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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .اهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال ب      

او يف استخدام الكاشف  اخلطأ يف املنهج:ظر العقل السليم فتنتج اخلطأ ومن العواملكان احلديث حول ان النظر ليس بذاته مظنة اخلطأ واهلالك بل هنالك عوامل اخرى تتدخل يف ن
البحث لكن  نوقد ذكرنا امثلة لذلك واحلديث حول هذا املوضوع واسع وكل مصداق حيتاج اياما او اكثر م يف كشف حقائق اخرى وضع لكشف حقائق معينة باستخدامه الذي

غرر يف (اىل العبارة الواردة يف التعليقة على املنظومة للفيلسوف املعاصر الشيخ حممد تقي اآلملي يف مبحث شارة اال تعاىل وسنقتصر االن على باذن اهللاالشارة فيها غىن وكفاية 
 علم اهللا بكل شيء عرب علمه بذاتهاعل بالتجلى والفاي )وامنا ينشأ ذلك( :يقول ،يف الفريدة السابعة يف العلة واملعلول فنقرأ عبارته مث نشري اىل عناوين الردود )التعريف والتقسيم

وان  من كون الفاعل بسيط احلقيقة(١وهذا التعليل مشترك بينهما مع فارق بسيط لسنا حباجة االن لبيانهوقال السبزواري انه فاعل بالرضا ذهب الصوفية اىل انه فاعل بالتجلي حيث 
والعبارة ليس ظاهرة بل نص  ،)هو كل االشياء(هو اهللا ووبسيط احلقيقة  ،اشياءوغريها وانت واجلبال اذ تعين انين الوجود وهذه العبارة نص يف وحدة  )بسيط احلقيقة كل االشياء

دهم مبيزان ه مبالغات شعرية وانه ال يعتقد ما يقول بل هذه مباحث فلسفية وكلمات من فيلسوف فكل كلمة عنانيلسوف ال يتكلم بكالم اديب خيايل شعري حىت نقول فالذلك ان 
ه اشياء موجودة ولسنا ذهإذ فال توجد عبارة اصرح من هذه العبارة يف وحدة الوجود  )كون الفاعل بسيط احلقيقة وان بسيط احلقيقة كل االشياءينشأ ذلك عن ( فهو يقول

   )بسيط احلقيقة كل االشياء(شيء يف الكون بل االشياء موجودة وهو يقول بعدم وجود سفسطائيني نقول 

يلسوف جيعل لنفسه فالالن لكن الذكي يفهم ما هو لب كالمهم ، ال يصرحون مبا وراء الكلماتحيث التقية املبدئية اليت يراعيها الفالسفة عادة  مل يراع للطيف ان احملقق اآلمليوا
 ،اوليست هذه االضافة اال متويه )وليس بشيء منها(باضافة  )ل االشياءبسيط احلقيقة ك(مقوله باضافة شيء يف ويف هذا املقام جند خمرجهم و ختلصهم كان  ،واملخرجاملخلص عادة 

التناقض حمال  عبارته ويعرف انيف وهو فيلسوف دقيق  !او بسيط احلقيقة خالق وليس خبالق !بسيط احلقيقة موجود وليس مبوجودإذ هي كقولك التناقض عني على ظاهرها  هيو
هو تقية وسوف  مألن التناقض حمال ويف الواقع ان الشق الثاين من كالمه اًحيح او الشق الثاين وال يعقل ان يكون كالمها صحيحصهو الكالمك  فنقول له اما الشق االول من

اآلخر البعض لكن يصرح فالبعض والعرفاء الفالسفة سائر اما ألن واقع معتقدهم هو الشق األول فقط ! فلم يذكر الشق الثاينالشيخ اآلملي طرح التقية جانبا  لكنبعد قليل، يتضح 
فهمها املقدمتني تكفي اذا  هاتنينفس فإن كل من يقول باصالة الوجود مث يقول بتشكيكية الوجود أن يذكر جوهر كالمه اما النتيجة فال يذكرها لكن الذي يتدبر يف كالمهم جيد 

وتشكيكية ألن اصالة الوجود تعين ان املاهيات ال وجود هلا حقيقة وذلك بوحدة الوجود االنسان حقا ليعرف انه يقول بوحدة الوجود ألن الزمهما القهري والقطعي هو القول 
والوجود االضعف منطوي يف الوجود االقوى كما ميثلون باخلط الطويل املمتد املشتمل على اخلطوط القصرية مثل  ٢ان الوجود االقوى مشتمل على الوجود االضعفتعين الوجود 

ليس بشيء  هلكن  كل هذه السنتمتراتهو بسيط احلقيقة الفكرة وأن لتقريب ذكره يف االسفار وهذا مثال  ،لكن بال حد بينها هكذاآخر و اًوسانتمتر اًريتضمن سانتمتالذي املتر 
  منها ألن احلدود ليست ثابتة له 

وكونه وجوده تعاىل مع وحدته  فانت وجود واجلبل وجود لكن يقول انوهذا تصريح ثاين ) فكما ان وجوده تعاىل وتقدس مع وحدته كل الوجودات(ولنعد إىل كالمه إذ  يقول
وحىت لو قاهلا يف  بكالم خطايبوال يتكلم  وهو فيلسوف يفهم ما يقول ؟ اخرريعني اهللا فهل يوجد تفسهي مع ذلك هو كل الوجودات اذن هذه املوجودات  هغري متكثر ولكن

املركب من سنتمترات فاملتر هو كل السنتمترات وال يشذ عن املتر  ٣املتر كما سبق من مثال  )ال يشذ عن سعة وجوده وجودحبيث ( مث يؤكد كالمه عليهلورد اإلشكال خطابة 
فعني املتر بوجوده  ، املترواحملصلة ان هذا السانتمتر عني املتر وغري" مائة سنتمتر"يف عني الكثرة" املتر"سنتمتر فهو عينها بفارق ان هذا السنتمتر جزء املتر ال كلها لذا صارت الوحدة

  !!وغري املتر حبده

ألن كل )عنه اًيعلم كل االشياء حيث ال يكون شيء خارج ،علمه بذاته الذي يكون عني ذاته ال امرا زائدا على ذاته منفكذلك ( حياول حل مشكلة على اهللا على ضوء ذلكمث 
وان كان (مث يصرح بعبارة اخرى ،!!اليت فيه فكلها منطويه فيهتر فاذا علم املتر بنفسه فقد علم بكل السنتمترات غري خارجة عن املحيث هي  ء هي عني ذاته مثل السنتمتراتاالشيا
  ٤...)ال بعلم اخرالذي هو عني ذاته حاضرا لدى ذاته ومعلوما لذاته فكل االشياء معلوم لذاته بنفس علمه بذاته  ،كل االشياءالذي هو ذاته 

  :مهعدة توقفات يف كال ونتوقف

                                                             
 .وفي الفاعل بالتجلي یكون تفصیلیا اي انھ اجمالى في عین الكشف التفصیلي  ،العلم السابق على الفعل في الفاعل بالرضا الذي ھو عین الفاعل ، اجمالى ال غیر :ھو - ١
  .ودات األضعف وھي من مراتبھ، فھو كل األشیاء وعینھا ألنھا مراتب لھفا تعالى على زعمھم وجود أقوى مشتمل على كل الوج ٢
  .مثل صدر المتألھین لذلك بالمقدار المتصل القار كالخط المستقیم ٣
في االشیاء واالمام علیھ السالم لم یقل عین االشیاء، وھنا وجھ الخلط وكالم االمام نعم ھو داخل : فما الفرق ؟واجاب السید دام ظلھ) داخل في االشیاء(سأل احد الطلبھ بعد ھذا الكالم ان امیر المؤمنین علیھ السالم یقول  ٤

ي االشیاء ال بالممازجة  وخارج داخل ف(اذن ھو غیرھا فان الداخل غیر المدخول فیھ وللتقریب نمثل بالھواء الداخل في بدني فانھ غیر بدني اذن ) داخل في االشیاء(علیھ السالم دقیق فانھ ال یقول بسیط الحقیقة كل االشیاء بل 
فاحرى الوجودات ان یصف نفسھ بصفة ) عین كل شيء(وال یقول ) قل هللا خالق كل شيء(فكالمھ علیھ السالم جدا دقیق وھذا الفیلسوف وغیره مطلع على كالمھ علیھ السالم ومطلع على القران اذ یقول ) عنھا ال بالمزایلة

اذن )ال بالممازجة(وكالم االمام علیھ السالم ) اعبدوا ربكم الذي ھو عینكم(ولم یقل ) یا ایھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم (و) قل هللا خالق كل شيء(كما قال الفالسفة بل قال) هللا عین كل شيء قل(دقیقة ھو هللا فلماذا لم یقل 
  .حقیقة هللا لكن نعلم انھ لیس عیننا وال نعرف نحو الدخول لكن نعرف اصل االنیة وان ھذا لیس عین هللا دون شك ال امتزاج فكیف بالعینیة، فكلمة داخل تدل على الغیریة، ونحن وإن كنا ال نعرف
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وهل  جزئهنفسه انه عني اهللا او  منجيد احد  الو ،عني الفقر اما اهللا فعني الغىنألنين وال اهللا جزء مين فال اهللا عيين غري اهللا إنين : من البديهي والوجداين :قبل النقاش العلمي :االول
  ل حلظة اتغري لكن اهللا ال يتغري ل الواقع اين يف كل يوم بل كاو انه ال يتغري ب؟ االيام نومل يولد يف يوم م ،نفسه انه كان ازلياجيد أحدكم من 

 نذكر مثاالًوقبل ذلك ) وليس بشيء منها( ونضيف ما مل يذكره )بسيط احلقيقة كل االشياء ( ونعيد كالمهبنفس لغتهم باجلواب العلمي  اآلن وجنيبنترك الوجدان فهل : الثاين
بقية االلوان فنقول املاء هو عني هذه املياه امللونة وليس بشيء باللون االمحر وبعضه باللون االصفر وبعضه باللون االخضر وهكذا  عندنا ماء تلون بعضهلو كان  :٥لنوضح كالمه
بسيط احلقيقة كل وهذا مثال ل ،مبلون ليسفاما املاء مبا هو  ،اما غريها ألن هذا املاء ملون وال شيء غريه ألن الفرض ان هذا املاء امللون هو نفس املاء قبل التلونفمنها اما عينها 

  .وليس بشيء منها االشياء

اما ان يستلزم ان كل شيء بتمامه هو عني اهللا تعاىل  :قطعافقط االول  يستلزم وعلى مبىن أصالة الوجودهذا الكالم يستلزم احد امرين على سبيل البدل جدال واال يف الواقع  :نقول
  .اهللا والثاين غري اهللا من شيئني احدمهاكي شيء مركباً كون يعن ذلك واما ان 

  !ألنه بظاهره تناقضماذا تعين ببسيط احلقيقة كل االشياء وليس بشيء منها  :فنقول للفيلسوف

  !وليس بشيء منها بلحاظ ماهياا ،االشياء بلحاظ وجوداااحلقيقة كل بسيط  :فيجيب الفيلسوف

  وهو القائل باصالة الوجود؟ ،دومةهل املاهية موجودة او مع :فنسأله

مثل املاء وممتد مستمر بنفسه لكن الوجود  !اي ال ميتد أكثر من سعيت الوجودية، أكون عندئذ أنافوجودي عندما ينعدم  ،حد الوجودفهي املاهية وأما ال شيء وراء الوجود  :فيقول
فإنه فاذا قلنا ان هذا املاء االمحر جزء املاء وعينه  ،واللون صفة عارضة عليه هو اجلوهرليس فيه هذا احلد فاملاء ) نفسه أي املاء(االمحر ملا ينتهي ينعدم املاء االمحر لكن املاء االصلي 

لوجود ال شيء أي أمر اعتباري لكن األمر يف املاهية اسوأ فإن اللون له وجود آخر غري وجود املاء فإنه من األعراض أما املاهية فإا على أصالة امن شيئني املاء واللون يعين تركبه 
وجود واملاهية، بل هو وجودات حقيقية غري موجود يف اخلارج، واال لزم أصالة الوجود واملاهية معاً وهو مما يرفضه الفالسفة قطعاً، إذن ال يعقل تركب حقيقي للمخلوقات من ال

اذن انا  نقول املاهية حد الوجود فهل املاهية امرا اخرا حقيقي يف اخلارج؟مثالً يف االنسان بعبارة أخرى  !كل األشياء فهو كل الوجودات فهي عينه) أي بسيط احلقيقة(فإذا كان اهللا 
منتزع وال شيء يف أمرٍ واملاهية صرف  اًكنت فقط وجود وانمن جهة وجودها وليس بشيء منها من جهة ماهيتها قول بسيط احلقيقة كل االشياء مركب من اهللا وامر اخر ألنه ي

  !بكل وجودي ارج امسه املاهية فانا عني اهللاخل
الوحدة بلحاظ الوجود  :فيقول ؟فنسأله كيف )الوحدة يف عني الكثرة( يقول فانهالشرك باهللا هذا الفيلسوف أو ذاك من إنكار ونقول اعرف احلق تعرف اهله وال مينعين تقديس 

  املاهية  والكثرة بلحاظ
وقوله ) الوحدة يف عني الوحدة(إذن هو  فجوهر كالمه ،حقيقة والكثرة موهومةعلى هذا فالوحدة  ،الكثرة موهومة شيء وراء الوجود اذن انت تقول باصالة الوجود وال: فنقول 

  اصيلني يف اخلارج  الفالسفة يستهزئون مبن يقول بوجود اصلنيبل يف عني الكثرة جمرد متويه ألن الكثرات نابعة من املاهية وهي ليست امرا اصيال يف اخلارج باعتقاده 
وامنا ينشأ ذلك من كون الفاعل (اذا انقطع هنا لكن وجود اهللا مل ينقطع بل يستمر مع كل شيء فال يشذ عن سعة وجوده شيء ونص عبارته هذا ان وجودي  :على قوهلم والنتيجة

كل (ثرات موهومة الك هذهألن  )فكما ان وجوده تعاىل وتقدس مع وحدته( حقيقة الشيء بوجودهفإن بلحاظ وجوداا  أي) بسيط احلقيقة وان بسيط احلقيقة كل االشياء
مثال  يف ألن وجوده واسع كما) حبيث ال يشذ عن سعة وجوده وجود(القران وال داخل يف االشياء كما يقول االمام علي عليه السالم هو نصاي عينها ال خالقها كما )الوجودات

  ن واملاء البحر وموج البحر او مثال املاء امللو
  ان الوجود واجب وممكن: ان قلت 

ليس بشيء منها بلحاظ احلد  هالوجودات ولكن وانه عنيألنه يقول ان الوجود واحد ممتد وهو عني االشياء  )بسيط احلقيقة كل األشياء(على ما التزموه من هذا التقسيم خطا :قلت
إذ أم ال يقولون بأن الوجودات حقائق متباينة بل الوجود حقيقة تشكيكية واحدة، وأما له واجب الوجود ان املاهية موهومة عندهم اذن ال يوجد ممكن الوجود بل ك وحيث

مرتبة ضعيفة من مراتب وجود اهللا وهذا  مما يعين أنين متضمن يف الوجود القوي لكنه على تشكيكية الوجود فإنه ضعيف الوجود النفس الوجود لكن فمرادهم به ان الفقري كاالم
، وإن مغايرته هللا إمنا هي حقيقة الشيء بوجودههو عني اهللا بلحاظ الوجود، وحيث أن "الفقرياالمكان "فالوجود الضعيف  )حنن مراتب وجود احلق (كالمهم فهم يقولون عمق

  ... وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرينتعاىل الم صلة تأيت ان شاء اهللا وللك !!الغريية صار الالشيءمالك شيء اذن  ال ، وحيث أن كليهمابلحاظ الضعف او املاهية

                                                             
  .ھم مثلوا بالبحر وموج البحر  ٥


