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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(943) 

 مناقشة الشيخ يف دعوى استحالة اجلنس بال فصل
النابببب)  اجلبببابني ابببني النابببب) وا ابحبببة  وهبببو  بببن   اببب) اسببب  الة إجيبببا خ ذهبببىل إس اسببب  الة سببببن ان ال بببي

) ابنه الس  الة و و  اجلن   ون نوعه واس  الة إن با  لِّ  وهو اجلن   بن  ون قصد البيني  وهو النوع  وعُ 
واب او ببو ، اجلببن   ون نوعببه إذ ا جيببا  ا ن ببائي خلا جيببا  اخلببار يااا إس آخببر بببا بطببى، وقببد سبببن اجلبب

ونطبببين ان ب يبببد ال  ابيبببن بوقبببوي علبببى  ابيبببن خليفيبببة و بببو  الوليبببات يف الببب هن اببب) وخليفيبببة ورو  ادلفببباهيم 
وسببيظهر انببه علببى خلبب) ادلببباء اببان إن ببا  اجلببن  وإجيببا   يف عبباا البب هن واالع بببار رلببر اً  ،والصببور ال هنيببة إليببه
 :شلونٌ  ،عن احدى اصوله

 نظرية التقشري الذهين
با ذهىل إليه اان سبينا ببن ان الب هن سبارس عمليبة ال اب ب  وقبّص اخلصوعبيات،  عب  ان  ول:القول األ

با أييت إس ال هن هو عورة زيبد وعمبرو واوبر وهوب ا   ان الب هن خلب ي اخلصوعبيات الفر يبة خلباللون  أول
ى بببببن ايباببببى اجلببببابني وهبببو الولببببي الابااببب) لالنطببببا  علببببى خل ببب ين حيبببب   عبببرّ  ،واحلجبببم وسبببائر اخلصوعببببيات

 اخلصوعيات الفر يةا
واحلاع): ان الصورة  وبون يف البدايبة حسبية    ب ي اعبص خصوعبيانا  وبون خياليبة    ب ي سبائر 

 اخلصوعيات  وون عابليةا
ر ببن اخلصوعبيات ّ باإذا خلان بب  ال يخ هو ه ا الرأي اانه ال ار  اني اجلن  والنبوع إذ ان الفبر  إذا قُ 

اببإذا أبوببن إجيببا  النببوع خلبيببني الولببي يف ال بببة والنسببي ة  ،ر بببن الفصببول خلببان  نسبباً ّ ببالفر يببة خلببان نوعبباً وإذا قُ 
له افصب) البيبني والسلم اان ال من يف النسبي ة خللبي وادلب من يف السبلم خللبي، أبوبن إجيبا  خللبي النابب) ابدون  فّصب

 ليطاأبون إجيا  اجلابني اني الناب) وا ابحة وهو بطلن ال سخلما أو الصلح أو اذلبة ادلعّوضة،  
 نظرية اإلهبام

هبم عار خللياً عاحلاً لالنطبا  علبى خل ب ين، وذلب   أُ با ذهىل إليه البعص بن ان اجل ئي إذا  القول الثاين:
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اانببه يصببلح لالنطبببا  علببى زيببد وعمببرو واوببر وإذا خلببان اعيببداً  ببداً عببلح لالنطبببا   عببن اُعببدٍ ادلرئببى خلال بببح 
ا ط ت  فاعيله اب نني انطباقبه علبى خل ب ين، االوليبة ب أخل ر و رُ وخللما قبَ  ،وشجرة وأسد وهو ا شخصعلى 
 وليد ا هباما –عند هؤال   –

 نظرية ان الذهن كآلة التصوير
ببن ان مجيبني ببا يف ذهبن ا نسبان أ بى ببن اخلبار    1 ببا ذهبىل إليبه اعبص االسبفة ال بربالقول الثالث:: 

دلرئيبات اببا الب هن ايصبور ادلسبموعات بباشرة وان ذهن ا نسان خلآلة  صوير ب طورة اان آلة ال صوير  صبور ا
وادلرئيبببات وادل بببموبات وادلببب وقات وادلبصبببرات مجيعببباً، اببب) هبببو خل صبببوير ايبببديوي ب  بببر  ب طبببور، نعبببم الببب هن 

 ي صري ايها اابص ولصن و رخليىل وإضااة وح ي وجتريد و عميم خلما يابوم اه ادلون   يف عملية ادلون ا ا
بعص خصوعيات الصور، اهبي قريببة ببن نظريبة اابن سبينا لبو ا وعلى ه ا االولي ان ج بن جتريد العاب) ل

  ون عينهاا
 نظرية وحدة الذهن واخلارج

أيطبباً حيبب  ارفت نفببي اال نينيببة اببني البب هن واخلببار     2 ذهببىل إليببه اعببص االسببفة ال ببربالقثثول الرابثثع: 
ار  إس البب هن خلبباباًل وانببه ال يو ببد ذهببن بنفصبب) عببن اخلببار  خلببي نب بب  عببن خليفيببة وعببول األشببيا  بببن اخلبب
بهبا ببني يرخلّ اطريبة وانه عورة  ا ت بن اخلار  لل هن وال هن خلجهاز  صوير أو ان الب هن  و بد ايبه بفباهيم 

اببادلو و   :اهمببا بر ب ببان حلابيابببة واحببدة شل ببدّ بببن اخلببار ، أو لبب  ذلبب ، ابب) اخلببار  والبب هن أبببر واحببد   بببا يببر 
 هن هبو الطاقبة اادلبا ة    بول إس  اقبة ا سبمى اوبراً ابخلبار  هبو ادلبا ة وادلو بو  ايمبا يسبمى الب يسبمىايمبا 

 وعوراً ذهنية والفور إذا جتسد خلان با ةا
ولي  الوالم عن  ابييم ه ا الرأي وسوااابه ولواحابه ا) سن ب  آخبر األببر إس البرأي ادلخ بار  با يظهبر ابه 

 اطالهنا أو نابصاهنا أبمجعهاا
 العقل واخليال واحلواس للصور إبداعنظرية 

بببا ذهببىل إليببه ادلبال عببدرا بببن نظريبة اخللببن وا اببداع بببن ان احلبواس عنببدبا  وا ببه اخلببار  ل اخلثثامس: القثو 
بببا يف اخلببار  إس  تِ و اباالببه ااهنببا ولببن و بببدع عببوراً حسببية يف عبباا احلبب  بطااابببة لعبباا العببني واخلببار  الببم أي

                                                           

  ون لو  وشبهها  1 
 وهو  ور  ايلهلم اريدريش هي )ا  2 
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وقببال:   ان الابببوة ادل خيلببة عنببدبا  بطااابببة لعبباا اخلببار ، حّسببهالبب هن خلببن عببورة بناسبببة لعبباا ان البب هن ابب) 
 وا به الصببور احلسببية ولببن و بببدع عببوراً خياليببة بناسببة لعبباا اخليببال بببن  ون ان   صببري يف عببور عبباا احلبب  

ان العاببب) عنببدبا يوا ببه الصببور اخلياليببة يبببدع و لببن عببوراً  :وبببن  ون ان ابببال ذلببا إس بر بببة عبباا اخليببال، وقببال
 عابلية بناسبة لعاا العاب)ا

 بنبباةرةولببن احلبواس، واخليببال، والعابب)، عببوراً بناسببة لعادلهببا، لوببي واحلاعب): ان ادلاباالببة هبي عببدة بعبّدة 
البدلي) علببى وال ريبىل انببه يف هب   النظريبة، خلالعديببد ببن أشبباهها، اع ببه ادلبدعى نفسبه  لببياًل  اب ين  دلبا  اباالبها

 ادلدعى؟ وه) رلر  إعجاب ادلر  انظرية أو مجاذلا ال وقي  لي) على وقوعها و ابابها؟
 نظرية وجود العلوم يف الذهن ابلفطرة

هبو ان الوليبات اب) ادلفباهيم وادلعلوببات خللهبا، أو خلميبات هائلبة بنهبا، بو عبة يف ذهبن القول السثادس: 
عبببص الفطبببروت واألوليبببات بو بببو ة ايهبببا خلمبببا ذهبببىل إليبببه اعبببص ، ولبببي  ادلابصبببو  ان اوِخلاببببةً  ا نسبببان ِاطبببرةً 

ابب) وخلمببا  لببت عليببه آوت ورواوت خلابولببه  عبباس:   1 بببن الابببدبا  وادلعاعببرينبببن ادلسببلمني ولبب هم الفالسببفة 
  ِ ِ َ ثثا َي  َثْبثثِديَل خِلَْلثثِ  ا َِ َفطَثثَر الن ثثاَس َعَليثْ ِِ  ال ثث ِه هثثورِِهْ   َوِإْذ َأَخثثَذ رَب ثث َ  و  2  ِفطْثثَرَة ا ِمثثن بَثثيِن ََدَم ِمثثن 

ِة ِإ   كهن ثا َعثْن َهثَذا ذهرُِيث تَث هْ  َوَأْشَ َدههْ  َعَلى أَنفهِسثِ ْ  أََلْسث ه بِثَربُِكهْ  قَثالهوْا بَثلَثى َشثِ ْدَ  َأن  َثقهولهثوْا يَثثْوَم اْلِقَياَمث
وإبابببة ابب)  عببلى هللا عليببه والببه وسببلمنبب  ال نبببوةوخلمببا  لببت عليببه رواوت  علببيم هللا  عبباس للب ببرية   3  غَثثاِفِل َ 

عجبب) هللا األوعببيا  حببمت خببانهم ادلن ظببر  إبابببةابب)  ّل اعطببها علببى  علببيمهم  عليببه السببالم أببب  ادلببؤبنني علببي
 ا عاس ار ه ال رين

ان ادلليبببارات ببببن ادلعلوببببات، شلببا قبببد سبببل ببببا يعبببا ل باليبببني الو بببىل بو بببو ة ال يف  :الببب ي نابولبببه هنببباابب) 
ي  ان خلبب) خليببة ااهنببا  مبب) خببالو بببخ ا نسببان ا سببىل ابب) يف خلبب) خليببة خليببة بنهببا وقببد ا بببت العلببم احلببد

ببن  زو  قاعبديالب ي خل طبن  ال بة بليبارات   4 وان نواة اخلليبة خل بوي علبى البّداناجلينات الورا ية  ادلوّراثت  
؛ ول ل  أبون اس نساخ ا نسان بن احدى خالو  سمه لووهنا  مب) خلاابة ادلعلوببات  5 ال فرات العلمية

                                                           

 ذهىل عمانوي) خلانط إس ذل  على  فصي) يف خلالبها  1 
 ا33سورة الروم: آية   2 
 ا172سورة األعراي: آية   3 
 4  DNAا 
 وهي  ابني يف نواة اخلليةا 46والوروبوسوبات يف ا نسان هي   5 
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وا يصببب) العلبببم  ،نسببان ااببببط نبببل األلببوي ببببن الو بببىل لببو اخل ملبببتعبببن عبببني ا ال ببابلة ادلعلوببببات ببببني عنببه 
أبمجعهببا بو ببو ة اويببن ابدلعلوبببات عببن خلبب) اببدن ا نسببان والبب   ،احلببدي  رلببم  طببور  إال إس اعطببها اابببط

  يف ارانبج يف خل) خلية حيةب فرًة 
وادلهرلببة لوببي  نبب ج وخلبب ل  اخلببالو اجل عيببة ادلنطويببة علببى خلااببة ادلعلوبببات البب  خل ويهببا خلبب) عطببو ب ببااه 

 نطوي علبى خلاابة  اجلنينيةا) ان اخلالو اجل عية  ،ب له عند ن   الل م أو النسيج أو ن ين الدم أو ل  ذل 
ب بب) خلبب) عطببو اببد اً بببن أعبببني الر بب)  ااهنببا  وِ ببدئجه لبب ل  ادلعلوبببات عببن خلبب) أعطببا  اببدن ا نسببان ونسببا

 ا وان ها  أبعصاب ادلخ
رة هائلة بن العلوم بو عة يف خل) خلية، وان نف  ا نسان زلجواة عبن ا  بالع واحلاع): ان الظاهر ان خل 

عما   طمنه خالو ادلخ بن ادلعلوبات إال الفطبروت واألوليبات بنهبا، وان السبماع أو الرؤيبة وأشبباهها بب خلرات 
 ال اهد ا نسان بليارات ادلعلوبات سل ونة يف خالو سله ول ها  وانه لو أبون راني احلجاب

وبا ذخلران  عن اخلالو اجل عية وعبن ادلبوراثت اثابت علميباً وشلبا ال ياببب) ال ب ، وهنبا  أببر آخبر ببّدعى، 
أو  اببدة شلبا يعب  خلانبت ع يف خلب) خليبة حيبة  وخل ا  إس   بني أخل ر و ابين، وهو ان خلب) أرشبين الوبون ببو َ 

علببببى خلبببب)   ببببوي أو يف البببببدن  دلببببدرأو احلجببببر وا أو يف ال ببببجر الصبببب را  أو يف الب ببببر وادلببببا ذرًة يف خلبببب) ان  
 فاعي) ببا يف السبماوات واألرضبني والب بار أبااخلهبااا اا وهب ا لب  اعيبد عبن عظمبة هللا  عباس وخلونبه جتليباً 

 و ابين ذل  بوخلول إس بظانها ،بن جتليات قدر ه
 عبه العلببم ال وببو ن ال باهد ان بعرابة خليفيبة علبم ا نسبان ابألشبيا  وخليفيبة حصبول ادلعرابة يف الب هن، بر 

العاب)، وان ب ) نظرية ا اداع السبااابة هبي رلبر   ليب) اس  سباء عابلبي ال  ليب) عليبه أعباًل اب) الظباهر هبو 
 با  وع) إليه العلم احلدي ا

ه ا ادلباء خللها، اان الوليبات بو بو ة يف الب هن، أنواعباً وأ ناسباً سبوا  أبعب) اخللاببة والن يجة: انه على 
أم ابل اب بب  أم ا  ببول ادلببا ة إس  اقببة رلببر ة أم لبب  ذلبب ، اببال يصببح خلببالم ال ببيخ بببن والفطببرة أم اب اببداع 

 اجلن   ون اصوله، ا دار  عريا اجلابني اني ا ابحة والناب) ادون  فصله افص) البيني الب ناع اب ناع إجيا 
له الطاهرينو   صلى هللا على دمحم َو

ِِ  َعَلْيكهْ  َفاَل ََتَل وا اْعَلمهوا َأن  َحَوا  قال:  عليه السالمعن ا بام احلسني  ِئَج الن اِس ِإلَْيكهْ  ِمْن نَِعِ  ا
 ا298أعالم الدين:    النَُِعَ  فَثتَثَتَحو له ِإََل َغرْيِكه ْ 


