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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كان .على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة       
من احلقائق النوعية  عن سلسلةبطبعه وليس على اطالقه ومن الصور ما لو استخدم الكاشف صور  يف مظنة اخلطأ واهلالكواالجتهاد احلديث حول ان النظر 

يف كثري صاديق ذلك استخدام العقل الكتشاف الغيب مع ان الغيب غيب حىت عن العقل ايضا الستكشاف سلسلة حقائق اخرى فيكون اخلطأ منهجيا وقلنا ان من م
ذه اجلهة وذكرنا بعض االمثلة واالن نذكر بعض عبارام من هلثري من الفالسفة من اشراق او مشاء وغريمها وقعوا يف الكثري من االخطاء من مباحثه وذكرنا ان الك

  التعليق عليهابعض مصادرهم مع 
 ال غرر يف ذكر االقوال يف مرجح حدوث العامل يف ما(يذكر يف تعليقته حتت عنوان  ،ايف كتاب املنظومة للسبزواري وهي جمموعة اشعار شرحها هو مث علق عليه

ألن العقل مبا هو ال يستطيع ان  املنهج يفيكمن فالسفة وقلنا ان السبب حري القد وهذا البحث ، مل ووجد يف موعد معني ومل يتأخر او يتقدم احدث الع ماي ل) يزال
ألن املسلك االخر يرى ان  )مل حادثا مبعىن كونه مسبوق الوجود بالعدم الزماين املوهوميالو كان الع( :يف تعليقته يقول،يستكشف امثال ذلك كما فصلنا الكالم فيه

واملشكلة هنا يف ربط القدمي باحلادث ) مسبوق بالعدم ن الكون لقول باامن (لزم مشكلة تس ا فقطال ذاتي ازماني امل قدمي فيقول لو قلنا بان العامل حادث حدوثاالع
وعلته (مل يلتصق العام منذ القدم بوجود اهللا؟  -بعبري عريف–؟ وملاذا كان هناك فاصل بني وجوده تعاىل ووجود العامل ؟ وكيف وكيف ان اهللا القدمي خلق احلادث 

ق باهللا كما يقول القائلون بقدم ملتصوجد يف زمن الحق وكان املفروض ان يكون املعلول "العامل"اهللا علة تامة فكيف املعلول:هذا اشكاهلم) ازلية تامة غنية لزم التخلف
  العامل ؟ 

هذا املكان ال يف ذاك املكان  املعلول على حسب ما اقتضته فاذا اقتضت العلة اجياد املعلول يف هذا املكان وجد يفوجود بان العلة تقتضي اوال : عن ذلك واب جلوا
فبناءا على هذا ال يستشكل بان اهللا علة ازلية ، وليس العكس  ،لول يف هذا الزمان وجد يف هذا الزمان ال يف ذاك الزمان واال للزم اخللفعواذا اقتضت العلة وجود امل
  قدمية فكيف حنن حادثون؟

زم وجدت يف زمن سابق او الحق ل االزلية اقتضت اجيادك يف هذا الوقت ولو"ك اشكاالت على هذا التعبريحبسب تعبريه وهنا"ان هذه العلة التامة : وبعارة اخرى 
ان هذا الكالم لومت فامنا يتم يف الفاعل بالقسر ال يف الفاعل باالرادة فالفاعل بالقسر كالنار حرارا ال تنفك : ثانيا قا به للزم اخللف ال انه لو مل يوجد ملتص،اخللف 

تعاىل اهللا  علىواحكامه طبيق مباحث الفاعل بالقسر اذن تاو غريمها ان يوجد املعلول يف هذا الزمان وهذا املكان : ا اما الفاعل باالختيار فاالمر عائد اىل اختياره عنه
فان الفاعل باالرادة املالك هلذه  :اخر أ ونضيف مثاالانفكاك االنشاء عن املنشفيما سبق للفاعل باالختيار بوقد مثلنا ، الفاعل باالرادة واالختيار خطا منهجي اخر 

أذن له بالدخول يف الغد فينفك االنشاء عن املنشأ يوتارة حينئذ أذن له بالدخول االن فال ينفك االنشاء عن املنشأ يفتارة  هيف دخول داراذا اراد انشاء االذن للغري الدار 
ان احملاالت العقلية مستحيلة يف كل العوامل فاجتماع النقيضني حمال حىت يف عامل االعتبار وليس املراد صورة  ومن الضروري االشارة اىلوهذا حبث واضح يف حمله 

ليس واقع  ١فهذا االجتماع بل واقع االجتماع فال ميكن ان جنمع النقيضني حىت يف الذهن بان يكون اعتبار وال يكون اعتبار ال جمرد صورة اجتماع النقيضني
جتري يف حلمل الشايع الصناعي الذي مالكه الوجود ال املفهوم الذي هو مالك احلمل االويل اذن من االخطاء الشائعة تصور ان املستحيالت العقلية اجتماعهما با

العلة واملعلول مستحيال عقال  االعتباريات ألن االعتبار له حض من الوجود واملستحيالت العقلية ال جتري يف خمتلف مراتب الوجود والنتيجة انه اذا كان التفكيك بني
اتب الوجود فان معلوهلا ال فال فرق ان تكون العلة واملعلول كالمها حقيقني او اعتباريني او احدمها حقيقي واالخر اعتباري فاذا كانت علة تامة يف اي مرتبة من مر

  االمر كذلك وهذه اشارة وتفصيله حيتاج اىل حبث اطولينفك عنها وقلنا ان ذلك لو صح لصح يف الفاعل بالقسر لكن يف الفاعل املختار ليس 
  :مبنائي وبنائي : مطبني الفيلسوف وقع يف ان : واحلاصل 

يف كيف خيلق ؟هذا ليس  هلكن، االنية وان اهللا موجود وان اهللا خالق املمكن هو معرفة  الكيف نعممن احملال معرفة بدأ يفكر يف ذات اهللا وانه كيف؟فنقول :االول
  العقل درة نطاق ق

  القسر ال يف الفاعل باالختيار واهللا فاعل باالختيارفان هذا يف الفاعل ب ان هذه الكيفية لو حبثناها فرضا وانه كيف ينفك املعلول عن العلة؟:الثاين
، ان اهللا اذا اراد وجدنا وان مل يرد مل نوجد اذ يرد عليه وهذا اشكال اخر لوجود العامل رض ان اهللا لذاته علة تامة تففقد ا )علته ازلية تامة( :مث يقول السبزواري: ثالثا 

يف للزم كونه جمبورا واال على اخللق غري قادر على عدم اخللق الن ذاته مبا هي هي علة تامة للخلق وللزم كوننا مجيعا خملوقني ال ان وجود اهللا بذاته مبا هو علة تامة 
بل يف فقط مل االعاصل ليس (فلزم ان ال يكون هناك حادث باملرة ، ميتنع انفكاكه عن العلة مطلقا  -وهوكل خملوقاته–ل املعلوواالزل ألن اهللا لو كان علة تامة بذاته 

وهو مما تعاىل وحنو عليته سنخ وجود اهللا بزعمهم م يعود اىل اشكال جوهري وهو حتليله اذن اصل املبىن فيه اشكال وهو) مل االعومفردات واجزاء وجزئيات تفاصيل 
   -وهوالعقل–بل من احملال ان حييط احملدود بالالحمدود ال يرقى اليه العقل 
  :مث يقول يف املنظومة

                                                             
 .اي تصور مفهوم اجتماع النقيضني  - ١



علم ربنا "(والقائل هو املعتزيل"وقيل:مل اذ حدث فيقولاحدوث الع لبيان االقوال يف مرجح مث يشرع اختذ ال وقت قبله وذا الكعيب \احلدوث ذات الوقت اذ مرجع 
فاحال املعتزيل االمر اىل علم اهللا واختياره وانه ال بد من وجود مصلحة كما لو اكرم احلكيم  ٢وهذا الكالم هو املطابق للشرايع ولقول االمامية)تعاىل وتقدس باالصلح

اكرمت هذا ومل تكرم ذاك  مرم االخر لفسقه ان يعترض وانه لمل لعلمه ومل يكاشخصا اخر فليس للبعيد الذي  اليعلم حكمة احلكيم وانه اكرم الع معاملا ومل يكر
وان كنت ذلك فاهللا راى االصلح )مل ايقاعه يف ما اليزال اان االصلح حبال العبوقيل علم ربنا باالصلح اي (ولكن صاحب املنظومة ينكر علي املعتزيل باستدالل غريب

ذلك والعلم احلديث كشف بعض ذلك ولو تقدم العلم لكشف وجه نا هو االصلح وان جهلصادر من اهللا تعاىل ، فانه يف الكون وتدبري و تصرف اجهله فكل حركة 
فالسبزواري وان كان من )انه اية مصلحة يف امساك الفيض واجلود عنه مبا ال اية له وفيه(لكن صاحب املنظومة يقول باالصلح، اىل علم اهللا ٣بعضا اخر فاملعتزيل احاله

ما املصلحة يف بكل خفيا الكون ومعادالته ومصاحله ومفاسده فيقول اخلطأ فيعترض وكأنه عامل لذا وقع يف طأ خالذي انتهجه لكن ألن املنهج و اعاظم الفالسفة 
  العامل وعدم خلقه من االزل ؟تأخري اخللق 

لكن صاحب املنظومة يقول مها اهللا ، يعلاملعتزيل يقول ملصلحة ؟ قا باهللا اك الزمان ومل خيلقه قبل ذلك ملتصمل يف ذاماذا خلق اهللا العواحلاصل انه يف اجلواب عن 
كله هل احطت مبصاحل الكون وتوهم الفيلسوف احاطة عقله بكل شيئ ونقول له ، لكن املشكلة يف املنهج ؟ اية مصلحة فهل هذا كالم يصدر من فيلسوف معترضا 

اية (يستخدم مفردة تدل على ذلك النفي  يشري اىل علمه بالعدم اذالعلم بل عدم ؟والغريب انه ال يلتزم بالكلية مل حتط باملصاحل اجلزئية فكيف باملصاحل واحلال انك 
شخص لكن تنقض دعواه بكل ! مما يعين انه ال مصلحة حتما!!  فاهللا جواد فاي مصلحة يف منع فيضه وجوده؟ اي اية مصلحة يف البخل )مصلحة يف امساك الفيض

اية مصلحة يف امساك فيضه وجوده عين بان جيعلين اغىن االغنياء واعلم العلماء : فيقول، فتقول له ملصلحة يعلمها هو  ؟ مثالليار املري قملاذا اهللا مل يرزقين انا الفيعترض 
 ويف كل ما مل يعطه اهللا تعاىلالكالم سيال يف كل شيء هذا االعتراض وماذا جييب عنه صاحب املنظومة ؟ فان هذا  واقوى االقوياء وهو القادر على ذلك فهل يصح

العقل يف ما ليس جماال له ويتصور الفيلسوف يقحم حيث لكن املشكلة يف املنهج . مطلقا او لشخص او يف زمن ويف كل ما مل خيلقه اهللا مطلقا او يف زمن او مكان ما
سان عقال وعلما ازداد معرفه بانه جاهل يقول انشتاين انه حميط بعلم اهللا واملصاحل واملفاسد اعتقادا منه ان العقل قادر على االحاطة بذلك والواقع انه كلما ازداد االن

الكون ان ف) من هذا الكون افهم شيئا االن فهمت اين ال(يقول يف اخر عمره ما مضمونه اصاحب النظرية النسبية واالكتشافات العلمية وان كان لنا اشكاالت عليه
فالكون كالقران الكرمي هذا كتاب تكويين وذاك كتاب تدويين فكلما ازدت به معرفة ازدت )  قليالوما اوتيتم من العلم اال(ا خلق اهللا فيه اغوارا واعماقا وبطونقد 

لو (لاما نصري الدين الطوسي فيقول كلمة لو مل يكن له غريها لكفى دليال على علمه وتواضعه امام اهللا وامام احلق يقو معرفة باين ضئيل امام عظمة اهللا وقدرته وعلمه
من كل شيء (ينبغي عليه ان يعرف ان كل شيء عنده مبقدار وميزان ، يعلم ان اهللا عامل بقول مطلق  الذيملاذا ؟ الن ) الكون كله ملا غريت فيه شعرةان اهللا فوض ايل

وانين اعلم منه ذه الطريقة هندس الكون حيث كان جاهال عزوجل اهللا التزامه ضمنا بان يعين  -لو كان مبقدوره ذلك–شيء من الكون فاختاذ القرار بتغيري ) موزون
ان الالئق جبنابه تعاىل اي (مث يقول يف الفريدة السابعة يف العلة واملعلول يف غرره والكالم طويل والشجون كثرية لكن هذه اشارةباهلندسة االفضل لذلك اقوم بالتغيري 

حسب -فهل االئق به ؟ قة اهللا حىت تعرف اي سنخ من الفاعلية هو الئق به فهل انت تعرف حقي وهذا تدخل منهجي اخر يف ما ال حييط به العقل)اقسام الفاعل 
اي ان علم  )املنشئ له ٤لدى املشاء فاعل بالعناية ألم قائلون بالعلم السابق على االجياد"اهللا" وهو(؟ هو الفاعل بالرضا او الفاعل بالتجلي او الفاعل بالعناية  -كالمه

وهذا تصريح من خريت هذا العلم ان املشائني )هو الصور املرتسمة يف الصقع الربويب وهي اليت على رأيهم عوارض الذات املقدسةو(شأ املوجوداتناهللا هو الذي ا
 ماء او يلزميلزم تعدد القد:ثانيا! ألن العلم عارض  !حد ذاته جاهاليف ان يكون س عني اهللا بل هو عارض ذات اهللا ويرد عليهم اوال انه يلزم يصرحون بان علم اهللا لي

خلقه واالشكال سيال يف قدرة اهللا وقد او حدث بعد ذلك فيلزم ان يكون حادثا منه تعدد القدماء  حدوث علم اهللا ألن القول ان العلم كان مع اهللا يف االزل يلزم
  وترد عليه اشكاالت اخرى) فاعل بالرضا حيث ينتخب انه( سيأيت يف مبحث اخر يذكره يف غرر يف التعريف والتقسيمفوهكذا واما ما انتخبه السبزواري 

هللا عني املوجودات كلها ويف الطبعة احملشاة من املنظومة للسيد علي امليالين حيث ذكر يف احلواشي تعليقات السبزواري واالملي وفيها تصريح بوحدة الوجود وان ا
احلقيقة وان بسيط احلقيقة كل االشياء فكما ان وجوده تعاىل وتقدس مع وحدته وامنا ينشأ ذلك من كون الفاعل بسيط (٥نفسه علم املوجودات وعبارته فحيث علم

ذاته يعلم كل االشياء حيث ال يكون شيء  دا عنفكذلك من علمه بذاته الذي يكون عني ذاته ال امرا زائ( )كل الوجودات حبيث ال يشذ عن سعة وجوده وجود 
على هذا : نقول ! فعلمه بذاته هو علم بنا يف الوقت نفسه ) بسيط احلقيقة كل االشياء(بذاته وحيث انه كل االشياء وهذا يعين ان اهللا عامل بنا النه عامل  )خارج عنه

  الننا متغريون فاذا كنا عني ذاته كان متغريا تعاىل اهللا عن ذلك وللحديث صلة ! يلزم التغري يف ذات اهللا 
  ...وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين 
   

                                                             
  املعتزلة واالمامية يف اصول الدين متقاربان ان مل يكونا متطابقني يف الكثري من القضايا - ٢
  اي مرجع احلدوث  - ٣
 اما صاحب املنظومة فيقول باحلدوث الذايت ال الزماين وترد عليه ايرادات عديدة لعلنا نشري هلا مستقبال باذن اهللا - ٤
 .تعليقة الشيخ حممد تقى االملى على املنظومة  - ٥


