان على سبيل ما هو . األمر الذي هو ممكن يف األقل أن ال يكون شرا حبسب ذلك، بل شرا حبسب
 وهذا القسم غري الذي حنن. الكماالت الثانية، وال مقتضى له من طباع املمكن هو فيه  بعدفضل من الكماالت اليت

واجب النوع كاجلهل  فيه، وهو الذي استثنيناه، هذا وليس هو شرا حبسب النوع، بل حبسب اعتبار زائد على
سب كمال اإلصالح يف ناس، بل هو شر حب بالفلسفة، أو باهلندسة أو غري ذلك،فإن ذلك ليس شرا من جهة ما حنن

إذا اقتضاه شخص إنسان، أو شخص نفسه، وإمنا يقتضيه الشخص  أن يعمم، وستعرف أنه إمنا ما يكون باحلقيقة شر
ألنه قد ثبت عنده حسن ذلك وأشتاق إليه، وأستعد لذلك االستعداد كما سنشرح لك  ال ألنه إنسان أو نفس، بل

الثانية اليت تتلو الكمال  إليه يف بقاء طبيعة النوع انبعاثه إىل الكماالتوأما قبل ذلك فليس مما ينبعث الشيء  .بعد
فالشر يف أشخاص املوجودات قليل، ومع ذلك فأن . الطباع يف أمر ما يقتضي يف" األول، فإذا مل يكن، كان عدما
اد وتنفعل عن تابعة للحاجة إىل اخلري، فإن هذه العناصر لو مل تكن حبيث تتض وجود الشر يف األشياء ضرورة

ا املصادمات الواقعة  ومل ميكن أن تكون عنها هذه األنواع الشريفة، ولو مل تكن النار منها حبيث إذا تأدت الغالب،
احتراقه، مل تكن النار منتفعا ا النفع العام،  يف جمرى الكل على الضرورة إىل مالقاة رداء رجل شريف، وجب

بعد أن ميكن وقوع مثل هذا الشر عنه ومعه، " هذه األشياء إمنا يكون خريا فوجب ضرورة أن يكون اخلري املمكن يف
ميكن يف  ال توجب أن يترك اخلري الغالب لشر يندر، فيكون تركه شرا من ذلك الشر، ألن عدم ما فإفاضة اخلري

شرط أن يسلم منها االحتراق بالنار ب طباع املادة وجوده إذا كان عدمان شرا من عدم واحد، وهلذا ما يؤثر العاقل
اخلري لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الشر الكائن بأجياده، وكان يف  فلو ترك هذا القبيل من. حيا على املوت بال أمل
 بكيفية وجوب الترتيب يف نظام اخلري أن يعقل استحقاق مثل هذا النمط من األشياء وجودا مقتضى العقل احمليط

أن يوجد املدبر " جائزا فقد كان: فوجب أن يفيض وجوده، فإن قال قائلحمجوزا ما يقع معه من الشر ضرورة، 
مثل هذا النمط من الوجود، وإن كان جائزا يف  يف" هذا مل يكن جائزا: األول خريا حمضا مربأ عن الشر، فنقول

ول، املطلق مربأ، ليس هذا الضرب، وذلك مما قد فاض عن املدبر األ الوجود املطلق على أنه ضرب من الوجود
قد خيالطه  العقلية والنفسية والسماوية، وبقى هذا النمط يف اإلمكان ومل يكن ترك إجياده ألجل ما ووجد يف األمور

كان ذلك شرا من أن يكون هو فكونه  أصال، وترك لئال يكون هذا الشر" من الشر الذي إذا مل يكن مبدؤه موجودا
اخلريية اليت هي قبل هذه األسباب اليت تؤدي إىل الشر  بجيب أن ال توجد األسبا" خري الشرين، ولكان أيضا

لوجود هذه، فكان فيه أعظم خلل يف نظام اخلري الكلي، بل وإن مل نلتفت إىل  بالعرض، فإن وجود تلك مستتبع
يف أحواهلا، فكان  وقصرنا إلتفاتنا إىل ما ينقسم إليه اإلمكان يف الوجود من أصناف املوجودات املختلفة ذلك،

هذه السبيل، وال كونه أعظم شرا من  جود املربأ من الشر قد حصل، وبقى منط من الوجود إمنا يكون علىالو
الوجود الذي هو أصوب، وعلى النمط الذي قيل؛ بل نقول  كونه، فواجب أن يفيض وجوده من حيث يفيض عنه

دئها من األخالق، ويقال شر لآلالم فيقال شر لألفعال املذمومة، ويقال شر ملبا إن الشر يقال على وجوه،: من رأس
اآلالم  فكأن. وما يشبهها، ويقال شر النقصان كل شيء عن كماله وفقدانه ما من شأنه أن يكون له والغموم



 172    ابن سينا- اإلهليات

والنقصان، والشر الذي هو يف األفعال هو  ، فاا تتبع اإلعدام"والغموم، وإن كانت معانيها وجودية ليست أعداما
بوصول ذلك إليه، مثل الظلم أو بالقياس إىل ما يفقد من كمال جيب يف   من يفقد كمالهأيضا إمنا هو بالقياس إىل

 كالزنا، وكذلك األخالق إمنا هي شروط بسبب صدور هذه عنها وهي مقارنة ألعدام النفس السياسة الدينية

س إىل سببه الفاعل له، للقيا مما يقال له شر من األفعال إال وهو كمال" كماالت جيب أن تكون هلا، وال جتد شيئا
    بالقياس إىل فاعل آخر مينع عن فعله يف تلك وعسى إمنا هو شر بالقياس إىل السبب القابل له، أو

مثال، والغلبة هي  اليت هو أوىل ا من هذا الفعل، فالظلم يصدر مثال عن قوة صالبة للغلبة وهي الغضبية املادة
إىل الغلبة، تطلبها وتفرح ا، فهذا  ين أا خلقت لتكون متوجهةكماهلا، ولذلك خلقت من حيث هي غضبية، يع
فهو بالقياس أليها شر هلا، وإمنا هي شر للمظلوم، أو للنفس املنطقية  الفعل بالقياس إليها خري هلا، وإن ضعفت عنه،

لآلالم  فاعلهذه القوة واالستيالء عليها، فإن عجزت عنه كان شرا هلا، وكذلك السبب يف ال اليت كماهلا كسر
إىل من سلب سالمته من ذلك،  واإلحراق كالنار إذا أحرقت مثال فإن اإلحراق كمال للنار، لكنه شر بالقياس

يف اجلبلة، وليس فاعال فعله، بل ألن الفاعل مل يفعله،  وأما الشر الذي سببه النقصان وقصور يقع. لفقدانه ما فقد
 سبب: أما الشرور اليت تتصل بأشياء هي خريات، فإمنا هي من سببنيبالقياس إىل شيء؛ و فليس ذلك باحلقيقة خريا

عنه املاديات، وكان  من جهة املادة أا قابلة للصورة والعدم، وسبب من جهة الفاعل؛ فإنه ملا وجب أن يكون
ورة والعدم، ويفعل فعل املادة إال أن يكون قابال للص مستحيال أن يكون للمادة وجود الوجود الذي يغىن غناء املادة

للمتقابالت، وكان مستحيال أن يكون للقوى الفعالة أفعال مضادة ألفعال أخرى،  وكان مستحيال أن ال يكون قابال
بالنار، وهي ال  وجودها وهي ال تفعل فعلها، فإنه من املستحيل أن خيلق ما يراد منه الغرض املقصود قد حصل

حمِرك مسخن مل يكن بد من أن يكون  رق ومسخن، وأن يكون فيهحترق، مث كان الكل إمنا يتم بأن يكون فيه حمت
اإلحراق واالحتراق، كمثل إحراق النار عضو إنسان  الغرض النافع يف وجود هذين يستتبع آفات تعرض من

أما األكثرى فإن أكثر ". اخلري املقصود يف الطبيعة، واألمر الدائم أيضا ناسك، لكن األمر األكثرى هو حصول
الدوام إال  كثرية ال تستحفظ على" نواع يف كنف السالمة من االحتراق، وأما الدائن فألن أنواعااأل أشخاص

اليت تصدر عنها، وكذلك يف سائر  بوجود مثل النار على أن تكون حمرق، ويف األقل ما يصدر عن النريان اآلفات
الدائمة ألغراض شرية أقلية، فأريدت املنافع األكثرية و تلك األسباب املشاة لذلك؛ فما كان حيسن أن تترك

وأريد  إن اهللا تعاىل يريد األشياء،: األشياء إرادة أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال اخلريات الكائنة عن هذه
فاخلري مقتضى بالذات والشر مقتضى  على الوجه الذي بالعرض، إذ علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به،" الشر أيضا

أمرها أا تعجز عن أمور، وتقصر عنها الكماالت يف أمور،  وكذلك فإن املادة قد علم من. بالعرض وكل بقدر
 له كثريا إىل ما يقصر عنها، فإذا كان كذلك فليس من احلكمة اإلهلية أن تترك اخلريات لكنها يتم هلا ما ال نسبة

يف الوهم إما أمور إذا  إن األمور: الفائقة الدائنة واألكثرية ألجل شرور يف أمور شخصية غري دائمة؛ بل نقول
وجودها أن يكون خريا، وميتنع أن تكون شرورا  تومهت موجودة، ميتنع أن تكون إال شرا على اإلطالق، وإما أمور

إذا وجدت وجودها، وال ميكن غري ذلك لطباعها؛ وإما أمور تغلب فيها  وناقصة؛ وإما أمور تغلب فيها اخلريية
الغالب أو  فأما ما ال شرية فيه، فقد وجد يف الطباع؛ وأما ما كله شر أو. وية احلالنيمتسا الشرية؛ وإما أمور
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يوجد، إذا كان األغلب فيه أنه  وأما الذي الغالب يف وجوده اخلري فاألحرى به أن. فلم يوجد" املساوي أيضا
 وهي الغضبية مثال، والغلبة هي مثال عن قوة صالبة للغلبة مادة اليت هو أوىل ا من هذا الفعل، فالظلم يصدر.خري

هي غضبية، يعين أا خلقت لتكون متوجهة إىل الغلبة، تطلبها وتفرح ا، فهذا  كماهلا، ولذلك خلقت من حيث
للمظلوم، أو للنفس املنطقية  بالقياس إليها خري هلا، وإن ضعفت عنه، فهو بالقياس أليها شر هلا، وإمنا هي شر الفعل

عنه كان شرا هلا، وكذلك السبب يف الفاعل لآلالم   القوة واالستيالء عليها، فإن عجزتاليت كماهلا كسر هذه
اإلحراق كمال للنار، لكنه شر بالقياس إىل من سلب سالمته من ذلك،  واإلحراق كالنار إذا أحرقت مثال فإن

مل يفعله،  ه، بل ألن الفاعلوأما الشر الذي سببه النقصان وقصور يقع يف اجلبلة، وليس فاعال فعل .لفقدانه ما فقد
سبب : هي خريات، فإمنا هي من سببني فليس ذلك باحلقيقة خريا بالقياس إىل شيء؛ وأما الشرور اليت تتصل بأشياء

جهة الفاعل؛ فإنه ملا وجب أن يكون عنه املاديات، وكان  من جهة املادة أا قابلة للصورة والعدم، وسبب من
    الوجود الذي يغىن غناء مستحيال أن يكون للمادة وجود

للمتقابالت، وكان  ويفعل فعل املادة إال أن يكون قابال للصورة والعدم، وكان مستحيال أن ال يكون قابال املادة
وجودها وهي ال تفعل فعلها، فإنه من  مستحيال أن يكون للقوى الفعالة أفعال مضادة ألفعال أخرى، قد حصل

بالنار، وهي ال حترق، مث كان الكل إمنا يتم بأن يكون فيه حمترق  لغرض املقصوداملستحيل أن خيلق ما يراد منه ا
حمِرك مسخن مل يكن بد من أن يكون الغرض النافع يف وجود هذين يستتبع آفات تعرض  ومسخن، وأن يكون فيه

 املقصود يف اخلري اإلحراق واالحتراق، كمثل إحراق النار عضو إنسان ناسك، لكن األمر األكثرى هو حصول من
األنواع يف كنف السالمة من االحتراق، وأما الدائن  أما األكثرى فإن أكثر أشخاص". الطبيعة، واألمر الدائم أيضا

الدوام إال بوجود مثل النار على أن تكون حمرق، ويف األقل ما يصدر عن  كثرية ال تستحفظ على" فألن أنواعا
املنافع  سائر تلك األسباب املشاة لذلك؛ فما كان حيسن أن تتركاليت تصدر عنها، وكذلك يف  النريان اآلفات

األشياء إرادة أولية على الوجه الذي  األكثرية والدائمة ألغراض شرية أقلية، فأريدت اخلريات الكائنة عن هذه
يكون ضرورة على الوجه الذي بالعرض، إذ علم أنه " وأريد الشر أيضا إن اهللا تعاىل يريد األشياء،: يصلح أن يقال

أمرها أا  وكذلك فإن املادة قد علم من. فاخلري مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرض وكل بقدر فلم يعبأ به،
له كثريا إىل ما يقصر عنها، فإذا كان  تعجز عن أمور، وتقصر عنها الكماالت يف أمور، لكنها يتم هلا ما ال نسبة

الفائقة الدائنة واألكثرية ألجل شرور يف أمور شخصية غري دائمة؛  اتكذلك فليس من احلكمة اإلهلية أن تترك اخلري
 يف الوهم إما أمور إذا تومهت موجودة، ميتنع أن تكون إال شرا على اإلطالق، وإما أمور إن األمور: بل نقول

ا، وال إذا وجدت وجوده وجودها أن يكون خريا، وميتنع أن تكون شرورا وناقصة؛ وإما أمور تغلب فيها اخلريية
فأما ما ال شرية فيه، فقد وجد يف . متساوية احلالني ميكن غري ذلك لطباعها؛ وإما أمور تغلب فيها الشرية؛ وإما أمور

 وأما الذي الغالب يف وجوده اخلري فاألحرى به أن. فلم يوجد" الغالب أو املساوي أيضا الطباع؛ وأما ما كله شر أو

 .يوجد، إذا كان األغلب فيه أنه خري
   

إذ قلنا إن وجوده  ، فيقال حينئذ مل يكن هي هي"فلما مل متنع الشرية عنه أصال، حىت كان يكون كله خريا :فإن قيل
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ال يعرض عنها شر فال أن يكون  الوجود الذي يستحيل أن يكون، حبيث ال يعرض عنها شر فإذا صريت حبيث
أعين ما خلق حبيث ال يلزمه . ا وهي حاصلةغريه وجودها الوجود الذي بل يكون وجود أشياء أخرى وجدت وهي

إذا كان وجودها أن تكون حمرقة، وكان وجود احملرق هو أنه إذا مس ثوب  ومثال هذا، أن النار". أوليا" شر لزوما
 وكان وجود ثوب الفقري أنه قابل لالحتراق وكان وجود كل واحد منهما أن يعرض له حركات الفقري أحرقه،

وكان وجود االلتقاء  ات الشىت يف األشياء على هذه الصفة وجود ما يعرض له االلتقاء،شيء، وكان وجود احلرك
مل تكن الثواين مل تكن األوائل، فالكل إمنا رتبت فيه  بني الفاعل واملنفعل بالطبع وجودا يلزمه الفعل واالنفعال؛ فإن

تكون  ث تؤدي إىل النظام الكلي مع استحالة أنالسماوية واألرضية الطبيعية والنفسانية، حبي القوة الفعالة واملنفعلة
إىل بعض أن حيدث يف نفس ما  فيلزم من أحوال العامل بعضها بالقياس. هي على ما هي عليه وال تؤدي إىل شرور

لو مل يكن كذلك مل يكن النظام الكلى يثبت، فلم  صورة اعتقاد ردى أو كفر أو شر آخر يف نفس أو بدن، حبيث
خلقت هؤالء للنار وال أباىل، وخلقت هؤالء للجنة : وقيل. اليت تعرض بالضرورة إىل اللوازم الفاسدةيعبأ ومل يلتفت 

 .كل ميسر ملا خلق له: أباىل، وقيل وال

فليس هو كذلك بل الشر كثري، وليس بأكثرى، . بل هو أكثرى ليس الشر شيئا نادرا أو اقليا،: فإن قال قائل
 .ههنا أمورا كثرية هي كثرية وليس بأكثرية كاألمراض، فإا كثرية وليست أكثريةفإن  وفرق بني الكثري واألكثرى،

ويوجد يف مادته فضال عنه  فإذا تأملت هذا الصنف الذي حنن يف ذكره من الشر وجدته أقل من اخلري الذي يقابله،
 هي أكثرية، لكنها ليست من نقصانات للكماالت الثانية نعم الشرور اليت هي. بالقياس إىل اخلريات األخرى األبدية

 الشرور مثل اجلهل باهلندسة، ومثل فوت اجلمال الرائع وغري ذلك مما ال يضر يف الشرور اليت كالمنا فيها، وهذه

ألن ال يفعل  بفعل فاعل، بل الكماالت األوىل، وال يف الكماالت اليت تليها مما يظهر منفعتها، وهذه الشرور ليس
وهذه الشرور هي أعدام خريات من باب الفضل . القبول يس مستعدا أو ليس يتحرك إىلالفاعل ألجل أن القابل ل

 .والزيادة

  الفصل السابع

 يف املعاد

جيب أن يعلم : أبداا، وأا إىل أية حال تصري، فنقول وباحلري أن حنقق ههنا يف أحوال األنفس اإلنسانية إذا فارقت
  سبيل إىل إثباته إال عن طريق الشريعة وتصديق خرب النبوة وه الذي للبدنالشرع وال أن املعاد منه ما هو منقول من

احلقة اليت أتانا ا نبينا  عند البعث، وخريات البدن وشروره معلومة ال حيتاج إىل أن تعلم، وقد بسطت الشريعة
 .السعادة والشقاوة اليت حبسب البدن وسيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله حال

صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان  نه ما هو مدرك بالعقل والقياس الربهاين وقدوم
يف  األوهام ههنا تقتصر على تصورمها اآلن ملا نوضح من العلل؛ واحلكماء اإلهليون رغبتهم لألنفس وإن كانت
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يلتفتون إىل تلك، وإن أعطوها، وال  ة، بل كأم الإصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم يف إصابة السعادة البدني
احلق األول، وهي على ما سنصفها عن قريب، فلنعرف حال هذه  يستعظموا يف جبنة هذه السعادة اليت هي مقاربة

 جيب أن تعلم أن لكل قوة نفسانية لذة: هلا فإن البدنية مفروغ منها يف الشرع، فنقول السعادة، والشقاوة املضادة

مالئمة من اخلمسة، ولذة  اً وأذى وشراً خيصها؛ مثاله أن لذة الشهوة وخريها أن يتأدى إليها كيفية حمسوسةوخري
 .املوافقة املاضية الغضب الظفر، ولذة الوهم الرجاء، ولذة احلفظ األمور

هو اخلري واللذة أن الشعور مبوافقتها ومالئمتها  وأذى كل واحد منها ما يضاده ويشترك كلها نوعاً من الشركة يف
 بالذات واحلقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل، فهذا اخلاصة ا، وموافق كل واحد منها

 .أصل
   

كماله أفضل وأمت، والذي  فإن هذه القوى وإن اشتركت يف هذه املعاين فإن مراتبها يف احلقيقة خمتلفة، فالذي وأيضاً
له، والذي هو يف نفسه أكمل فعالً وأفضل،   أدوم، والذي كماله أوصل إليه واحصلكماله أكثر، والذي كماله

 .له هي أبلغ وأوفر ال حمالة، وهذا أصل والذي هو يف نفسه أشد إدراكاً؛ فاللذة اليت

ما ما حبيث يعلم أنه كائن ولذيذ وال يتصور كيفيته وال يشعر بالتذاذه  وأيضاً قد يكون اخلروج إىل الفعل يف كمال
ال يشتهيه وال حين  مل يشعر به مل يشتق إليه ومل يرتع حنوه، مثل العنني فإنه متحقق أن اجلماع لذة لكنه مل حيصل، وما

كما يشتهي من جيرب من حيث حيصل به  حنوه االشتهاء واحلنني اللذين يكونان خمصوصني به، بل شهوة أخرى
وكذلك حال األكمة عند الصور اجلميلة، واألصم عند األحلان  .إدراك وإن كان مؤذياً، وباجلملة، فإنه ال يتخيله

 يتوهم العاقل أن كل لذة فهي كما للحمار يف بطنه وفرجه، وأن املبادئ األوىل املقربة املنتظمة، وهلذا جيب أن ال

وته الغري البهاء الذي له وق عند رب العاملني عادمة اللذة والغبطة، وأن رب العاملني ليس له يف سلطانه وخاصيته
نسميه لذة، وللحمار والبهائم حالة طيبة ولذيذة، كال  متناهية أمر يف غاية الفضيلة والشرف والطيب جنله عن أن

 إىل هذه اخلسيسة، ولكنا نتخيل هذا ونشاهده ومل نعرف ذلك باالستشعار بل بالقياس، بل أي نسبة تكون ملا للعالية

 .لطيبها، وهذا أصل ، يف عدم ختيل اللذة اللحنية وهو متيقنفحالنا عنده كحال األصم الذي مل يسمع قط

وهناك مانع أو شاغل للنفس فتكرهه وتؤثر ضده عليه  وأيضاً فإن الكمال واألمر املالئم قد يتيسر للقوة الداركة
ن كان وشهوم للطعوم الردية الكريهات بالذات، ورمبا مل يكن كراهية، ولك مثل كراهية بعض املرضى للطعم احللو

 .أصل االستلذاذ به كاخلائف جيد الغلبة أو اللذة فال يشعر ا وال يستلذها، وهذا عدم

به وال تنفر عنه حىت إذا زال العائق  وأيضاً فإنه قد تكون القوة الداركة ممنوه مبا هو ضد ما هو كماهلا وال حتس
ىل أن يصلح مزاجه ويستنقي أعضاءه، فحينئذ ال حيس مبرارة فمه إ ورجعت إىل غريزا تأذت به مثل املمرور فرمبا

 له، وكذلك قد يكون احليوان غري مشته الغذاء البتة، بل كارها له، وهو أوفق شيء له ينفر عن احلال العارضة

للغذاء حىت ال يصرب عنه  ويبقى عليه مدة طويلة، فإذا زال العائق عاد إىل واجبه يف طبعه، فاشتد جوعه وشهوته
النار وتربيد الزمهرير إال أن احلس مئوف فال يتأذى  نه، وقد حيصل سبب األمل العظيم مثل إحراقويهلك عند فقدا

 .حينئذ باألمل العظيم البدن به حىت يزول اآلفة فيحس
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كماهلا اخلاص ا أن  إن النفس الناطقة: تقررت هذه األصول فيجب أن ننصرف إىل الغرض الذي نؤمه فنقول فإذا

الكل واخلري الفائض يف الكل مبتدئة من نبدأ الكل  لياً مرتسماً فيها صورة الكل والنظام املعقول يفتصري عاملاً عق
يئاا  الروحانية املطلقة مث الروحانية املتعلقة نوعاً ما باألبدان، مث األجسام العلوية سالكة إىل اجلواهر الشريفة

معقوالً موازياً للعامل املوجود كلع مشاهدة  كله، فتنقلب عاملاًوقوامها، مث كذلك حىت تستويف يف نفسها هيئة الوجود 
واجلمال احلق املطلق ومتحدة به ومنتقشة مبثاله وهيئته ومنخرط يف سلكه وصائرة  ملا هو احلسن املطلق واخلري املطلق

: بح معها أن يقالحبيث يق جوهره، فإذا قيس هذا بالكماالت املعشوقة اليت للقوى األخرى وجد يف املرتبة اليت من

فضيلة ومتاماً وكثرة وسائر ما يتم به التذاذ املدركات مما  إنه أفضل وأمت منها بل ال نسبة هلا إليه بوجه من الوجوه
وأما شدة الوصول فكيف يكون حال ما . يقاس الدوام األبدي بدوام املتغري الفاسد وأما الدوام فكيف. ذكرناه
انفصال؛ إذ العقل  ىل ما هو سار يف جوهر قابله حىت يكون كأنه هو هو بالمبالقاة السطوح بالقياس إ وصوله

نفسه أكمل فأمر ال خيفى، وأما أنه أشد إدراكاً  والعاقل و املعقول واحد أو قريب من الواحد، وأما أن املدرك يف
 وأشد تقصياً للمدرك ملا سلف بيانه، فإن النفس النطقية أكثر عدد مدركات، أيضاً فأمر تعرفه بأدىن تأمل وتذكر

املدرك وظاهره، بل كيف يقاس  جتريداً له عن الزوائد الغري الداخلة يف معناه إال بالعرض وهلا اخلوض يف باطن وأشد
احلسية والبهيمية والغضبية، ولكنا يف عاملنا وبدننا  هذا اإلدراك بذلك اإلدراك أو كيف تقاس هذه اللذة باللذة

حنس بتلك اللذة إذا حصل عندنا شيء من أسباا كما أومأنا إليه يف بعض ما قدمناه   الهذين وانغمارنا يف الرذائل
والغضب وأخواما عن  األصول ولذلك ال نطلبها وال حنن إليها اللهم إال أن نكون قد خلعنا ربقة الشهوة من

عيفاً، وخصوصاً عند احنالل املشكالت خياالً طفيفاً ض أعناقنا، وطالعنا شيئاً من تلك اللذة، فحينئذ رمبا ختيلنا منها
 ونسبة التذاذنا هذا إىل التذاذ ذلك، ونسبة التذاذ احلسي بنشق روائح املذاقات واستيضاح املطلوبات النفسية

 .اللذيذة إىل االلتذاذ بتطعمها، بل ابعد من ذلك بعداً غري حمدود

الظفرين، استخففت بالشهوة إن كنت تأملت عويصاً يهمك وعرضت عليك شهوة وخريت بني  وأنت تعلم إذا
الفادحة بسبب افتضاح  النفس؛ واألنفس العامية أيضاً فإا تترك الشهوات املعترضة وتؤثر الغرامات واآلالم كرمي

على املؤثرات الطبيعية ويصرب هلا " ها"وأضداد  وهذه كلها أحوال عقلية تؤثر هي. او خجل أو تغيري أو سوء قاله
أن الغايات العقلية أكرم على النفس من حمقرات األشياء فكيف األمور  طبيعية فيعلم من ذلكعلى املكروهات ال

األمور البهية ملا  إال أن النفس اخلسيسة حتس مبا يلحق احملقرات من اخلري والشر، وال حتس مبا يلحق البهية العالية؟
 .قيل من املعاذير

بهت يف البدن لكماهلا الذي هو معشوقها ومل ختصله، وهي بالطبع تن وأما إذا انفصلنا عن البدن، وكانت النفس منا
ينسى املرض  إال أن اشتغاهلا بالبدن كما قلنا قد أنساها ذاا ومعشوقها كما. بالفعل أنه موجود نازعة إليه إذ عقلت

يض إىل املكروهات ومييل بالشهوة من املر احلاجة إىل بدل مل يتحلل وكما ينسى املرض االستلذاذ باحللو واشتهاؤه،
كفاء ما يعرض من اللذة اليت أوجبنا وجودها ودللنا على عظم مرتلتها،  يف احلقيقة عرض هلا حينئذ من األمل لفقدانه

فيكون مثلنا  الشقاوة والعقوبة اليت ال يعد هلما تفريق النار لالتصال وتبديل الزمهرير للمزاج، فيكون ذلك هو



 177    ابن سينا- اإلهليات

أو زمهرير، فمنعت املادة املالبسة وجه  ليه فيما سلف، أي الذي قد عملت فيه نارحينئذ مثل اخلدر الذي أومأنا إ
وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من . العائق فشعر بالبالء العظيم احلس عن الشعور به فلم يتأذ، مث عرض أن أزال

كان مثلها مثل  لذي هلا أن تبلغه،الكمال ميكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل االستكمال التام ا النفس حداً من
فزال عنه اخلدر وطالع اللذة العظيمة  اخلدر الذي أذيق املطعم األلذ وعرض للحالة األشهى وكان ال يشعر به،

واحليوانية بوجه، بل لذة تشاكل احلال الطيبة اليت هي للجواهر  دفعة، وتكون تلك اللذة ال من جنس اللذة احلسية
 .من كل لذة وأشرف لاحلية احملضة، وهي أج

   
اكتسبوا  السعادة وتلك هي الشقاوة، وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصني، بل للذين فهذه هي

إدراك ماهية الكل بكسب اهول من  للقوة العقلية التشوق إىل كماهلا وذلك عندما يربهن هلم أن من شأن النفس
بالطبع األول، وال أيضاً يف سائر القوى، بل شعوراً أكثر القوى  س فيهااملعلوم واالستكمال بالفعل، فإن ذلك لي

البتة  وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة، فكأا هيويل موضوعة، مل تكتسب. بعد أسباب بكماالا إمنا حيدث
ية أن ههنا أموراً للقوة النفسان هذا التشوق؛ ألن هذا التشوق إمنا حيدث حدوثاً وينطبع يف جوهر النفس إذا برهن

قبل ذلك فال يكون، ألن هذا التشوق يتبع رأياً؛ غذ كل  وأما. يكتسب العلم ا احلدود الوسطى على ما علمت
النفس  فهؤالء إذا اكتسبوا هذا الرأي، لزم. الرأي للنفس رأياً أولياً بل رأياً مكتسباً شوق يتبع رأياً، وليس هذا

وقعت يف هذا النوع من الشقاء   حيصل معها ما تبلغ به بعد االنفصال التامضرورة هذا الشوق؛ وإذا فارقت ومل
بالبدن ال غري وقد فات، وهؤالء إما مقصرون عن السعي يف  األبدي؛ ألن أوائل امللكة العلمية إمنا كانت تكتسب

احدون أسوأ معاندون جاحدون متعصبون آلراء فاسدة مضادة لآلراء احلقيقية، واجل كسب الكمال األسىن، وإما
املعقوالت حىت  وأما أنه ينبغي أن حيصل عند نفس اإلنسان من تصور. ملا اكتسبوا من هيآت مضادة للكمال حاالً

هذه السعادة، فليس ميكنين أن أنص عليه  جياوز به احلد الذي يف مثله تقع هذه الشقاوة، ويف تعديه وجوازه ترجى
اإلنسان املبادئ املفارقة تصوراً حقيقياً، وتصدق ا تصديقاً يقينياً  نفسوأظن أن ذلك أن يتصور . نصاً إال بالتقريب
ال تتناهى،  بالربهان وتعرف العلل الغائية لألمور الواقعة يف احلركات الكلية دون اجلزئية اليت لوجودها عندها

 أقصى املوجودات املبدأ األول إىل وتتقرر عندها هيئة الكل ونسب أجزاء بعضها إىل بعض، والنظام اآلخذ من
وتتحقق أن الذات املتقدمة للكل أي وجود خيصها، وأية وحدة ختصها،  الواقعة يف ترتيبه، وتتصور العناية وكيفيتها،

 مث كلما ازداد. يلحقها تكثر وتغري بوجه من الوجوه، وكيف ترتيب نسبة املوجودات إليها وأا تعرف حىت ال

وعالئقه إال أن يكون أكد العالقة  عداداً، وكأنه ليس يتربأ اإلنسان عن هذا العاملالناظر استبصاراً ازداد للسعادة است
 .هناك فصده عن االلتفات إىل ما خلفه مجلة مع ذلك العامل فصار له شوق إىل ما هناك وعشق ملا

قدمة، وكأنا قد ال تتم إال بإصالح اجلزء العملي من النفس، ولنقدم لذلك م إن هذه السعادة احلقيقية: ونقول أيضاً
تقدم روية، وقد أمر  إن اخللق هو ملكة يصدر ا من النفس أفعاالً ما بسهولة من غري: فيما سلف، فنقول ذكرناها

أفعال التوسط دون أن حتصل ملكة التوسط، بل  يف كتب األخالق بأن يستعمل التوسط بني اخللقني الضدين ال بأن
موجودة للقوة الناطقة وللقوى احليوانية معاً، أما القوى احليوانية فبأن  اأن حتصل التوسط، وملكة التوسط ملكة كأ
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ملكة اإلفراط  هيئة اإلذعان، وأما القوة الناطقة فبأن حتصل فيها هيئة االستعالء واالنفعال، كما أن حتصل فيها
م أن اإلفراط والتفريط مها ومعلو. النسبة والتفريط موجودة للقوة الناطقة وللقوى احليوانية معاً، ولكن بعكس هذه

احليوانية وحصل هلا ملكة استعالئية حدثت يف النفس الناطقة هيئة  مقتضى القوى احليوانية، وإذا قويت القوى
 .االنصراف إليه انفعايل قد رسخ يف النفس الناطقة من شأا أن جيعلها قوية العالقة مع البدن شديدة إذعانية وأثر

   
جبلتها مع إفادة هيئة  راد منها الترتيه عن اهليئات االنتقادية وتبقية النفس الناطقة علىالتوسط فامل وأما ملكة

جهة البدن، بل عن جهته، فإن املتوسط يسلب عنه  االستعالء والترتيه، وذلك غري مضاد جلوهرها وال مائل ا إىل
ويغفله عن الشوق الذي خيصه، وعن طلب كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه،  مث جوهر النفس إمنا. الطرفان دائماً
منطبعة يف  له، وعن الشعور بلذة الكمال إن حصل، والشعور بأمل الكمال إن قصر عنه، ال بأن النفس الكمال الذي

إىل تدبريه واالشتغال بآثاره ومبا تورده  البدن أو منغمسة فيه، ولكن العالقة اليت كانت بينهما وهو الشوق اجلبلي
مبدؤها البدن، فإذا فارق وفيه امللكة احلاصلة بسبب االتصال به كان  ضه، ومبا يتقرر فيه من ملكاتعليه من عوار

املشوشة  حله وهو فيه، فيما ينقص من ذلك تزول غفلته مبحل سعادته، وحيدث هناك من احلركات قريب الشيه من
عنها أيضاً البدن ومتام انغماسها فيه،  يلهيهامث أن تلك البدنية مضادة جلوهرها مؤذية له، وإمنا كان . ما يعظم أذاه

العظيمة وتأذت ا أذى عظيماً، لكن هذا األذى وهذا األمل ليس  فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك املضادة
 عارض غريب، واألمر العارض الغريب ال يدوم واليبقى، ويزول ويبطل مع ترك األفعال اليت ألمر الزم، بل ألمر

بل تزول وتنمحي قليالً  ك اهليئة بتكررها، فيلزم إذن أن تكون العقوبة اليت حبسب ذلك غري خالدة،كانت تثبت تل
 .قليالً حىت تزكو النفس وتبلغ السعادة اليت ختصها

الردية صارت إىل  النفوس البله اليت مل تكتسب الشوق فإا إذا فارقت البدن وكانت غري مكتسبة للهيئات وأما
البدنية الردية وليس هلا عندها هيئة غري ذلك   تعاىل ونوع من الراحة، وإن كانت مكتسبة للهيئاتسعة من رمحة اهللا

ممنوة بشوقها إىل مقتضاها، فتعذبت عذاباً شديداً بفقد البدن ومقتضيات البدن  معىن تضاده وتنافيه فتكون ال حمالة
 .ق بالبدن قد بقيأن حيصل املشتاق إليه، ألن آلة ذلك قد بطلت وخلق التعل من غري

البدن وقد رسخ فيها  أيضاً أن يكون ما قاله بعض العلماء حقاً وهو أن هذه األنفس إن كانت زكية وفارقت ويشبه
أن خياطب به العامة وتصور ذلك يف أنفسهم من  حنو من االعتقاد يف العاقبة اليت تكون المثاهلم على مثل ما ميكن

هلم معىن جاذب إىل اجلهة اليت فوقهم، ال كمال فيسعدوا تلك السعادة، وال   يكنذلك، فإم إذا فارقوا األبدان ومل
األجسام، وال منع من  فيشقوا تلك الشقاوة، بل مجيع هيئام النفسانية متوجهة حنو األسفل منجذبة إىل شوق كمال

ت اعتقدته من األحوال تتخيل مجيع ما كان املواد السماوية من أن تكون موضوعة بفعل نفس فيها، قالوا فإا
التخيل شيئاً من األجرام السماوية فتشاهد مجيع ما قيل هلا يف الدنيا من  األخروية، وتكون اآللة اليت ميكنها ا

هلم يف  والبعث واخلريات األخروية، وتكون األنفس الردية أيضاً تشاهد العقاب حبسب ذلك املصور أحوال القرب
تأثرياً وصفاء كما يشاهد يف املنام،  يالية ليست تضعف عن احلسية بل تزداد عليهاالدنيا وتقاسيه، فإن الصور اخل

احملسوس، على أن األخروي أشد استقراراً من املوجود يف املنام حبسب  فرمبا كان احمللوم به أعظم شأناً يف بابه من
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اليقظة،كما  ل وال اليت حتس يفوجترد النفس وصفاء القابل، وليست الصورة اليت ترى يف املنام، ب قلة العوائق
إليه،والثانب يبتدئ من خارج ويرتفع إليه  إال أن أحدمها يبتدئ من باطن وينحدر. إال املرتسمة يف النفس. علمت

املشاهد،وإمنا يلذ ويؤذي باحلقيقة هذا املرتسم يف النفس ال املوجود من  فإذا ارتسم يف النفس مت هناك اإلدراك
املرتسم،  النفس فعل فعله وأن مل يكن يسبب من خارج، فإن السبب الذايت هو هذاارتسم يف  خارج،فكلما

 .واخلارج هو السبب بالعرض أو سبب السبب

 اخلسيستان اللتان بالقياس إىل األنفس اخلسيسة، وأما األنفس املقدسة فإا تبعد عن فهذه هي السعادة والشقاوة

إىل ما خلفها، وإىل اململكة  نغمس يف اللذة احلقيقية، وتتربأ من النظرمثل هذه األحوال وتتصل بكماالا بالذات وت
اعتقادي أو خلقي تأذت به، وختلفت ألجله عن درجة العليني  ولو كان بقي فيها من ذلك أثر. اليت هلا، كل التربئ

 .إىل أن تنفسخ وتزول

 املقالة العاشرة

  وفيها مخس فصول

  الفصل األول

 يف املبدأ واملعاد

    املستجابة، والعقوبات ل جممل، ويف اإلهلامات واملنامات، والدعواتبقو

كل تال منه أدون  ويف األحوال النبوة، ويف حال أحكام النجوم فالوجود إذا ابتدأ من عند األول مل يزل السماوية،
مى عقوالً، مث مراتب الروحانية اردة اليت تس مرتبة من األول، وال يزال ينحط درجات؛ فأول ذلك درجة املالئكة

نفوساً، وهي املالئكة العملة، مث مراتب األجرام السماوية، وبعضها أشرف من بعض  املالئكة الروحانية اليت تسمى
أول شيء صور العناصر مث  أن يبلغ آخرها، مث بعدها يبتدئ وجود املادة القابلة للصورة الكائنة الفاسدة، فيلبس إىل

من الذي يتلوه، فيكون أخس ما فيه املادة مث   أول الوجود فيها أخس وأدون مرتبةيتدرج يسرياً يسرياً فيكون
النباتات، وأفضلها اإلنسان، وبعده احليوانات، مث النبات، وأفضل الناس من  العناصر، مث املركبات اجلمادية، مث

ملرتبة النبوة   هو املستعدنفسه عقالً بالفعل، وحمصالً لألخالق اليت تكون فضائل عملية، وأفضل هؤالء استكملت
اهللا تعاىل، ويرى مالئكته وقد حتولت له  وهي أن يسمع كالم: وهو الذي يف قواه النفسانية خصائص ثالثة ذكرناها

أن هذا هو الذي يوحي إليه تتشبح املالئكة له وحيدث له يف مسعة  وقد بينا كيفية هذا، وبينا. على صورة يراها
  واملالئكة، فيسمعه من غري أن يكون ذلك كالماً من الناس واحليوان األرضي،قبل اهللا صوت يسمعه يكون من

مث نفساً مث جرماً، فههنا  وهذا هو املوحى إليه؛ وكما أن أول الكائنات من االبتداء إىل درجة العناصر كان عقالً
 من عند تلك املبادئ، تفيض هذه الصور ال حمالة يبتدئ الوجود من األجرام، مث حتدب املفوس، مث عقول،وإمنا

 من مصادمات القوة الفاعلة السماوية، واملنفعلة األرضية تابعة ملصادمات القوى واألمور احلادثة يف هذا العامل حتدث
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إما : القوى الفعالة فيها أحدمها: الفعالة السماوية، وأما القوى األرضية فيتم حدوث ما حيدث فيها بسبب شيئيني
 .الطبيعية وإما املادية

 .الطبيعية أو النفسانية إما: والثاين القوى االنفعالية

أحدها من تلقائها حبيث ال : اليت حتتها على ثالثة وجوه وأما القوى السماوية فتحدث عنها آثارها يف هذه األجرام
 تبوحه من الوجوه، وتلك إما عن طبائع أجسامها وقواها اجلسمانية حبسب التشكيال تسبب فيها لألمور األرضية

 .النفسانية الواقعة منها مع القوى األرضية واملناسبات بينها، وإما عن طبائعها

على الوجه الذي أقول إنه قد اتضح  والوجه الثاين فيه شركة ما مع األحوال األرضية وتسبب بوجه من الوجوه
راك غري عقلي حمض وأن يف املعاين اجلزئية على سبيل اإلد لك، إن نفوس تلك األجرام السماوية ضرباً من التصرف

من  احلادثات اجلزئية، وذلك ميكن بسبب إدراك تفاريق أسباا الفاعلة والقابلة احلاصلة ملثلها أن يتوصل إىل إدراك
ليس إرادية فاترة غري حامتة وال  حيث هي األسباب وما يتأدى إليه، وإا دائماً تنتهي إىل الطبيعة أو إرادية موجبة

عن طبيعة، وإما قسر عن إرادة، واليها ينتهي التحليل يف  ىل القسر، فإن القسرية إما قسروال تنتهي إ. جازمة
إلرادة  اإلرادات كلها كائنة بعد مل تكن، فلها أسباب تتواىف فتوجبها، وليس توجد إرادة مث إن. القسريات أمجع

الطبيعة، بل اإلرادات حتدث حبدوث  متوإال لذهبت إىل غري اية، وال عن طبيعة للمريد وإال للزمت اإلرادة ما دا
ومساويات، وتكون موجبة ضرورة لتلك اإلرادة، وأما الطبيعة  علل هي املوجبات، والدواعي تستند إىل أرضيات

 .وأن كانت قد حدثت فال حمالة أا تستند أيضاً إىل أمور مساوية وأرضية فإن كانت ثابتة فهي أصل
   

السماوية، فإذا  زدحام هذه العلل وتصادمها واستمرار نظاماً ينجز حبسب احلركةهذا فيما قبل وأن ال عرفت مجيع
فمن هذه األشياء علمنا أن النفوس . ضرورة علمت األوائل مبا هي أوائل وهيئة إجنازها إىل الثواين، علمت الثواين

، وأما هي فعلى حنو جزئي ما فوقها فعلمها باجلزئيات على حنو كلي السماوية وما فوقها عاملة باجلزئيات، وأما
يف كثري منها على  إىل املباشر أو املشاهد باحلواس، فال حمالة أا تعلم ما يكون، ال حمالة أا تعلم كاملباشر أو املتأدي

املمكنني، وقد بينا أن التصورات اليت لتلك  الوجه الذي هو أصوب والذي هو أصلح وأقرب إىل اخلري من األمرين
كانت ممكنة ومل تكن هناك أسباب مساوية، تكون أقوى من تلك  جود تلك الصور ههنا إذاالعلل مبادئ لو

وإذا كان األمر كذلك وجب أن حيصل . هو أحد القسمني من الثالثة غري هذا الثالث التصورات مما هو أقدم ومما
ما هلذه األمور   بوجهاألمر املمكن الوجود ال عن سبب أرضي وال عن سبب طبيعي يف السماء، بل عن تأثري ذلك

وجود ذلك يف األمور السماوية؛ فإا إذا، عقلت  وليس هذا باحلقيقة تأثري، بل التأثري ملبادئ. يف األمور السماوية
ذلك األمر عقلت ما هو األوىل بأن يكون، وإذا عقلت ذلك مكان ال مانع  األوائل عقلت ذلك األمر؛ وإذا، عقلت

يكون ذلك   أو وجود علة طبيعية أرضية، أما عدم العلة الطبيعية األرضية، مثالً أنطبيعة أرضية فيه إال عدم علة
للتصور السماوي بوجه كون  الشيء هو يوجد حرارة، فال يكون قوة مسخنة طبيعية أرضية، فتلك السخونة حتدث

 .يما سلفتصورات الناس وعلى ما عرفته ف اخلري فيه، كما إا حتدث هي يف أبدان الناس عن أسباب من

عدم سبب التسخني فقط، بل وجود املربد فالتصور السماوي للخري يف  وأما أمثال الثاين فأن يكون ليس املانع
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احلر،  املربد يف ذلك أيضاً يقسر املربد كما يقسر تصورنا املغضب السبب املربد فينا فيكون وجود ضد ما يوجبه
بغريه، أو اختالط من ذلك يؤدي  هلامات تتصل باملستدعي أوفتكون أصناف هذا القسم إحاالت ألمور طبيعية أو إ

التضرع إىل استدعاء هذه القوة نسبة التفكر إىل استدعاء البيان،  واحد منها أو مجلة جمتمعة إىل الغاية النافعة؛ ونسبة
: قلنا ذيوليس هذا يتبع التصورات السماوية، بل األول احلق يعلم مجيع ذلك على الوجه ال .وكل يفيض من فوق

فبسبب هذه األمور ما . علمه إنه يليق به ومن عنده يبتدئ التصورات كون ما يكون، ولكن بالتوسط، وعلى ذلك
أمور أخرى؛ وهلذا ما جيب أن خياف املكافآت على  ينتفع بالدعوات والقرابني وخصوصاً يف أمر االستسقاء ويف

زجرة عن الشر، وثبوت حقية ذلك يكون بظهور آياته، غي ثبوت حقية م الشر ويتوقع املكافآت على اخلري؛ فإن
شر  جزئياته، وهذه احلال معقولة عند املبادئ، فيجب أن يكون هلا وجود، فإن مل يوجد فهناك وآياته هي وجود

هذا معاً من احملال؛  وبسبب ال ندركه، أو سبب آخر يعاوقه؛ وذلك أوىل بالوجود من هذا، ووجود ذلك ووجود
قد أوجدت يف الطبيعة على النحو من اإلجياد  علم أن األمور اليت عقلت نافعة مؤدية إىل املصاحلوإذا شئت أن ت

وليس هناك . األعضاء يف احليوانات والنباتات، وان كل واحد كيف خلق الذي علمته وحتققته فتأمل حال منافع
 فكذلك يصدق بوجود هذه. نايةبل مبدوء ال حمالة من العناية على الوجه الذي علمت للع البتة سبب طبيعي،

 .املعاين؛ فإا متعلقة بالعناية على الوجه الذي علمت العناية تعلق تلك

بالفالسفة جهالً  أكثرها ما يقربه اجلمهور ويفزع إليه، ويقول به، فهو حق وغنما يدفعه هؤالء املتشبه واعلم أن
فتأمل شرح هذه األمور من هناك وصدق مبا حيكي  متاممنهم بعلله وأسبابه، وقد علمنا يف هذا الباب كتاب الرب واإل

فاسدة، وأشخاص ظاملة؛ وأنظر أن احلق كيف ينصر؛ واعلم أن السبب يف  من العقوبات اإلهلية النازلة على مدن
 ويف الصدفة وغري ذلك وكذلك حدوث الظلم واإلمث إمنا يكون من هناك فإن مبادئ مجيع هذه الدعاء منا أيضاً

اليت لنا كائنة بعد ما مل تكن،  هي إىل الطبيعة واإلرادة واالتفاق، والطبيعة مبدؤها من هناك، واإلراداتاألمور تنت
علة، وعلة تلك اإلرادة ليست إرادة متسلسلة يف ذلك إىل  وكل كائن بعد ما مل يكن فله علة، وكل إرادة لناقلها

ة تنتهي إىل السماوية، واجتماع ذلك كله يوجب خارج، أرضية ومساوية؛ واألرضي غري اية، بل أمور تعرض من
 .اإلرادة وجود

   
إجياا، ترتل من عند اهللا  االتفاق فهو احلادث عن مصادمات هذه، فإذا حللت األمور كلها تستند إىل مبادئ وأما
 .تعاىل

 .البسيط والقضاء من اهللا تعاىل هو الوضع األول

األمور البسيطة اليت تسب من حيث  دريج كأنه موجب اجتماعات منوالتقدير هو ما يتوجه إليه القضاء على الت
إنساناً من الناس أن يعرف احلوادث اليت يف األرض والسماء  ولو أمكن. هي بسيطة إىل القضاء واألمر اإلهلي األول

 عه األوىل مع أن أوضا-وهذا املنجم القائل باألحكام. كيفية مجيع ما حيدث يف املستقبل مجيعها وطبائعها، لفهم

قياسات شعرية أو  ومقدماته ليست تستند إىل برهان، بل عسى أن يدعي فيها التجربة أو الوحي، ورمبا حاول
الكائنات وهي اليت يف السماء، على أنه ال   فإنه إمنا يعول على دالئل جنس واحد من أسباب-خطابية يف إثباا
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ء، ول ضم لنا ذلك ووىف به مل ميكنه أن جيعلنا ونفسه حبيث يف السما يضمن من عنده اإلحاطة جبميع األحوال اليت
يكفي أن  مجيعها غي كل وقت، وإن كان مجيعها من حيث فعله وطبعه معلوماً عنده؛ وذلك مما ال نقف على وجود

ا وفاعلة كذا وكذا، يف أن تعلم أ وذلك ألنه ال يكفيك أن تعلم أن النار حارة مسخنة. يعلم أنه وجد أو مل يوجد
يعطينا املعرفة بكل حدث وبدعة يف الفلك، ولو أمكنه أن  سخنت متا مل تعلم أنا حصلت، وأي طريق من احلساب

طريق  فإن األمور املغيبة اليت يف. وجود مجيع ذلك مل يتم لنا به االنتقال إىل املغيبات جيعلنا ونفسه حبيث نقف على
بكمال عددها، وبن األمور األرضية  اليت لنا تسامح أنا حصلناهااحلدوث إمنا تتم باملخاطبات بني األمور السماوية 

وإراديها وليس تتم بالسماويات وحدها، فما مل حيط جبميع العناصر من  املتقدمة والالحقة، فاعلها ومنفعلها، طبيعتها
فليس لنا  .يبكل واحد منهما خصوصاً ما كان متعلقاً باملغيب، مل يتمكن من االنتقال إىل املغ األمرين، وموجب

 .مقدمام احلكيمة صادقة إذن اعتماد على أقواهلم، وإن سلمنا متربعني أن مجيع ما يعطوننا من

  الفصل الثاين

 يف إثبات النبوة

  وكيفية دعوة النيب إىل اهللا تعاىل، واملعاد إليه

   
وحده شخصاً واحداً  أنفرد يشته لوإنه من املعدوم أن اإلنسان يفارق سائر احليوانات بأنه ال حيسن مع: اآلن ونقول

حاجاته، وأنه ال بد من أن يكون اإلنسان مكيفاً بآخر من  يتوىل تدبري أمره من غري شريك يعاونه على الضروريات
 مكيفاً به ونظريه، فيكون مثالً هذا يبقل لذلك، وذاك خيرب هلذا، وهذا خييط آلخر، نوعه يكون ذلك اآلخر أيضاً

عقد املدن واالجتماعات فمن  وهلا ما اضطروا إىل.  هلذا، حىت إذا اجتمعوا كان أمرهم مكيفاًواآلخر يتحذ اإلبرة
وقع منه ومن شركائه االقتصار على اجتماع فقط فإنه  كان منهم غري حمتاط يف عقد مدينته على شرائط املدينة وقد

بد ألمثاله من اجتماع ومن تشبه الناس وعادم لكماالت الناس، ومع ذلك فال  يتحيل على جنس بعيد الشبه من
مبعاملته، كما ال  فإذا كان هذا ظاهراً فال بد من وجود إنسان وبقاؤه من مشاركته، وال تتم املشاركة إال .باملدنني

سنة عدل، وال بد للسنة والعدل من سنان  بد من ذلك من سائر األسباب اليت تكون له، وال بد من املعاملة من
وال بد من أن يكون هذا إنساناً، وال . أن خياطب الناس ويلزمهم السنة من أن يكون هذا حبيث جيوزومعدل، وال بد 

هذا  الناس وآراءهم يف ذلك فيختلفون ويرى كل واحد منهم ما له عدالً، وما عليه ظلماً؛ إىل جيوز أن يترك
على األشفار وعلى احلاجبني،  الشعراإلنسان يف أن يبفى نوع اإلنسان ويتحصل وجوده أشد من احلاجة إىل إنبات 

ال ضرورة فيها يف البقاء، بل أكثر ما هلا أا تنفع يف  وتقعري األمخص من القدمني، وأشياء أخرى من املنافع اليت
 فال جيوز أن تكون العناية األوىل. الصاحل ألن يسن ويعدل ممكن كما سلف لنا ذكره البقاء، ووجود اإلنسان

بعده يعلم ذلك وال يعلم  وال تقتضي هذه اليت هي أسها، وال أن يكون املبدأ األول واملالئكةتقتضي تلك املنافع 
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الضروري حصوله لتمهيد نظام اخلري ال يوجد؛ بل كيف  هذا، وال أن يكون ما يعلمه يف نظام اخلري املمكن وجوده
 يوجد نيب، وواجب أن يكون بوجود مبىن على وجوده موجود؟ فواجب إذن أن جيوز أن ال يوجد وما هو متعلق

فيتميز به  أن تكون له خصوصيته ليست لسائر الناس حىت يستشعر الناس فيه أمراً ال يوجد هلم، إنساناً، وواجب
يسن الناس يف أمورهم سناً بإذن اهللا  منهم، فتكون له املعجزات اليت أخربنا ا، وهذا اإلنسان إذا وجد جيب أن

ويكون األصل األول فيما يسنه تعريفه إياهم أن هلم صانعاً واحداً  الروح املقدس عليه،تعاىل وأمره ووحيه وإنزاله 
وأنه قد أعد  بالسر والعالنية، وإن من حقه أن يطاع أمره؛ فإنه جيب أن يكون األمر ملن له اخللق، قادراً، وأنه عالم

رمسه املرتل على لسانه من اإلله واملالئكة  رملن أطاعه املعاد املسعد، وملن عصاه املعاد املشقي، حىت يتلقى اجلمهو
فأما أن يعدي . بشيء من معرفة اهللا تعاىل فوق معرف أنه واحد ال شبيه له بالسمع والطاعة، وال ينبغي أن يشغلهم

وال شيئاً من هذا  يكلفهم أن يصدقوا بوجوده وهو غري مشار إليه يف مكان، وال خارج العامل وال داخله، م إىل أن
فيما ال خملص عنه، إال ملن كان املعان املوفق  نس، فد عظم عليهم الشغل وشوش فيما بني أيديهم الدين، وأوقعهماجل

ميكنهم أن يتصوروا هذه األحوال على وجهها إال بكد، وإمنا ميكن القليل  الذي يشذ وجوده ويندر كونه، فإنه ال
يف تنازع وينصرفوا  ثون أن يكذبوا مبثل هذه الوجوه، ويقعوايتصوروا حقيقة هذا التوحيد والترتيه، فال يلب منهم أن

أوقعهم يف آراء خمتلفة لصالح املدنية، ومنافية  ورمبا. إىل املباحثات واملقايسات اليت تصدهم عن أعماهلم املدنية
مة والشبه، وصعب األمر على اإلنسان يف ضبطهم، فما كل مبيسر له يف احلك لواجب احلق، وكثر فيهم الشكوك

شيء من  إنسان يصلح له أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة، بل جيب أن ال يرخص يف تعرض اإلهلية، وال
هي عندهم جليلة وعظيمة، ويلقي  ذلك، بل جيب أن يعرفهم جاللة اهللا تعاىل وعظمته بروز وأمثلة من األشياء اليت

ريك له وال شبيه له، وكذلك جيب أن يقرر عندهم أمر املعاد ش إليهم مع هذا، هذا القدر، أعين أنه ال نظري له وال
 وأما. وتسكن إليهم نفوسهم، ويضر للسعادة والشقاوة أمثاالً مما يفهمونه وتصورونه على وجه يتصورون كيفيته،

من اللذة أذن مسعنه، وأن هناك  احلق يف ذلك فال يلوح هلم منه إال أمراً جممالً، وهو أن ذلك الشيء ال عني رأته وال
 .ما هو ملك عظيم ومن األمل ما هو عذاب مقيم

   
ما علمت، وال  اهللا تعاىل يعلم أن وجه اخلري يف هذا، فيجب أن يوجد معلوم اهللا تعاىل على وجهه على واعلم أن

 .للنظر إىل البحث احلكمي بأس أن يشتمل خطابه به على رموز وإشارات تستدعي املستعدين باجللبة

  الفصل الثالث

 يف العبادات

  ومنفعتها يف الدنيا واآلخرة
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مثله يف كل وقت؛ فإن املادة اليت تقبل كمال مثاله تقع يف  مث أن هذا الشخص هو النيب ليس مما يتكرر وجوده
 ال حمالة أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قد دبر لبقاء ما يسنه ويشرعه يف أمور القليل من األمزجة؛ فيجب

معرفتهم بالصانع واملعاد،  وال شك أن القاعدة يف ذلك هي استمرار الناس على. سانية تدبرياً عظيماًاملصاحل اإلن
النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيجب أن يكون على  وحسم بسبب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذي يلي

قاته بطل مصاقباً للمنقضي منه، فيعود يف مدد متقاربة حىت يكون الذي مي الناس أفعال وأعمال يسن تكرارها عليهم
واملعاد ال  وجيب أن تكون هذه األفعال مقرونة مبا يذكر اهللا. رأس؛ وقبل أن ينفسخ يلحق عقابه به التذكر من

إن هذه األفعال : تنوي يف اخليال، وان يقال هلم حمالة، وإال فال فائدة فيها، والتذكري ال يكون بألفاظ تقال، أو نيات
اجلزاء الكرمي، وأنت كون تلك األفعال باحلقيقة على هذه الصفة، وهذه األفعال   اهللا تعاىل، وستوجب اتقرب إىل

وإما أعدام حركات  العبادات املفروضة على الناس؛ وباجلملة جيب أن تكون املنبهات، واملنبهات إما حركات مثل
فمثل الصوم، وإن كان معىن عدمياً فإنه  اتتفضي إىل حركات؛ فإما احلركات فمثل الصالة، وأما أعدام احلرك

أنه على مجلة من األمر ليس هزالً، فيتذكر سبباً ما ينويه من ذلك أنه  حيرك من الطبيعة حتريكاً شديداً ينبه صاحبه
واملنافع الدنيوية  .تعاىل، وجيب أن أمكن أن ختلط ذه األحوال مصاحل أخرى يف تقوية السنة وبسطها القرب إىل اهللا

مواضع من البالد بأا أصلح املواضع لعبادة اهللا  للناس أيضاً أن يفعل ذلك، وذلك مثل اجلهاد واحلج على أن يعني
يعني يف هذا  وتعني أفعال ال بد منها للناس وأا يف ذات اهللا تعاىل مثل القرابني؛ فإا مما تعاىل، وأا خاصة هللا تعاىل،

كان فيه املأوى الشارع ومسكنه فإنه يذكر  منفعته يف هذا الباب هذه املنفعة إذاواملوضع الذي . الباب معونة شديدة
تالية لذكر اهللا تعاىل، واملأوى الواحد ليس جيوز أن يكون نصب عني األمة  به أيضاً، وذكراه يف املنفعة املذكورة

يفرض   وجه هو مافباألحرى أن يفرض إليه مهاجرة وسفرة، وجيب أن يكون أشرف هذه العبادات من .كافة
فيجب أن يسن للمصلي من . الصالة متوليه أنه خماطب هللا تعاىل ومناج إياه وصائر إليه وماثل بني يديه، وهذا هو

مبؤاخذة اإلنسان نفسه به عند لقاء امللك اإلنساين من الطهارة  األحوال اليت يستعد ا للصالة ما جرت العادة
عند  ظيف سننا بالغة، وان يسن عليها فيها ما جرت العادة مبؤاخذة نفسه بهالطهارة والتن والتنظيف، وأن بسن يف

واالضطراب، وكذلك يسن له يف  لقاء امللوك من اخلشوع والسكون وغض البصر وقبض األطراف وترك االلتفات
 تعاىل واملعاد األفعال ينتفع ا العامة من رسوخ ذكر اهللا كل وقت من أوقات العبادة آداباً ورسوماً حممودة؛ فهذه

 بالسنن والشرائع بسبب ذلك؛ فإن مل يكن هلم مثل هذه املذكرات تناسوا مجيع ذلك مع أنفسهم، فيدوم هلم التثبت

 .معرفته انقراض قرن أو قرنني، وينفعهم أيضاً يف املعاد منفعة عظيمة فيما ترته به أنفسهم على
   

وأثبتنا أن السعادة يف اآلخرة  عاد، وقد قررنا حال املعاد احلقيقياخلاصة فأكثر منفعة هذه األشياء إياهم يف امل وأما
اكتساب اهليئات املضادة ألسباب السعادة، وهذا الترتيه  بترتيه مكتسبة بترتيه النفس، وترتيه النفس يبعدها عن

وتدمي وامللكات تكتسب بأفعال من شأا أن تصرف النفس عن البدن واحلس  حيصل بأخالق وملكات، واألخالق
يذكرها ذلك  الذي هلا؛ فإن كانت كثري الرجوع إىل ذاا مل تنفعل من األحوال البدنية، ومما تذكريها للمعدن

فإا تتعب البدن والقوى احليوانية  وبعينها عليه أفعال متعبة خارجة عن عادة الفطرة بل هي إىل التكلف أقرب؛
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وإمخاد احلرارة العزيزية واجتذاب االرتياض إال يف اكتساب  وزم إرادا من االستراحة والكسل ورفض العناء
 ويفرض على النفس احملاولة لتلك احلركات وذكر اهللا تعاىل والالئكة وعامل السعادة أغراض من اللذات البهيمية،

فعل على البدن، فال تن شاءت أم أبت، فيتقرر لذلك فيها هيئة االنزعاج عن هذا البدن وتأثرياته، وملكة التسلط
التسلط على البدن، فال تنفعل عنه، فإذا جرت عليها  عنه، فإذا جرت عليها أفعال بدنية مل تؤثر فيها هيئة وملكة

 :ولذلك قال قائل احلق. وكملكة تأثريها لو كانت خملدة إليها منقادة هلا من كل وجه أفعال بدنية مل تؤثر فيها هيئة

جهة احلق وإعراض عن  لفعل من اإلنسان استفاد ملكة التفات إىلفإن دام هذا ا" إن احلسنات يذهنب السيئات"
وهذه األفعال لو فعلها فاعل ومل يعتقد . البدنية بعد املفارقة الباطل، وصار شديد االستعداد للتخلص إىل السعادة

 جديراً أن اعتقاده ذلك يلزم يف كل فعل أن يتذكر اهللا ويعرض عن غريه، لكان أا فريضة من عند اهللا، وكان مع
تعاىل، وواجب فيب  هذا ذكاء خبط؛ فكيف إذا استعملها من يعلم أن النيب من عند اهللا تعاىل وبإرسال اهللا يفوز من

. أن يسنه، وأن مجيع ما يسنه عن عند اهللا تعاىل احلكمة اإلهلية إرساله، وأن مجيع ما يسنه هو مما وجب من عند اهللا

عباداته، وتكون الفائدة يف العبادات فيما يبقى به فيهم السنة والشريعة اليت  فرضفالنيب فرض عليه من عند اهللا أن ي
املليء بتدبري أحوال الناس  أسباب وجودهم، وفيما يقرم عند املعاد من اهللا زلفى بذكائهم؛ مث هذا اإلنسان هو هي

 .الناس بتأهلهإنسان متميز عن سائر  على ما تنظيم به أسبابه معايشهم ومصاحلهم معادهم، وهو

   الفصل الرابع

 يف عقد املدينة وعقد البيت

  وهو نكاح والسنن الكلية يف ذلك

املدبرون، والصناع، : السنن وترتيب املدينة على أجزاء ثالثة فيجب أن يكون القصد األول للسان يف وضع
إفناء  ونه، إىل أن تنتهي إىلجنس منهم رئيساً يترتب حتته رؤساء يلونه، يترتب رؤساء يل واحلفظة؛ وأن يرتب كل

منفعة يف املدينة، وأن حترم البطالة  فال يكون يف املدينة إنسان معطل ليس له مقام بل يكون لكل واحد منهم. الناس
له من غريه احلظ الذي ال بد منه اإلنسان، وتكون جنبته معافاة  والتعطل، وأن ال جيعل ألحد سبيالً إىل أن يكون

 هؤالء جيب أن يردعهم كل الردع؛ فإن مل يرتدعوا نفاهم من األرض؛ فإن كان السبب يف فإنليس يلزمها كلفة؛ 

يف املدينة وجه مال  ذلك مرض أو آفة أفرد هلم موضعاً يكون فيه أمثاهلم، ويكون عليهم قيم، وجيب أن يكون
بعضه يفرض عقوبة، كالثمرات والنتاج؛ و مشترك، بعضه من حقوق تفرض على األرباح املكتسبة والطبيعية،

ويكون ذلك عدة ملصاحل مشتركة، وإزاحة لعلة احلفظة الذين . الغنائم وبعضه يكون من أموال املعاندين للسنة، وهو
قتل  بصناعة، ونفقة على الذين حيل بينهم وبني الكسب بأمراض وزمانات، ومن الناس من رأى ال يشتغلون

ألمثال هؤالء من قرابته من يرجع  تهم ال جتحف باملدينة؛ فإن كانامليئوس من صالحه منهم، وذلك قبيح، فإن مئون
 .كفايته إىل فضل استظهار من قوته فرض عليه
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أوليائه وذويه الذين ال يزجرونه وال  والغرامات كلها ال تسن على صاحب جناية ما، بل جيب أن يسن بعضها على
مطالبة، ويكون ذلك يف اجلنايات تقع خطأ فال جيوز املهلة لل حيرسونه، ويكون ما يسن من ذلك عليهم خمففاً يف

 .خطأ إمهال مع وقوعها
   

املنافع من غري  جيب أن حترم البطالة كذلك جيب أن حترم الصناعات اليت يقع فيها انتقاالت األمالك أو وكما أنه
بل جيب أن يكون اآلخذ يعطى منفعة البتة،  مصاحل تكون بإزائها؛ وذلك مثل القمار فإن املقامر يأخذ من غري أن

إما عوض عن جوهر، أو عوضاً هو منفعة، أو عوضاً هو ذكر مجيل،  أخذ من صناعة يعطى ا فائدة تكون عوضاً؛
املصاحل  معدودة يف اخلريات والبشرية؛ وكذلك جيب أن حترم الصناعات اليت تدعو إىل أضداد أو غري ذلك مما هي

 .ة والقيادة وغري ذلكأو املنافع، مثل تعلم السرقة واللصوصي

طلب زيادة الكسب  احلرف اليت تغين الناس عن تعلم الصناعات الداخلة يف الشركة، مثل املراباة؛ فإا وحترم أيضاً
 .من غري حرفة حتصله، وإن كانت بإزاء منفعة

الذي يدعو  نا واللواط،اليت إن وقع فيها ترخيص أدى إىل ضد ما عليه بناء أمر املدينة، ممثل الز وحترم أيضاً األفعال
 .إىل استغناء عن أفضل أركان املدينة وهو التزوج

األنواع  فيه هو أمر التزوج املؤدي إىل التناسل وأن يدعو إليه وحيرض عليه، فإن به بقاء مث أول ما جيب أن يشرع
النسب ذلك خلل يف انتقال يقع ريبة يف  اليت بقاؤها دليل وجود اهللا تعاىل، وان يدبر يف أن يقع ذلك وقوعاً ظاهراً

بد منه من املعيشة، واملال منه اصل، ومنه فرع؛ واألصل موروث، أو  املواريث اليت هي أصول األموال؛ ألن املال ال
 وأصح األصول من هذه الثالثة املوروث فإنه ليس عن خبت واتفاق، بل على مذهب ملقوط أو موهوب؛

 .كالطبيعي

وجوب نفقة بعض على بعض،   أيضاً خلل يف وجوه أخرى مثل وجه-ناكحات أعين خفاء امل-وقد يقع ذي ذلك
وجيب أن يؤكد األمر أيضاً يف ثبوت هذه الوصلة، حىت  ومعاونة بعض لبعض، وغري ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه،

  إنسان إىلذلك إىل شتت الشمل اجلامع لألوالد ووالديهم؛ وإىل جتدد احتياج كل ال يقع يف كل نزق فرقة؛ فيؤدي

ال تنعقد إال باأللفة، واللفة ال  املزاوجة؛ ويف أنواع من الضرر كثرية؛ وألن أكثر أسباب املصلحة هي احملبة، واحملبة
وهذا التأكد حيصل من جهة املرأة؛ بأن ال يكون يف يديها . املخالطة حتصل إال بالعادة، والعادة ال حتصل إال بطول

سبيل ما،  يقة واهية العقل، مبادرة إىل طاعة اهلوى والغضب، وجيب أن يكون إىل الفرقةفإا احلق إيقاع هذه الفرقة،
وجوهاً من الضرر واخللل،  وأن ال يسد ذلك من كل وجه؛ ألن سحم أسباب التوصل إىل الفرقة بالكلية يقتضي

 .والتنبؤ ونغصت املعايشيف اجلمع بينهما زاد الشر  منها أن من الطبائع ما ال يؤلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد

غري كفؤ، وال حسن املذاهب يف العشرة، أو بغيض تعافة الطبيعة، فيصري فيصري  ومنها أن سن الناس من مين بزوج
كان املتزوجان ال  إىل الرغبة يف غريه، إذ الشهوة طبيعية؛ ورمبا أدى ذلك إىل وجوه من الفساد، ورمبا ذلك داعية

أن يكون إىل املفارقة سبيل، ولكن جيب أن   الزوجني آخرين تعاونا؛ فيجب أن أيضاًيتعاونان على لنسل؛ فإذا بدل
 .يكون مشدداً فيه
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جيعل إىل  عقالً، وأكثرمهاً اختالفاً واختالطاً وتلويناً، فال جيعل يف يديه من ذلك الشيء، بل فأما انقص الشخصني
 .وااحلكام، حىت إذا عرفوا سوء صحبة تلحقها من الزوج اآلخر فرق

من كل وجه،  جهة الرجل فإنه يلزمه يف ذلك غرامة ال يقدم عليه إال بعد التثبت واستصابة ذلك لنفسه وأما من
سبباً إىل طاعة الطيش، بل يغلظ األمر  ومع ذلك فاألحسن أن يترك للصلح وجه من غري أن ميعن يف توجيهه، فيصري

مر به أفضل الشارعني أا ال حتل له بعد الثالثة إال بعد أن يوطن ما األ يف املعاودة أشد من التغليظ يف االبتداء، فنعم
 جترع ال مضض فوقه، وهو متكني رجل آخر من حليلته أن يتزوجها بنكاح صحيح، ويطأها بوطئ نفسه على

و يصمم على الفرقة التامة، أ صريح؛ فإنه إذا كان بني عينيه مثل هذا اخلطب مل يقدم على الفرقة باجلزاف إال أن
 .وأمثال هؤالء خارجون عن استحقاق طلب املصلحة هلم يكون هناك وكالة فال يرى بأساً بفضيحة تصحبها لذة،

 تصان، ألا مشتركة يف شهوا، وداعية جداً إىل نفسها، زهي مع ذلك أشد اخنداعاً، وملا كان من حق املرأة أن

واالشتراك يف الرجل ال يوقع  ، وهي من املضار املشهورة،وأقل للعقل طاعة، واالشتراك فيها يوقع أنفة وعاراً عظيماً
 .للشيطان عاراً بل حسداً، واحلسد غري ملتفت إليه، فإنه طاعة

   
كالرجل؛  أن يسن عليها يف باا التستر والتخدر؛ فلذلك ينبغي أن ال تكون املرأة من أهل الكسب فباألحرى

جيب أن يعوض من ذلك  فيلزم الرجل تفقتها، لكن الرجلفلذلك جيب أن يسن هلا أن تكفي من جهة الرجل، 
وأما الرجل فال حيجر عليه يف هذا الباب، وإن  .عوضاً، وهو أن ميلكها وهي ال متلكه، فال يكون هلا أن تنكح غريه

ولست أعين . وراء ويعوله، فيكون البضع اململوك من املرأة بازاء ذلك حرم عليه جتاوز عدد ال يكفي بإرضاء ما
واالستمتاع بالولد  واالغتباط. اجلماع، فإن االنتفاع باجلماع مشترك بينهما، وحظها أكثر من حظه البضع اململوكب

يتواله كل واحد من الولدين بالتربية، أما  كذلك، بل أن ال يكون إىل استعماهلا لغريه سبيل، ويسن يف الولد أن
ولد أيضاً يسن عليه خدمتها وطاعتها وإكبارمها وإجالهلما، فهما وكذلك ال الوالدة فيما خيصها، وأما الوالد فالنفقة،

 .ومع ذلك فقد احتمال مئونته اليت ال حاجة إىل شرحها لظهورها سبب وجود،

  لفصل اخلامس

 يف اخلليفة واإلمام

  ووجوب طاعتهما، واإلشارة إىل السياسات

وان ال يكون االستخالف إال من جهته، أو بإمجاع السانُّ طاعة من خيلفه،  واملعامالت واألخالق مث جيب أن يفرض
حاصل األخالق  السابقة على من يصححون عالنية عند اجلمهور أنه مستقل بالسياسة، وأنه أصيل العقل من أهل

أعرف منه، تصحيحاً يظهر ويستعلن  الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبري، وأنه عارف بالشريعة حىت ال
إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والليل، أو أمجعوا على غري من  ر عند اجلميع، ويسن عليهم أمويتفق عليه اجلمهو
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 واالستخالف بالنص أصوب فإن ذلك ال يؤدي إىل التشعب. واالستحقاق له فقد كفروا باهللا وجد الفضل فيه

مال، فعلى الكافة من   أووالتشاغب واالختالف، مث جيب أن حيكم يف سنته أن من خرج فادعى خالفته بفضل قوة
وكفروا به، وحيل دم من قعد على ذلك وهو متمكن  أهل املدينة قتاله وقتله، فإن قدروا ومل يفعلوا فقد عصوا اهللا

وجيب أن يسن أنه ال قربة عند اهللا تعاىل بعد اإلميان بالنيب أعظم من إتالف  بعد أن يصحح على رأس املأل ذلك منه،
النقص غري موجود يف  اخلارجي أن املتوىل للخالفة غري أهل هلا، وأنه ممنو بنقص، وإن ذلكاملتغلب، فإن صحح  هذا

العقل، وحسن اإليالة، فمن كان متوسطاً يف الباقي  واملعول عليه األعظم. اخلارجي، فاألوىل أن يطابقه أهل املدينة
 دها، فهو أوىل ممن يكون متقدماً يف البواقي والفريباً يف البواقي وصائراً إىل أضدا ومتقدماً يف هذين بعد أن ال يكون

يعتضد به ويرجع إليه؛ مثل  فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهما، ويعاضده، ويلزم أعقلهما أن. يكون مبرتلته يف هذين
تتم إال باخلليفة تنويهاً به وجذبا إىل تعظيمه؛ وتلك  ما فعل عمرو وعلي؛ مث جيب أن يفرض يف العبادات أمور ال

 فإنه جيب أن يفرض اجتماعات مثل هذه، فإن فيها دعاء للناس إىل التمسك. األعياد ملور هي األمور اجلامعة، مثلا

االجتماعات استجابة  باجلماعة، وإىل استعمال عدد الشجاعة، وإىل املنافسة؛ وباملنافسة تدرك الفضائل، ويف
وكذلك جيب أن يكون يف املعامالت يشترك فيها  .ناالدعوات، ونزول الربكات على األحوال اليت عرفت من أقاويل

مث جيب أن يفرض . ابتناء أركان املدينة، مثل املناكحات واملشاركات الكلية اإلمام، وهي املعامالت اليت تؤدي إىل
غرر، املعامالت اليت فيها  املعامالت املؤدية إىل األخذ واإلعطاء سننا متنع وقوع الغدر واحليف، وأن حيرم أيضاً يف

واالستيفاء؛ كالصرف، والنسيئة، وغري ذلك، وأن يسن على  واليت تتغري فيها األعواض قبل الفراغ من اإليفاء
 وأما األعداء. عنهم ووقاية أمواهلم وأنفسهم، من غري أن يغرم فيما يلحق بتربعه الناس معاونة الناس والذب

أمواهلم وفروجهم؛ فإن تلك  يدعوا إىل احلق، وان تباحاملخالفون للسنة فيحب أن يسن مقاتلهم وإفنائهم بعد أن 
مل تكن عائدة باملصلحة اليت يطلب والفروج هلا، بل معينة  املوال والفروج إن مل تكن مدبرة بتدبري املدينة الفاضلة

 .على الفساد والشر

العادلة، وكذلك من  نةال بد من ناس خيدمون الناس فيجب أن يكون أمثال هؤالء جيربون على خدمة أهل املدي وإذ
والزنج، وباجلملة الذي نشأوا من غري األقاليم  كان م الناس بعيداً عن تلقي الفضيلة فهم عبيد بالطبع، مثل الترك

 .فيها أمم حسنة األمزجة صحيحة القرائح والعقول الشريفة اليت أكثر أحواهلا أن ينشأ
   

غري السنة   إال أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن ال سنةغري مدينة وهلا سنة محيدة مل يتعرض هلا وإذا كانت
إلزامها، وإذا أوجب إلزامها، فرمبا  النازلة، فإن األمم واملدن إذا ضلت فسنت عليها سنت؛ فإنه جيب أن يؤكد

كان أهل املدينة احلسنة السرية جتد هذه السنة أيضاً حسنة  أوجب توكيدها أن حيمل عليها العامل بأسره، وإذا
أحوال مدن فاسدة إىل الصالح، مث صرحت بأن هذه السنة ليس من حقها أن تقبل،  مودة، ويرى جتددها إعادةحم

السنة، ويكون املخالفني  السانُّ يف دعواه أا نازلة على املدن كلها؛ كان يف ذلك وهن عظيم يستويل على وكذبت
ب أن يؤدب هؤالء أيضاً وجياهدوا، ولكن جماهدة دون جي أن حيتجوا يف ردها بامتناع أهل تلك املدينة عنها، فحينئذ

يلزمها غرامة على ما يؤثرونه، ويصحح عليهم أم مبطلون، وكيف ال يكونون  جماهدة أهل الضالل الصرف، أو
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هالكهم فساداً  امتنعوا عن طاعة الشريعة اليت أنزهلا اهللا تعاىل، فإن أهلكوا فهم هلا أهل، فإن يف مبطلني وقد
 .وأفضل هم، وصالحاً باقياً، وخصوصاً إذا كانت السنة اجلديدة أمتألشخاص

 .فعل ويسن يف باا أيضاً يف أم إن أريدت مساحمتهم على فداء أو جزية

وحدوداً ومزاجر ليمنع بذلك عن  وباجلملة جيب أال جيريهم وهؤالء اآلخرين جمرى واحد، وجيب أن يفرض عقوبات
 .اآلخرة ن يرتجر ملا خيشاه يفمعصية الشريعة، فليس كل إنسا

املدينة، مثل الزنا، والسرقة، وموطأة  وجيب أن يكون أكثر ذلك يف األفعال املخالفة للسنة الداعية إىل فساد نظام
مما يضر الشخص يف نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب ال يبلغ به  فأما ما يكون من ذلك. أعداء املدينة وغري ذلك

 السنة يف العبادات واملزوجات، واملزاجر معتدلة ال تشدد فيها وال تساهل، وجيب أن وناملفروضات، وجيب أن تك

ميكن أن تنضبط، وإما ضبط  يفوض كثري من األحوال خصوصاً يف املعامالت إىل االجتهاد؛ فإن األوقات أحكاماً ال
 واحلقوق والتغور وغري ذلك وإعداد أهب األسلحة املدينة بعد ذلك مبعرفة ترتيب احلفظة ومعرفة الدخل واخلرج

هو اخلليفة، وال يفرض فيها أحكاماً جزئية؛ فإن يف فرض فساداً؛ ألا  فينبغي أن يكون ذلك إىل السايس من حيث
املشورة،  فيجب أن جيعل ذلك إىل أهل. األوقات وفرض الكليات فيها مع متام االحتراز غري املمكن تتغري مع تغري

اليت هي الواسطة، والواسطة تطلب  يضاً يف األخالق والعادات سنناً تدعو إىل العدالةوجيب أن يكون السان يسن أ
غلبة القوى، فألجل زكاء النفس خاصة، واستفادا اهليئة  فأما ما فيها م كسر: يف األخالق والعادات جببهتني

 .ختلصها من البدن ختلصاً نقياً االستعالئية، وان يكون

دنيوية، وأما استعمال اللذات فلبقاء البدن والنسل، وأما الشجاعة  هذه القوى فلمصلحوأما ما فيها عن استعمال 
 .املدينة فلبقاء

واحلكمة الفضيلية اليت هي . لضررها يف املدينة والرذائل اإلفراطية جتتنب لضررها يف املصاحل اإلنسانية، والتفريطية
 ا ال يكلف فيها التوسط البتة، بل احلكة العلمية اليت يفااحلكمة النظرية، فإ ثالثة العفة والشجاعة فليس يعين

توجيه الفوائد من كل جهة  األفعال الدنيوية والتصرفات الدنيوية؛ فإن اإلمعان يف تعريفها واحلرص على التفنن يف
له أضداد ما يطلبه لنفسه إىل شركائه، أو يشغ منها، واجتناب أسباب املضار من كل وجه، حىت يتبع ذلك أصول

وجعل اليد مغلولة إىل العنق هو إضاعة من اإلنسان نفسه وعمره وآلة  عن اكتساب الفضائل األخرى، فهو اجلزيرة،
التوسط يف  هيئة: وقت استكماله؛ وألن الدواعي الشهوانية، وغضبية، وتدبريية، فالفضائل ثالثة صالحه وبقائه إىل

احلسية والومهية، وهيئة التوسط يف  لراحة وغري ذلك من الذاتالشهوانية مثل لذة املنكوح، واملطعوم وامللبوس وا
. واحلقد واحلسد وغري ذلك، وهيئة التوسط يف التدبريية الغضبيات كلها مثل اخلوف والغضب والغم واألنفة

وشجاعة، وجمموعها العدالة، وهي خارجة عن الفضيلة النظرية؛ ومن اجتمعت  ورؤوس هذه الفضائل عفة وحكمة
وكاد أن حتل عبادته  احلكمة النظرية فقد سعد، ومن فاز مع ذلك باخلواص النبوية كاد أن يصري رباً إنسانياً له معها

 .فيه بعد اهللا تعاىل، وهو سلطان العامل األرضي وخليفة اهللا
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