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   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  رب يسر
رسله، وعلى سائر خاصته أنبيائه الذين هم عبيده و أما بعد محد اهللا والثناء عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على

وأغرقهم إحسانه وجوده وفيضه وفضله، فإن طائفة من اإلخوان الذين هلم  الذين ناهلم من كرمه أفضله وأجله،
أن يتميز  املعارف احلكمية، سألوين أن أمجع هلم كتاباً يشتمل على ما ال بد من معرفته ملن يؤثر حرص على اقتباس

أبدأ فيه بإفادة األصول من علم  ون له باألصول احلكمية إحاطة، وسألوين أنعن العامة وينحاز إىل اخلاصة ويك
من علمي اهلندسة واحلساب ما ال بد منه ملعرفة القدر الذي يقرن  املنطق مث أتلوها مبثلها من علم الطبيعيات مث أورد

واملدارات  جرام واألبعادالرياضيات، وأورد بعده من علم اهليئة ما يعرف به حال احلركات واأل بالرباهني على
عليه الزجيات مثل أحوال املطالع والزوايا  واألطوال والعروض دون األصول اليت حيتاج إليها يف التقاومي وما تشتمل

ذلك، وأن أختم الرياضيات بعلم املوسيقى مث أورد العلم اآلهلي على أبني  وتقومي املسري حبسب تاريخ تاريخ إىل غري
حبر الضالالت  يه حال املعاد وحال األخالق واألفعال النافعة فيه لدرك النجاة من الغرق يفوأذكر ف وجه وأوجزه

عليه فبدأت بإيراد الكفاية من صناعة  فأسعفتهم بذلك وصنفت الكتاب على حنو ملتمسهم مستعيناً باهللا ومتوكالً
ة إىل االعتقاد احلق بإعطاء أسبابه وج نتصوره ونصدق به واملوصل املنطق ألنه اآللة العاصمة للذهن عن اخلطأ فيما

 .سبله

  القسم األول

 يف املنطق

 فصل يف التصور والتصديق وطريق كل منهما

تصديق، والتصور هو العلم األول ويكتسب باحلد وما جيري جمراه مثل تصورنا  كل معرفة وعلم فإما تصور، وإما
فاحلد والقياس آلتان  رى جمراه مثل تصديقنا بأن للكل مبدأاإلنسان والتصديق إمنا ويكتسب بالقياس أو ما جي ماهية

 ومنه ما هو -منه ما هو حقيقي-وكل واحد منهما  ما تكتسب املعلومات اليت تكون جمهولة فتصري معلومة بالرؤية
غري كافية  ومنه ما هو باطل مشبه باحلقيقي، والفطرة اإلنسانية يف األكثر - حبسبه دون احلقيقي ولكنه نافع منفعة ما

يف رأيه تناقض وكل  التمييز بني هذه األصناف ولوال ذلك ملا وقع بني العقالء اختالف وال وقع لواحد منهم يف
حمدود فيكون لكل واحد منهما مادة منها ألف  واحد من القياس واحلد فإنه معمول ومؤلف من معان معقولة بتأليف

دة اتفقت يصلح أن يتخذ بيت أو كرسي وال بأي صورة اتفقت أي ما وصورة ا يتم التأليف، وكما أنه ليس عن
البيت بيت ومن مادة الكرسي كرسي بل لكل شيء مادة ختصه وصورة بعينها ختصه كذلك  ميكن أن يتم من مادة

اختاذ البيت قد يقع من  معلوم علم بالرؤية مادة ختصه وصورة ختصه منهما يصار إىل حتققه، وكما أن الفساد يف لكل
وإن كانت املادة صاحلة، وقد يقع من جهتيها   املادة وإن كانت الصورة صحيحة، وقد يقع من جهة الصورةجهة
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جهة املادة وإن كانت الصورة صحيحة، وقد يقع من جهة الصورة وإن  كذلك الفساد يف الرؤية قد يقع من-مجيعاً 
 .وقد يقع من جهتهما مجيعاً كانت املادة صاحلة،

 طقفصل يف منفعة املن

واملواد يكون احلد الصحيح الذي يسمى باحلقيقة حداً،  فاملنطق هو الصناعة النظرية اليت تعرف أنه من أي الصور
 باحلقيقة برهاناً وتعرف أنه عن أي الصور واملواد يكون احلد اإلقناعي الذي يسمى والقياس الصحيح الذي يسمى

تصديقاً شبيهاً باليقني جدلياً وما  الذي يسمى ماقوى منه وأوقعرمساً، وعن أي الصور واملواد يكون القياس اإلقناعي 
أي صورة ومادة يكون احلد الفاسد وعن أي صورة ومادة يكون  ضعف منه وأوقع ظناً غالباً خطابياً وتعرف أنه عن

 وإنه عنمغالطياً وسوفسطائياً وهو الذي يتراءى أنه برهاين أو جديل وال يكون كذلك،  القياس الفاسد الذي يسمى

شيء أو ينفرها ويقززها أو  أي صورة ومادة يكون القياس الذي ال يوقع تصديقاً البتة ولكن ختييالً يرغب النفس يف
املنطق ونسبتها إىل الروية نسبة النحو إىل الكالم  يبسطها أو يقبضها وهو القياس الشعري فهذه فائدة صناعة

 السليم رمبا أغنيا عن تعلم النحو والعروض، وليس شيء من السليمة والذوق والعروض إىل الشعر لكن الفطرة
 .مؤيداً من عند اهللا تعاىل اإلنسانية مبستغن يف استعمال الروية عن التقدم بإعداد هذه اآللة إال أن كون إنساناً الفطر

 فصل يف األلفاظ املفردة

   
قبل املؤلف وجب أن  ال عقلية مؤلفة وكان املفرداملخاطبات النظرية بألفاظ مؤلفة واألفكار العقلية من أقو ملا كانت

على معىن وال جزء من أجزائه يدل بالذات على  نتكلم أوالً يف اللفظ املفرد، فنقول إن اللفظ املفرد هو الذي يدل
 اإلنسان فإنه يدل به على معىن ال حمالة وجزآه وليكونا اإلن والسان إما أن ال جزء من أجزاء ذلك املعىن مثل قولنا

كان اإلن مثالً يدل على  ما على معىن ال حمالة أو أن يدل على معنيني ليسا جزئي معىن االنسان وإن اتفق أن يدل
قولنا اإلنسان الداللة ما فيكونان كأما ال يدالن  النفس والسان يدل على البدن فليس يقصد بإن وسان يف مجلة

 .اإلنسان أصالً إذا أخذا جزئي قولنا

 للفظ املركبفصل يف ا

وله أجزاء منها يلتئم مسموعه ومن معانيها يلتئم معىن  وأما اللفظ املركب أو املؤلف فهو الذي يدل على معىن
 .رامي احلجارة اجلملة كقولنا اإلنسان ميشي أو

 فصل يف اللفظ املفرد الكلي
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الوجود كاإلنسان أو كثريين يف مبعىن واحد متفق أما كثريين يف  واللفظ املفرد الكلي هو الذي يدل على كثريين
 وباجلملة الكلى هو اللفظ الذي ال مينع مفهومه أن يشترك يف معناه كثريون فإن منع من جواز التوهم كالشمس،

 .ذلك شيء فهو غري نفس مفهومة

 فصل يف اللفظ املفرد اجلزئي

 حبسب التوهم ألشياء فوق واحد بل معناه الواحد ال بالوجود وال واللفظ املفرد اجلزئي هو الذي ال ميكن أن يكون
فهو ال  ذلك كقولنا زيد ملشار إليه فإن معىن زيد إذا أخذ معىن واحداً هو ذات زيد الواحدة مينع نفس مفهومه من

من ذلك فإنك إذا قلت هذه  يف الوجود وال يف التوهم ميكن أن يكون لغري ذات زيد الواحدة إذ االشارة متنع
 .اإلشارة نع من أن يشترك فيه غريالشمس أو هذا اإلنسان مي

 فصل يف الذايت

والذايت هو الذي يقوم ماهية ما يقال عليه وال  ولنترك اجلزئي ولنشتغل بالكلي، وكل كلي فإما ذايت وإما عرضي،
ا معناه ما ال يفارق فكثري مما ليس بذايت ال يفارق وال يكفي أن يقال إن معناه م يكفي يف تعريف الذايت أن يقال إن

يف الوجود فكثري مما  يفارق يف الوجود وال تصح مفارقته يف التوهم حىت إن رفع يف التوهم يبطل به املوصوف ال
لقائمتني فإنه صفة لكل مثلث وال يفارق يف الوجود  ليس بذايت هو ذه الصفة مثل كون الزوايا من املثلث مساوية

 جيب أن حنكم أن املثلث غري موجود وليس بذايت، وال أيضاً أن لو رفعناه ومها مل وال يرتفع يف الوهم حىت يقال إنا
ماهيته تكون بينة  وجوده للموصوف به مع مالزمته بينا فإن كثرياً من لوازم الشيء اليت تلزمه بعد تقرير يكون

كن أن يفهم هو ذايت له وأخطر بالبال معه مل مي اللزوم له بل الذايت ما إذا فهم معناه وأخطر بالبال وفهم معىن ما
ذلك املعىن أوالً كاإلنسان واحليوان، فإنك إذا فهمت ما احليوان وفهمت ما  ذات املوصوف إال أن يكون قد فهم له

املوصوف جمرداً دونه  فال تفهم اإلنسان إال وقد فهمت أوالً أنه حيوان، وأما ما ليس بذايت فقد تفهم ذات اإلنسان
يفهم ببحث ونظر كتساوي الزوايا القائمتني يف املثلث  له كاحملاذاة للنقطة، أوفإذا فهم فرمبا لزمه أن يفهم وجوده 

 وإن مل يرتفع وجوداً كالسواد لإلنسان الزجني أو يرتفع وجوداً وتومهاً معاً مثل أو يكون جائزاً أن يرفع تومهاً

 .الشباب فيما يبطي زواله والقعود فيما يسرع زواله

 فصل يف العرضي

فيظن أنه العرض الذي هو املقابل للجوهر الذين  و كل ما عددناه مما ليس بذايت وقد يغلط فيهوأما العرضي فه
 .قد يكون جوهراً كاألبيض والعرض ال يكون جوهراً كالبياض سنذكرمها بعد، وليس كذلك فإن العرضي

 فصل يف املقول يف جواب ما هو
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مشكل، ويكاد أكثر   مبقول والذايت املقول يف جواب ما هوالذايت ما هو مقول يف جواب ما هو، ومنه ما ليس مث من

املنطقيني يف املقول يف جواب ما هو إىل أنه هو  الشروح تغفل عن حتقيقه ويكاد أن يرجع ما يراه الظاهريون من
لها حبسب ما انتهى إليه حبثنا، إن الشيء الواحد قد تكون له أوصاف كثرية ك الذايت لكن الذايت أعم منه، وحتقيقه

أو شيء آخر بل بأنه  إمنا هو ما هو ال بواحد منها بل جبملتها فليس اإلنسان إنساناً بأنه حيوان أو مائت ذاتية لكنه
مجيع املعاين الذاتية اليت ا يتقوم الشيء فذلك  "لست أقول يلتزم"مع حيوانيته ناطق، فإذا وضع لفظ مفرد يتضمن 

إلنسان لزيد وعمر فإنه يشتمل على كل معىن مفرد ذايت له مثل اجلوهرية قولنا ا الشيء مقول يف جواب ما هو، مثل
ذايت لزيد شيء،  والتغذي والنمو والقولية وقوة احلس واحلركة والنطق وغري ذلك فال يشذ عنه مما هو والتجسم

على مجيع ذلك حبال الشركة فإنه يشتمل  وكذلك احليوان ال لإلنسان وحده لكن لألنسان والفرس والثور وغريها
منه ما خيص واحداً واحداً منها فاملقول يف جواب ما هو هكذا يكون،  األوصاف الذاتية اليت هلا بالشركة وإمنا يشذ

 .جواب ما هو فهو كل ذايت وأما الداخل يف

 فصل يف املقول يف جواب أي شيء هو

ن أشياء مشتركة يف معىن واحد يدل على معىن يتميز به الشيء ع أما يف املقول يف جواب أي شيء هو فهو الذي
األنسان  ومنه ذايت مثل الناطق الذي مييز: الذي مييز الثلج عن القار ومها جسمان مجاديان فمنه عرضي مثل األبيض

جواب أميا هو فيكون املقول يف  عن الفرس ومها حيوانان، وقد اصطلح قوم على أن يسموا هذا الذايت مقوالً يف
متييزاً ذاتياً مثل الناطق لالنسان بعد احليوان دون  حهم هو املميز بعد ماهية مشترجواب أميا هو حبسب إصطال

 .البياض للثلج

 فصل يف األلفاظ اخلمسة

 .عام  وعرض- وخاصة-وفصل- ونوع- واأللفاظ الكلية مخسة جنس

 فصل يف اجلنس

باألنواع أي بالصور واحلقائق وقولنا خمتلفني  اجلنس هو املقول على كثريين خمتلفني باألنواع يف جواب ما هو،
وقولنا يف جواب ما هو أي قوالً حيال حبال الشركة . مضاف إىل اجلنس الذاتية وأن مل يعرف بعد النوع الذي هو

ماهية  كاحليوان لألنسان والفرس، ال كاحلساس لألنسان والفرس، فإن احلساس ال يدل على كمال الحبال األنفراد
املتحرك باإلرادة وعن  كان يدل على معىن ما ذايت وهو كونه ذا حس وختلى عنمشتركة لالنسان والفرس وإن 

سبيل التضمن، وفرق بني األلتزام والتضمن فإن  النامي وعن املغتذي وغري ذلك إال على سبيل االلتزام ال على
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 مبا ال يشاركه يلتزم احلائط ويتضمنه فيجب إذا حددت اجلنس أن حتده والبيت. السقف يلتزم احلائط وال يتضمنه
  "فرفوريوس"وإذا حددت اجلنس أن ال تديره على النوع وال تشتغل مبا يقوله  فيه فصل اجلنس

 فصل يف النوع

هو ويقال أيضاً عليه وعلى غريه آخر يف جواب  وأما النوع فهو الكلي الذايت الذي يقال على كثريين يف جواب ما
جلسم فإنه يقال على االنسان والفرس يف جواب ما هو بالشركة من ا ما هو بالشركة مثل احليوان الذي هو نوع

مثل  وعلى غريه أيضاً بالشركة يف جواب ما هو وقد يكون الشيء جنساً ألنواع ونوعاً جلنس ويقال اجلسم عليه
األرتقاء إىل جنس ال جنس فوقه  احليوان للجسم ذي النفس فإنه نوعه ولالنسان والفرس فإنه جنسهما لكنه ينتهي

حتته ويسمى نوع األنواع، ويرسم بأنه املقول على كثريين  ويسمى جنس األجناس وينتهي االحنطاط إىل نوع ال نوع
 .هو كاالنسان لزيد وعمرو والفرس هلذه الفرس وتلك خمتلفني بالعدد يف جواب ما

 فصل يف الفصل

 هو منه كالناطق لالنسان فيه جواب أي شيء وأما الفصل فهو الكلي الذايت الذي يقال على نوع حتت جنس يف
الناطق واالنسان أن االنسان حيوان له نطق والناطق شيء مامل  والفرق بني-جياب حني يسأل أنه أي حيوان هو 

 .والنطق فصل مفرد والناطق مركب وهو الفصل املنطقي يعلم أي شيء هو له نطق

 فصل يف اخلاصة

ال بالذات بل بالعرض أما نوع هو جنس  واب أي شيء هووأما اخلاصة فهي الكلي الدال على نوع واحد يف ج
للمثلث وهو جنس وأما نوع ليس هو جبنس مثل الضاحك لإلنسان  كتساوي الزوايا من املثلث لقامثتني فإنه خاصة

 .ومثل الكتابة وهو خاصة غري مالزمة وال مساوية بل أخص وهو خاصة مالزمة مساوية،

 فصل يف العرض العام

   
للثلج والققنس   العام فهو كل كلي مفرد عرضي أي غري ذايت يشترك يف معناه أنواع كثريون كالبياضالعرض وأما

كاألبيض أو عرضاً - جوهراً كان يف نفسه  وال تبال بأن يكون مالزماً أو مفارقاً لكل واحد من النوع أو للبعض
ى الذي هو قسم اجلوهر يف الوجود وقوع العرض على هذا وعل فإن. كالبياض بعد أن ال يكون مقوماً للماهية

  وقوع مبعنيني خمتلفني

 فصل يف األعيان واألوهام واأللفاظ والكتابات
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موجودة يف الوهم أو العقل مأخوذة عنهما وال خيتلفان يف النواحي واألمم، وإما  ألشيء إما عني موجود وإما صورة
يف األمم فالكتابة دالة  تابة دالة على اللفظ وخيتلفانتدل على الصورة اليت يف الوهم أو العقل معربة، وإما ك لفظة

 .الصورة دالة على األعيان املوجودة على اللفظ واللفظ دال على الصورة الومهية أو العقلية وتلك

 فصل يف األسم

-ذلك املعىن من األزمنة الثالثة كقولنا زيد  واألسم لفظ مفرد يدل على معىن من غري أن يدل على زمان وجود

قرن فيه لفظ السلب بشيء هو اسم حمصل وجعل جمموعهما إمساً داالً   ومنه غري حمصل-نه حمصل كقولنا زيدفم
 .احملصل كقولنا الانسان لالنسان وهذا هو األسم املعدول على ما خالف معىن

 فصل يف الكلمة

وضوع ما غري معني كقولنا املعىن موجوداً فيه مل والكلمة لفظ مفردة تدل على معىن وعلى الزمان الذي كان ذلك
 .يف زمان قد مضى مشى فإنه يدل على مشى ملاش غري معني

 فصل يف األداة

يوضع أو حيمل بعد أن يقرن باسم أو كلمة كقولنا يف  وأما األداة فهي لفظة مفردة إمنا تدل على أمر ملعىن يصح أن
 .وعلى

 فصل يف القول

 .والقول كل لفظ مركب وقد عرفناه قبل

 لقضيةفصل يف ا

 .صدق أو كذب والقضية واخلرب هو كل قول فيه نسبة بني شيئني حبيث يتبعه حكم

 فصل يف احلملية

منهما هذه النسبة إال حبيث ميكن أن يدل على كل  واحلملية هي اليت توقع هذه النسبة بني شيئني ليس يف كل واحد
ضاحك ينتقل من مكان إىل مكان بوضع قدم حيوان أو قولنا احليوان ال واحد منهما بلفظ مفرد كقولنا االنسان

 .فيلسوف قلت االنسان ميشي أو قولك فالن كثري علمه فإن قولك كثري علمه معادل لقولك ورفع أخرى فكأنك
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 فصل يف الشرطية

النسبة من حيث هي مفصلة كقولنا إن كانت الشمس  والشرطية هي اليت توقع هذه النسبة بني شيئني فيهما هذه
النسبة احنل إىل قولك الشمس طالعة وإىل قولك النهار موجود وكل  ر موجود فإنك إن فصلت هذهطالعة فالنها

 كأنك"وإما أن يكون هذا العدد فرداً - إما أن يكون هذا العدد زوجاً -وكذلك إذا قلت- واحد منهما قضية

 .قلت العدد زوج والعدد فرد

 فصل يف الشرطية املتصلة

 .لزوم قضية ألخرى كما قدمناه من مثال الشرطي ي اليت توجب أو تسلبوأما املتصلة من الشرطية فه

 فصل يف الشرطية املنفصلة

 .أخرناه يف مثال الشرطي واملنفصلة ما توجب أو تسلب عناد قضية ألخرى كما

 فصل يف االجياب

 .احلكم بوجود جممول ملوضوع ويف اجلملة هو. واالجياب مطلقاً هو إيقاع النسبة وإجيادها

  يف السلبفصل

 .هو احلكم بال وجود حممول ملوضوع والسلب مطلقاً هو رفع النسبة الوجودية بني شيئني ويف احلملية

 فصل يف احملمول

 .آخر واحملمول هو احملكوم به أنه موجود أو ليس مبوجود لشيء

 فصل يف املوضوع

ل املوضوع قولنا زيد من قولنا زيد مبوجود له، مثا واملوضوع هو الذي حيكم عليه بأن شيئاً آخر موجود أو ليس
 .من قولنا زيد الكاتب الكاتب ومثال احملمول قولنا كاتب

 فصل يف املخصوصة
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وال تسمى -وتكون موجبة وتكون سالبة  واملخصوصة قضية مجلية موضوعها شيء جزئي كقولنا زيد كاتب
-بالشخصية . 

 فصل يف املهملة

كله أو يف بعضه كقولنا االنسان أبيض، وتكون  يبني أن احلكم يفواملهملة قضية محلية موضوعها كلي ولكن مل 
احلكم يف كل أو يف بعض فال بد أنه يف بعض وشك يف أنه يف الكل أو أمهل ذلك  موجبة وسالبة وإذا مل يتبني فيها أن

 .حكم املهملة حكم اجلزئي نذكره فلذلك كان

 فصل يف احملصورة

 .كله أو يف بعضه وتكون موجبة وسالبة م عليه مبني أنه يفواحملصورة هي اليت موضوعها كلي واحلك

 فصل يف املوجبة الكلية

 .إجياب على كل واحد من املوضوع كقولنا كل إنسان حيوان واملوجبة الكلية من احملصورات هي اليت احلكم فيها

 فصل يف السالبة الكلية

   
 .حبجر كقولنا ليس وال واحد من الناسالكلية هي اليت احلكم فيها سلب عن مجيع املوضوع  والسالبة

 فصل يف املوجبة اجلزئية

 .على بعض من املوضوع كقولنا بعض الناس كاتب واملوجبة اجلزئية هي اليت احلكم فيها إجياب ولكن

 فصل يف السالبة اجلزئية

 أو ليس كل بعض املوضوع كقولنا ليس بعض الناس بكاتب والسالبة اجلزئية هي اليت احلكم فيها سلب ولكن عن
 .إنسان بكاتب بل عسى بعضهم

 فصل يف السور

 .وبعض وال كل والسور هو اللفظ الذي دل على مقدار اجلصر مثل كل وال واحد
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 فصل يف مواد القضايا

جيب ا ال حمالة أن يكون دائماً يف كل وقت أن يكون  املادة الواجبة هي حالة للمحمول بالقياس إىل املوضوع
 واملادة املتمنعة هي حالة للمحمول-كحالة احليوان عند االنسان وال يعترب السلب  يف كل وقتالصدق مع املوجب 

يعترب االجياب، واملادة  بالقياس إىل املوضوع يكون الصدق فيها دائماً مع السلب كحالة احلجر عند االنسان وال
جياب وال سلب كحالة الكاتب عند له صدق يف إ املمكنة هي حالة للمحمول بالقياس إىل املوضوع ال يدوم ا

غري موجود يف وقت ما أي يف احلال مث له حكم يف املستقبل يفرد به  االنسان، وقيل إن املمكن هو الذي حكمه
 .بالضرورة عماله حكم يف احلال

 فصل يف الثنائي والثالثي

وأما يف -ومعىن نسبة بينهما ثالثة معىن، موضوع ومعىن حممول  كل قضية محلية فإن أجزاءها الذاتية عند الذهن
 اللفظ الدال على معىن املوضوع واللفظ الدال على معىن احملمول وطويت اللفظة الدالة اللفظ فرمبا اقتصر على

فيها باللفظة الدالة على   وأما الثالثية فهي اليت قد صرح- على معىن النسبة فتسمى نائية كقولنا زيد هو كاتب
ترتبط بذاا ألا تدل على موضوع يف كل حال  وتسمى تلك اللفظة رابطة والكلمةالنسبة كقولنا زيد هو كاتب 

 .فالنسبة متضمنة فيها

 فصل يف املعدولة والبسيطة

وحمموهلا اسم حمصل، وأما القضية املعدولة فهي اليت موضوعها أو  القضية البسيطة هي اليت موضوعها اسم حمصل
بالعدول   والقضية املعدولة املطلقة يف وصفها-  أبيض أو االنسان ال أبيضكقولك الالانسان حمموهلا اسم غري حمصل

موجبة معدولة والفرق بني املوجبة  هي اليت حمموهلا كذلك كقولك زيد هو غري بصري فقولنا زيد هو غري بصري قضية
جهة الصيغة فألن حرف البسيطة كقولنا زيد ليس هو ببصري، أما من  املعدولة كقولنا زيد هو غري بصري وبني السالبة

أوجبت  جزء من احملمول كأنك أخذت الغري والبصري شيئاً واحداً حاصالً منهما بالتركيب فإن السلب يف املعدولة
كان سلباً معدوالً وأما يف  تلك اجلملة كشيء واحد كان إجياباً معدوالً وإن سلبت فقلت زيد لس هو غري بصري

خارجاً عنه داخالً عليه رافعاً إياه، وأما من جهة التالزم  حملمول بل شيئاًالبسيطة فإن حرف السلب ليس جزأ من ا
 البسيطة أعم منها ألن السلب يصح عن موضوع معدوم واالجياب كان معدوالً أو حمصالً فال والداللة فإن السالبة

لعنقاء هو غري ا يصح إال على موضوع موجود فيصح أن تقول إن العتقاء ليس هو بصرياً وال يصح أن تقول إن
بصري يصح إجيابه على كل موجود كان عادماً  بصري وأما ما يقال بعد هذا من الفرق بينهما فال تلتفت إليه فإن غري

أن يكون له بل من شأن نوعه أو جنسه أو ليس البتة من شأنه أو  للبصر ومن شأنه أن يكون له أو ليس من شأنه
 الثنائية ال يتميز فيها العدول عن السلب إال بأحد وجهني أحدمها منله بصر والقضية  شأن حممول عليه أن يكون

وإن عىن أن زيداً هو البصري كان  جهة نية القائل مثالً إذا قال زيد ال بصري فعىن به أن زيداً ليس ببصري كان سلباً،
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ري علم أنه إجياب ألن غري اللفظ السالب فإنه إن قال زيد غري بص من جهة تعارف العادة يف" والثاين"إجياباً معدول 
من  وليس يستعمل يف السلب، وأما يف الثالثية فإن االجياب املعدول متميز عن السلب احملصل يستعمل يف العدول

فأوجبت  كل جهة ألن الرابطة إن دخلت على حرف السلب ربطت حرف السلب مع احملمول كشيء واحد
بصرياً ألن الرابطة  رابطة سلبت كقولك زيد ليس هووإن دخل حرف السلب على ال. كقولك زيد هو ال بصري

  جتعل البصري وحده حمموالً وتترك حرف السلب خارجاً عنه

 فصل يف القضية العدمية

   
، وأما يف -اهلواء مظلم أو-العدمية هي اليت حمموهلا أخس املتقابلني هذا حبسب املشهور كقولك زيد جائر  والقضية

 .للشيء أو لنوعه أو جلنسه ال على عدم شيء من شأنه أن يكونالتحقيق فهي اليت حمموهلا د

 فصل يف اجلهات

دوام العدم، وممكن ويدل على ال دوام وجود وال  اجلهات ثالثة واجب، ويدل على دوام الوجود، وممتع ويدل على
 لة للقضية يف ذاا غرياجلهة لفظة مصرح ا تدل على أحد هذه املعان، واملادة حا عدم والفرق بني اجلهة واملادة أن

وبينهما فروق أخرى ال تطول  مصرح ا ورمبا ختالفا كقولك زيد ميكن أن يكون حيواناً فاملادة واجبة واجلهة ممكنة،
  ا

 فصل يف الرباعية

رابطة وجهة وإمنا تسلب املوجهة الرباعية بأن يدخل  القضية الرباعية هي اليت تذكر فيها مع املوضوع واحملمول
السلب فيمكن أن يصدقا كقولك زيد هو ميكن أن ميشي زيد هو ميكن أن   السلب على اجلهة ال اجلهة علىحرف

زيد -  وأيضاً زيد هو ميتنع أن ميشي-زيد هو جيب أن ال ميشي- كقولك زيد هو جيب أن ميشي  ال ميشي، أو يكذبا
 .ليس ميتنع قابل ميتنعميتنع أن ال ميشي، بل مقابل ميكن ليس ميكن، ومقابل جيب ليس جيب، وم

 فصل يف املمكن وحتقيقه

   
اليت تقع للناس يف تناقض  املمكن اشتباه إذا ذكرناه وحللناه احلل الشايف ارتفع به كثري من الشبه واألغاليط ويف

ما تفهمه اخلاصة حبسب تواطئهم عليه، أما العامة  ذوات اجلهة وتالزمها، فنقول إن العامة تفهم من املمكن غري
من غري أن يشترطوا فيه أنه واجب أو ال واجب فيكون معىن قوهلم ليس مبمكن  يعنون بقوهلم ممكن ما ليس مبمتنعف

ممتنع فكل شيء  مبمتنع فيكون معناه املمتنع فإذاً املمكن العامي هو ليس مبمتنع، وغري املمكن ما هو أنه ليس ليس
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االستعمال مقوالً على الواجب كاجلنس له  مكن حبسب هذاعندهم إما ممكن وإما ممتنع وليس قسم ثالث فيكون امل
ممتنع يف املعىن، وأما اخلاصة فإم وجدوا معىن ليس بواجب وال ممتنع ومل  وليس امساً مرادفاً له بل ألن الواجب غري

يء أنه هلذا الش العامة هلذا املعىن اسم فإن اسم املمكن عندهم كان ملعىن آخر لكنه كان يصح أن يقال يكن عند
غري ممتنع أن يكون وغري ممتنع أن ال يكون  ممكن أن يكون وممكن أن ال يكون حبسب االستعمال العامي أي مبعىن أنه

ومع ذلك ليس بواجب -ووضعوا اسم املمكن داالً على ما ليس مبمتنع  فنقلوا اسم املمكن وجعلوه داالً على ذاك
الواجب  ملعىن أخص من املعىن الذي تستعمله عليه العامة فيكون فهذا ا-ضروري يف أحد احلالني وهو الذي هو غري

غري ضروري بل واجب أو ممتنع  خارجاً من هذا املمكن ويكون قولنا ليس مبمكن ليس مبعىن ممتنع بل بعىن ليس
معىن ليس مبمكن وهم يستعملون املمكن اخلاصي خييل هلم  فكالمها ليسا ذا املمكن إال أن ضعفاء الرأي إذا قالوا

على معىن املمتنع عندهم وكان الواجب خارجاً عن املمكن فتحريوا يف ذلك، فإن  املمكن العامي فكان ليس مبمكن
أن ال  الواجب ممكن خاصي واملمكن اخلاصي هو الذي ميكن أن ال يكون صار الواجب عندهم ممكناً قالوا إن

الواجب ممتنعاً، ولو أم راعوا حدود  مكن ممتنع صاريكون، وإن قالوا إن الواجب ليس مبمكن وخييل هلم أن غري امل
مل تلزمهم هذه احلرية فإم إذا أخذوا املمكن مبعىن أنه ال ضرورة  النظر فأخذوا املمكن يف القسمني على وجه واحد

 فنظروا هل الواجب ممكن وجدوا الواجب خارجاً عن املمكن ووجدوه ليس مبمكن وحينئذ مل يف وجوده وال عدمه

املمتنع بل ما ال ضرورة يف وجوده  لزم أن ما ليس مبمكن هو املمتنع ألن املمكن مل يكن ما ليس مبمتنع فيكون سلبهي
وال يف عدمه فيكون ما ليس مبمكن هو ما ليس بال ضرورة  وال يف عدمه فيكون سلبه سلب ما ال ضرورة يف وجوده

يس هو بال ضرورة ال يف وجوده وال يف عدمه ألن له مبمكن على الواجب إذ ل يف وجوده وال يف عدمه فصدق ليس
غري املمتنع فيصح على  الوجود، وأيضاً إن أخذوا الغري املمكن مبعىن املمتنع فلم مل يأخذوا املمكن مبعىن ضرورة يف

 عىن باملمكن غري املمتنع فليس جيب أن يكون ما  وذلك ألنه ملا-الواجب وال يلزمهم أن يقال فيمنك أن ال يكون

يلزم فيما هو غري ممتنع أن يكون غري ممتنع أن ال يكون فيجتمع من هذا أن  ميكن أن يكون ممكناً أن ال يكون فليس
مبعىن الضروري  يف املمكن العامي وال يقع يف اخلاصي، وأن غري املمكن اخلاصي ليس مبعىن املمتنع بل الواجب يقع

فرض حكمه من إجياب أو سلب موجوداً   بضروري احلكم ومىتإما يف الوجود وإما يف العدم، وأن املمكن ما ليس
 -احلال وإذا فرض يف االستقبال موجوداً مل يعرض منه حمال فيه حىت يقال إن رسم املمكن أنه ما ليس مبوجود يف

املانع عن كونه موجوداً صريورته واجاً يف وجوده فيجب أن يراعى هذا السبب يف  وذلك ألنه إن كان السبب
فيكون ممتنعاً ألن  لالوجود أيضاً فإنه إن فرض معدوماً يف احلال كان يف احلال واجباً يف ال وجوده كذلكا جانب

فالواجب احلايل ال يضر املمكن وإن ممكن الكون  واجب العدم هو املمتنع فإن كان االمتناع احلايل ال يضر املمكن
 أن ال يكون موجود الالكون لكن ممكن الكون فممكن أن ال يكون جيب إن كان جيب أن ال يكون موجود الكون

 .الالكون فممكن الكون جيب أن ال يكون على أصلهم موجود الالكون هو بعينه ممكن

 فصل يف الواجب واملمتنع وباجلملة الضروري
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ضروري يف  واملمتع بينهما غاية اخلالف مع اتفاقهما يف معىن الضرورة فذاك ضروري يف الوجود، وذا الواجب

منهما، فنقول إن احلمل الضروري على  لعدم، وإذا تكلمنا على الضروري أمكن أن ننقل البيان بعينه إىل كل واحدا
احلمل دائماً مل يزل وال يزل كقولنا اهللا تعاىل حي، والثاين أن  ستة أوجه تشترك كلها يف الدوام فأول ذلك أن يكون

دائماً   كل إنسان بالضرورة حيوان أي كل واحد من الناساملوضوع موجوداً مل تفسد كقولنا يكون ما دام ذات
يزل قبل كونه بعد فساده، واألول  حيوان ما دام ذاته موجوداً ليس دائماً بال شرط حىت يكون حيواناً مل يزل وال

إجياب أو سلب ضروري ويعمهما من جهة ما معىن واحد وهو  وهذا الثاين مها املستعمالن واملرادان إذا قيل
وإما مدة ما إن كانت الذات -موجودة إما دائماً إن كانت الذات توجد دائماً  ورة ما دامت ذات املوضوعالضر

الما دامت  وأما الثالث فأن يكون ذلك ما دام ذات املوضوع موصوفة بالصفة اليت جعلت موضوعة معها قد تفسد
يزل وال يزال، وال أيضاً ما دام  ئماً ملموجودة مثل قولك كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر بالضرورة أي ال دا

بقيت ومل تفسد لكن البياض زال عنها فقد توصف بأا  ذات ذلك الشيء األبيض موجوداً حىت تلك الذات إذا
أن هذه الضرورة تدوم ال ما دامت موجودة ولكن موصوفة بالبياض، وأما  ذات لون مفرق للبصر بالضرورة بل

ماش ما   احلمل موجوداً وليس له ضرورة بال هذا الشرط كقولنا إن زيداً بالضرورةذلك ما دام الرابع فأن يكون
الضروررة وقتاً معيناً عينه معيناً  دام ماشيا إذ ليس ميكن أن ال يكون ماشياً وهو ميشي، وأما اخلامس فأن تكون

ألربعة إذا مل يشترط فيها شرط ما  وهذه األقسام ا-وال وقتاً بعينه والسادس أن كون بالضرورة وقتاً ما وليس دائماً
ال جهة  يسمى مطلقاً وإن اشترطت فيها جهة الضرورة كان األوىل أن تكون اجلهة جزأ من احملمول فإن احلمل فيها

حمموالً بل مع زوائد وتلك  داخلة على احملمول وذلك ألن احملمول وذلك ألن احملمول يف ذلك ال يكون وحده
اجلهة على أا كالبعض منها، وأما يف املقدمة الضرورية  ل كشيء واحد ما مل تكن فيهاالزوائد مع احملمول ال تعق

 أن يقصد محله واجلهة ال تفعل فيه شيئاً بل يف الربط فيكون احملمول هو بذاته كمعىن فإن احملمول مستقل بنفسه يف

  واحد واجلهة داخلة عليه

 فصل يف متالزمات ذوات اجلهة

طبقات فطبقة هي هكذا واجب أن يوجد ممتنع أن ال يوجد ليس  م بعضها مقام بعض من هذهاملتالزمات اليت يقو
يوجد، ونقايض هذه متعاكسة أيضاً مثل قولنا ليس بواجب أن يوجد ليس مبمتنع أن ال  مبمكن باملعىن العام أن ال

يوجد ليس  تنع أنممكن أن ال يوجد العامي ال اخلاصي، وطبقة أخرى وهي هكذا واجب أن ال يوجد مم يوجد
ال يوجد ليس مبمتنع أن يوجد  مبمكن أن يوجد باملعىن العامي ال اخلاصي، وكذلك نقايضها، مثل ليس بواجب أن

احلقيقي وال ينعكس فيها إال شيئان فقط ممكن أن يكون  ممكن أن يوجد باملعىن العامي، وطبقة من املمكن اخلاصي
  يلزمهما من سائر اجلهات شيء لزوماً معاكساً وأما املمكن أن يكونمتعاكسان وال وممكن أن ال يكون ونقيضامها

ال تنعكس فإن واجباً أن يوجد  باملعىن العامي فال يلزمه ممكن أن ال يكون على ما أوضحناه قبل، وأما اللوازم اليت
س مبمتنع أن يوجد أن ال يوجد وممكن أن يوجد يلزمه لي يلزمه ليس مبمتنع أن يوجد وما يف طبقته مثل ليس بواجب
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ال يوجد وممكن أن يوجد العامي وليس مبمكن أن يوجد اخلاصي ألنه واجب ال  وما يف طبقته مثل ليس بواجب أن
مبمكن أن ال  مبمكن أن ال يوجد اخلاصي ألنه ممتنع أن ال يوجد اخلاصي ألنه واجب ال ممكن وليس ممكن وليس

املمتنع أن يوجد يلزمه سلب الواجب   وكذلك- قيقي أن ال يوجديوجد اخلاصي ألنه ممتنع أن ال يوجد ال ممكن ح
أعين املعدول واحملصل، واملمكن أن يكون احلقيقي يلزمه ممكن أن  أن يوجد وما يف طيقته وسلب املمكنني احلقيقني

 .طبقته وممكن أن ال يكون العامي وما يف طبقته ويتوصل من هذا إىل باق ما بقي يكون العامي وما يف

 يف املقدمة واحلدفصل 

وجعل جزء قياس، واحلد هو ما تنحل إليه املقدمة من جهة  املقدمة قول يوجب شيئاً لشيء أو يسلب شيئاً عن شيء
 .فال حمالة أنه ال يبقى إال موضوع وحممول ما هي مقدمة وإذا احنل الرباط

 فصل يف املقول على الكل

   
عليه احملمول والسلب  يت ليس شيء مما يقال عليه املوضوع إال ويقالاملقدمة اليت فيها مقول على الكل فهي ال وأما

 . وإما ممكنة-  وإما ضرورية-إما مطلقة-حبسبه، وكل مقدمة 

 فصل يف املطلقات

ورأي االسكندر وعدة من احملصلني أما األول فهو أا  وغريه" ثامسطيوس"مث " ثاوفرسطس"املطلقة فيها رأيان رأي 
للحكم أو إمكان للحكم بل أطلق إطالقاً فيجوز أن يكون احلكم موجوداً  ا جهة ضرورةهي اليت مل تذكر فيه

الفيلسوف يف  أن يكون احلكم موجوداً ال بالضرورة أي ال دائماً وليس يبعد أن يكون هذا رأي بالضرورة وجيوز
على فرس نائم وال شيء صادقتني كقولك  املطلقة على أن الفيلسوف جيوز أن تكون كليتان موجبة وسالبة مطلقتني

املطلق إىل احلكم الكلي السالب املطلق، وأصحاب هذا الرأي  مما هو فرس بنائم وأن ينقل احلكم الكلي املوجب
واجب ألن الفيلسوف قد يورد أيضاً يف املطلقات أمثلة ال جيوز فيها ذلك بل هي  يرون أن ذلك جائز وليس

هو أشدهم حتصيالً  منهم االسكندر وعدة من احملصلني من املتأخرين ممندائماً، وأما أصحاب الرأي الثاين و ضرورية
على أحدى اجلهات األربعة املذكورة بعد  فريون أن هذا النقل واجب يف املطلق هو الذي ال ضرورة يف حكمه إال

 ما دام املوضوع يكون احلكم فيه موجوداً بل وقتاماً وذلك الوقت أما اجلهتني األوليتني فكأن املطلق عند هؤالء ما
معني  أو ما دام احملمول حمكوماً به أوىف وقت-به كقولك كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر  موصوفاً مبا وصف

كالتنفس للحيوان،  ضروري كالكسوف للقمر والكون يف الرحم لكل إنسان أو يف وقت ضروري ولكن غري معني
بل وقتاماً لكل واحد خيصه وليس يبعد أن  ه اجلميع معاًوليس جيب أن يكون هذا الوقت وقتاً واحداً يشترك في

" الرأي املثامسوطي والرأي االسكندري"بتفصيل أحد الرأيني  يكون هذا الرأي رأي الفيلسوف، وحنن ال نشتغل
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 "ب ا"املطلق بالوجهني مجيعاً ويظهر لك ذلك إذا فصلنا احملصورات املطلقة فقولنا كل  على اآلخر بل تعترب أحكام

دائماً أو " ب"بأنه  سواء كان يوصف" ب"االطالق معناه أن كل واحد مما يوصف عند العقل أو الوجود بأنه ب
ال ندري مىت هو أعندما يوصف بأنه " ا" فذلك الشيء يوصف بأنه" ب"وقتاماً بعد أن ال يكون " ب"يوصف بأنه 

أما الرأي الثاين فال خيالف الرأي األول من على رأي ثافرسطس، و أوالً دائماً هذا- أو يف وقت آخر ودائماً " ب"
فإن  أن قولنا كل متحرك معناه كل ما يوصف بأنه متحرك ويوضع له كان دائماً أو وقتاً ما جهة املوضوع فال شك

مقوم للمعىن لكنهم خيالفون يف   واملدة أمر عارض للمعىن غري-معىن املتحرك يف الشيئني واحد وخيتلف مبدة الثبات
ما ميكن أن يفهم منه من غري شرط دوام أوال دوام البتة  مول ألن األولني أخذوا احلكم باحملمول أعمجانب احمل

كيف وصف به " بب"عندهم أن كل ما يوصف " ب ا"فيكون معىن قولنا كل  وهؤالء خصصوه بشرط الالدوام
قولنا ال   وكذلك- على ما قيلال بالضرورة بل وقتاماً" ا"فذلك الشيء موصوف بأنه -الضرورة  بالضرورة أو بغري

إما ال ندري " ا"إال ويسلب عنه  كيف وصف به" ب"على االطالق معناه أنه ال شيء مما يوصف بأنه " با" شيء من 
 .الكليتني كيف ومىت وإما سلبا يف وقت ما واجلزئيتان تعرفهما من

 فصل يف الضروريات

دائماً أو غري دائم فذلك الشيء " ب"العقل بأنه  ف عندبالضرورة معناه أن كل واحد مما يوص" ب ا"قولنا كل 
كقولك كل متحرك جسم بالضرورة وقولنا بالضرورة ال شيء من " ا"بأنه  دائماً ما دام عني ذاته موجودة يوصف

 كيفما وصف به بضرورة أو وجود غري ضروري إال ويسلب عنه" ب"ليس شيء مما يوصف بأنه  معناه أنه" ب ا"

واحد وهو أن اجلزئي ال   كل وقت ذاته فيه موجودة وأنت تعرف اجلزئيتني من الكليتني إال يف شيءيف" ا"دائماً 
طبيعته فإنه ميكن أن يكون بعض الناس مسلوباً عنه  جيعله دوام السلب واالجياب ضرورياً بل دواماً ال تستحقه

وال كذلك يف الكليات فإا ما مل تستحق موجودة ولكنه باتفاق ليس باستحقاق  الكتابة أو موجبة له ما دامت ذاته
وهذه -هو باملطابقة  السلب أو االجياب مل تكن القضية موثوقاً بصدقها بل ال تكون صادقة ألبتة فإن الصدق دوام

قضية حمموهلا ممكن وزماا مستقبل بأا صادقة أو  املطابقة ال تتحقق إال فيما جيب الدوام له بل حنن ال حنكم يف
 .ختالفه  مل تطابق الوجود وملكاذبة ما

 فصل يف املمكنات

   
فمعىن قولنا  املمكن فهو الذي حكمه من سلب أو إجياب غري ضروري وإذا فرض موجوداً مل يعرض منه حمال أما

عليه غري ضروري وإذا فرض هذا  "ا"كيف كان فإن إجياب " ب"باالمكان أن كل واحد مما يوصف بأنه " ب ا"كل 
وفرق بني قولنا بالضرورة : فاعرف السالبة الكلية واجلزئيتني  مل يعرض منه حمال، وعلى هذا القياساالجياب حاصالً

بالضرورة  بالضرورة فاألول سالبة ضرورية، والثاين سالبة الضرورة لكنه قد يظن أن قولنا ليس ليس ويب قولنا ليس
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ميكن أن ال باملعىن املتعارف عند العامة دون  ا يلزمهيلزمه ميكن أن ال، وال مييزون يف ذلك بني العامي واخلاصي، وإمن
قولنا باإلمكان ليس وقولنا ليس باالمكان، فاألول سالبة ممكنة، والثاين  وكذلك فرق-املصطلح عليه عند اخلاصة 

مكن يلزمه إذا كان امل االمكان لكنه يظن أن سالبة االمكان كقولنا ليس مبمكن يلزمه بالضرورة ال وذلك إمنا سالبة
أن يلزمه ضرورة ولكن ال لوجود دون عدم وال  باملعىن العامي دون اخلاصي، وأما املمكن اخلاصي فإذا سلب وجب

فهو إما ضروري الوجود وإما ضروري الالوجود وليس يتعني أحدمها  لعدم دون وجود فإن ما ليس مبمكن حقيقي
  اجلهة قعهم يف خطأ كبري استمروا عليه يف أحكام ذواتاملنطقيني ذه األحوال واختالفها أو بعينه، وجهل مجاعة من

 فصل يف القضيتني املتقابلتني

بالسلب واالجياب وموضوعهما وحمموهلما واحد يف املعىن، واالضافة،  والقضيتان املتقابلتان مها اللتان ختتلفان
ههنا  ب فكان لزيد ومل يكنواجلزء، والكل، واملكان، والزمان، والشرط، حىت إن كان هناك أ والقوة، والفعل،

أسود من بعض آخر، أو كان  لعمرو، أو كان هناك أب بالقوة ومل يكن ههنا بالفعل أو كان ههنا أسود الكل أو
أو غري ذلك الزمان بعينه أو كان هناك مثالً أنه  هناك شيء يف زمان ماض ومل يكن ههنا يف زمان حاضر أو مستقبل

  متحرك على الفلك مل حيصل التقابل نهمتحرك على األرض ومل يكن ههنا أ

 فصل يف التناقض

باالجياب والسلب تقابالً جيب عنه لذاته أن يكون إحدامها صادقة  والقضيتان املتقابلتان بالناقض مها اللتان يتقابالن
  أنيكون كذلك إذا متت فيهما شرائط التقابل اليت يف املخصوصات ويف احملصورات زيادة واألخرى كاذبة وإمنا

يف محل املمكن كقولنا كل  يكون إحدامها كلية واألخرى جزئية، فإن كانتا كليتني وتسميان متضادتني كذبتا مجيعاً
جزئيتني وتسميان الداخلتني حتت التضاد صدقتا مجيعاً   وإن كانتا-إنسان كاتب، وليس وال واحد من الناس بكاتب

بعض الناس بكاتب، واملخصوصات ليس يف تناقضها شرط الناس كاتب وليس  يف ذلك احلمل بعينه كقولنا بعض
منهما  محل املمكن املستقبل ال يتعني الصدق والكذب يف أحد طريف التقابل وإن كان ال خيرج غري تقابلها ويف

من حيث نفس القولني كان   زيد ليس ميشي، فلو كان أحد هذين يف الوقت صدقا واآلخر كذبا- كقولك زيد ميشي
واجباً ال ممكناً وارتفع االختبار واالستعداد وبطلت طبيعة  كون ال حمالة واآلخر ال يكون فيكون األمرأحد األمرين ي

  املمكن مجلة

 فصل يف عكس املطلقات

   
 -والكذب حبالة تصبري املوضوع حمموالً واحملمول موضوعاً مع بقاء السلب واالجياب حبالة والصدق العكس هو

" ا ب"صدق ال شيء من " ب ا"ال شيء من   املطلقة تنعكس مثل نفسها فإنا إذا قلناواملشهور أن السالبة الكلية
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ولنفرض ذلك البعض شيئاً معيناً وليكن " ا ب"أن بعض  وليصدق نقيضه وهو" ا ب"وإال فليكذب ال شيء من 
-ف هذا خل" ب ا"وكان ال شيء من " ا"فيكون ذلك الباء " ب"و " ا ج"فيكون ذلك الشيء الذي هو " ج"

 ال يصح هذا العكس يف كل ما يعد يف املطلقات بل يف مطلقة ليس شرط صحة احللق الضرورة واحلق يف هذا هو أنه

يصح معه احللق جهة  فيها زماناً خمتلفاً يف األشخاص بل معىن غري الزمان، ومآل ذلك أن يكون الشرط الذي
متنقل متغري فإنك إن أحلقت به جهة الضرورة   كلالضرورة شرط ما دام املوضوع موصوفاً مبا وضع معه مثل قولنا

موصوفاً بأنه منتقل ورمبا مل يصدق أن تقول ما دام موجود الذات ففي  وجب أن تقول بلسانك أو يف نفسك ما دام
يلزم هذا العكس ويف مثلها إذا صدق ال شيء كذب بعض وإذا صدق بعض كذب ال شيء من  مثل هذه املطلقات

الواجب عن نفس  ينه بل مطلقاً، وأمثال هذه هي املستعمالت يف العلوم وإن كانت أخص مناشتراط زمان بع غري
األمثلة اليت يوردها املعلم األول مما  اللفظ فإن مل تكن هكذا فليس جيب أن تنعكس الكلية السالبة املطلقة مثل

وكقولنا ال شيء من -سكونه احليوان مبتحرك باالرادة أي يف وقت  السلب فيه يف زمان ما كقولنا ال شيء من
أا ال   فهذه ال تنعكس ألبتة، أما املوجبة الكلية فال شك-يأخذ هذه وأمثاهلا سوالب مطلقة احليوان بنائم فإنه

إنسان، ولكن تنعكس  تنعكس كلية موجبة فليس إذا صدق قولنا إن كل إنسان متحرك يصدق أن كل متحرك
وإال " ا ب"فبعض " ب ا"فهو أنه إذا كان كل  تمر على الشرط املذكور لهجزئية موجبة، أما البيان املشهور واملس

هذا خلف، وأما البيان احلقيقي الذي جيري يف كل مادة " ب ا"كل  وكان" ب ا"فال شيء من " ا ب"فالشيء من 
 "واج فج ب "وليكن ذلك الشيء " ا"وهو " ب"فنفرض شيئاً بعينه هو " ب ا"إذا كان كل  فباالفتراض وهو أنه

املعىن األعم الذي ال ميتنع  مث املشهور أن هذا العكس مطلق وجيب أن يكون مطلقاً على" ج"وهو " ب"فألف ما هو 
باالرادة وجودا وكل أو بعض املتحرك باالرادة حيوان  أن يكون ضرورياً مثل قولنا كل حيوان متحرك حركة

لق مطلقاً ملا أوضحناه، واجلزئية املوجبة املطلقة فليس جيب أن يكون عكس املط ضرورة، وأما على الرأي الثاين
الناس كاتب وبعض  مثل نفسها وبياا املشور واحلقيقي على مثال بيان املوجبة الكلية، ومثال ذلك بعض تنعكس

قولنا ليس كل إنسان كاتباً وصدق جيب أن   والسالبة اجلزئية املطلقة ال تنعكس فليس إذا صح- الكاتب انسان
 .عض الكاتب بانسانيصدق ليس ب

 فصل يف عكس الضروريات

فبالضرورة ال " ب ا"فإنه إذا كان بالضرورة ال شيء من  والسالبة الكلية الضرورية تنعكس مثل نفسها سالبة كلية
" ب"صار " ا"حىت يكون يف وقت ما صار " ج"وليكن ذلك " ب"يكون ألف ما  وإال فيمكن أن" ا ب"شيء من 

البيان  هذا حمال والكلية املوجبة الضرورية تنعكس جزئية موجبة مبثل" ا" ذلك الباء فيكون" ا ب و"فيكون هو 
مطلقاً لكان عكسه وهو داخل  الذي سلف يف املطلقة لكنه يف املشهور جيب أن يكون عكسه ضرورياً ألنه لو كان

ة فليس جيب أن يكون وأما يف احلقيق-بالضرورة  مطلقاً وكان الكل" ب ا"يف األصل األول مطلقاً فكان بعض 
ال يلزم هذا البيان ولكن الصحيح أن عكس الضروري رمبا كان مطلقاً  عكس املطلق مطلقاً ال ضرورة فيه ولذلك
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 كاتب إنسان، مث تقول بعض الناس كاتب وذلك ال بالضرورة اليت إياها تريد بل إن كان كقولك بالضرورة كل

نقصد من الضرورة مثل   بعض الناس كاتب ما دام كاتباً ولسناوال بد فبضرورة أخرى تصح على كل ممكن مثل أن
اجلزئية السالبة الضرورية فال تنعكس ألنك تقول  هذا، واجلزئية املوجبة الضرورية بياا مثل بيان الكلية، وأما

 .تقول بالضرورة ليس كل إنسان حبيوان بالضرورة ليس كل حيوان إنساناً وال

 فصل يف عكس املمكنات

   
يكون أحد من الناس كاتباً  الكلية السالبة املمكنة احلقيقية فإا ال تنعكس مثل نفسها فإنك تقول ممكن أن ال اوأم

يظن يف املشهور أا تنعكس جزئية والسبب يف ذلك  وال تقول ممكن أن ال يكون أحد من الكاتب إنساناً ولكنه قد
وهو ينعكس إىل أنه ميكن " ب ا"لنا ميكن أن يكون كل يصدق معه قو" ا ب"أن قولنا ميكن أن ال يكون شيء من 

 وحنن سنبني" ا ب"كما نذكره بعد، مث ظنوا أن هذا العكس يلزمه ميكن أن ال يكون بعض  "ا ب"أن يكون بعض 

فيمتنع عكس هذه املقدمة  أن هذا العكس ممكن باملعىن العامي ال اخلاصي فال يلزمه النقل إىل السلب، وأما احلق
أن تقول ميكن أن ال يكون كل أو بعض الكتاب  ا قلت ميكن أن ال يكون أحد من الناس كاتباً فليس لكفإنك إذ

الكلية املوجبة املمكنة فاملشهور أا تنعكس جزئية موجبة ممكنة حقيقية فإنه  إنساناً وال تلتفت إىل ما يتكلفون، وأما
فبالضرورة ال  "ا ب" وإال فبالضرورة ال شيء من باالمكان احلقيقي" ا ب"باالمكان فبعض " ب ا"كل  إذا كان

باالمكان احلقيقي وجب بالضرورة ال  "ا ب"هذا حمال، وأما احلق فيوجب أنه ليس إذا كذب بعض " من ب ا"شيء 
على ما قلنا وإمنا جيب أن يصدق إذا كذب قولنا بعض " ب ا"بل رمبا كان بالضرورة كل أو بعض " ا ب"شيء من 

احلق أن عكس املمكن احلقيقي املوجب ممكن عامي جيوز أن يكون ضرورياً وجيوز أن  العامي لكنباالمكان " ا ب"
كحال الكلية املوجبة  ممكناً حقيقياً، وأما اجلزئية املوجبة املمكنة فإن حال عكسها يف املشهور والتحقيق يكون

 أا تنعكس مثل نفسها للسبب املذكور يف املمكنة فيظن املمكنة والبيان ذلك البيان بعينه، وأما اجلزئية السالبة
 .مينع عكسها مبثل ما بيناه يف الكلية الكلية السالبة إال أن احلق

 فصل يف القياس

بالعرض قول آخر غريها اضطراراً ومعىن لزم أنه حيصل  القياس قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاا ال
  املقدمات وشكلها حىت إن كان بيناً بنفسه وعمل عليه قياس من مقدماتللتصديق بتلك التصديق به ويستفاد الزماً

 .مثله يف البيان مل يكن ذلك قياساً حقيقياً

 فصل يف القياس الكامل وغري الكامل
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ما يلزم عنه بيناً عن وضعه فال حيتاج إىل أن نبني أن ذلك الزم عنه،  القياس الكامل هو القياس الذي يكون لزوم
أن نبني ذلك  هو الذي يلزم عنه شيء ولكن ال يكون بيناً يف أول األمر أن ذلك يلزم عنه بل إذا أريد لوالغري الكام

عكسه أو تعيني شيء منه وافتراضه على  نبني بشيء آخر لكنه غري خارج من مجلة ما قيل بل إما نقيض ما قبل أو
 .كل ما نوضح

 فصل يف القياس االقتراين واالستثنائي

ويسمى قياساً اقترانياً -وال نقيضه مقوالً فيه بالفعل بوجه ما بل بالقوة   يكون ما يلزمه ليس هوالقياس إما أن
فيه  جسم مؤلف وكل مؤلف حمدث فكل جسم حمدث، وإما أن يكون ما يلزمه هو أو نقيضه مقوالً كقولك كل

فهي قائمة  بذاا لكن هلا فعل بذاا مةبالفعل ويسمى قياساً استثنائياً كقولك إن كانت النفس هلا فعل بذاا فهي قائ
 .بذاا

 فصل يف أجزاء القياسات االقترانية وأشكاهلا

   
ومن شأن  اقتراين فإمنا يكون عن مقدمتني تشتركان يف حد وتفترقان يف حدين فتكون احلدود ثالثة كل قياس

الالزم مثل قولنا كل جسم مؤلف  واملشترك فيه أن يزول عن الوسط ويربط ما بني احلدين اآلخرين فيكون ذلك ه
ومؤلف وحمدث واملؤلف مكرر متوسط واجلسم  وكل مؤلف حمدث فكل جسم حمدث واحلدود الثالثة جسم

فاملتكرر يسمى حداً أوسط والباقيان يسميان الطرفني والرأسني والطرف  واحملدث مل يتكررا والالزم هو جمتمع منهما
 ى الطرف األكرب والذي نريد أن يصري موضوع الالزم يسمى الطرفيصري حممول الالزم يسم الذي نريد أن

الصغرى وتأليف صغرى  األصغر واملقدمة اليت فيها الطرف األكرب تسمى الكربى واليت فيها الطرف األصغر تسمى
يلزم عنها لذاا قول آخر يسمى قياساً  وكربى يسمى قرينة، وهيئة االقتران تسمى شكالً والقرينة اليت

يساق إليه القياس يسمى مطلوباً فإذا لزم مسي نتيجة، واحلد  والالزم ما دام مل يلزم بعد بل" لوجسموسوسو"
مقدمة وموضوعاً يف األخرى مسي ذلك االقتران شكالً أوالً وإن كان حمموالً فيهما  األوسط إن كان حمموالً يف

ال قياس عن جزئيتني  تشترك األشكال كلها يف أنهشكالً ثانياً، وإن كان موضوعاً فيهما يسمى شكالً ثالثاً و يسمى
وال عن صغرى سالبة كرباها جزئية والنتيجة تتبع  وتشترك ما خال الكائنة عن املمكنات يف أنه ال قياس عن سالبتني

 .واجلزئية، ويف الكيف أعين االجياب والسلب، مث خيص كل شكل شرائط أخس املقدمتني يف الكم أعين الكلية

 ب الشكل األول من املطلقاتفصل يف ضرو

من " الضرب األول"كرباه كالً وصغراه موجباً فيكون ال حمالة قرائنه أربعاً  فالشكل األول إمنا ينتج فيه ما كان
وكقولك كل  "ج ا"فهو قياس كامل على أن كل " ب ا"وكل " ج ب"موجبتني ينتج كلية موجبة مثاله كل  كليتني
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وكلية سالبة كربى  من كلية موجبة صغرى" والضرب الثاين"م حمدث جسم مؤلف وكل مؤلف حمدث فكل جس
وكقولك " ج ا"الكامل على أنه ال شيء من  فهو القياس" ب ا"وال شيء من " ج ب"ينتج كلية سالبة مثاله كل 

من موجبتني " والضرب الثالث"أنه ال شيء من األجسام بقدمي  كل جسم مؤلف وال شيء مما هو مؤلف بقدمي ينتج
" ج ا"فهذا قياس كامل على أن بعض " ب ا"وكل " ج ب"موجبة كقولك بعض  لصغرى جزئية ينتج جزئيةوا

موجبة  من جزئية" والضرب الرابع"القائل بعض الفصول االبعاد وكل بعد كم فبعض الفصول كم  ومثاله قول
" ج ا" ينتج ليس كل "ا ب"وال شيء مما هو " ج ب"صغرى وكلية سالبة كربى ينتج سالبة جزئية كقولك بعض 

بكيف، وسائر االقترانات اليت لك أن تعرفها  مثاله بعض الفصول الكم وال شيء مما هو كم بكيف فال كل فصل
بعينه بل إذا صدق مجع طرفيها على االجياب يف مادة وجدت مادة أخرى إمنا  بالعدد بعد هذه األربعة ال تنتج شيئاً

ينتج مجيع  ون االقتران واحداً بعينه، مث قد علمت أن الشكل األولمجع الطرفني على السلب ويك يصدق فيها
 .املطالب احملصورة األربع وما مل يكن فيه جزئي فال ينتج جزئياً

 فصل يف الشكل الثاين من املطلقات

   
ف كان لألخرى يف الكي الشكل الثاين فاملشهور فيه أنه مهما كانت الكربى فيه كلية واحدى املقدمتني خمالفة وأما

إذا مل تكن بالشرط املذكور حبيث ينعكس كليها على  منتجاً ولو من املطلقات، وأما احلق فيوجب أن السالبة املطلقة
 الشكل الثاين من املطلقتني نتيجة كما ال يلزم من املمكنتني فيه على ما نبني فيهما نفسه يف املذهب احلق مل يلزم يف

من كليتني والكربى سالبة   علم آنفاً أن قياساته غري كاملة، فالضرب األولوالذي يكون حبيث يلزم عنه نتيجة فقد
ألنا أخذنا السالبة الكلية املطلقة " ج ا"من  فنقول إنه ينتج ال شيء" ا ب"وال شيء من " ج ب"مثل قولك كل 

تبني حبكم الشكل األول وقد " ج ا"فال شيء من " ج ب"وكان كل  "ب ا"حبيث تنعكس فيصري وال شيء من 
 على ما فرضنا من أن الكلية السالبة تكذب" ج ا"كان بعض " ج ا"يصدق قولنا ال شيء من  باخللف وهو أنه إن مل

" ج ب"الكربى كان ال كل  حبكم" ا ب"وال شيء من " ج ا"معها اجلزئية املوجبة للشرط املتقدم فإذا كان بعض 

كليتني والصغرى منهما سالبة مثل قولك ال شيء  نحبكم الصغرى هذا حمال، والضرب الثاين م" ج ب"وكان كل 
ينتج ال " ب ج"وال شيء من " ا ب"ولنعكس الصغرى ونقول كل  "ج ا"فال شيء من " ا ب"وكل " ج ب"من 

فبعض " ا ب"وكل " ج ا"وللبيان باخللف نقول إنه إن كان بعض " ج ا"شيء من  وينعكس إىل ال" ا ج"شيء من 
ج "بعض  الث من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كربى ينتج جزئية سالبة مثالهخلف، والضرب الث هذا" ج ب"

وال شيء من " ج ا"كان كل  يتبني بعكس الكربى وباخللف أيضاً ألنه إن" ج ا"فليس كل " ا ب"وال شيء من " ب
الرابع من جزئية سالبة صغرى وكلية  هذا خلف، والضرب" ج ب"وكان بعض " ج ب"فال شيء من " ا ب"

وال يتبني بالعكس ألن " ج ا" فليس كل " ا ب"وكل " ب ج"موجبة كربى تنتج جزئية سالبة مثل قولك ليس كل 
والكربى تنعكس جزئية وإذا أضيفت إىل الصغرى كانتا جزئيتني وال ينتجان بل  الصغرى سالبة جزئية ال تنعكس

شيء من  فيكون ال" د" "ب"وليس " ج"نأخذ االفتراض بدل العكس ههنا بأن نفترض البعض الذي هو  جيب أن
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ويتبني أيضاً " ج ا"كل  فليس" د ا"وال شيء من " ج د"مث نقول بعض " د ا"فال شيء من " ا ب"وكل " د ب"
فهذه هي الضروب املنتجة وما " ج ب" وكان ليس كل" ج ب"فكل " ا ب"وكل " ج ا"باخللف أنه إن كان كل 

 .األول لشكلبعدها عقيم للسبب املذكور يف مثلها من ا

 فصل يف الشكل الثالث من املطلقات

يف االنتاج أن تكون الصغرى موجبة مث ال بد من كلية يف كل شكل  وأما الشكل الثالث من املطلقات فإن شرائطه
 "ج ا"فبعض " ب ا"وكل " ب ج"األوىل من كليتني موجبتني ينتج جزئية موجبة كقولك كل  فتكون قرائنه ستة،

فال شيء " ب ج"وكل  "ج ا"ى ورد القرينة إىل ثالث األول وباخللف ألنه إن كان ال شيء من يتبني بعكس الصغر
جزئية وتبني بعكس الصغرى أو باخللف،  هذا خلف، والثانية من كليتني والكربى سالبة ينتج سالبة" ب ا"من 

وعلى حنو بيانه، والرابعة ينتج جزئية موجبة كالضرب األول  والثالثة من جزئية موجبة صغرى وكلية موجبة كربى
" ج ا"ينتج بعض " ب ا"وبعض " ب ج"موجبة جزئية ينتج جزئية موجبة مثاهلا كل  من صغرى موجبة كلية وكربى

فهذا  "ج ا"مث تنعكس فبعض " ا ج"بأن تعكس الكربى وجتعلها صغرى وتقرن ا الكربى فنتج بعض  ويتبني
على الرأي الثاين فال يتبني  وأما إن كانت مطلقة-ى الرأي األول بالعكس الثاين يصح إن كانت النتيجة مطلقة عل

 بل باالفتراض -الثاين مطلقة به بل مطلقة بالرأي األول ذا العكس فإنه ال جيب أن يكون عكس املطلقة بالرأي
بة صغرى وقد تبني أن هذا الضرب منتج بطريق اخللف أيضاً، اخلامسة من كلية موج :على ما سنبينه يف مواضع أخر

الثاين ولكن باالفتراض  سالبة كربى تنتج جزئية سالبة وال ميكن أن نتبني بالعكس مبثل ما قلناه يف رابع وجزئية
" د ا"وال شيء من " ج د"فبعض " د ب"وبعض " ب ج"فيكون كل " ا د"وليس " ب"فليكن البعض الذي هو 

وكان " ب ا"فكل " ب ج"وكل " ج ا" بل كان كل يكن كذلك وقد تبني أيضاً باخللف ألنه إن مل" ج ا"فليس كل 
من صغرى جزئية موجبة وكربى كلية سالبة يتبني بعكس الصغرى وباخللف  هذا خلف، والسادسة" ب ا"ليس كل 

مطلوباً  وقد تبني لك أن هذا الشكل ال ينتج: فهذه الضروب هي املنتجة وما بعدها عقيمة- سالبة  أن النتيجة جزئية
 .ج اجلزئي وإن مل تكن فيه مقدمة جزئيةكلياً وإمنا ينت

   

 فصل يف التأليف من الضروريات

املطلقني يف االنتاج ويف الكمال إال جبهة الضرورة يف املقدمات  أما الشكل األول من الضروريتني فال خيالف
االنتاج بالرد   تصحيحالشكالن اآلخران منهما فال خيالفان أيضاً نظريمها من املطلقات يف االنتاج ويف والنتيجة، وأما

الثالث كانا إمنا يتبينان يف املطلقتني باالفتراض  إىل األول إال يف شيئني أحدمها اجلهة، الثاين أن رابع الثاين وخامس
إن رفعنا الضروري السالب وجب أن نضع املوجب الذي يقابله ممكناً عامياً ال  وههنا قد يتعذر ذلك فإنا-واخللف 

مل نعرف بعد أن   باملقدمة األخرى ليتبني اخللف كان االقتران من ممكن عامي ومن ضروري وحننفإذا قرناه حقيقياً
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فإنا مل نعرف بعد هذا االختالط الذي من  هذا االقتران ماذا ينتج وال أن وضعنا املمكن كاملوجود نفع ذلك أيضاً
 فإن أحد قياسي االفتراض قد فأما إذا استعملنا االفتراض وجودي ومن ضروري فكيف نعرف ما عرض من ذلك

القياس الثاين فيكون من وجودية وضرورية وذلك جمهول وأنت تعلم أن كل افتراض  يكون من ضروريتني، وأما
فرجعنا إىل األمور  يتم بقياسني قياس من الشكل بعينه وقياس من الشكل األول ولكن إذا تركنا هذا املأخذ فإمنا

يف الشكل االول وإن مل ينبه عليه بعد  الط من وجودي صغرى وضروري كربىأنفسها حيق لنا أن نعلم أن االخن
منتج ألن الشكل األول بني األنتاج فليس قياساً غري كامل حىت حنتاج  معنا هو قياس كامل ال حيتاج أن ندل على أنه

 .ما  فلنبنيمنتج فحينئذ جند سبيالً إىل استعمال وجهي اخللف واالفتراض يف هذا البيان أن ندل على أنه

 فصل يف اختالط املطلق والضروري يف الشكل األول

 والضروري يف الشكل األول هو على ما يراه املعلم األول أن العربة بالكربى فإن كانت أن احلق يف اختالط املطلق

ضرورية فألن فيه وأما يف ال مطلة فالنتيجة مطلقة مثلها وإن كانت ضرورية فالنتيجة مثلها، أما يف املطلة فال شك
" لب"ويوضع " بب"معناه أن كل واحد مما يوصف  "ب ا"أو بالضرورة ال شيء من -بالضرورة " ب ا"قولنا كل 

" ا"بالضرورة دائماً أو ال دائماً فذلك الشيء موصوف دائماً يف كل وقت بأنه  وقتاً ما بالضرورة أوال" ب"ويكون 

احلكم،  كيف وصفت به داخلة يف هذا" بب"املوصوفة " ج "فيكون" ا"موصوف وال يف وقت البتة بأنه  أو غري
ذات املوضوع موصوفاً مبا  وههنا شيء جيب أن يعلم وهو أنه إذا كانت الكربى مطلقة ووقت إطالقها ما دام

فههنا قد " ا"فج دائماً " ا"فهو " ب"ما دام " ب" دائماً وقد وضع أن" ج ب"وصف به فالنتيجة تكون ضرورية ألن 
 .مطلقة نتيجة ضرورية والكربىتكون ال

 فصل يف اختالطهما يف الشكل الثاين

هو أن العربة للسالبة اليت تصري كربى األول بعكس أو افتراض وأن  وأما الشكل الثاين فإن الظاهر واملشهور
نا فاحلق قل جلهتها بناء على أن السالبة املطلقة تنعكس مثل نفسها من كل وجه وقد قلنا يف ذلك ما النتيجة تابعة

إن كانت املطلقة حبيث تصدق ضرورية  يوجب فيها ما ال جيب أن نستحي منه وهو أن النتيجة دائماً ضرورية، فأما
دائماً " لب"ملا اختلفا يف أن أحدمها موضوع " ا"و  "ج"فال خفاء به وإن كانت حبيث تكذب ضرورية فألن 

 اداً على فهم املتعلم وإذا مل يقتنع ذا القدر فلرجع إىلالقدر من البيان اعتم بالضرورة وجيب أن نقتصر على هذا

هذا البيان بعينه أن هذا  الكتب الكبرية اليت استقصينا فيها هذا الباب وغريه مبقدار الطاقة، ولنا أن نبني من
طلق وتكون النتيجة سالبة ضرورية وذلك ألن امل االختالط ينتج وإن كان من سالبتني أو موجبتني يف هذا الشكل

مبرتلة واحدة مث إذا اختلف نسبة احملمول إىل الطرفني يف الدوام والالدوام  الذي يكون حقيقياً صرفاً فسلبه وإجيابه
 .يف االجياب والسلب كان بينهما خالف ضروري وإن اتفقت

 فصل يف اختالطهما يف الشكل الثالث
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كانت ضرورية فالنتيجة  انتا كليتني موجبتني فأيتهماالشكل الثالث فإن املشهور من حاله أن املقدمتني إذا ك وأما

فتنتج ضرورياً فإن احتجت إىل عكس إن كان  ضرورية ألن لك أن تعكس املطلقة منهما وجتعلهما صغرى األول
منع احلق هذا العكس وفرغنا منه، واحلق أن النتيجة تتبع الكربى  عكس الضروري يف املشهور ضرورياً ولكن قد

هذا  الكليتني سالبة فال خالف يف أن االعتبار ا، وإن كانتا جزئية وكلية فاملشهور يف ى منفإن كانت الكرب
وإن كانت جزئية وتبني  الشكل والثاين أن النتيجة ال تكون ضرورية يف حال واحلق يوجب أن العربة للكربى

" البا"، ولنفرض البعض من النتيجة ضرورية والكربى جزئية سالبة ضرورية فنقول إن-باالفتراض فلنبني ذلك 

وهكذا يتبني إذا جعلت الكربى " ا"ليس " ج"فبالضرورة بعض  "د ا"فبالضرورة ال شيء من " ا د"الذي ليس 
 .جزئية موجبة ضرورية

 فصل يف التأليف من املمكنتني يف الشكل األول

 إال إذا كانت الصغرى ممكنة الشكل األول فمثل القياس من مطلقتني فيه يف كل شيء أما القياس من ممكنتني يف
قوة املوجبة فتنتج موجبة  فإنه يكون منه قياس ولكن غري كامل وتبني بردها إىل املوجبة فإن املمكنة السالبة يف سالبة

االنتاج ههنا هو يف الكم أعين كلية الكربى ال الكيف حىت أنه  مث تنتقل تلك املوجبة إىل السالبة فالشرط املراعى يف
 .سالبتني  باالنتاج عنال بأس فيه

 فصل يف اختالط املمكن واملطلق يف الشكل األول

موضوعة " ج"الشكل األول فال شك أن الكربى إذا كانت ممكنة فالنتيجة مثلها ألن  أما اختالط املمكن واملطلق يف
مكان، وأما باال حممولة عليها باالمكان فتكون األلف حممولة على اجليم كذلك" ا"موضوعة أللف و" ب" و" لب"

موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وذلك ألنا إن  إن كانت مطلقة صرفة ال ضرورة فيها البتة فال خالف أا إن كانت
كان الصادق إما ضرورة إجياب وإما ضرورة سلب فلنضع أوالً ضرورة  وضعنا أن النتيجة املمكنة احلقيقية كاذبة

إن كذبنا ولكن يكون كذبنا غري حمال، فنقول بالضرورة ليس املمكنة مطلقة موجودة و السلب ولنجعل الصغرى
والقياس منتج  باالمكان هذا كذب حمال" ج ا"وكان كل " ب ا"فبالضرورة ليس بعض " ج ب"وكل " ج ا" بعض

احملال ممكن يف وقت ما أن يوجد ويوجد ال  واحدى املقدمتني كذب غري حمال فال يلزم منه حمال ألن الكذب الغري
هو دون ما يلزمه فليس ذلك الزماً له، وإذا كان يوجد يف حال فليس  ينئذ ما يلزمه معه ألنه إن كان يوجدحمالة ح

كاذبة،  الغري احملال ال يلزم منه حمال فبقي أن يكون لزومه بسبب الضرورية السالبة فهي بكذب حمال فالكذب
" ج ب"بالضرورة وكل " ج ا"بعض   أيضاً فنقولولنجعل أيضاً الضرورية إجيابية وقد بينا حنن أن النتيجة ضرورية

بالضرورة هذا خلف، فإذاً النتيجة ممكنة حقيقية إال أن تكون  "ب ا"بالوجود الناشئ من الفرض اجلائز فينتج بعض 
األول فحينئذ قد تنتج مطلقة على ذلك الرأي ألنا سنبني أن الكربى الضرورية مع  الكربى مطلقة على الرأي
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املطلق الذي  ة تنتج ضرورية فتكون تارة تنتج ضرورية وتارة تنتج غري ضرورية فيكون الالزم هواملمكن الصغرى
وتارة تكون ممكنة حقيقية وقد -عامة تارة  يعمهما، وأما إذا كانت الكربى سالبة مطلقة فاملشهور أن النتيجة ممكنة

ء مما يتفكر بغراب فبالضرورة ال شيء من يتفكر بالضرورة وال شي تنتج أيضاً ضرورية كقولنا كل إنسان ميكن أن
كانت  التحقيق فإن هذا أيضاً إمنا يكون إذا كانت املطلقة على حسب الرأي األول، وأما إن الناس بغراب، وأما يف

كانت املطلقة موجبة ألنه إن مل  مطلقة صرفة مل تنتج إال ممكنة حقيقية وبنحو من ذلك البيان بعينه الذي قيل حيث
صادقاً فليكن ضرورة كون أو ال كون ونعمل ما عملناه هناك،  "ج ا" ال ضرورة يف أن يكون أو ال يكون يكن قولنا

 .املشهور فإنه ال يالئم املطلق على الرأي الثاين ألن كربا ضرورية وأما املثال الذي أورد يف

 فصل يف اختالط املمكن والضروري يف الشكل األول

   
" ج"ممكنة ألن  يف الشكل األول فإن كانت الكربى ممكنة فال شك أن النتيجةاختالط املمكن والضروري  أما

-موضوعة أللف فيكون ألف حممولة على اجليم باالمكان" ب"و" لب"موضوعة  وأما إن كانت ضرورية فاملشهور  
" ج ا"بعض فإذاً بالضرورة ليس " ج ا"ميكن أن يكون كل  أا إن كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وإال فليس

هذا خلف، وأما يف " ب"وكان ممكناً أن يكون كله " ج ب"فبالضرورة ليس بعض  "ب ا"وكانت بالضرورة كل 
واحلقيقة توجب أن  فليس اخللف خبلف فإن نقيض تلك النتيجة ليس مبمكن عامي حىت يلزمه بالضرورة ال التحقيق

باالمكان احلقيقي أنتج على ما " ج ب"كل  يقي وكانباالمكان احلق" ج ا"النتيجة ضرورية ألنا إن وضعنا أن كل 
 ولنبني هذا بوجه -هذا خلف" ا"وهو بالضرورة " ا"فأمكن أن ال كون  باالمكان احلقيقي" ب ا"نبنيه بعد أن بعض 

دائماً هو  فذلك الشيء" ب"بالضرورة أي كل ما يقال له " ب ا"األفهام فنققول إنه إذا كان كل  آخر أقرب إىل
فإنه " ب"ما " ج"موجودة فإذا صار " ب" املوصوفة بأا" ج"ال ما دام ذات " ا"كان دائماً " ب"إذا قيل له فج " ا"

عنه واملثال لتقرير هذا قولنا كل إنسان ميكن أن " ب"زوال  وكذلك بعد كونه وبعد" باء"قبل كونه " ا"كون 
ذا كانت الكربى سالبة ضرورية فاملشهور بالضرورة فكل إنسان جسم بالضرورة، وأما إ يتحرك وكل متحرك جسم

 .دائماً ملا بيناه ينتج ممكنة عامية فتارة تصح ممكنة حقيقية وتارة تصح مطلقة واحلق أن النتيجة ضرورية أنه

 فصل يف املمكنتني يف الشكل الثاين

 كاحليوان على ميكن أن تكون طبيعتان حتمل إحدامها على األخرى ال قياس يف الشكل الثاين عن ممكنتني فإنه
 إحدامها شيء باالمكان ويوجب على اآلخر، وميكن أن يكون كذلك طبيعتان خمتلفتان اإلنسان مث يسلب عن

هذه املمكنة ال  كاالنسان والفرس وليكن احلد األوسط ف مجيع ذلك احلركة وال ميكن أن يبني بالعكس ألن
خمتلفة بالضروريات اليت مل تعلم بعد وإذا  يها اخللفتنعكس وال ميكن أن يبني باخللف ألن القياسات اليت يطرد ف

 .بالتجربة علمت مل تنتج شيئاً يناقض املقدمات تعرفه
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 فصل يف اختالط املمكن واملطلق يف الشكل الثاين

يف الشكل الثاين فاملشهور أن السالبة إذا كانت مطلقة كلية ميكن عكسها وقيل إن  وأما اختالط املمكن واملطلق
ممكنة عامة على ما قيل يف  ة وميكن االفتراض فيها فإنه ميكن اختالطها مع املمكنة يف قياس وتنتج نتيجةجزئي كانت

ومطلقة يف الشكل الثاين إال أن ال تؤخذ املطلقة إال حيث  الشكل األول واال مل تنتج واحلق إنه ال قياس من ممكنة
واالختالط  لك هذا مبا قلناه يف االختالط من املمكنتنياختالطاً آخر يف احلقيقة ويبني  تصح ضرورية فحينئذ يكون

حيوان واحد مبتحرك مطلقاً كما  من املطلقتني ف هذا الشكل ومن أمثلة ذلك كل إنسان متحرك باالمكان وال
 ."فإنه ال ينتج"يستعمله املعلم األول 

 فصل يف اختالط املمكن والضروري يف الشكل الثاين

 ري يف الشكل الثاين فاملشهور أن ال يفرق بينه وبني االختالط األول إال يف حالوالضرو وأما اختالط املمكن

سالبة ولو عن سالبتني أو عن  تضعيف النتيجة كما فرق يف الشكل األول وأما احلق فهو أن النتيجة دائماً ضرورية
لق والضروري يف هذا ذلك مبثل بيان اختالط املط وبيان-موجبتني أو كيف ما كان بعد أن تكون الكربى كلية 

 .الشكل

 فصل يف اختالط املمكنتني يف الشكل الثالث

فقد يكون منهما قياس إذا كانت إحدامها كلية وإن كانت الصغرى سالبة وتنتج  وأما املمكنتان يف الشكل الثالث
 األول بعكس إىل  وبيان ذلك إما فيما يرجع إىل األول بعكس واحد فبالعكس وإما فما يرجع-ممكنة حقيقية دائماً

بالعكس أصالً فباالفتراض ألن عكس  ولكن حتتاج يف انتاج املطلوب إىل عكس ثان أو فيما ال يرجع إىل األول
 .ممكنة عامية وال يلزم من ذلك أن ال تكون ضرورية النتيجة األوىل وإن كانت تكون ممكنة فإا تكون

 فصل يف اختالط املمكن واملطلق يف الشكل الثالث

   
ممكنة حقيقية ال حمالة  اختالط املمكن واملطلق يف الشكل الثالث فاملشهور أما إذا كانتا موجبتني فالنتيجة وأما

ثان، وأما إن كانت إحدامها سالبة واملطلقة موجبة  ألنك ال ميكنك أن جتعل املطلقة صغرى فتنتج املمكنة ولو بعكس
 القوة فال تغري من انتاج املمكن شيئا وإن كانت السالبة املمكنة موجبة يف فحكمها حكم املوجبتني ألن السالبة

وأما احلق فهو أن  تكون يف األول إال كربى فتنتج ممكنة عامة فرمبا كانت حقيقية ورمبا كانت ضرورية، مطلقة فال
ما غري صرفة فممكنة عامية ويبني ذلك إ النتائج كلها ممكنة فإن كانت املطلقة صرفة فممكنة حقيقية وإن كانت

 .بعكس واحد وإما بافتراض فيما سوى ذلك
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 فصل يف اختالط املمكن والضروري يف الشكل الثالث

 والضروري يف الشكل الثالث فاملشهور أنه على ما قيل يف االختالط األول إال يف حال وأما اختالط املمكن

إحدى العكس بالعكس ويف  لك يفتضعيف النتيجة، وأما احلقيقي من الرأي فيوجب أن النتيجة تتبع الكربى وتبني ذ
 .غري احدى العكس باالفتراض

 فصل يف القضايا الشرطية

اجلهات وخمتلفة وبقي علينا أن نذكر القياسات اليت تنتج  قد قلنا يف القياسات احلملية مطلقة ومنوعة ومتفقة
ول تعني يف حتقيق الشرطيات قد تطلب كما تطلب احلمليات ولنذكر أوالً فص مطلوبات شرطية باالقتران فإن

فإنه كما أن  الشرطية فنقول ليس االجياب والسلب إمنا مها احلمل فقط بل ويف االتصال واالنفصال املقدمات
إجياب يف املتصل كقولنا إن كان كذا  الداللة على وجود احلمل إجياب يف احلمل كذلك الداللة على وجود االتصال

املنفصل كقولنا إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وكما أن  اب يفكان كذا، والداللة على وجود االنفصال إجي
 احلمل سلب يف احلمل كذلك الداللة على رفع االتصال كقولنا ليس إذا كان كذا كان كذا الداللة على رفع وجود

 واملتصل وكل سلب فهو أو رفع االنفصال كقولنا ليس إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا سلب يف املنفصل

يكون حمصوراً كلياً أو جزئياً وقد يكون مهمالً  إبطال االجياب ورفعه، واالجياب والسلب يف االتصال واالنفصال قد
وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، وإذا قلت ليس إذا كان كذا كان - فإنك إذا قلت إذا كان كذا كان كذا

دائماً إما  لت، وأما إذا قلت كلما كان كذا كان كذا أوأن يكون كذا وإما أن يكون كذا فقد أمه كذا أو ليس إما
إذا كان كذا كان كذا أو ليس  أن يكون كذا أو يكون كذا فقد حصرت حصراً كلياً موجباً وإن قلت ليس البتة

كلياً سالباً، وإن قلت قد يكون إذا كان كذا كان  البتة إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا فقد حصرت حصراً
فقد حصرت حصراً جزئياً موجباً وإن قلت قد ال يكون إذا كذا كان كذا أو  قد ال يكون إما كذا وإما كذاكذا أو 

فقد حصرت  كذا كان كذا أو قلت قد ال يكون إما كذا وإما كذا أو ليس دائماً إما كذا وإما كذا ليس كلما كان
وينتظر جوابه ميى مقدماً والثاين   الشرطحصراً سالباً جزئياً، واجلزء األول من كل شرطي الذي يقرن به حرف

يكون كل واحد منهما محلية وقد تكون شرطية متصلة  مث قد: يسمى تالياً وكل واحد منهما يف نفسه قضية
وسالبة وموجبة وليس سلب الشرطية وإجياا وحصرها وإمهاهلا تابعاً للمقدم  ومنفصلة وقد تكون حمصورة ومهملة

والتايل سالبتني  فاملقدمة موجبة وإن كان املقدم" بج"فليس " ا ب"ذا قلت إذا كان ليس للشرط فإنك إ والتايل بل
 .وإمنا كانت موجبة ألنك أوجبت االتصال وعلى هذا فقس يف غريه

 فصل يف املقدمة الشرطية الواحدة والكثرية

قولك إذا كان كذا وكان قضايا كثرية ومع ذلك فقد تكون املقدمة واحدة ك واملقدم يف الشرطي املتصل قد يكون
املتصلة ال  وأما إذا كان التايل قضايا كثرية فإن املقدمة-وكان كذا وكان كذا فحينئذ يكون كذا  كذا وكان كذا
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ثالث مقدمات فإن كل واحد مما  تكون واحدة كقولنا إذا كان كذا فيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا فإن هذه
 . فهذه ثالث مقدمات أو ثالث قضايا محلية-وضحاك د هو حيوان وأبيضذكر يف التايل تال بنفسه كما نقول زي

 فصل يف الشرطيات احملرفة

معناه إن كان " ا ب"ويكون " ج د"مثل قولك ال يكون  وقد تستعمل مقدمات متصلة ومنفصلة حمرفة عن ظاهرها
وإما أن " ج د"ن ال يكون فهو كقولك إما أ" ا ب"أو يكون " ج د"ال يكون  ومثل قولك" ج د"فال يكون " ا ب"

 .اقتراناا فهذا القدر كاف للذكي يف تفهم املقدمات الشرطية فلنشرع يف ذكر "ا ب"يكون 
   

 فصل يف القياسات االقترانية من املتصالت

فإما أن يكون بأن جيعل مقدم إحدامها تايل األخرى أو يشتركان يف التايل أو  أما االقتران الكائن من املتصالت
من اجتماع  يف املقدم وذلك على قياس االشكال احلملية والشرائط فيها واحدة، والنتيجة شرطية حتصل كانيشتر

موجبة على قياس ما قيل يف االقترانات  املقدم والتايل اللذين مها كالطرفني إما كلية وإما جزئية وإما سالبة وإما
 .احلملية

 فصل يف القياسات االقترانية من املنفصالت

   
جزء تايل أو مقدم  االقترانات من املنفصالت فال ميكن أن تكون يف جزء تام بل تكون يف جزء غري تام وهو ماوأ

يكون هذا العدد فرداً ونأخذ الزوج حداً  ويكون حينئذ على هذا القياس إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن
 زوج إما زوج الزوج وإما زوج الفرد وإما زوج الثانية فنقول وكل أوسط ونضعه ألجزاء االنفصال يف املنفصلة

 يف النتيجة األوسط وتأخذ هكذا فكل عدد إما فرد وإما زوج الزوج وإما زوج الفرد وإما الزوج والفرد مث تترك

املنفصلة األوىل موجبة  زوج الزوج والقرد فهذا هو املثال، وأما شرائط االنتاج فيجب أن تكون الصغرى وهي مثل
فيها واالنفصال يف الكربى كلياً وعليك أن تعد قرائنه  جزئية أو كلية ويكون اجلزء املشترك فيه موجباًسواء كانت 

وباجلملة ليعلم أنا -أن ذكره باملبسوطات من الكتب أوىل فإنه أبعد من الطباع  وقد يرد على غري هذا الشكل إال
وأما ما دق عن  ومناسب للطبايع يف االستعمال،نورد من االقترانات الشرطية كل ما أنتاجه الئح عن قرب  إمنا

متصل ومحلي على أن احلملي يشارك  ذلك فذكره يف كتاب الشفاء ويف كتاب اللواحق، وأما االقتران من شرطي
وتبقى النتيجة من املقدم ومن جزئي التايل واحلملي اللذين  تايل املتصل واحلملي مكان الكربى ليذهب املشترك فيه

 فإن كان" ج ه"فكل " ا ب"ينتج فإن كان " د ه"وكل " ج د"فكل " ا ب"مثاله إن كان   يف حدودمهامها كالطرفني

وشريطته يف : األول األوسط موضوع احلملي حممول يف التايل على حسب ما ذكرناه ومثلناه فإنا نسميه الشكل
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كاحلال بني مقدميت احلمليات يف واحلملي  االنتاج أن املتصلة إن كانت موجبة فيجب أن يكون احلال بني التايل
-مقدم املتصل وتاليها ما تكون نتيجة التايل واحلملي لو انفردا  الشكل األول وتكون نتيجتهما شرطية مقدمها

 وأما إن كانت املتصلة سالبة" ج ه"فكل " ا ب"فينتج إن كان " د ه"وكل " ج د"فكل  "ا ب"ومثاله إن كان 

نسميه بالشكل الثاين من هذا  كره يف هذا الباب وعليك أن تعد قرائنه وأما الذيفالتأليف منها من مجلة ما مل نذ
كنسبة مقدميت الشكل الثاين يف احلمليات مثل أن نقول إن  الباب فهو إذا كانت النسبة بني التايل واحلملي الكربى

 قيل يف احلمليات وإن كانت املتصلة موجبة فالشرط كما" ا د"ال شيء من  مث نقول" ج د"فكل " ا ب"كان 
 وأما -الكتاب ما قلناه مع السالبة وإن كانت املتصلة سالبة فله حكم آخر يذكر يف غري مثل هذا والنتيجة على

فذلك إذا كانت النسبة بينهما على ما  القرائن فعدها أنت بنفسك وأما الذي نسميه بالشكل الثالث يف هذا الباب
فالشرط كما يف احلمليات، وإن كانت املتصلة سالبة فحكمه  موجبة لةيف الثالث من احلمليات فإن كانت املتص

وأما القرائن فعدها أنت بنفسك فإن جعلت يف مثل هذا االقتران احلملي مكان  مذكور يف الكتب املبسوطة،
كالشرط يف  إن كان املتصل موجباً فالشرط فيه" فالشكل األول"حدثت أشكال ثالثة على تلك الصفة  الصغرى

فإذا " ب ا"فكل " د ه"كان  وإذا" ج ب"ليات وإن كان سالباً فحكمه مذكور يف كتب أخرى، ومثاله كل احلم
املتصل موجباً فالشرط كما كان يف الثاين من احلمليات وإن  أما إن كان" الشكل الثاين منه" "ج ا"فكل " د ه"كان 

 يف شريطته ما قيل يف ثالث احلمليات إن كانتفال يفارق " وأما الشكل الثالث" أخرى  كان سالباً فحكمه يف كتب

احلملي ومقدم الشرطية فهي  املتصلة موجبة، وأما هذه االقترانات بعينها من جانب املقدم بأن يكون االشتراك بني
املبسوطة، وقد يقع بني املنفصل وبني احلملي الواحد  أقل استعماالً يف العلوم واألوىل أن نذكر حاهلا يف الكتب

احلملية هي الصغرى وتكون موجبة وحمموهلا موضوع يف االنفصال كله وتكون   والطبيعي منه أن تكوناقتران
إما  وعلى قياس الشكل األول كقولك كل كثري معدود، وكل معدود إما زوج وإما فرد فكل كثري الشرطية كلية

احلمليات بعدد أجزاء  تكونزوج وإما فرد، ويكون تأليفها أربعة وقد يقع بني منفصل صغرى ومحليات كربى و
وتكون مجيع أجزاء املنفصل مشتركة يف حد  االنفصال ويكون هناك اشتراك لكل محلي مع أجزاء االنفصال يف جزء

تأليف الشكل األول ويسمى االستقراء التام كقولك كل متحرك إما  هو املوضوع وحينئذ إما أن يكون على سبيل
 : وإما أن يكون مجاداً، وكل حيوان جسم وكل نبات جسم وكل مجاد جسمأن يكون نباتاً أن يكون حيواناً وإما

الثاين، والشرط بني  وجيب أن تكون املنفصلة وأجزاؤها موجبة واحلمليات كليات وقد تكون على سبيل الشكل
    أجزائه

ثالث، وقد يقع بني ال احلمليات هو الشرط الكائن بني محليتني يف الشكل الثاين وال يكون على سبيل الشكل وأجزاء
واملنفصلة كربى واملنفصلة موجبة، واحدامها ال   أما يف جزء تام فينبغي أن تكون املتصلة صغرى-متصل ومنفصل

 تكن النتيجة كلية فيجوز أن يقال إنه ينتج متصلة وجيوز أن يقال أنه ينتج منفصلة، حمالة كلية وما مل تكونا كليتني مل

يكون الليل موجوداً ينتج  وإما أن-فالنهار موجود، وإما أن يكون النهار موجوداً مثاهلا إن كانت الشمس طالعة 
مبوجود أو منفصلة هكذا إما أن تكون الشمس  على وجهني إما متصلة هكذا وإن كانت الشمس طالعة فليس الليل

عي منه أن يكون تعرف ضروبه وإما يف جزء غري تام فيجب يف الطبي طالعة وإما أن يكون الليل موجوداً، وأنت
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النتيجة  يف أجزاء االنفصال والتايل كلياً موجباً ينتج االنفصال على الباقي من التايل وتكون حممول التايل موضوعاً
فإما زوج وإما فرد ينتج أنه لو  متصلة منفصلة التايل، مثاله إن كان هذا الشيء كثري فهو ذو عدد وكل ذي عدد

ضروبه، كل اقتران أمكن بني محلية وشرطية فإن مثله  وإما فرد وأنت تعرفكان هذا الشيء كثري فهو إما زوج 
إذا كان اجلزء الشرطي متصالً مثل املتصل فيشاركه يف مقدم أو تايل وجيب أن  ميكن بني متصل وبني تلك الشرطية

 . وأما االستقصاء فتجده يف الكتب البسيطة-مبا نورده تقنع ههنا

 فصل يف القياس االستثنائي

   
تكون محلية  االستثنائي مؤلف من مقدمتني إحدامها شرطية واألخرى وضع أو رفع ألحد جزأيها وجيوز أن القياس

املوضوعة تدل على اللزوم أو العناد  وشرطية وهي اليت تسمى املستثناة فاملستثناة يلزمها النتيجة، والشرطية
قدم فيجب أن يكون املستثين عني املقدم لينتج عني يكون من امل واالستثناء من قياس فيه الشرطية متصلة إما أن

 زيد مشي فهو حيرك قدميه لكنه ميشي فهو حيرك إذاً قدميه، وإن كان من التايل فيجب أن التايل كقولنا إن كان

واستثناء نقيض املتقدم وعني  يكون نقيضه لينتج نقيض املقدم كقولك لكنه ليس حيرك رجليه ينتج فإذاً ليس ميشي
كانت الشرطية منفصلة فإن كانت ذات جزئني فقط موجبتني   ال ينتج شيئاً يتبني ذلك لك باالعتبار وأما إذاالتايل

 الباقي وأيهما استثنيت نقيضه أنتج عني الباقي، مثاله هذا العدد إما زوج وإما فرد فأيهما استثنيت عينه أنتج نقيض

فهو زوج وإن كان   بزوج فهو فرد ولكنه ليس بفردولكنه زوج فليس بفرد، ولكنه فرد فليس بزوج ولكنه ليس
إما أن ال يكون هذا الشخص حيواناً وإما أن ال  أحد اجلزئني أو كالمها سالباً مل ينتج إال باستثناء النقيض كقولك

 وكذلك إما أن يكون عبد اهللا يف البحر وإما أال -لكنه نبات فليس حبيوان يكون نباتاً لكنه حيوان فليس بنبات
وإن كانت املنفصلة  ينتج هذا أيضاً باستثناء النقيض وستعلم أن استثناء العني ال يفيد يف شيء من ذلك، رق فإمنايغ

انفصاهلا وأيها استثنيت نقيضه أنتج البواقي على  ذات أجزاء كثرية متناهية فأيها استثنيت نقيضه أنتج البواقي على
ي وال ينتج لك عني واحدة منها إال استثناء نقيض اجلميع غريه وأما نقيض البواق انفصاهلا وأيها استثنيت عينه أنتج

الغري املتناهية أو شيء مما أشبه  كانت األجزاء بال اية فال يفيد استعماله مثل أن جتعل حمموالت األجزاء األلوان إذا
 .ذلك

 فصل يف القياسات املركبة

اقترانيات وليس يقال تركيب القياس ملا يكون املطلوب تكون  وأما القياسات املركبة فقد تكون استثنائيات وقد
واحداً بل ذلك يسمى تكثري القياس وإمنا تركيب القياس أن تكون القياسات اموعة  والنتيجة يف كل قياس شيئاً

لبعض وقد اختصرت  حللت إىل أفرادها كان ما ينتج كل واحد منها شيئاً آخر إال أن نتائج بعضها مقدمات إذا
مقدمتني، وإمنا دخلت القياسات لتبيني   مل يصرح ا فيكون القياس القريب من املطلوب األول قياساً منورمبا
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وسنذكر االستقراء والتمثيل، وتركيب القياس قد يكون -أو غري ذلك  املقدمتني ورمبا اختلط ا استقراء أو متثيل
 "ب ه"وكل " ج ب"يجة ومرة مقدمة كقولك كل تطوى فيه النتائج بل تذكر مرة بالفعل نت موصوالً وهو أن ال

هو قياس مركب  والقياس الذي زاده احملدثون يف الشرطيات االستثنائية" ج د"فكل " ه د"وكل " ج ه"فكل 
النهار موجود فاألعشى يبصر  وأخذوه على أنه مفرد كقولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإن كان

بالقوة استثناء ملقدم املقدمة األوىل كأنه قال لكن  ر وههنا قد طويت نتيجة هيوالشمس طالعة فإذا األعشى يبص
  قوله فالنهار موجود وتلك النتيجة تلزم من هذه النتيجة، الشمس طالعة قلزم منه نتيجة وهي

 فصل يف اكتساب املقدمات

 واحد منهما وحده وما املطلوب من القياس وتأخذ خاص كل وأما اكتساب املقدمات فذلك بأن تضع حدى الشيء
وأجناسها وفصوهلا والفصول اخلاصة به والعوارض الالزمة وغري الالزمة  يلحق كل واحد منهما من األجناس

 وتستكثر ما أمكنك وتطلب أيضاً ما حيمل عليه كل واحد منهما وتطلب ما ال حيمل على كل وترتقي يف ذلك

على املوضوع شيء هو من  كلي تنظر أنه هل يف مجلة ما حيملواحد منهما وتضع كل مجلة على حدة ففي االجياب ال
أحد الطرفني ما ال يلحق اآلخر، ويف االجياب  مجلة ما يوضع للمحمول ويف السلب الكلي تنظر هل جتد يف لواحق

 ما هو ملحوق اآلخر أو يف لواحقه ال لكله ما يلحقه اآلخر، ويف السلب اجلزئي تنظر هل يف ملحوقات أحد الطرفني

  اآلخر يف ملحوقات أحد احلدين ما ال يلحقه اآلخر أو يف لواحق بعض أحد الطرفني ما ال يلحقه اجلزئي تنظر هل

 فصل يف حتليل القياس

   
وجدت فانظر هل هو  القياس هو أن متيز املطلوب وتنظر يف القول املنتج له هل جتد فيه شيئاً يشاركه فإن وحتليل

األوسط، مث انظر إىل أن املطلوب بأي  فقد وجدت الصغرى أو الكربى ووجدتحمموله أو موضوعه فإذا وجدت 
املطلوب على هيئة ذلك الشكل وذلك الضرب فإن أمكنك ذلك  شكل يبني فضم إىل األوسط الطرف الثاين من

 ومت لك الشكل، وراع أن كان هناك تركيب فتدرج من نتيجة إىل نتيجة قبلها حىت فقد وجدت املقدمتني بالفعل

وال تلتفت إىل اختالف اللفظ  القياسات األوىل ورمبا كان اللفظ يف النتيجة غري الذي يف املقدمة فاشتغل باملعىن تبلغ
اسم آخر أو كان يف اآلخر قول فيجب أن تراعى مجيع ذلك  عند اتفاق املعىن ورمبا كان يف أحدمها اسم ويف اآلخر

 .وجبة املعدولة على أا سالبةوالسلب فال تأخذ امل وتراعى الفرق بني العدول

 فصل يف استقرار النتائج التابعة للمطلوب األول
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وعكس نقيضها وجزئيتها وعكس جزئيتها إن كان هلا عكس وحتتها جزئي وكل  كل نتيجة فإا تستتبع عكسها
يستتبع احلكم  ايستتبع احلكم باألكرب على مجيع موضوعات األصغر استتباعاً كأنه بالظن هو بعينها كم قياس فإنه

 .يف الشكل األول وهذا إذا كان-باألكرب على مجيع ما يشارك األصغر يف الدخول حتت األوسط 

 فصل يف النتائج الصادقة من مقدمات كاذبة

صادقة فمن احلق أنه إذا كان القياس صحيح التأليف صادق املقدمات وجب أن  وقد تنتج املقدمات الكاذبة نتيجة
أنتج نقيض  ، ولكن ليس إذا استثىن نقيض املقدم فقيل لكنه كاذب املقدمات أو فاسد التأليفصادقة النتيجة تكون

إنسان حجر وكل حجر حيوان أنتج أن  التايل وهو أنه جيب أن ال ينتج نتيجة صادقة، ومثل هذا أنك إذا قلت كل
ون يف مقدمة كلية وإذا يف مقدمة جزئية وإما ان يك وهذا صدق ولكن الكذب إما أن يكون-كل إنسان حيوان 

الكذب يف الكل حىت يكون ضد املقدمة صادقاً وإما أن يكون يف اجلزء حىت ال  كان يف مقدمة كلية فإما أن يكون
فإن كان  املقدمة صادقاً بل نقيضها، مثال األول كل إنسان حجر، ومثال الثاين كل إنسان كاتب يكون ضد

وذلك ألن -أن ينتج صادقة  كربى وكانت كاذبة بالكلية مل ميكنالكاذب يف الشكل األول مقدمة واحدة هي ال
تلك النتيجة صادقاً وهذا حمال، وأما إن كانت  نتيجتها إن كانت صادقة مث وضع ضدها كربى أنتج القياس مقابل

فقد الصدق، وأما إذا كانت الصغرى كاذبة أو كلتامها كاذبتني أو يف شكل آخر  كاذبة باجلزء فال مينع ذلك انتاج
 .الصدق عن الكذب كيف كان وجيب أن تستخرج أنت ذلك بنفسك ينتج

 فصل يف قياس الدور

املقدمتني فتنتج املقدمة الثانية وإمنا ميكن هذا إذا كانت  وأما قياس الدور فهو أن تأخذ النتيجة وعكس إحدى
متفكر  مثل أن نقول كل إنسانمتعاكسة متساوية تنعكس بال تغيري الكمية وذلك يف املوجبة  احلدود يف املقدمات

إنسان متفكر،  وكل متفكر ضحاك فكل إنسان ضحاك، مث نقول كل إنسان ضحاك وكل ضحاك متفكر فكل
متفكر إنسان وكل إنسان ضحاك  وأيضاً كل متفكر ضحاك وكل ضحاك إنسان فكل متفكر إنسان، وأيضاً كل

كل ضحاك متفكر وأيضاً كل ضحاك متفكر ف فكل متفكر ضحاك، وأيضاً كل ضحاك إنسان وكل إنسان متفكر
القياس، وأما إن كانت املقدمة سالبة وأريد استنتاج موجبة  وكل متفكر إنسان فكل ضحاك إنسان، وعلى هذا

أن يكون املسلوب خاص السلب عن املوضوع فال يسلب عن غريه كما يكون يف  بقياس الدور فال ميكن إال
 وضوع فال يوجب على غريه كقولك ال شيء من اجلواهر بعرض فتعكسهخاص االجياب على امل اإلجياب املوجب

النتيجة السالبة إىل  وتقول وما ليس بعرض فهو جوهر، وإذا أمكن يف السلب هذا العكس أمكن الدور بعد نقل
شيء من الناس بعرض، مث تقول بعد أن  املعدولة مثل قولك كل إنسان جوهر وال شيء من اجلواهر بعرض فال

كل إنسان فهو ليس بعرض وما ليس بعرض فهو جوهر فكل  هذه النتيجة السالبة من السلب إىل العدولتنتقل 
 .الدور لكل مطلوب ويف كل شكل كيف يكون إنسان جوهر، مث عليك أن تتعرف أن



 32    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

 فصل يف عكس القياس

   
مقابل املقدمة  متني فينتجالقياس فهو أن يؤخذ مقابل النتيجة بالضد أو النقيض ويضاف إلة إحدى املقد وأما عكس

النتيجة لئال يفطن إىل وجه االحتيال مثالً إن  األخرى ويستعمل احتياالً يف اجلدل ملنع القياس بتغيري اسم بعض حدود
" ب ا"فال كل " ج ب"وكل " ج ا"قلت ال شيء من " ج ا"فأنتج كل  "ب ا"وكل " ج ب"كان القياس أن كل 

فقد أبطلت الصغرى فيجب أن " ج ب"فال شيء من " ب ا"وكل " ج ا"من قلت ال شيء  فقد أبطلت الكربى أو
 .هذا يف كل شكل وكل ضرب وتعرف أن املقابلة هي باعتبار الضد أو النقيض متتحن

 فصل يف قياس اخللف

فيكون هو باحلقيقة مركباً من قياس استثنائي مثاله  قياس اخللف هو الذي تبني فيه املطلوب من جهة تكذيب نقيضه
فهذا قياس اقتراين من شرطية متصلة ومحلية وينتج إن مل يكن " ج ب"وكل  "ا ب"فليس كل " ا ب"ن مل يكن كل إ

ا "كل  فلس" ا ب"مث جتعل النتيجة مقدمة وتستثين نقيض تاليها فتقول إن مل يكن كل " ا ج"كل  فليس" ا ب"كل 
صورة قياس اخللف وصورة  وهذا هو" ا ب "وهو نقيض التايل ينتج نقيض املقدم وهو أن كل" ا ج"لكن كل " ج

وقياس اخللف مشابه لعكس القياس ألنه يؤخذ فيه  استتباعه بالشرطيات وإن كان أكثر الناس يتحريون يف حتليله
أبطال مسلم فلو أن إنساناً أخذ نقيض تايل نتيجة قياس اخللف مع املقدمة  نقيض مطلوب ما ويقرن به مقدمة فينتج

خلف إذا  وكل قياس" ا ب"ألنتج كل " ج ب"وكل " ا ج"طلوب باالستقامة كما لو قال كل ألنتج امل املسلمة
قياس معمول، وأما قياس  عكس صار مستقيماً ويفترق قياس اخللف وعكس القياس بأن عكس القياس هو بعد

كيف ميكن أن اآلن أن كل مطلوب ما نقيضه و اخللف فهو مبتدأ وإن كان بالقوة عكساً لقياس االستقامة فانظر
 .ميكن ذلك يقرن به مقدمة لينتج حماالً ويف أي شكل

 فصل يف القياس الذي من مقدمات متقابلة

قياس مؤلف من مقدمتني مشتركتني يف احلدود خمتلفتني بالكيف ولكن إمنا  والقياس الذي من مقدمات متقابلة هو
ضاحك  ل فيه مثالً بعد قوهلم إن االنساناالسم يف بعض احلدود حىت ال يفطن لكذبه فال يقا يروج بأن يبدل

ونتيجة هذا القياس  االنسان ليس بضاحك ولكن يقولون بعد قوهلم إن االنسان ضاحك أن البشر ليس بضاحك،
املغالطون على سبيل التبكيت ورمبا استعمل على  هو أن الشيء ليس نفسه مثل أن االنسان ليس ببشر وإمنا يستعمله

مأخذه بأن يتسلم منه مقدمة مث يتسلم منه مقدمات أخرى تنتج نقيض تلك  صم يتناقض يفسبيل اجلدل إذا كان اخل
 .إياه النتيجة ونقيضها األول املسلم ويعمل قياس من متقابلتني ينتج أن الشيء ليس هو املسلمة فتؤخذ

 فصل يف املصادرة على املطلوب األول
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ه مقدمة يف قياس يراد به إنتاجه كمن يقول إن كل إنسان املطلوب نفس املصادرة على املطلوب األول هو أن جيعل
 فكل إنسان ضحاك والكربى ههنا والنتيجة شيء واحد ولكن أبدل االسم احتياالً ليوهم بشر وكل بشر ضحاك

معىن واحداً ذا امسني مترادفني  املخالفة فأي مقدمة جعلت هي النتيجة بتبديل اسم ما فاملقدمة األخرى تكون طرفاها
هذا إذا كانت املصادرة على املطلوب األول بقياس -  قلنا إن االنسان بشر وهو كقولك إن االنسان انسانكما

قياسات متركبة متتالية بأن يكون املطلوب تبني مبقدمة تلك املقدمة إمنا أنتجت   وأما يف األكثر فإمنا يقع يف-واحد
يف كل  القبول أقرب، مث تأمل أنت كيف ميكنبعض مقدماته املطلوب نفسه وكلما كان أبعد كان من  بقياس
 .شكل

 فصل يف بيان أن الشيء كيف يعلم وجيهل معاً

   
أو يعتقد يف خاصته  الواحد قد يعلم الشيء بعلم ال خيصه بل يعمه وغريه وجيهله فيما خيصه فال يعلمه البتة االنسان

كل اثنني هو عدد زوج وال يعلم أن االثنني اللذين  رأياً أو ظناً باطالً وهو ال يشعر مثل أن يكون االنسان يعلم أن
 ورمبا ظنه فرداً ألنه ال يعلمه اثنني أو عند ما يعلمه اثنني ليس خيطر بباله أن كل يف يد زيد هو زوج أو ليس بزوج

يعلم ومل "اثنني فهو علم زوج  اثنني زوج، وهذا اجلهل ال تناقض فيه مع ذلك العلم ألنه إمنا علم أن كل شيء يكون
اثنان علم حينئذ أنه زوج بعلمه االول الكلي فيكون هذا  ومهما علم أن هذا الشيء" أن كل اثنني بالفعل وأنه زوج
 اجلزئي وقد ميكن أن يعلم الشيء بالقوة وجيهله بالفعل بأن يكون إمنا يعلم املقدمة علماً كلياً فال يناقضه اجلهل

غري العلم بالنتيجة ولكنه  وال يعلم النتيجة وذلك ألن العلم ما شيءالكربى الكلية أو يعلمها مع الصغرى أيضاً 
بالفعل عند الذهن، وأما إذا كانا معلومني على االفتراق ومل  علة للعلم بالنتيجة وليس علة كيف اتفق بل إذا اقترنا

بالنتيجة بالفعل  وهلما وهو العلمبالبال معاً موجهني حنو النتيجة فليسا علة بالفعل وال يلزم معل يقترنا بعد أو مل خيطر
أيضاً أن هذا احليوان بغلة ويراه منتفخ البطن  مثل أن يكون إنساناً يعلم أن كل بغلة عاقر علماً على حدة ويعلم

معاً ملا كان يظن هذا الظن وقد ميكن أن يتناقض الفكر والوهم فإن الوهم  فيظن أنه حامل ولو اقترن عنه العلمان
 ء خالف احملسوس فإن الوهم إما أن مينع وجوده وإما أن جيعل وجوده على حنو وجودشي تبع للحس فكل

نتصور يف أنفسنا أبداً إال مالء أو  احملسوسات فلهذا ما كنا نعقل أن الكل متناه ال إىل مالء وال إىل خالء ولكننا ال
ال هو يف جهة لكن الوهم يوجب وجوده مشار إليه وال له مكان و خالء بعد مالء بال اية ونعقل أن للكل مبدأ غري

 .يكاد ميكنه التخلص منها على أحد هذه األحوال وال

 فصل يف االستقراء

الكلي إما كلها وهو االستقراء التام وإما  االستقراء هو حكم على كلي لوجود ذلك احلكم يف جزئيات ذلك
جود األكرب يف األصغر، ومثاله أن كل حيوان باألكرب على الواسطة لو أكثرها وهو االستقراء املشهور فكأنه حيكم
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والثور  قليل املرارة ألن كل حيوان طويل العمر فهو مثل إنسان أو فرس أو ثور واالنسان والفرس طويل العمر فهو
 .كالصغرى أو ما هو كالكربى قليل املرارة ومن عادم أن ال يذكروه على هذا النظم بل يقتصرون على ما هو

 فصل يف التمثيل

شيء آخر معني أو أشياء أخر معينة على أن ذلك  وأما التمثيل فهو احلكم على شيء معني لوجود ذلك احلكم يف
 فيكون احملكوم عليه هو املطلوب واملنقول منه احلكم هو املثال واملعىن املتشابه فيه احلكم كلي على املعىن املتشابه فيه

حمدث ألنه جسم مؤلف فشابه  املنقول من املثال، مثاله إن العاملهو اجلامع واحلكم هو احملكوم به على املطلوب 
 .وجسمية وحمدث البناء والبناء حمدث فالعامل حمدث فههنا عامل وبناء

 فصل يف الضمري

ا "عنها كما جرت العادة يف التعاليم كقولك خطا  الضمري هو قياس طويت مقدمته الكربى إما لظهورها واالستغناء
إما متساويان وقد حذفت الكربى وإما ال خفاء " وكل خطني خرجا اخل" احمليط  املركز إىلخرجا من" ب و ا ج

قال  صرح ا كلية كقول اخلطايب هذا االنسان خماطب العدو فهو إذاً خائن مسلم للثغر ولو كذب الكربى إذا
 .وكل خماطب للعدو فهو خائن لشعر مبا يناقض به قوله ومل يسلم

 فصل يف الرأي

موجود أو غري موجود صواب فعله أو غري صواب  ي مقدمة كلية حممودة مسوقة يف أن كذا كائن أو غري كائنالرأ
منها قياس ففي األغلب يصرح وتؤخذ دائماً يف احلطابة مهملة وإذا عمل  وتؤخذ دائماً يف اخلطابة مهملة وإذا عمل

واألصدقاء   الصغرى كقولك احلساد يعادوناألغلب يصرح بتلك املقدمة على أا كربى وتطوي منها قياس ففي
هؤالء أصدقاء األصدقاء   أو-ويكون القياس هكذا هؤالء حساد واحلساد يعادون فهؤالء يعادون"ينصحون، 

 ."ينصحون فهؤالء ينصحون

 فصل يف الدليل

 دائماً لألصغر تبعه وجود شيء آخر لألصغر الدليل يف هذا املوضع قياس إضماري حده األوسط واحد إذا وجد
وكل " ومثاله قولك هذه املرأة ذات لنب -األول لو صرح مبقدمتيه كيف كان ذلك التبع ويكون على نظام الشكل

 .األوسط إذاً قد ولدت ورمبا مسى هذا القياس نفسه دليالً ورمبا مسى به احلد فهي" ذات لنب قد ولدت
   

 فصل يف العالقة
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الطرفني معاً حىت لو صرح مبقدمتيه كان املنتج منه من  سط إما أعم منوأما العالقة فإا قياس إضماري حده األو
هذه املرأة مصفارة فهي إذاً حبلى، وإما أخص من الطرفني حىت لو صرح مبقدمتيه  موجبتني يف الشكل الثاين كقولك

 .الشكل الثالث كقولك إن الشجعان ظلمة ألن احلجاج كان شجاعاً وظاملاً كان من

 لفراسيفصل يف القياس ا

وبالتمثيل من وجه واحلد األوسط فيه هيئة بدنية توجد لإلنسان  وأما القياس الفراسي فإنه شبيه بالدليل من وجه
اهليئات  آخر غري ناطق ويكون من شأن تلك اهليئة أن تتبع مزاجاً يتبعه خلق فإنه إذا سلم أن املتفرس فيه، وحليوان

واهليئة : واملواد علة للهيئة وللخلق األمزجة أخالق ما فتكون األمزجةالبدنية تتبع األمزجة واملواد وتتبع تلك 
يف النفس وتكون حدوده أربعة كحدود التمثيل مثل زيد واالسد  واخللق تابعان هلا يف البدن أحدمها معلول لآلخر

 احليوانهلما والشجاعة املوجودة لألسد مسلمة لزيد باحلجة بعد أن تتبعت أصناف  وعظم األعايل املوجودة

خالفه كثري يف خلق آخر  املشاركة لألسد يف األخالق فوجد أن كل ما يشاركه يف الشجاعة يشاركه يف اهليئة وإن
الصدر والشجاعة وما ال يشاركه يف الشجاعة ال  كالكرم املنسوب إليه الذي خيالف فيه النمر ويشاركه يف عظم

إن فالناً عريض الصدر شجاع ألن األسد عريض الصدر كالكرم فيقال  يشاركه يف هذه وإن شاركه يف خلق آخر
 .وشجاع

  الربهان

 فصل يف التصور والتصديق

تصور بال تصديق مثل من يتصور القائل إن اخلالء موجود وال  كل علم فإنه إما تصور ملعىن ما أو تصديق ورمبا كان
دات تصديق وال تكذيب وكل تصديق معىن االنسان وليس له فيه وال يف شيء من املفر يصدق به ومثل ما يتصور

من األمور   وإما واقع ابتداء والذي يكتسب به التصديق هو القياس وما يشبهه-فإما مكتسب يبحث ما وتصور
سنذكرها وللقياس أجزاء مصدق ا  اليت ذكرناها والذي يكتسب به التصور فهو احلد وما يشبهه من األمور اليت

اية حىت تكون تلك النهاية ولكن األمور تنتهي إىل  س يذهب ذلك إىل غريومتصورة وللحد أجزاء متصورة ولي
 .ولنعد املصدق ا بال واسطة مصدقات ا ومتصورات بال واسطة

 فصل يف احملسوسات

 .أبيض وكقولك إن الشمس نرية احملسوسات هي أمور أوقع التصديق ا احلس كقولك الثلج

 فصل يف اربات
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وذلك أنه إذا تكرر يف إحساسنا وجود شيء لشيء  وقع التصديق ا احلس بشركة من القياساربات هي أمور أ
املرصودة للسماويات تكرر ذلك منا يف الذكر وإذا تكرر منا ذلك يف الذكر  مثل االسهال للسقمونيا واحلركات

السقمونيا اتفاقياً  ثالً عنجتربة بسبب قياس اقترن بالذكر وهو أنه لو كان هذا األمر كاالسهال م حدثت لنا منه
اختالف حىت أنه إذا مل يوجد ذلك استندرت  عرضياً ال عن مقتضى طبيعته لكان ال يكون يف أكثر األمر من غري

مل يوجد وإذا اجتمع هذا االحساس وهذا الذكر مع هذا القياس أذعنت  النفس الواقعة فطلبت سبباً ملا عرض من أنه
 .السقمونيا من شأا إذا شربت أن تسهل صاحبهاالتصديق بأن  النفس بسبب ذلك

 فصل يف املتواترات

اليت يصح يف مثلها املواطأة على الكذب لغرض من  املتواترات هي األمور املصدق ا من قيل تواتر األخبار
 .األمصار والبلدان املوجودة وإن مل نشاهدها األغراض كضرورة تصديقنا بوجود

 فصل يف املقبوالت

يقول إما ألمر مساوي خيتص به أو لرأي وفكر قوي متيز  ت آراء أوقع التصديق ا قول من يوثق بصدقه فيمااملقبوال
 ."قبل أن يتحققها بالربهان أو شبهه"عن أئمة الشرائع عليهم السالم  به مثل اعتقادنا أموراً قبلناها

 فصل يف الومهيات

   
الوهم ال  بعة للحس مصروفة إىل حكم احملسوسات ألن قوةهي آراء أوجب اعتقادها قوة الوهم التا الومهيات

إن الكل ينتهي إىل خالء أو أن " قسراً ما مل يصرفوا عنه"ومثال ذلك اعتقاد الكل من الدمهاء : يتصور فيه خالفها
ن وهذا-الفطرية كلها بأن كل موجود فيجب أن يكون متحيزاً يف جهة  يكون املالء غري متناه ومثل تصديق األوهام

جسمان يف مكان  الومهيات الكاذبة وقد يكون منها صادقة يتبعها العقل مثل أنه كما ال ميكن أن يتوهم املثاالن من
والومهيات قوية جداً عند الذهن والباطل  واحد فكذلك ال يوجد وال يعقل جسم واحد يف وقت واحد يف مكانني

لذلك ال تتميز يف بادئ األمر عن األوليات العقلية  و-عن الوهم منها إمنا يبطل بالعقل ومع بطالنه ال يزول
يتوهم  رجعنا إىل شهادة الفطرة رأينا الفطرة تشهد ا شهادا بالعقليات ومعىن الفطرة أن ومشااا ألنا إذا

ف مذهباً ومل يعاشر أمة ومل يعر االنسان نفسه حصل يف الدنيا دفعة وهو بالغ عاقل لكنه مل يسمع رأياً ومل يعتقد
يعرض على ذهنه شيئاً ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك  سياسة لكنه شاهد احملسوسات وأخذ منها اخلياالت مث

الشك فهو ما توجبه الفطرة وليس كل ما توجبه فطرة اإلنسان بصادق بل كثري  فالفطرة ال تشهد به وإن مل ميكنه
وإمنا يكون هذا   الذهن باجلملة فرمبا كان كاذباًإمنا الصادق فطرة القوة اليت تسمى عقالً، وأما فطرة منها كاذب

احملسوسات كاهليوىل والصورة بل العكس،  الكذب يف األمور اليت ليست مبحسوسة بالذات إما هي مثل مبادئ
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كالوحدة والكثرة والتناهي والالتناهي والعلة واملعلول وما أشبه ذلك فإن  والباري تعاىل أو هي أعم من احملسوسات
انتهى إىل نتائج  كان يبتدئ من مقدمات يساعده عليها الوهم وال يناقض يف شيء منها وال ينازع مث إذا االعقل مل

احلق الالزم فيعلم أن هذه الفطرة فاسدة وأن  مضادة ملقتضى فطرة الوهم أخذ الوهم حينئذ يف االمتناع عن تسليم
 وهذا مثل مساعدة الوهم العقل يف مجيع -سوسشيئاً إال على حنو احمل السبب فيه أن هذه جبلة قوة ال تتصور

هذا  أنتجت أن من املوجودات ما ليس له وضع وال هو يف مكان مث امتناعه عن التصديق بوجود املقدمات اليت
يتبعها العقل بل هو آلة  الشيء ففطرة الوهم يف احملسوسات ويف اخلواص اليت هلا من جهة ما هي حمسوسة صادقة

 .مبحسوسة لتصرفها إىل وجود حمسوس فهي فطرة كاذبة ، وأما فطرا يف األمور اليت ليستللعقل يف احملسوسات

 فصل يف الذائعات

التصديق ا إما شهادة الكل مثل أن العدل مجيل وإما  وأما الذائعات فهي مقدمات وآراء مشهورة حممودة أوجب
 منهم فيما ال خيالف فيه اجلمهور وليست الذائعاتالعلماء أو شهادة أكثرهم أو األفاضل  شهادة األكثر وإما شهادة

عقلي وال ومهي فإا غري  من جهة ما هي هي مبا يقع التصديق ا يف الفطرة فإن ما كان من الذائعات ليس بأوىل
ة منذ الصبا ويف املوضوعات االتفاقية ورمبا دعا إليها حمب فطرية ولكنها متقررة عند األنفس ألن العادة تستمر عليها

بقيت  إليهما االنسان أو شيء من االخالق االنسانية مثل احلياء واالستئناس أو سنن قدمية التسامل واالصالح املضطر
حقاً صرفاً أو باطالً صرفاً فال  ومل تنسخ أو االستقراء الكثري أو كون القول يف نفسه ذا شرط دقيق بني أن يكون

تعرف الفرق بني الذائع والفطري فاعرض قولك العدل  دت أنيفطن لذلك الشرط ويؤخذ على االطالق، وإذا أر
عرفنا حاهلا قبل هذا الفصل وتكلف الشك فيهما جتد الشك متأتياً فيهما وغري  مجيل والكذب قبيح على الفطرة اليت

فطري  ويف أن الكل ينتهي عند شيء خارج خال أو مأل وهو-أن الكل أعظم من اجلزء وهو حق أوىل  متأت يف
فأخرجها عن الذائعات، وأما  ورمبا عرض من األسباب ما زيف الومهيات. واألوليات والومهيات أيضاً ذائعةومهي 

إذا عرضت على األذهان العامية الغري الفطنة أو الفطنة  الذائعات احملمودة يف بادئ الرأي الغري املتعقب فهي آراء
  كقول القائل جيب أن تنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً وليسوإذا تعقبت مل تكن حممودة الغافلة عرضاً بغتة أذعنت هلا

 .الشيء الواحد ذائعاً يف البادي بالقياس إىل كل سامع بل إىل نفس نفس

 فصل يف املظنونات

   
. نقيضها بالبال ولكن الذهن يكون إليها أميل واملظنونات هي آراء يقع التصديق ا ال على الثبات بل خيطر إمكان

إذا عرض نقيضه على الذهن مل يقبله الذهن ومل ميكنه فليس مبظنون صرف  إمكان نقيضها بالبال وكانفإن مل خيطر 
احلقية وما  فإن قيل له مظنون فباشتراك االسم وكأنه إمنا يقال ذلك ملعتقد غري حق أو غري واجب بل هو معتقد،
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لكنه إذا تكلف اخطاره بالبال مل جيب  لبالكان من املعتقدات غري حق أو غري واجب القبول وكان ال خيطر نقيضه با
 .حبسب الشهرة فهو الذائع يف البادي وبذلك ينفصل عن املظنون حينئذ أن حيمد ويقبل وعاد شنعاً أو مشكوكاً فيه

 فصل يف املخيالت

 على أنه شيء آخر وعلى سبيل احملاكاة ويتبعه يف املخيالت هي مقدمات ليست تقال ليصدق ا بل لتخيل شيئاً

 ترغيبها فيه، وباجلملة قبض أو بسط مثل تشبيهنا العسل باملرة فينفر عنه الطبع األكثر تنفري للنفس عن شيء أو

 .وكتشبيهنا التهور بالشجاعة أو اجلنب باالحتياط فريغب فيه الطبع

 فصل يف األوليات

. يوجب التصديق ا إال ذوااالعقلية من غري سبب  األوليات هي قضايا ومقدمات حتدث يف االنسان من جهة قوته

 القوة املفكرة اجلامعة بني البسايط على سبيل إجياب أو سلب فإذا حدثت البسائط من واملعىن اجلاعل هلا قضية وهو

أن يصدق ا الذهن ابتداء بال  املعاين مبعونة احلس واخليال أو بوجه آخر يف االنسان مث الفتها املفكرة اجلامعة وجب
بل يظن االنسان أنه دائماً كان عاملاً به ومن غري أن تكون   غري أن يشعر أن هذا مما استفيد يف احلالعلة أخرى ومن

 إليها على ما بيناه، ومثال ذلك أن الكل أعظم من اجلزء وهذا غري مستفاد من حس وال الفطرة الومهية تستدعي

التصديق ذه القضية فهو  لألعظم وللجزء وأمااستقراء وال شيء آخر، نعم قد ميكن أن يفيده احلس تصوراً للكل و
هذه اجلملة، واعلم أن احلس إمنا يدرك اجلزئيات  من جبلته وما كان من الومهيات صادقاً على ما أوضحنا فهو يف

وأما الذكر . ما يؤديه احلس على شخصيته، أما اخليال فيحفظ الصورة الشخصية، والذكر واخليال ما حيفظان
احلسيات  أخوذ منه وإذا تنكر احلس كان ذكراً وإذا تكرر الذكر كان جتربة، وقد قيل يفامل فيحفظ املعىن

متجردة، واحلس واخليال والذكر تنال  والتجربيات ما فيه كفاية يف مثل هذا الكتاب، والفكر العقلي ينال الكليات
أي صورة أحضرا يف التخيل أو يف  وكذلك اخليال فإنك -كثريين اجلزئيات فإن احلس ال ينال االنسان املقول على

 أن تشرك فيها سائر الصور اجلزئية الشخصية ألن ما يرتسم يف احلس أو اخليال يكون مع احلس اجلسماين مل ميكنك

فالكليات والتصديقات  عوارض من الكم والكيف واألين والوضع غري ضرورية يف االنسانية وال مساوية هلا
هلا فالكليات والتصديقات والتصورات الواقعة فيها  رورية يف االنسانية وال مساويةوالتصورات الواقعة فيها غري ض

أيضاً عللها حدس أو جتربة لكنهما معاونان للعقل أما من جهة التصور فألن  غري مدركة باحلس وال بالتخيل وال
والتجزئة ويأخذ كل   التمييزعلى اخليال أموراً خمتلطة واخليال يعرضها على العقل مث العقل يفعل فيها احلس يعرض

فترتسم حينئذ يف العقل املعاين األوىل للمتصورات  واحد من املعاين مفرداً ويرتب األخص واألعم والذايت والعرضي
التصديق فقد يعينه احلس فقد يعينه احلس واخليال من طريق التجربة أو   فإما من جهة-مث يركب منها احلدود

إما على سبيل   والفرق بني االستقراء والتجربة معلوم واستعانته به من طريق االستقراءباالستقراء احلدس وقد يعينه
الصدق إال أن بالنفس عنها غفلة وقد  االحتجاج وإما على سبيل التنبيه كمن يستقري جزئيات أمور أحكامها بينه
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إجياب وسلب فيلوح للعقل ما املتصورات مث املتصورات تأتلف ب يعني على سبيل العرض بأن يعني أوالً يف اعطاء
 .ويلوح له القياس فيما جيب أن يكتسب به من التصديق جيب أن يصدق به بذاته

 فصل يف الربهان

األوليات وما مجع معها وإما التجريبيات وإما املتواترات  الربهان قياس مؤلف من يقينيات النتاج يقني واليقينيات إما
 .ذائعات واملقبوالت واملظنونات فخارجة عن هذه اجلملةفهمناها، وأما ال وإما احملسوسات وقد

 فصل يف الربهان املطلق

   
عند الذهن  اللم وبرهان االن، أما برهان اللم فهو الذي ليس إمنا يعطيك علة اجتماع طريف النتيجة هو برهان

ضاً مع ذلك علة اجتماع بل يعطيك أي والتصديق ا فقط حىت تكون فائدته أن تعتقد أن القول مل جيب التصديق به
نفسه كذا فيكون احلد األوسط فيه علة لتصديقك بالنتيجة وعلة  طريف النتيجة يف الوجود فتعلم أن األمر مل هو يف

 للحد األكرب إما على االطالق كقولك هذه اخلشبة مثالً أحاهلا شيء قوى احلرارة وكل لوجود النتيجة ألنه علة

علة لوجود لألصغر مثل   فهذه اخلشبة حمترقة وإما ال على االطالق بل- حمترقشيء أحاله شيء قوى احلرارة فهو
ذلك احلد عليه أوالً وحنمل عليه ما وضع حتته  أن يكون احلد األوسط نوعاً ما وله جنس أو فصل أو خاصة فنحمل

 .مثلث وكل مثلث فإن زواياه الثالث مساوية لقائمتني مثل قولك كل شكل متساوي الساقني فهو

 فصل يف برهان األن

النتيجة عند الذهن والتصديق فيعتقد أن القول مل جيب  وأما برهان األن فهو الذي إمنا يعطيك علة اجتماع طريف
يف نفسه مل هو كذلك ألن احلد األوسط فيه ليس هو علة لألكرب يف ذاته بوجه وال  التصديق به وال يعطيك أن األمر

قد أحاهلا شيء حار  ورمبا كان معلوالً له كقولنا هذه اخلشبة حمترقة فإذالوجود احلد األكرب يف األصغر  علة
 .دليالً واالحتراق معلول لوجود احلد األكرب يف األصغر وما كان هكذا فليسم

 فصل يف مطلب هل

التصديق وهو إما مطلب هل مطلقاً كقولك هل  مطلب هل هو ما يطلب به أن يتعرف االجياب أو السلب وباجلملة
به أن يتعرف ذا املطلب حال الشيء يف الوجود املطلق أو العدم املطلق   موجود وهل اخلالء موجود وإمنا يطلباهللا

موجود  مقيداً كقولنا هل اهللا خالق الشر وهل اجلسم حمدث، وإمنا يطلب به أن يتعرف هل الشيء وأما مطلب هل
 .على حال ما أو ليس
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 فصل يف مطلب ما

 وهذا -القائل ما اخلالء ومعناه ما املراد باسم اخلالء  التصو وهو إما حبسب االسم كقولمطلب ما هو ما يطلب به
الذات كقولك ما االنسان يف وجوده وهذا يطلب به أن يتعرف حقيقة الذات  يتقدم كل مطلب وإما حبسب

 .املطلق ويتقدمه اهلل

 فصل يف مطلب مل

 وإما أن يطلب به علة -يطلب به علة التصديق فقط إما أنمطلب مل ما يطلب به أن يتعرف العلة جلواب هل وهو 
 .نفس الوجود

 فصل يف معىن األي

 .يطلب التمييز إما بالصفات الذاتية وإما باخلواص وأما مطلب األي فهو داخل بالقوة يف اهلل املقيد وإمنا

 فصل يف األمور اليت يلتئم منها أمر الرباهني ثالثة

. ا  املبادئ واملوضوعات يربهن فيها واملسائل يربهن عليها واملقدمات يربهنومقدمات هي موضوعات، ومسائل،

 .فلنتكلم أوالً يف املقدمات

 فصل يف مقدمات الرباهني

تنتهي إىل مقدمات أولية مقولة على الكل كلية وقد تكون  مقدمات الرباهني تكون صادقة يقينية ذاتية ال بد أن
وأن  ليت هي يف األكثر على حكم ما فتكون أكثرية وأن تكون علالً لوجود النتيجةاملتغرية ا ضرورية إال على األمور

 .تكون مناسبة هلا

 فصل يف احلمل الذايت

مأخوذاً يف حد املوضوع مثل احليوان يف حد االنسان، وإما  احلمل الذايت يقال على وجهني فإنه إما أن يكون احملمول
 أو جنساً مثل الفطوسة اليت يؤخذ يف حدها األنف واملثلث الذي يؤخذ حده املوضوع أن يكون احملمول مأخوذاً يف

الذي هو  حده السطح أو موضوع معروضة كمفرق البصر الذي يؤخذ يف حده اجلسم واجلسم موضوع األبيض يف
يف موضوع الصناعة اليت الشيء  معروض لذلك العارض وإمنا كان هذا ذاتياً ألنه خاص ملوضوع الصناعة أو لشيء

 .وال يكون دخيالً عليه غريباً عنه ن مجلتها فهو يتبع الشيء أو موضوع صناعته من حيث هوم
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 فصل يف املقدمة األولية

   
مثل أن الكل أعظم  من جهة أن التصديق ا حاصل يف أول العقل" أحدمها"األولية يقال هلا أولية من وجهني  املقدمة

ما هو أعم من املوضوع قوالً كلياً، أما االجياب   أو السلب ال يقال علىمن جهة أن االجياب فيها" والثاين"من اجلزء 
 مساوية لقائمتني فإن هذا إال حيمل على ما هو أعم من املثلث محالً كلياً كالشكل، فمثل قولك إن كل مثلث فزواياه

ال يبطل كون الزوايا و وأما ما هو أخص من املثلث مثل متساوي الساقني فقد يبطل ويبقى ما هو أعم منه كاملثلث
كالشكل هذا املعىن فإذا ما بقي املثلث حمموالً على شيء  مثل قائمتني وإذا بطل املثلث مل يبق ملا هو أعم من املثلث

 سواء بقي ما هو أخص منه أو مل يبق فإذا ارتفع املثلث احملمول على شيء ارتفع هذا وجد هذا املعىن يف ذلك الشيء

وقد يكون مساوياً وال  ن بقي له ما هو أعم من املثلث واألوىل قد تكون أعم كاجلنساملعىن عن ذلك الشيء وإ
 .يكون أخص

 فصل يف املقول على الكل

فإن معىن املقول على الكل هو أن يقال على كل واحد  املقول على الكل ههنا غري الذي كان يف كتاب القياس
يات الربهان ضرورية ال تتغري والكلي ههنا أزيد شريطة فإنه مبا وضع معه ألن كل واحد يف كل زمان ما دام موصوفاً

يف الوجود ال  أن يكون مقوالً على كل واحد يف كل زمان ومع ذلك يكون قوالً أولياً وشخصية املوضوع حيتاج
الكثريين وإن عاق عائق غري معناه  متنع كلية احلكم إذا كان املوضوع يف نفس تصوره قد ميكن أن حيمل على

كان يف كتاب القياس فإنه يعين ههنا بالضروري ما كان  س ال كزيد، والضروري ههنا غري الضروري الذيكالشم
موصوفاً مبا وضع معه وإن كان ال ما دام موجوداً بل ما دام موصوفاً مبا وضع معه  احملمول دائماً للموضوع ما دام

 .أبيض  ذاته موجوداً بل ما دامقولنا كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر ال ما دام مثل

 فصل يف املناسب

يستعمل مقدمات اهلندسة يف الطب بل يكون من  املناسب للعلم هو أن ال تكون املقدمات فيه من علم غريب كمن
احملموالت جيب أن تكون ذاتية والذايت يكون من ذلك العلم بعينه أو من  ذلك العلم بعينه أو من علم يناسبه ألن

للمعلول بوجه  موضوعه بنوع ما على ما نوضح وألن املقدمات الربهانية علة النتيجة والعلة مناسبة  يفعلم يشاركه
املزاوي ألن الدائرة أوسع األشكال مل يكن   فلهذا إذا قال الطبيب إن اجلرح املستدير ال يندمل إال أبطأ من-ما

 .برهن من الطب

 فصل يف املوضوعات
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أعراضها الذاتية مثل املقدار للهندسة ومثل العدد  ليت توضع يف العلوم وتطلبوأما املوضوعات فهي األمور ا
ويسكن للعلم الطبيعي ومثل املوجود والواحد للعلم اآلهلي ولكل منها  للحساب ومثل اجلسم من جهة ما يتحرك

 ل االستحالةمثل املنطق واألصم للمقادير ومثل الشكل هلا ومثل الزوج والفرد للعدد ومث أعراض ذاتية ختصه

والقدم وما أشبهها  والنمو والذبول وغري ذلك للجسم الطبيعي ومثل القوة والفعل والتمام والنقصان واحلدوث
أموراً كثرية متجانسة أو متناسبة مثل اخلط  للموجود وقد يكون املوضوع واحداً مثل اجلسم الطبيعي وقد يكون

 .والسطح واجلسم للهندسة

 يةفصل يف املسائل الربهان

   
 أما موضوع -وموضوعاا املسائل الربهانية فهي القضايا اخلاصة بعلم علم املشكوك فيها املطلوب برهاا وأما

موضوعه مع عرض ذايت له كقولنا كل مقدار وسط يف  العلم نفسه كقولنا كل مقدار إما مشارك وإما مباين، وأما
ضوعه مثل قولك إن كل خط ميكن أن ينقسم بنصفني، وأما وأما نوع من مو النسبة فهو ضلع ما حييط به الطرفان،

عرض كقولنا كل خط قام على خط ميكن أن ينقسم بنصفني، وأما نوع من موضوعه مع  نوع من موضوعه مع
فإن زواياه كذا،  كقولنا كل خط قام على خط فإن الزاويتني كذا، وأما عرض ذايت له مثل قولنا كل مثلث عرض

املوضوع ألن وجود هذا للموضوع بني بنفسه  وز أن يكون للموضوع ذاتياً مبعىن الداخل يف حدوأما احملمول فال جي
املوضوع متخيالً بعد وإمنا يعرف بأمور خارجة عنه أو باالسم فقط وذاته مل  أن يكون" أحدمها"اللهم إال يف حالني 

وفعالً ما ومل نعرف  د عرفنا من النفس االسممثل طلبنا أنه هل النفس جوهر أم ال ألنا إمنا نكون حينئذ ق تتحقق بعد
الفعل كاحملرك واملدرك مثل األبيض للثلج  بعد ذاا فاملوضوع باحلقيقة عارض ذايت للنفس وهو الفاعل لذلك

أن يكون " واحلالة الثانية"ملاهية ذلك العارض تقومي احملموالت الذاتية  واملطلوب جنس للمعروض له وهو غري مقوم
نعلم أن االنسان جوهر  يراد به التصديق مع العلة أعين األن واللم معاً بل العلة وحدها مثل أنه إذا كنا سالربهان لي

جسم ولكن الذايت باملعىن الثاين هو املطلوب يف املسائل  ويكون اجلوهر ليس له أولياً فنريد أن نعلم العلة فنقول ألنه
ذاتيتني  ملقدمتان يف احلمل الذايت حبسب املعىن األول حىت يكونا معاًفال جيوز أن تتفق ا الربهانية وأما يف املقدمات

غري مطلوب إال باحلالتني املذكورتني  بذلك االعتبار وإال كان األكرب ذاتياً لألصغر بذلك املعىن وقد بينا أن هذا
ملعىن األول والكربى باملعىن باملعىن الثاين وجيوز أن تكون الصغرى ذاتية با وجيوز أن تكون املقدمتان مجيعاً ذاتيتني

 .وبالعكس الثاين

 فصل يف األصول اليت تعلم أوالً قبل الرباهني

الرباهني ثالثة، حدود وأوضاع ومقدمات، فاحلدود تفيد تصور ما ال يكون بني التصور  األصول اليت تعلم أوالً قبل
له والسطح   واخلط طول ال عرضموضوعات الصناعة ومن عوارض الصناعة مثل أن النقطة طرف ال جزء له، من
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إجياب وال سلب، وأما األوضاع فهي  كذا ومثل أن املثلث شكل حييط به كذا وليست تفيد تصديقاً البتة وال فيها
يراود على تسليمها وبياا إما يف علم آخر وإما بعد حني يف ذلك  املقدمات اليت ليست بينة يف نفسها ولكن املتعلم

على كل  قول يف أوائل اهلندسة أن لنا أن نصل بني كل نقطتني خبط مستقيم ولنا أن نعمل دائرةن العلم بعينه مثل ما
الزاويتان اللتان من جهة واحدة أقل  نقطة وبقدر كل بعد بل مثل أن اخلطني إذا وقع عليهما خط مستقيم فكانت

ملتعلم من غري أن يكون يف نفسه له كان من األوضاع يتسلمه ا من قائمتني فإن اخلطني يلتقيان من تلك اجلهة فما
 .على االطالق وما كان يتسلمه مساحماً ويف نفسه له عناد يسمى مصادرة عناد مسي أصالً موضوعاً

 فصل يف املقدمات

متساوية فمنها خاصة بالعلم مثل قولنا كل مقدار إما مشارك  وأما املقدمات فمثل إن املقادير املساوية ملقدار واحد
مثل أن كل شيء يصدق عليه إما االجياب وإما السلب، والعامات ختصص يف العلوم فال  ومنها عاميةوإما مباين، 

مجيعاً كقوهلم كل  يف اهلندسة أن كل شيء إما مساو وإما غري مساو بل كل مقدار ورمبا خصص يف احلالتني يقال
 .مقدار إما منطق وإما أصم

 فصل يف اختالف العلوم واشتراكها يف املوضوعات

   
اجلنس مثل علم العدد  إما متباينة وإما متناسبة، واملباينة هي اليت موضوعاا ال تشترك يف الذات وال يف العلوم

يف بعض وإما بعضها حتت بعض، فأما املتساوية يف  والعلم الطبيعي، واملتناسبة إما متساوية يف املرتبة وإما بعضها
ا متجانسان ألن املقدار والعدد نوعا الكم، ومثل العلم الطبيعي وعلم موضوعيهم املرتبة فمثل اهلندسة والعدد فإن

يتحرك ويسكن   فهذا ينظر من جهة ما-فإن موضوعيهما شيء واحد وهو جرم العامل ولكن النظرين خمتلفان النجوم
ذلك جهة ما يتكمم هو وعوارضه ول وميتزج ويفترق وما أشبه ذلك وحيوم أكثره حوم الكيف وذلك ينظر فيه من

اللم واآلخر يعطي برهان األن أو أحدمها يعطي برهاناً عن  كثرياً ما يشتركان يف املسائل لكن أحدمها يعطي برهان
 صورية وأما املختلفة يف املرتبة وبعضها يف بعض فمثل املخروطات يف اهلندسة ألن علة فاعلية واآلخر عن علة

فال خيلو إما أن يكون  ختلفة يف املرتبة وبعضها حتت بعضاملخروطات تنظر يف نوع من موضوع اهلندسة، وأما امل
لعمومه وان كان ال على حنو عموم اجلنس ولو  العايل ليس موضوعه باحلقيقة جنساً ملوضوع السافل بل هو كاجلنس

ة السافل نوعاً منه كاملخروطات من اهلندسة وهذا مثل العلوم اجلزئي كان على حنو عموم اجلنس مل ميتنع أن يكون
ملوضوع  األوىل اليت موضوعها املوجود املطلق مبا هو موجود مطلق، وإما أن يكون العايل جنساً حتت الفلسفة

ما وأخذ مع ذلك العرض  األسفل ولكن مل يؤخذ األسفل من جهة ما هو نوع األعلى مطلقاً بل قرن به عرض
 األكر املتحركة حتت علم اهلندسة،، ومثل كالنظر يف موضوعاً ونظر يف أعراضه الذاتية من جهة ما هو كذلك وهذا

املناظر خطوط عرض هلا أن فرضت متصلة حبدقة قد نفذت يف مشف فاتصلت  النظر يف املناظر ألن موضوعات
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كان املوضوع من علم والعرض من علم لكن لن البحث عنه يكون من جهة ما له ذلك  ورمبا: بأطراف جسم
العلم  ذايت، مثل املوسيقى الذي موضوعه النغم وهو من عوارضالذي هو له غريب وملوضوع آخر  العرض

ملوضوع آخر أعين املناسبة العددية  الطبيعي، وإمنا يبحث املوسيقي عن النغم من جهة ما فيها عارض غريب هو ذايت
 .فهو لذلك حتت العدد ال حتت العلم الطبيعي

 فصل يف تعاون العلوم

علم آخر فالعلم الذي فيه املسئلة معني للعلم الذي فيه   يف علم مقدمة يفتعاون العلوم هو أن يؤخذ ما هو مسئلة
أن يكون أحد العلمني حتت اآلخر فيستفيد العلم السافل مباديه من العايل " أحدها" املقدمة، وهذا على وجوه ثالثة

العلمان متشاركني يف  وناملوسيقى من العدد والطب من الطبيعي، والعلوم كلها من الفلسفة األوىل، وإما أن يك مثل
املوضوع يفيد اآلخر املبادئ مثل استفادة  املوضوع كالطبيعي والنجومي يف جرم الكل فأحدمها ينظر يف جوهر

أن تكون مستديرة وإما أن يكون العلمان متشاركان يف اجلنس وأحدمها  املنجم من الطبيعي أن احلركة الفلكية جيب
مبادئ كما  يف نوع أكثر تركيباً كاهلندسة فإن الناظر يف األبسط يفيد اآلخركاحلساب واآلخر  ينظر يف نوع بسيط

 .يفيد العدد اهلندسة مثل ما يف عاشرة أوقليدس

 فصل يف نقل الربهان

يقال كما يربهن على املخروط البصري يف املناظر بربهان  نقل الربهان قد يقال ألخذ املبدء على حنو ما ذكرناه وقد
االضافة إىل البصر لكان عليه ذلك الربهان بعينه وذلك ألن احلد األوسط يكون من  روط عنهندسي لوجود املخ

 .اآلخر واحلد األصغر يكون من ذلك العلم العلم

 فصل يف اشتراك العلوم يف املسائل

يعطي قلناه وتارة يقع بني علم عال وبني علم سافل وكل واحد منهما  اشتراك العلوم يف املسائل تارة يقع على ما
العلم السافل  يكون بعض العلل يف العلم العايل مثل العلل املفارقة لألجسام الطبيعية وبعضها يف برهان مل مثل أن

املقارنة كان من العلم السافل وإن أعطى من  مثل العلل املقارنة هلا كاهليوىل والصورة فإذا أعطى الربهان من العلل
 .املفارقة كان من العلم العايل

 أنه ليس على الفاسدات برهانفصل يف 

من الفاسدات عقد دائم ألن املقدمات الصغرى يف القياسات على  الربهان يعطي اليقني الدائم وليس يف شيء
واحلد  الصدق فال تكون برهانية فبني أنه ال برهان عليها وال حد فإنا سنوضح أن الربهان الفاسدات ال تكون دائمة

يتميز بالعوارض الغري املقومة فأما  رهان عليه فال حد له وكيف يكون له حد وإمنامتشاركان يف األجزاء فما ال ب
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 .املقومات فمشتركة هلا
   

 فصل يف كيفية حصول العلم باملمكنات من الربهان

أوقعت  اتفاقية، أما املمكنات األكثرية فلها ال حمالة علل أكثرية إذا جعلت حدوداً وسطى املمكنات إما أكثرية وإما
الظن فبأا تكون ألن األمر إذا صح أن له  ماً وظناً مكتسباً غالباً، أما العلم فبإمكاا األكثري وذلك يقني، وأماعل

الشعر على الذقن عند البلوغ لعلة استحصاف البشرة ومتانة النجار ففي  علة أكثرية توقع كونه، وهذا مثل نبات
 .عن وجود نقايضها وقد عرف ذلك يف الكتب املفصلةما من وجه فلذلك يتميز وجودها  األكثريات ضرورة

 فصل يف االتفاقيات

وإا داخلة يف مجلة االمكان وال برهان عليها من جهة أا  وأما االتفاقيات فقد ميكن أن يربهن على أا اتفاقية
 .وإال لترجع ذلك الطرف وصار أكثرياً تكون أو ال تكون البتة

 فصل يف األشياء الثالثة

واملطلوبات واملبادي، فأما املوضوعات فيجب أن تعطى حدودها  اء اليت عليها مبىن الرباهني ثالثة املوضوعاتاألشي
احلدود كالنقطة والوحدة ويتسلم وجودها تسليم مقدمة هي مبدأ أو أصل موضوع أو  وماهيتها إن كانت خفية

واملنطق وما  ود أعطى حدودها مثل األصموأما املطلوبات فهي العوارض الذاتية فإن كانت خفية احلد مصادرة،
وأما املبادي فيجب أن تتسلم تسليماً  أشبه ذلك، وأما وجودها للموضوعات فيؤخذ إىل مرتبته يف البيان الربهاين،

 .وتوضع وضعاً من جهة اهلل

 فصل يف اختالف برهان األن واللم

 أن يكون أحد القياسني قد أعطى علة بعيدة "أحدمها"على وجهني  اختالف برهان األن واللم يف علم واحد ميكن
أن  فيكون إعطاء اللم مل يستكمل بعد وقد يكون هذا يف املطلوب املوجب كمن يضع العلة يف وقد بقي بعدها اللم

جواب من يسأله إن احلائط مل  فالناً حم أنه انسد مسامه إال أنه عفن خلطه ويكون يف السالب كمن يضع العلة يف
الصواب فإن وجود الرئة علة معاكسة للتنفس وسلبها   حبيوان ال أنه ليس بذي رئة وهو اجلوابيتنفس إنه ليس
يكون أحد القياسني فيه علة دون اآلخر وذلك مثل قياس من يقول أن الكواكب  أن" والوجه الثاين"يسلب التنفس 

وكل قريب جداً فإنه ال  ملتحريات قريبةبعيدة جداً ألا تلمع وكل بعيد يلمع فهو بعيد جداً، مث نقول أن ا الثابتة
 .يلمع فاملتحريات ال تلمع
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 فصل يف أن احلد ال يكتسب من الربهان

    االستقراء وال القسمة وال حد ضد احملدود وال

متساويان وذلك  اكتساب احلد بالربهان ألنه البد حينئذ من حد أوسط مساو للطرفني ألن احلد واحملدود ال ميكن
احلد اآلخر فإن السؤال يف اكتسابه ثابت فإن  لو إما أن يكون حداً آخر أو يكون رمساً أو خاصة، أمااألوسط ال خي

النهاية وإن اكتسب باحلد األول فذلك دور وإن اكتسب بوجه آخر غري  اكتسب حبد ثالث فاألمر ذاهب إىل غري
 وإن: ان تامان على ما سنوضح بعدبه هذا احلد على أنه ال جيوز أن يكون لشيء واحد حد الربهان فلم يكتسب

املقوم له وهو احلد حىت  كانت الواسطة غري حد فكيف صار ما ليس حبد أعرف وجوداً للمحدود من األمر الذايت
الوسط على أنه حممول مطلق أو محل على أنه حد له  يكتسب به، وأيضاً فهل يكون احلد إمنا محل يف الكربى على

مطلق أنتج أنه حممول على األصغر فقط ومل يعرف من ذلك أن له حد ومل   حممولفإن محل على األوسط على أنه
برهان وأن محل على  القياس حاجة فإنا قد بينا أن محل احلد وأجزائه على احملدود مما ال حيتاج فيه إىل يكن إىل ذلك

 بعينه حد الضحاك إال فليس حد االنسان هو أنه حد لألوسط فهو كاذب فإنه ليس حد النوع هو بعينه حد خاصته
ملوضوعه أي أن ما هو موضوع لألوسط فهذا حده فإن هذا أيضاً  أن يقول قائل إنه محل على األوسط بأنه حد

 وسائر اخلواص والفصول املساوية هلا حتمل عليها اخلاصة وليس حد النوع حداً هلا، فإن كاذب فإن الباكي واخلجل

خلواصه فيكون قد أخذ  ا هو موضوع لألوسط وضعاً حقيقياً وضع النوعقيل إنه حيمل على األوسط على أنه حد م
الربهان، واحلد ال يكتسب بالقسمة فإن القسمة تضع  املطلوب يف بيان نفسه فإنه لو كان هذا معلوماً ملا احتيج إىل

 وإما استثناء نقيض بعينه إال أن يوضع وضعاً من غري أن يكون للقسمة فيه مدخل أقساماً وال حتمل من األقسام شيئاً
لكن ليس االنسان غري  ليبقى القسم الداخل يف احلد فهو إبانة الشيء مبا هو مثله أو أخفى منه فإنك إذا قلت قسم

النتيجة وأيضاً فإن احلد ال يكتسب من حد الضد  ناطق فهو إذا ناطق فلم تكن أخذت يف االستثناء شيئاً أعرف من
الضدين أوىل بذلك من حد الضد اآلخر، وأيضاً فإن االستقراء ال يفيد  أحدفليس لكل حمدود ضد وال أيضاً حد 

 يفيد احلد وألنك إن استقريت أن احلد حد لكل شخص حىت جتعله حداً للنوع فقد كذبت وإن علماً كلياً فكيف

حد قلت أن احلد  قلت أن احلد حممول على كل شخص من غري زيادة فليس يوجب هذا أن يكون حداً للنوع وإن
 .إذاً لالستقراء وجه لنوع كل واحد من تلك األشخاص فقد صادرت على املطلوب األول فلم يبق

 فصل يف طريق اكتساب احلد

   
العشرة اليت  يقتنص بالتركيب وذلك بأن يعمد إىل األشخاص اليت ال تنقسم وتنظر من أي جنس هي من لكن احلد

الشيء الذي يقوم هلا كاجلنس فتجمع العدة   يف ذلك اجلنس أو يفسنذكرها فتأخذ مجيع احملموالت املقومة هلا اليت
فإنه أوالً للحيوان مث النطق وأيضاً مثل اجلسم فإنه أوالً للحيوان مث  منها بعد أن تعرف أيها أول هلا مثل احلس

ل معها نقو وتتحرى أن ال يكون يف اموع شيء مكرر وحنن ال نشعر كما نقول جسم ذو نفس حساس مث الناطق،
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فإذا مجعنا هذه احملموالت ووجدنا منها  حيوان فيكون احليوان مكرراً تارة بالتفصيل واحلد وتارة باالمجال والتسمية
 أما أحد الوجهني فاملساواة يف احلمل أعين أن يكون كل ما حيمل -احلد شيئاً مساوياً للمحدود من وجهني اثنني فهو

املساواة يف املعىن وهو  ل ما حيمل عليه هذا القول حيمل عليه احملدود والثاينحيمل عليه هذا القول وك عليه احملدود
فإن كثرياً مما مييز الذات يكون قد أخل ببعض  أن ال يكون داالً على كمال حقيقة ذاته ال يشذ منه عنه شيء

د االنسان أنه جسم يف احلمل وال يكون مساوياً يف املعىن كقولك يف ح األجناس أو ببعض الفصول فيكون مساوياً
 فإن هذا ليس حبد حقيقي بل هو ناقص ألن اجلنس القريب غري موضوع فيه وكقولك يف حد ناطق مايت مثالً

وناقص يف املعىن وال  احليوان إنه جسم ذو نفس حساس من غري أن تقول ومتحرك باإلرادة فإن هذا مساو يف احلمل
مييز على االجياز ما مل يوضع فيه اجلنس القريب بامسه أو  حلد حداً بأنتلتفت يف احلد إىل أن يكون وجيزاً بل ال يتم ا

ألفاً  فيكون اشتمل على املاهية املشتركة مث يؤتى بعده جبميع الفصول الذاتية وإن كانت حبده إن مل يوجد له اسم
نوان للذات الذات واحلد ع وكان بواحد منها كفاية يف التمييز فإنك إذا تركت بعض الفصول فقد تركت بعض

للصورة املوجودة بتمامها فحينئذ يعرض أن يتميز  وبيان له فيجب أن يقوم احلد يف النفس صورة معقولة مساوية
- يف احلدود التمييز وإن حلقها التمييز بل يطلبون حتقق ذات الشيء وماهيته  أيضاً احملدود، واحلكماء ال يطلبون

بأنه قول دال   ولذلك ما حد الفيلسوف احلد- ذلك قول يشرح االسمحد باحلقيقة ملا ال وجود له إمنا ولذلك فال
وهلذا ما ذم حتديد من أخذ يف حتديد الشيء  على املاهية ومل يقل قول وجيز مميز كما هو من عادة احملدثني أن يقولوه

 حتديدهم الغضب أنه غليان دم القلب أو الصورة فقط كاجلدليني يف العنصر وحده فقط كالطبيعيني يف حتديدهم
كليهما جمموعني  االنتقام ال ألما مل مييزا بل ألما مل يوفيا كمال املاهية، بل قد أمر ن حيد من الغضب بأنه شهوة

لألنواع وأما األجناس فأن تؤخذ  وأن ال خيل بذكر سبب ذايت يف التحديد فعلى هذا جيب أن تقتنص احلدود
امساً مفرداً فصل باعتبار احملموالت وإن كان مؤلفاً فهو  ن كانالفصول اليت ختص األنواع وحتذف فما يبقى إ

 .املطلوب

 فصل يف إعانة القسمة يف التحديد

بالذاتيات فكانت القسمة األعم قسمة من طريق ما هو هو فإن قسمة  والقسمة أيضاً معينة يف احلد إذا كانت
و حيوان بل له من طريق ما هو ماش فإنه وكثري األرجل ليست قسمة له من طريق ما ه احليوان إىل ذي رجلني

االنقسامات ما مل يتحصل هلا  ماشياً استعد هلذه القسمة ال لكونه حيواناً فإن طبيعة احليوان ال تنقسم ذه لكونه
القسمة البتة وإذا فعلت هذا حفظت الترتيب، وجيب أن  طبيعة املشي فلو كان احليوان غري ماش مل يستعد هلذه

تقف يف الوسط بل تقسم وتقسم حىت ينتهي إىل الذاتيات اليت إذا قسمتها وقعت  الثاً وهو أن التراعي شرطاً ث
بالذاتيات  بغرضيات أو أشخاص فإن القسمة من اجلواهر إذا انتهت إىل االنسان وقفت ومل تنقسم بعده القسمة

ي واحملترف والغاصب وغري واألم وبعد ذلك إما أن ينقسم الشيء إىل األشخاص أو إىل فصول عرضية كالكاتب
 .ذلك



 48    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

 فصل يف األجناس العشرة

   
قام بنفسه  وهو كل ما وجود ذاته ليس يف موضوع أي يف حمل قريب قد" اجلوهر"األجناس العشرة فمنها  وأما هذه

 والالمساوات والتجزيء وهو إما أن وهو الشيء الذي يقبل لذاته املساواة" الكم" ومنها -دونه الفعل ال بتقوميه

تتالقى عنده وتتحد به كالنقطة للخط وإما أن يكون منفصالً ال  يكون متصالً إذ يوجد ألجزائه بالقوة حد مشترك
هو  بالقوة وال بالفعل كالعدد، واملتصل قد يكون ذا وضع وقد يكون عدمي الوضع وذو الوضع يوجد ألجزائه ذلك

فمن ذلك ما يقبل . اآلخر حد منها أين هو منالذي يوجد ألجزائه اتصال وثبات وإمكان أن يشار إىل كل وا
متقاطعتني على قوائم وهو السطح، ومنه ما يقبله يف  القسمة يف جهة واحدة وهو اخلط، ومنه ما يقبل يف جهتني

اجلسم واملكان أيضاً ذو وضع ألنه السطح الباطن من احلاوي، وأما  ثالث جهات قائم بعضها على بعض وهو
ومستقبله  كة إال أنه ليس له وضع إذ ال توجد أجزاؤه معاً وإن كان له اتصال إذ ماضيهللحر الزمان فهو مقدار

وهو املعىن الذي " االضافة"العشر  يتحدان بطرف هو اآلن، وأما العدد فهو باحلقيقة الكم املنفصل ومن املقوالت
 ال كاألب فإن له وجوداً خيصه األبوة بالقياس إىل البنوة وجوده بالقياس إىل شيء آخر وليس له وجود غريه مثل

 فهو كل هيئةقارة يف جسم ال يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إىل خارج وال نسبة "وأما الكيف"كاالنسانية 

يكون خمتصاً بالكم من جهة ما  واقعة يف أجزائه وال جلملته اعتبار يكون به ذا جزء مثل البياض والسواد وهو إما أن
بالعدد، وإما أن ال يكون خمتصاً به وغري املختص به إما أن  سطح واالستقامة باخلط والفرديةهو كم كالتربيع بال

 احلواس ويوجد بانفعاله املمتزجات فالراسخ منه مثل صفرة الذهب وحالوة العسل تسمى يكون حمسوساً ينفعل عنه

انفعاالت لسرعة استبداهلا مثل  ة بلكيفيات انفعاليات وسريع الزوال منه وإن كان كيفيه باحلقيقة فال تسمى كيفي
-محرة اخلجل وصفرة الوجل، ومنها ما ال تكون حمسوسة وهذا إما أن يكون استعدادات إمنا تتصور يف النفس  

 استعداداً للمقاومة وإباء لالنفعال مسي قوة طبيعية كاملصحاحية والصالبة وإن كان بالقياس إىل كماالت فإن كان

أن يكون يف أنفسها كماالت ال  ن واالنفعال مسي ال قوة طبيعية مثل املمراضية واللني، وإمااستعداداً لسرعة اإلذعا
حمسوسة بذاا فما كان منها فما كان منها ثابتاً مسي  يتصور أا استعدادات لكماالت أخرى ويكون مع ذلك غري

رض املصحاح وفرق بني الصحة سريع الزوال مسي حاالً مثل غضب احلليم وم ملكة مثل العلم والصحة وما كان
كون  وهو" أألين"املصحاح قد ال يكون صحيحاً واملمراض قد يكون صحيحاً، ومن مجلة العشرة  واملصحاحية فإن

زمانه الذي يكون فيه مثل  وهو كون اجلوهر يف" ومىت"اجلوهر يف مكانه الذي يكون فيه ككون زيد يف السوق 
ألجزائه بعضها إىل بعض يف االحنراف واملوازاة  اجلسم حبيث تكونوهو كون " والوضع"كون هذا األمر أمس 

كان يف مكان مثل القيام والقعود وهو يف املعنيني غري الوضع املذكور يف باب  بالقياس إىل اجلهات وأجزاء املكان إن
التلبس مثل  ولست أحصله ويشبه أن يكون كون اجلوهر يف جوهر آخر يشمله وينتقل بانتقاله" وامللك" الكم

ال يزال يتجدد ويتصرم كالتسخني  وهو نسبة اجلوهر إىل أمر موجود منه غري قار الذات بل" والفعل"والتسلح 
 .ذه الصفة مثل التقطع والتسخن وهو نسبة اجلوهر إىل حالة فيه" واالنفعال"والتربيد 
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 فصل يف مشاركات احلد والربهان

   
واحد منهما جواب   هل كذلك ال نطلب احلقيقة مبا إال بعد هل وعن كلال نطلب العلة بلم إال بعد مطلب إنا كما

املطلبان يف أمرين يف كون كل منهما إمنا  لكن احلقيقي من اجلواب عن مل هو اجلواب بالعلة الذاتية فيتفق هذان
فهي إذاً داخلة مل باجلواب احلقيقي فإن العلة الذاتية مقومة للشيء  يكون بعد هل ويف اجلواب إذا كان اجلواب عن

وبني   مثاله مل انكسف القمر فنقول ألنه توسط بينه-ما هو فيتفق إذاً الداخل يف اجلوابني يف احلد ويف جواب
لتوسط األرض لكن هذا احلد  الشمس األرض فامنحى نوره، مث نقول ما كسوف القمر فنقول هو امنحاء نور القمر

الربهان بل حدين أي ال يكون جزءاً من مقدمة يف الربهان  داً يفالكامل للكسوف ال يكون عند التحقيق حداً واح
 على املوضوع يف الربهان أو ال وهو احلد األوسط يكون يف احلد حمموالً بعد األول بل جزئني فالذي حيمل منهما

األرض بينه وبني القمر قد توسط  والذي حيمل يف الربهان ثانياً يكون يف احلد حمموالً أوالً ألنك تقول يف الربهان إن
ضوءه فينتج إن القمر ميحى ضوءه مث نقول  الشمس وكل مستضيء من الشمس يتوسط بينهما األرض ينمحى

فأوالً محلت التوسط مث االمنحاء ويف احلد التام تورد أوالً االمنحاء مث  واملنمحى ضوءه منكسف فالقمر إذاً منكسف
 وئه لتوسط األرض بينه وبني الشمس فإن جعلت كل واحدتقول إن انكساف القمر هو امنحاء ض التوسط ألنك

وإن مل يكن تاماً مسي الذي  من توسط األرض وامنحاء الضوء حداً على حده واتفق إذاً إن كان مميزاً فكان حداً ما
كما نقول يف مثال آخر أن الرعد صوت انطفاء النار يف  يكون منهما احلد األوسط يف القياس حداً هو مبدأ برهان

ويسمى الذي يكون منهما حداً أكرب حداً هو نتيجة برهان كقولك إن الكسوف  الغمام أو الغضب شهوة االنتقام
للجزء اآلخر فإن   فهذا إمنا يتفق إذا كان بعض أجزاء احلد التام علة-القمر والغضب غليان دم القلب امنحاء ضوء

على املعلول كامنحاء كان احلد يسمى  إن اقتصراقتصر على العلة كتوسط األرض كان احلد يسمى مبدأ برهان و
 .نتيجة برهان واحلد التام جمموعهما مع اجلنس

 فصل يف أقسام معىن احلد

الشارح ملعىن االسم وال يعترب فيه وجود الشيء فإن كان يف  واحلد يقال بالتشكيك على مخسة أشياء فمن ذلك احلد
سم كتحديد املثلث املتساوي االضالع يف افتتاح كتاب أوالً على أنه شارح لال وجود الشيء شك أخذ احلد

حبسب الذات،  فإذا صح للشيء وجود علم حينئذ أن احلد مل يكن حبسب االسم فقط، ويقال حد ملا كان أوقليدس
منهما، ومنه ما هو حد ألمور ال علل هلا وال  فمنه ما هو نتيجة برهان، ومنه ما هو مبدأ برهان، ومنه حد تام جمتمع

جوهرها مثل حتديد النقطة والوحدة واحلد وما أشبه ذلك فإن حدودها ال  باب أو أسباا وعللها غري داخلة يفأس
 .وال مبدأ برهان وال نتيجة برهان وال مركب منهما حبسب االسم فقط

 فصل يف أقسام العلل وبيان دخوهلا يف احلد والربهان



 50    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

   
الشيء إىل أن  كرسي واألب للصيب ويقال علة للمادة وما حيتاجللفاعل ومبدأ احلركة مثل النجار لل يقال علة

مكون فإنه ما مل تقترن الصورة  يكون حىت يقبل ماهيته مثل اخلشب ودم الطمث، ويقال علة للصورة وكل شيء
ألجله مثل الكن للبيت وكل واحدة من هذه إما قريبة  باملادة مل يتكون الشيء ويقال علة للغاية والشيء الذي

وإما بالقوة وإما بالفعل، وإما خاصة كالبناء للبيت، وإما عامة كالصانع له،  عفونة للحمى وإما بعيدة كالسدةكال
أو شرب املاء البارد  بالذات مثل السقمونيا يسخن بذاته، وإما بالعرض مثل السقمونيا يربد ألنه يزيد املسخن وإما

اليت بالذات اخلاصة القريبة اليت بالفعل حىت ينقطع  هني العلةيسخن ألنه جيمع املسخن وإمنا جيب أن يعطى يف الربا
والعلل األربع قد تقع حدوداً وسطى يف الرباهني النتاج قضايا حمموالا أعراض  سؤال اللم وإال فهو بعد ثابت،

ابلية فال جيب من الفاعلية والق والعلة بالفعل هي ما تستلزم وجود املعلول بالفعل كالصورة والغاية، وأما العلة ذاتية
على صريورا علة بالفعل مثل اقتران انفعال األفيون عن  وضعهما وضع املعلول وإجيابه ما مل يقرن بذلك ما يدل

ولكن  األبدان بالقوة املربدة اليت فيه حينئذ جيب عن قوته التربيد وذلك يف كثري من املواد احلرارة الغريزية اليت يف
ضرورة بل هذا يف كلها ويف كثري منها  لزم عن اقتران موادها بفواعلها أن يوجد املعلولكثري من األمور الطبيعية ي

 وهذه -الكائن كنطفة االنسان وكأنه ال فرق بني القسمني ال يوجد مادا على الطباع اليت جيب إال ويوجد
ما مل  ة يف براهينها ويف براهنيلغاية كما سنوضح يف العلوم فال ميتنع إذاً استعمال الغاي الضرورة ال متنع أن تكون

البد منها حبيث يكون املعلول إمنا جيب  تكن هكذا من الكائنات الغري الطبيعية ال مانع البتة عن استعمال الغاية بل
منهما ال يكفي حداً أوسط ما مل جيتمعا فإنا نقول مثالً مل كانت األسنان  باجتماع الفاعل والقابل معاً فإن الواحد

الطحن وكل ما  ريضة، فنقول ألن املادة كانت تامة االستعداد لذلك، ونقول أيضاً األضراس أريد منهاع الطواحن
إدخاهلا حداً أوسط وكأن الغاية يف أكثر األمر  يراد منه الطحن يعرض، وأما الصورة املادية فال حيتاج إىل شرط يف

 وحىت األربعة كلها وقد يكون لبعض األشياء يف الشيء علل فوق واحدة تفيد اللم ارد دون االن وقد جيتمع
دخوهلا  فلذلك ال يدخل يف حدود التعليمات وال براهينها علة مادية فقد قلنا يف العلل وأما بعض العلل دون بعض

وإذا كان للشيء علة مساوية أو أعم  يف الرباهني، وأما دخوهلا يف احلدود فكما أوضحنا من أن العلل الذاتية مقومة
أخص من الشيء مثل إن للحمى علالً كالعفونة وكاحلركة العنيفة  ذاتية فدخوهلا ظاهر، وأما العلل اليت هيوكانت 

وللصوت أيضاً انطفاء نار وانكسار قمقمة وقرع بعصا وما أشبه ذلك فليس . عفونة للروح أو اشتغال من غري
مثل القرع املقاوم  ء اجلامع هلا إن وجدمنها يدخل يف احلد ويدخل يف الربهان، وأما يف احلد فيطلب الشي شيء

اخلاصية فلحدود أنواع الشيء مثل انطفاء النار حلد   وأما العلل-جلميع ذلك فيكون هو العلة اليت تدخل يف احلدود
الشيء جبميع علله األربع إن كانت له وكانت ذاتية كمن حيد القدوم بأنه آلة  وقد حيد. الرعد ال الصوت املطلق

والشكل على  ديد شكلها كذا ليقطع به اخلشب حنتاً فاآللة جنس والصناعية تدل على املبدأ الفاعلح صناعية من
 .طويل ال يليق باملختصرات ويف هذه األبواب كالم: الصورة والنحت على الغاية واحلديد على املادة

 فصل يف دفع توهم الدور احملال
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  من ترتب يف الطبيعة يوهم ذلك

   
دوراً مثل إنه مل   فكذلك القياسات اليت تكون منها تدور-ائنات أموراً بعضها علل لبعض يف الدوريف الك واعلم أن

كانت ندية وفعل فيها احلر فقيل مل كانت  كانت السحابة فقيل ألنه كان خبار فقيل مل كان خبار فقيل ألن األرض
اب فينتج من هذا أنه كان سحاب ألنه كان مطر فقيل ألنه كان سح مث قيل مل. األرض ندية فقيل ألنه كان مطر

أنه كان سحاب وإن كان هناك وسائط أخرى ولكن ال فرق يف الربهان الدوري بني أن  كان سحاب ومن أوساطه
ولكن املثال الذي   أوقع مكرراً بني طريف تكراره وسائط-حد قد وقع مكرراً بال واسطة بني طريف تكراره يكون

الواقع حداً أوسط ليس واحداً بالذات بل   ألن السحاب الواقع حد أكرب والسحابأوردناه ليس يف احلقيقة دوراً
الدوري هو أن يؤخذ الشيء يف بيان نفسه ال أن يؤخذ مساويه يف  بالنوع وليس هذا مما جيعل القياس دوراً ألن

  غريه بالذات النوع يف بيانه وهو

 فصل يف كيفية دخول العلل اخلاصة يف الربهان

وتكون حدوداً وسطى يف الربهان وهو مثل كون السحاب عن تكاثف اهلواء بالربد   هي أخص من املعلولالعلل اليت
األرض، والرعد عن  انعقاد البخار والزلزلة عن حدوث ريح أو احنطاط أعايل وهدة أو اندفاع سيل يف باطن وعن

قد ميكن أن جتتمع هلذه العلل اخلاصية عفونة ف ريح وعن انطفاء دخان ناري واحلمى عن عفونة وعن حرارة روح بال
لذلك أقرب من املعلول ويكون علته املساوية له وقد ال جيتمع ال أنه يذهب  معىن عام يكون حمموالً عليها فيكون

ميكن حينئذ أن  ذلك إىل غري اية لكنه يقف عند عام ال واسطة بينه وبني تلك اخلواص ومعلوم أنه ال األمر يف
وبني احلد األكرب وبني ما هو أعم منها   للحد األكرب فما كان من العلل اخلاصية ال يوجد بينهاتوجد علة مساوية

إال ملوضوعات هلا أخص أيضاً من األكرب فال تكون علل وجود  مساو لألكرب فال ميكن أن جتعل حدوداً وسطى
ولة للعفونة بل محى هذا االنسان وجوده لألصغر األخص فإن احلمى املطلقة ليست معل األكرب على االطالق بل علل

أو نوع دونه  محى أصحاب الغب وكذلك النوع ليس علة وجود اجلنس مطلقاً بل ملا هو حتت النوع من شخص أو
أخص ال يكون أوالً ولكن بتوسط العام  وما كان يوجد له معىن عام فإن محل األكرب على احلدود الوسطى اليت هي

وهي خروع وأخرى وهي كرم وتكون العلة النتثار الورق فيها   وهي تينة وأخرىمثل أن هذه الشجرة ينتثر ورقها
ولكن ليس هلذه الوسطيات اخلاصية اليت هي تينة وخروع وكرم أوالً ولكن العريض  مجود رطوبتها وانفشاشها

تها فليس ألا رطوب والتينة والكرمة واخلروع عريضة األوراق بال واسطة، وأما أا جتمد رطوبتها أو تنفش الورق
ورقها ال ألا تلك وال لعرض الورق ولكن  تينة أو خروع أو كرمة بال واسطة بل ألا عريضة الورق وهي تنتثر

 .احلد األوسط الذي هو العلة على األكرب املعلول وأين ال ينعكس النفشاش الرطوبة ومجودها فقد بان أين ينعكس

 فصل يف شرح ألفاظ جيب التنبه ملعانيها
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وميكن أن ال يكون كذا، والعلم اعتقاد بأن الشيء كذا وأنه ال ميكن أن ال  لظن احلق هو رأي يف شيء أنه كذاا
الشيء كذا وأنه  وبواسطة توجبه والشيء كذلك، وقد يقال لتصور املاهية بتحديد، والعقل اعتقاد بأن يكون كذا

للرباهني وقد يقال لتصور املاهية بذاا بال حتديدها  ألوىلال ميكن أن ال يكون كذا طبعاً بال واسطة كاعتقاد املبادئ ا
والذهن قوة للنفس معدة حنو اكتساب العلم، والذكاء قوة استعداد للحدس، واحلدس  كتصور املبادئ األوىل للحد،

وباجلملة سرعة  إىل إصابة احلد األوسط إذا وضع املطلوب أو أصابه احلد األكرب إذا أصيب األوسط، حركة
قربه وبعده عن الشمس فيحدس أنه  نتقال من معلوم إىل جمهول كمن يرى تشكل استنارة القمر عند أحوالاال

 .يستنري من الشمس

 فصل يف بيان وجوه الغلط يف األقوال الشارحة

   
ما يقع يف جانب  مواضع جيب أن يراعى االحتراز منها يف احلدود فتعرف حىت ال يقع بإغفاهلا سهو فمن ذلك وههنا

هو أيضاً مشترك للحد الناقص والرسم   وهذا املشترك-اجلنس ومنه ما يقع يف جانب الفصل، ومنه ما هو مشترك
القائل، إن العشق إفراط احملبة وإمنا هو احملبة املفرطة، ومن ذلك  فمن اخلطأ يف اجلنس أن يوضع الفصل مكانه كقول

  وللسيف أنه حديد يقطع به فإن هذين-س عليهمكان اجلنس كقوهلم للكرسي أنه خشب جيل أن توضع املادة

اآلن موجودة مكان  احلدين قد أخذ فيهما املادة مكان اجلنس، ومن ذلك أن يؤخذ اهليوىل اليت عدمت وليست
 ومن ذلك أخذهم اجلزء مكان - خشباً اجلنس كقوهلم للرماد إنه خشب حمترق، وهو ليس اآلن خشب بل كان

وأورد يف التعليم األول هلذا مثال آخر وهو قوهلم إن احليوان  لعشرة مخسة ومخسةاجلنس يف حد الكل كقوهلم إن ا
  وذلك يف-ذلك حبث دقيق ومن ذلك أن توضع امللكة مكان القوة والقوة مكان امللكة ويف حتقيق: جسم ذو نفس

وانية إذ الفاجر الشه األجناس املقدمة يف أجزاء احلدود كقوهلم إن العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات
امللكة بالقوة ألن امللكة قوة ثابتة وكقوهلم إن القادر  يقوى أيضاً وال يفعل فقد وضع إذاً القوة مكان امللكة الشتباه

 وطباعه الرتوع إىل انتزاع ما ليس له من يد غريه فقد وضع امللكة مكان القوة ألن على الظلم هو الذي من شأنه

امساً مستعاراً أو مشتبهاً  ادالً وال يظلم وال تكون طباعه هكذا، ومن ذلك أن تأخذالقادر على الظلم قد يكون ع
أن تضع شيئاً من اللوازم مكان األجناس كالواحد  كقول القائل، إن الفهم موافقه، وإن النفس عدد، ومن ذلك

من ذلك أن تضع النوع شيئاً من اللوازم مكان األجناس كالواحد واملوجود، و واملوجود، ومن ذلك أن تضع النوع
اللوازم مكان  كقولك إن الشر هو ظلم الناس والظلم نوع من الشر، وأما من جهة الفصل فأن تأخذ مكان اجلنس

واالنفعاالت إذا اشتدت بطل الشيء  الذاتيات، وأن تأخذ اجلنس مكان الفصل، وأن حتسب االنفعاالت فصوالً
األعراض فصوالً للجواهر وأن تأخذ فصول الكيف غري  والفصول إذا اشتدت ثبت الشيء وقوي، وأن تأخذ

ما إليه االضافة، وأما القوانني املشتركة فمثل أن تعرف الشيء مبا هو أخفى  الكيف وفصول املضاف غري املضاف ال
مساوله يف املعرفة أو  النار بأا جسم شبيه بالنفس والنفس أخفى من النار، ومثل أن حيد الشيء مبا هو كمن حد

 -العدد كثرة من اآلحاد والعدد والكثرة شيء واحد مثال املساوي له يف املعرفة قوهلم إن: تأخر عنه يف املعرفةم
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هذا الباب أن تأخذ الضد يف حد الضد كقوهلم للزوج عدد يزيد على الفرد  فهذا قد أخذ نفس الشيء يف حده ومن
فعل  ذا أخذ املضاف يف حد املضاف إليه كمايقولون الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد، وكذلك إ بواحد مث

يدر ما يف ذلك من الغلط  إذ حسب أنه جيب أن يأخذ اجلنس يف حد النوع والنوع يف حد اجلنس ومل" فرفوريوس"
املندوحة، وما يف تفهم حقيقة احلد الذي استعمله على  وما يف ظنه ذلك من السهو، وما عن االضطرار إىل ذلك من

اعتراض ما أورده من الشبهة وأما املتقابالت حبسب السلب والعدم فالبد من أن  البعد عنالوجه الواجب من 
الشمس كوكب  املوجب وامللكة يف حديهما من غري عكس، وأما الذي يأخذ املتأخر يف حد الشيء فكقولكم يؤخذ

 التحديد املشهور للكمية الشمس وكذلك أن حيد إال بطلوع الشمس ألنه زمان طلوع يطلع اراً مث النهار ال ميكن
 فهذا وما أشبهه من املعاين الصارفة -بأا قابلة للمشاة وغري املشاة بأا قابلة للمساواة وغري املساواة وللكيفية

 .يف احلدود عن االصابة

 فصل يف إبانة املواضع املغلطة للباحث

يء وإما يف أشياء خارجة عن القياس مثل ختجيل القياس املطلوب به انتاج الش نقول إن أفعال السوفسطائية إما يف
له يف املطلوب وما  وترذيل قوله واالستهزاء به وقطع كالمه واالغراب عليه يف اللغة واستعمال ما ال مدخل اخلصم

يف القياس املطلوب به انتاج الشيء فإنا  جيري جمرى ذلك، وهي عشرة وال حاجة لنا إىل ذكرها، وأما اللوايت
 .نذكرها

 ل يف املغلطات يف القياسفص

   
تقع يف مادته وإما أن  املغلطات إما تقع يف اللفظ وإما تقع يف املعىن وإما أن تقع يف صورة القياس وإما أن إن هذه

األقاويل القياسية ترتيباً على شكل من األشكال وكان  تكون غلطاً وإما ان تكون مغالطة وحنن نعلم أنه إذا ترتبت
املقدمات احلدود وأجزاء ثواين متمايزة وكان الضرب من الشكل منتجاً واملقدمات  متمايزة أعينهناك أجزاء أوىل 

عنه احلق أعين القياس  وغري النتيجة وأعرف منها أن ما يلزم عنه يلزم لزوماً حقاً فإذا القول الذي ال يلزم صادقة
ن حبسب ضرب منتج أو ال تكون هناك يكو السوفسطائي إما أن ال يكون ترتيبه حبسب شكل من األشكال أو ال

وإما أن ال تكون املقدمات صادقة، وإما أن ال تكون غري املطلوب، وإما  األجزاء االول أو األجزاء الثواين متمايزة،
واحد فقط أو  أعرف منه، فأما األول فهو إما أن ال يكون تأليفه من أقاويل جازمة أو يكون من جازم أن ال تكون

وجهني، إما ان يكون عدمها لالشتراك   وذلك على-فوق واحد إال أا عادمة لالشتراك التأليفييكون من جوازم 
احلقيقة فقط وهلا يف الظاهر اشتراك فإن كان هلا يف الظاهر اشتراك فهناك  يف احلقيقة والظاهر مجيعاً وإما ان يكون يف

فإما أن   تركيبه، وإذا كان حبسب بساطتهمنه معان فوق واحدة فيكون إما حبسب بساطته وإما حبسب لفظ يفهم
كالعني الواقع على ينبوع املاء وعلى  يكون لفظاً مشتركاً وهو الواقع على عدة معان ليس بعضها أحق به من بعض
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لفظاً مشككاً وهو املتناول الشيء وضده كاحلليل والناهل وإما أن  آلة البصر والدينار، ومن مجلة ذلك ما قد يسمى
كالناطق  وهو الواقع على عدة متشاة الصور خمتلفة يف احلقيقة ال يكاد يوقف على ختالفها مشااًيكون لفظاً 

. والنبات وكل ما له منو وحركة يف جوهره والفلك وامللك واحلي الواقع على اآللة واالنسان. الواقع على االنسان

لى أحدها أقدم على أن املتأخر مسمى به على مبعان عدة ولكن وقوعه ع وإما لفظاً منقوالً وهو الواقع على عدة
للشيء من غريه   وإما لفظاً مستعاراً وهو الذي أخذ- املنافق والفاسق والكافر ولفظة الصوم والصالة احلقيقة كلفظة

يراد به معناه كقول القائل إن األرض أم  من غري أن ينقل يف اللغة فجعل امسا له على احلقيقة وإن كان يف احلال
الظاهر على الشيء واملطلق به عليه يف احلقيقة غريه كقول القائل سل   وأما لفظاً جمازاً وهو الذي يطلق يفللبشر

كاللفظ  ورمبا كان اللفظ املشترك ليس لالشتراك هذه األحوال يف جوهره بل يف صيغته وأحواله القرية أي أهلها
ضعفاء الظن أن اهليوىل األوىل قد  ه وهلذا ظن بعضاملشترك بني الفاعل واملفعول والذكر واألنثى وما جرى جمرا

للتأثري والقبول فعل وأما الذي يكون حبسب التركيب فقد يكون  يستحق أن يقال إا تفعل فعالً ما ألا قابلة
 أشياء خمتلفة كقول القائل كل ما علمه احلكيم فهو كما علم فإن املعطوف بالفاء هو الستناد حروف النسق إىل

الواجب ويكون ملواضع  وقد يكون لتغيري الترتيب: عطف على كل ما وعلى احلكيم وحبسبه خيتلف املعىنههنا ين
 وهلذا قد يصدق -على معاين عدة يف النسق الوقف واالبتداء وقد يكون الشتباه حروف النسق أنفسها وداللتها

 إذ هم ثالثة واثنان فينتقل الوهم إىل أن فيقال إن اخلمسة زوج وفرد معاً الشيء جمتمعاً فيظن أنه قد يصدق مفترقاً
يدل على مجع  واخلمسة أيضاً فرد والسبب فيه اشتباه داللة الواو فإنه قد يدل على مجع األجزاء وقد اخلمسة زوج

وزيد بصري : ويكون جاهالً يف الطب الصفات ويصدق الشيء مفترقاً وال يصدق جمتمعاً كقول القائل زيد طبيب
لفهم الغلط الشتباه احلال بني اشتراك البصر يف الطب حبسب  خلياطة فإذا قيل زيد بصري طبيبويكون كذلك يف ا

فيما  وأما السبب الثاين وهو عدم التمايز يف أجزاء القول القياسي فإنه ال يتهيأ. بنعت زيد هذا اللفظ وبني انفراده
فإما أن يكون أجزاء احملمول . قسمني مث ينقسم: تكون األجزاء االوىل فيه بسايط بل فيما يكون فيه ألفاظاً مركبة

االتساق وإما أن ال تكون متمايزة يف الوضع فيكون هناك شيء  واملوضوع متمايزة يف الوضع ولكن غري متمايزة يف
 مثال املتمايز يف الوضع دون. من احملمول أو من احملمول فيوهم أنه من املوضوع هو من املوضوع فيوهم أنه

ومثال الغري : إذاً حجر والفيلسوف يعلم احلجر فهو. لقائل كل ما علمه الفيلسوف فهو كما علمهاالنساق قول ا
يكون أبيض أو ال يكون أبيض فقوله مبا هو إنسان  املتمايز يف الوضع قول القائل االنسان مبا هو إنسان إما أن

    يشكك

تعرض هذه  ثاله مغالطات يصعب حلها، وقدمن املوضوع أو من احملمول فال يبعد أن يقع من هذا وأم أهو جزء
حمالة أن الطبع إذا أذعن للكاذب فإمنا يذعن  املغالطة يف مجيع أحناء التركيب املتشابه، وأما الكذب يف املقدمات فال

ومن بلغ إىل أن يصدق بأي شيء اتفق بال سبب فقد اخنلعت عنه  بسبب ما وألن له نسبة إىل الصدق يف حال
 السبب إما لفظه وإما معناه، والذي يف اللفظ فيظهر مما سنذكره وذلك مثل اشتراك  فإذا ذلكالغريزة البشرية

وافتراقهما يف معىن معترب يف اللفظ  معنيني يف لفظ يوهم التساوي بينهما يف كل حكم ومثل اشتراك لفظتني يف معىن
ى اللفظتني زيادة معىن يتغري به احلكم، اللفظتني واحد ورما كان الحد فإنه إذا كان كذلك أوهم ذلك أن احلكم يف
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الذي من جهة  والسالفة فإن معىن واحداً قد اشترك فيه هذان االمسان مث للسالفة زيادة معىن وأما ومثال هذا اخلمر
احلكم فيه فال خيلو إما أن يكون الكاذب  املعىن فال خيلو إما أن يكون الكاذب كاذباً بالكل وهو الذي ال يصدق

على شيء من موضوعه وال يف حال من األحوال وال يف وقت من   اجلزء وهو أن يكون احلكم فيه يصدقكاذباً يف
كاذباً يف اجلزء وهو أن يكون احلكم فيه يصدق على شيء من املوضوع أو يف وقت أو  األوقات، وإما أن يكون

قد يكون جنساً أو  وذلك املعىن -فإن كان كاذباً يف الكل فينبغي أن يكون له شركة مع الصادق يف املعىن حال
أنه قد تكون شركة عامة فيما سوى الفصل واجلنس  فصالً أو اتفاقاً يف عرض أو اتفاقاً يف مساواة النسبة وأنت تعلم

كلياً للموضوعني وقد يكون كلياً ألحدمها ويف بعض اآلخر، وقد يكون يف بعض  فإنه قد يكون املشترك فيه عارضاً
واحد من  ي ال يصدق ال يف الكل فإما أن يكون يف بعض املوضوع فقط أو يكون يف كلمنهما، والذ كل واحد

االطالق أو يكون على االطالق  املوضوع ولكن يف وقت دون وقت، أو يكون يف كل وقت ولكن بشريطة ال على
يف فيه فإما أن يكون غري التأليف يف القول فإن مل يكن التأل ولكن بشريطة ما وتلك الشريطة إما تأليف يف القول أو

اليهام  ومجيع هذا: إفراد فيه وإن كان أيضاً عارضاً لبعض املوضوع فإما طبيعي وإما اتفاقي إفراداً فيه وإما غري
رأى سياالً أصفر غريها ظن أنه مر ورمبا  العكس فإنه إذا اتفق أن رأى سياالً أصفر وكان مراً أعين املرة مث اتفق أن

املرة مرة ظن أن كل سيال أصفر مرة إذا كانت املرة سيالة صفراء،   ذلك أنه إذا وجدتكان حلواً كالعسل وسبب
األول يف  جهة أن املقدمات ليست غري النتيجة فهو البيان الذي يكون باملصادرة على املطلوب وأما الذي يكون من

، وأما الذي يكون من جهة أن سلف وقد أشري إىل ذلك فيما قد: املستقيم واملصادرة على نقيض املطلوب يف اخللف
تساوي النتيجة يف املعرفة واجلهالة ا أو باألشياء اليت  املقدمات ليست بأعرف من النتيجة فيكون باألشياء اليت

 ويكون سبيلها سبيل القياس الدوري وقد أشري إىل ذلك فيما سلف وجيتمع من مجلة هذا أن يتأخر عنها يف املعرفة

اللفظ املفرد أو اشتراك يف   القياس إما لفظي وإما معنوي واللفظي إما اشتراك يف جوهرمجيع أسباب املغالطة يف
مفرد أو ألجل صادق مركباً وقد فصل فظن صادقاً أو  هيئته وشكله أو اشتراك يقع حبسب التركيب ال حبسب لفظ

من جهة سوء اعتبار شروط صادقاً، وأما املعنوي فإما أن يكون بالعرض وإما  ألجل صادق تفاريق وقد ركبت فظن
األول، وإما ألخذ ما  احلمل وإما لعقم القرينة، وإما إليهام عكس اللوازم وإما للمصادرة على املطلوب الصدق يف

واحداً بعينه، وقد اقتصرنا لك من علم املنطق على  ليس بعلة علة، وإما جلمع املسائل يف مسألة فال مييز املطلوب
الصواب وهو القياس الربهاين واحلد احلقيقي وطريق التحرز من اخلطأ وهو مما  يق نيلهذا القدر، وقد عرفناك طر

عن هذين الغرضني  املواضع اليت يغلط فيها يف املقاييس واحلدود ومل نطول املنطق بذكر األمور اخلارجة عرفناك من
ملقاييس اخلطابية ومواردها وكيفية واستعماهلا ومثل ا وإن كانت ال ختلو عن نفع وهي مثل املواضع اجلدلية وآالا

الشعرية ومواردها وأغراضها، فإن أحببت أن تطلع على ذلك فاطلبه من كتابنا الذي  التصرف فيها ومثل األقاويل
 .بالشفاء يسمى

   
  املنطق من كتاب النجاة ويليه القسم الثاين وهو الطبيعيات مت قسم

  القسم الثاين
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 يف الطبيعيات

   الرحيمبسم اهللا الرمحن

 املقالة األوىل من طبيعيات كتاب النجاة

والعلم الطبيعي صناعة نظرية وكل صناعة نظرية فلها موضوع من املوجودات  نريد أن حنصر جوامع العلم الطبيعي،
األجسام  فيه ينظر ذلك العلم ويف لواحقه فالعلم الطبيعي موضوع فيه ينظر ويف لواحقه، وموضوعه أو الومهيات

وبعض موضوعات العلوم هلا مباد   مبا هي واقعة يف التغيري ومبا هي موصوفة بأحناء احلركات والسكوناتاملوجودة
وللعلوم أيضاً مباد وأوائل من جهة ما يربهن عليها وهي  وأوائل ا توجد وموضوع العلم الطبيعي من تلك اجلملة،

تتربهن  وإما لعلوها عن أن تتربهن يف ذلك العلم بل إمناالعلم وال تتربهن فيها إما لبياا  املقدمات اليت تربهن ذلك
العلوم اجلزئية إثبات مبادي  يف علم آخر والعلم الطبيعي من تلك اجلملة، وليس وال على واحد من أصحاب

العلم بل بيان مبادي العلوم اجلزئية على صاحب العلم  موضوع علمه وال إثبات صحة املقدمات اليت يربهن ا ذلك
 الناظر فيما بعد الطبيعة وموضوعه املوجود املطلق واملطلوب فيه املبادئ العامة  وهو العلم اآلهلي والعلمالكلي

 .اجلزئية وضعاً واللواحق العامة، فلنضع املبادئ الكلية للعلم الطبيعي الذي هو واحد من العلوم

 فصل يف املبادئ اليت يتقلدها الطبيعي

  آلهليويربهن عليها الناظر يف العلم ا

   
نسبة النحاس إىل  األجسام الطبيعية مركبة من مادة هي حمل وصورة هي حالة فيه، ونسبة املادة إىل الصورة نقول إن

األجسام ميكن أن تفرض فيه امتداداً أوالً  التمثال، والعام هلا كلها من الصور األقطار الثالثة إذ كل واحد من
اليت  قائمة وامتداداً ثالثاً مقاطعاً لالمتدادين على زاوية قائمة والزاوية القائمة هي وامتداداً ثانياً مقاطعاً له على زاوية

 فلهذا معىن كون -األخرى حتدث من تقاطع بعد قائم على بعد ليس ميله إىل إحدى اجلهتني أكثر من ميله إىل
سم ال تقوم يف غري تلك املادة واألقطار اليت تكون يف اجل اجلسم ذا أقطار ثالثة وإن كان يف نفسه شيئاً واحداً،

يف حدها  واملادة أيضاً ال تتعرى عن البعد الذي فيه نفرض هذه األقطار، وتلك املادة ال يؤخذ املوضوعة هلا بطباعها،
املادة وإن كانت حالت فيها  ال هذا البعد وال هذه األقطار على أنه جزء من وجودها بل هي خارجة عن ذات

بذاا بل هي مستعدة لقبوله فال عجب أن تكون مادة  اا مقدار وقطر وإذا ليس هلا ذلكمقارنة وليس للمادة بذ
ويف مادة اجلسم الطبيعي . دونه وتنتقل من حجم إىل حجم وهذا جائز يف الوجود واحدة تقبل حجماً فما فوقه وما

األمر على هذا   وإذا كانغري الصور اجلسمية فلها صور مناسبة لباب الكيف ولباب االين ولغري ذلك صور أخر
الصورة " واآلخر"املادة " أحدمها"فقط  فلألجسام الطبيعية إذا أخذت على اإلطالق من املبادئ املقارنة مبدآن

من املقوالت التسع، وفرق بني الصور وبني األعراض فإن الصور  ولواحق األجسام الطبيعية هي األعراض العارضة
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 بيعة نوعها واألعراض حتل اجلسم الطبيعي الذي تقوم باملادة والصورة وحصلالذات على ط حتل مادة غري متقومة

العرض بالطبع والعلية، واملبدأ  نوقه واألعراض بعد احلادة بالطبع والصورة قبل املادة بالعلية واملادة والصورة قبل
 املادة بالصورة ويستبقي ما وملبدأيها املذكورين وهو يستبقي املفارق للطبيعيات ليس هو سبباً للطبيعيات فقط بل

 هو مفارق الذات للطبيعيات فليس للطبيعي حبث عن أحواله كما ال حبث له عن كثري من األجسام الطبيعية فإذا

واستبقاء لكماالا وكماالا إما  أحوال املبدأين املقارنني، ولألجسام الطبيعية عن املبدأ املفارق استبقاء لذواا
كماالت وإما كماالت ثانية ال يؤدي ارتفاعها إىل بطالن الشيء  يت إذا ارتفعت بطل ما هي لهكماالت أول وهي ال

بذاته بل  يؤدي إىل ارتفاع صالح حاالته، واملبدأ املفارق يستبقي هذه الكماالت الثانية ال الذي هي له كماالت بل
ومن الكماالت الثانية : الثانية التبتوسط وضع قوى يف األجسام هي كماالت أول ومبادئ عنها تصدر هذه الكما

أفعاهلا، وليس شيء من األجسام املوجودة يتحرك أو يسكن  لألجسام الطبيعية أفعاهلا وذه القوى حتصل أيضاً
غري ذلك وليس ذلك له عن جسم آخر أو قوة فائضة عن جسم فليس يصدر عنه  بنفسه أو يتشكل أو يفعل شيئاً

اليت قد   وهذه القوى- ى املذكورة عنها يصدر ذلك وكل ما يصدر عنه من األفعالقوة من هذه القو شيء إال وفيه
كماالا من أشكاهلا ومواضعها  غرزت يف األجسام على أقسام ثالثة فمنها قوى سارية يف األجسام حتفظ عليها

تها عليها مانعة من احلالة وأشكاهلا وأحواهلا أعادا إليها وثبت الطبيعية وأفاعيلها وإذا زالت عن مواضعها الطبيعية
بالذات   وهذه القوى تسمى طبيعية وهي مبدأ-إياها بال معرفة وروية وقصد اختياري بل تسخري  الغري املالئمة

من األجسام الطبيعية خبال عن هذه  حلركاا بالذات وسكوناا بالذات ولسائر كماالا اليت هلا بذاا وليس شيء
من حتريك أو تسكني وحفظ نوع وغريها من الكماالت يتوسط   تفعل يف األجسام أفعاهلاالقوة، والنوع الثاين قوى

 يفعل ذلك دائماً من اختبار وال معرفة فيكون نفساً نباتية ولبعضها القدرة على الفعل آالت ووجوه خمتلفة فبعضها

املوجودات على سبيل الفكرة والبحث  وتركه وادراك املالئم واملنايف فيكون نفساً حيوانية، ولبعضها االحاطة حبقائق
جلسم طبيعي آيل ذي حياة بالقوة، ومن النوع الثالث قوى تفعل  فيكون نفساً إنسانية، والنفس باجلملة كمال أول

-مثل هذا الفعل ال بآالت -وال بأحناء متفرقة بل بإرادة متجهة إىل سنة واحدة ال تتعداها وتسمى نفساً فلكية   

ليس من شأا أن ختلو منها   أيضاً هي صور األجسام الطبيعية والصور اليت يف املادة منها صوروهذه القوى املذكورة
    إذا زايلتها منها واحدة وجب أن ختلفها  وهذه-موادها، ومنها صور من شأا أن ختلو عنها موادها

وفساداً للذي كانت  نية صورته،قيل إن هذه املادة ال تتعرى عن الصورة، فحينئذ يكون كوناً الذي الثا غريها إذا
استحالة أو منو أو نقله أو غري ذلك وكل  األوىل صورته، ومثل هذا التبدل يف األعراض ليس بكون وفساد بل هو

يوجد فيها أو عنها أو معها وهذا يف الكائنات الطبيعية حمسوس  ما كان بعد مل يكن فال بد له من مادة موضوعة
 دمه ألن ما يتقدمه عدم فهو أزيل والبد من صورة له حصلت يف املادة يف احلال وإاليتق مشاهد، والبد له من عدم

ومادة وعدم وكون العدم مبدأ هو  فاملادة كما كانت وال كون، فإذاً املبادئ املقارنة للطبيعيات الكائنة ثالث صور
بارتفاعه يكون الكائن ال بوجوده بد وهو مبدأ بالعرض ألن  ألنه البد منه للكائن من حيث هو كائن وله عن الكائن

-من قسط املادة ألا علتها املعطية هلا الوجود ويليها اهليوىل ووجودها بالصورة وقسط الصورة يف الوجود أوفر  

الذات املوجودة بالقوة،  وأما العدم فليس هو بذات موجود على االطالق وال معدومة على االطالق بل هو ارتفاع
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أي ال مكان كونه وهلذا ليس العدم الذي يف الصوفة  أ للكائن بل العدم املقارن لقوة كونهوليس أي عدم اتفق مبد
الذي يف احلديد فإنه ال يتأتى تكون سيف من صوفة ويتأتى عن احلديد واملادة إذا  مبدأ لكون السيف البتة بل العدم

املعدومة اليت بالقوة  ا هيوىل للصورةفيها هذا العدم فهو هيوىل، وإذا كانت فيها الصورة فهي موضوع فكأ كان
خارجان أيضاً بالذات ومها الفاعل والغاية والغاية  وموضوع للصورة املوجودة اليت بالفعل، ولألشياء الكائنة سببان

اآلالت من مجلة األسباب واملثل أيضاً وليسا مها يف األشياء الطبيعية بالنحو  هي اليت ألجلها توجد، وقوم يعدون
منها جزافاً وال اتفاقاً  يه القوم ومجيع األشياء الطبيعية تنساق يف الكون إىل غاية وخري وليس يكون شيءيدع الذي

فائدة فيه وليس يكون عن املبدأ األول املباين فيها فعل  إال يف الندرة بل هلا ترتيب حكمي وليس فيها شيء معطل ال
  فهذه هي األصول املوضوعة- على سبيل التأدي والتولدالقوة ابولة فيها منه إال قسري وال خالف ملا توجبه

 .الكلية يف علم الطبيعيني ويتكفل بتصحيح ما ينبغي أن يصحح منها العلم اآلهلي

 فصل يف جتوهر األجسام

   
بالفعل والقوة  األجسام الطبيعية من جهة جتزيها أقاويل كثرية فقائل يقول إن األجسام الطبيعية تتجزأ وللناس يف

إليها تنتهي القسمة وقائل يقول إن األجسام  زأ متناهياً وهي مركبة من أجزاء غري متناهية من أجزاء ال تتجزأجت
بالفعل وقائل إن األجسام الطبيعية منها أجسام مركبة من أجسام إما متشاة  الطبيعية هلا أجزاء وكلها موجودة فيها

أجزاء موجودة بالفعل  منها أجسام مفردة واألجسام املركبة هلاكالسريرة، وإما خمتلفتها كبدن احليوان، و الصورة
األجسام املفردة فليس هلا يف احلال جزء بالفعل، ويف قوا  متناهية وهي تلك األجسام املفردة اليت منها تركبت، وأما

  يتجزئ ومامتناهية كل واحد منها أصغر من اآلخر وليس تنتهي قسمتها البتة إىل جزء ال أن تتجزئ أجزاء غري

العرض ببعض منه مييزه  وجد يف كال القسمني من األجزاء فهو متناه والتجزئ إما بتفريق االتصال وإما باختصاص
 وإما بالتوهم وإذا مل ميكن أحد - واملوازاة  وإما عرض مضاف كاملماسة-وإما عرض غري مضاف كالبياض-حلوالً 

 الرأيان األوالن باطالن، فأما رأي الذين أثبتوا لألجسام أجزاء متناهيةبالفعل، و هذه الثالثة فاجلسم املفرد ال جزء له

فقد شغله باملس وكل  منها تتركب ويوجد كل واحد منها غري متجز فبطالنه مبا أقول، وهو أن كل جزء مس جزأ
غاً عن شغله فكل جزء مس جزء فإما أن يدع فرا ما شغل شيئاً باملس فإما أن ال يدع فراغاً عن شغله جبهة أو يدع

آخر غري املماس األول، فقد ترك إذاً فراغاً عن شغله وكل ما كان كذلك  أو ال يدع ولكن إن كان يتأتى أن مياسه
ال   فإذاً كل جزء مس جزأ ذه الصفة فممسوسه متجزئ الذات فإذاً كل ما ال يتجزئ- الذات فممسوسه متجزئ

منه شيء أعظم منه بل   على التداخل فال يتأتى أن يتركبيتماس إال على سبيل التداخل وكل ما ال يتماس إال
 وأيضاً لنفرض جزأين غري متجزئني -مقدار وال جسم  فإذا األجزاء الغري املتجزأة ال يتأتى أن يتركب عنها-جسم

جزء غري متجزأ إن أمكن فنقول إن كل شيئني يصح على كل واحد منهما  وضعا على جزأين غري متجزئني وبينهما
والتمانع  واحد منهما غري قابل للحركة وال مينع أحدمها اآلخر عن احلركة إال على سبيل التصادم كة وليس والاحلر

فرضاً كذلك فليس إذاً مبحال أن  وليس بينهما تنافر لآلخر عن احلركة إليه حىت يتصادما واجلزآن املفروضان
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 وإما أن يلتقيا -ما فإما أن يلتقيا على اجلزء األوسطوتصاد يتحركا معاً حىت يلتقيا متصادمني فلنفرض أما حتركا
 أن يلتقيا على أحد الطرفني ألنه إن التقيا عند أحد الطرفني فيكون أحدمها مل يتحرك على أحد الطرفني وال جيوز

ه قطع بعضه، وقد قيل إن فإذا يلتقيان على اجلزء األوسط فإذا يصري األوسط متجزئاً ألن كل واحد منهما يكون قد
الثابتني متجزئان أيضاً وذلك أيضاً خلف وعلى هذا  غري متجز وهذا خلف وال يبعد أن يبني من هذا أن اجلزأين

تركيب املربعات منها ملساوات األقطار واألضالع ومن جهة املسامتات فإنه  براهني كثرية من جهات أخر ومن جهة
وبني   ثالث كما للشمس مع احلد املشترك بينهاأن كل شيء له مست مع شيء آخر وإن كان بواسطة من املعلوم

إذاً إذا حتركت الشمس جزأ  الظل بوساطة ذى الظل فإنه إذا حترك زال مسته وكانت مسامتته مع شيء آخر فيجب
يسامته الشمس دائراً على جسم صغري مساوياً ملدار  أن يكون قد زال مستها من قبل ذلك جزأ فيجب أن يكون ما

وأن تكون حركة الظل مثل حركة الشمس، وأن وضع ما يزول بالسمت  أعظم" دار الشمسم"الشمس ومل يكن 
 أقل من جزء فقد انقسم، وأما مناقضه الرأي الثاين فهو أن ذلك مينع احلركة إذ" الشمس من"من حركة جزء واحد 

رض متحركاً ومسافة، فلنف من احملال أن يقطع املتحرك مسافة ذات أجزاء إال وقد تعدى أنصافها وسائر أجزائها
نصف وكذلك إىل غري النهاية بالفعل وإن كان  فنقول إن كان أجزاء املسافة غري متناهية فلها نصف ولنصفها

الطرفني أنصافاً غري متناهية يف أزمان متناهية لكن التايل حمال فاملقدم حمال  كذلك فقد يقطع املتحرك يف زمان متناهي
أخر منها أنه ال كثرة إال  جزاء علم منها أن األجسام متناهية األجزاء، وههنا براهنيكانت املسافة متناهية األ فإذا

بالفعل موجود فيها والواحد بالفعل غري متجز  والواحد فيها موجود فإن كانت كثرة موجودة بالفعل فالواحد
 يركب وإذا أمكن أن يركب غري متجزئة فإذا أخذ منها متناهية أمكن أن بالفعل فإذا للجسم ذى الكثرة أجزاء أوىل

    يزداد حجماً فيمكن حينئذ مل خيل إما أن

جسم  عنها جسم وإذا أمكن أن حيدث عنها جسم كان جسماً من أجزاء متناهية بالفعل ومل يكن كل أن حيدث
وال من متناهية بالفعل غري متجزئة  مركباً من أجزاء غري متناهية، فإذا ليس وجود اجلسم املفرد هو من اجزاء فيه

بالفعل جزء إال وحيتمل التجزئ فإذاً إما أن ينتهي يف التجزئ يف  أجزاء فيه غري متناهية فإذا ليس للجسم املفرد
  وإما أن ال يتناهى يف التجزئ البتة-من أجزاء ال تتجزئ لكن التايل كذب فاملقدم كذب اآلخرة فيكون مركباً

 .وذلك هو املطلوب

  تاملقالة الثانية من الطبيعيا

 يف لواحق األجسام الطبيعية

- واملكان- والزمان- والسكون- أعين احلركة  - واالتصال- وااللتحام- والالتناهي والتماس-واخلال، والتناهي 

 .والتتايل

 فصل يف احلركة
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ال إليه هو بالقوة  تقال على تبدل حال قارة يف اجلسم يسريا يسريا على سبيل اجتاه حنو شيء والوصول ا احلركة

وجيب أن تكون تلك احلال تقبل التنقص والتزيد  بالفعل فيجب من هذا القول أن تكون احلركة مفارقة حلال ال حمالة
اجتاه حنو شيء فهو باق ما مل ينقض اخلروج عنه البتة مجلة وإال فاخلروج  ألن ما خرج عنه يسرياً يسرياً على سبيل

يتشابه لكن  ه احلال فيه يف أي وقت من اخلروج عنه فرض أوالًدفعة وكل ما كان كذلك فإما أن يتشاب عنه يكون
خرج عنه يسرياً يسرياً فهو باق غري متشابه  ال جيوز أن يتشابه ألنه لو تشابه ملا كان عنه خروج البتة فإذاً كل ما

ة والربودة كذلك فهو قابل للتنقص والتزيد مثل البياض والسواد واحلرار حلال يف نفسه عند اخلروج عنه وما كان
 هي فعل وكمال أول للشيء الذي"والقرب والبعد وكرب احلجم وصغره، ولذلك قيل إن احلركة  والطول والقصر

مكان آخر بالقوة ما دام يف  فإن اجلسم الذي هو يف مكان ما بالفعل ويف" بالقوة من جهة املعىن الذي هو له بالقوة
حترك حصل فيه كمال وفعل أول وبه يتوصل إىل كمال   واصل وإذااملكان االول ساكناً فهو بالقوة متحرك وبالقوة

هذا الكمال فهو بعد بالقوة يف املعىن الذي هو الغرض باحلركة وهو الوصول  وفعل ثان هو الوصول لكنه ما دام له
من جهة يقصده ال  كمال أول ملا بالقوة من جهة ما هو بالقوة فإن احلركة له من حيث هو بالقوة يف مكان فاحلركة

بني القوة احملضة والفعل احملض وليست  ما هو بالفعل إنسان أو حناس، وإذا كان كذلك فاحلركة وجودها يف زمان
مستكمالً، وقد ظهر أن كل حركة ففي أمر يقبل التنقص والتزيد وليس  من األمور اليت حتصل بالفعل حصوالً قاراً

أمر  اجلوهر فإذا كون اجلواهر وفسادها ليس حبركة بل هوكذلك فإذا ال شيء من احلركات يف  شيء من اجلواهر
حركة كالنمو والذبول والتخلخل  يكون دفعة واحدة، وأما الكمية فألا تقبل التنقص والتزيد فخليق أن يكون فها

دنا ما يتزايد ا اجلسم أو يتناقص فهي من هذه اجلملة عن والتكاثف الذي ال يزول فيه اتصال اجلسم فإا من جهة
وقد توجد احلركة يف الكيفيات فيما يقبل التنقص واالشتداد كالتبيض والتسود، وأما  أعين مجلة احلركة يف الكمية

والتزيد فإذا أضيفت إليه حركة  املضاف فألن املضاف أبدا عارض ملقولة من البواقي فهو تابع هلا يف قبول التنقص يف
فإن وجوده للجسم بتوسط " وأما مىت"احلركة فيه ظاهر جداً  فإن وجود" فأما االين"فلذلك باحلقيقة لتلك املقولة 

 -احلركة فإن كل حركة كما نبني تكون يف مىت فلو كان فيه حركة لكان ملىت مىت آخر احلركة فكيف تكون فيه

كان لو توهم امل فإن فيه حركة على رأينا خاصة كحركة اجلسم املستدير على نفسه فإنه" وأما الوضع"خلف  وهذا
تكون يف املكان لو توهم املكان املطيف به معدوماً  املطيف به معدوماً ملا امتنع كونه متحركاً واملتحرك باحلركة اليت

 املتحرك باالستدارة على نفسه متحركاً باحلركة اليت تكون يف املكان فظاهر أنه ليس المتنع كونه متحركاً فإذاً ليس

إنه لو توهم املكان املطيف  إذاً متحركاً إال يف الوضع وال تتعجنب من قولنامبتحرك يف شيء آخر غري الوضع فليس 
املوجودات مثاالً وهو اجلرم األقصى وأكثر الناس ال يرون وراءه  به معدوماً ملا امتنع كونه متحركاً فإن هلذا من

  وألن اجلسم-اًهو احلق، وال يعوقهم ذلك عن تومهه متحركاً وكيف وهو متحرك أبد جسماً يطيف به وذلك

تلزم كليته املكان ويباين  املتحرك باالستدارة على نفسه إذا فرض يف مكان فإما أن يباين كليته كلية املكان أو
كليته ال تباين املكان وما مل يباين مكانه فليس مبتحرك  أجزاؤه أجزاء مكانه لكن ليس تتحرك كليته عن املكان ألن

 ان وتباين أجزائه إىل أجزاء املكان وكل جسم باين أجزاؤه أجزاء مكانه فقد اختلفتاملك يف املكان فإذاً كليته تلزم
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 فهذا اجلسم قد -وضعه نسب أجزائه إىل أجزاء مكانه وكل ما اختلفت نسب أجزائه إىل أجزاء مكانه فقد تبدل
وضع يقبل التنقص ههنا تبدل غري الوضع وال تبدل وضعه حبركته املستديرة وليس ههنا تبدل حال غري هذا فليس

فإن تبدل احلال فيه تبدالً أوال يف االين فإذا ال حركة فيه بالذات بل  "وأما امللك"واالشتداد فيقال انصب وانكس 
يسرياً ال من  مقولة أن يفعل فلقائل أن يقول إنه قد يتهئأ أن ينسلخ الشيء عن أنصافه بالفعل يسرياً بالعرض، وأما

    ولكن ذلك أما ألن القوة إن م الفعل على هيئة واحدة بل من جهة هيئتهجهة تنقص قبول املوضوع لتما

يسرياً يسرياً، وأما  بالطبع جعلت ختور يسرياً يسرياً وأما ألن العزمية أن كان فعله باالرادة جعلت تنفسخ كان فعله
يكون تبدل احلال أوالً يف القوة يسرياً ويف مجيع ذلك  ألن اآللة واالرادة أن كان فعله ما مجيعاً جعلت تكل يسرياً

 الفعل وإذا كان ذلك كذلك كانت احلركة يف قوة الفاعل أو عزميته أو اآللة أوال ويف أو العزمية أو اآللة ويتبعه يف

من األفعال كذلك فإذا  الفعل بالعرض ليس فيه بالذات على أن احلركة إن كانت خروجاً عن هيئة قارة وليس شيء
هي ما يتصور من حال اجلسم خلروجه عن هيئة  والوضع، فاحلركة. واألين. والكيف.  يف الكمال حركة بالذات إال

الفعل ممتداً ال دفعة بل احلركة كون الشيء حبيث ال جيوز أن يكون على  قارة يسرياً يسرياً وهو خروج عن القوة إىل
أن  دم هذه الصورة فيما من شأنهوالسكون هو ع: أينه وكمه وكيفه ووضعه قبل ذلك وال بعده ما هو عليه من

ليس مبوجود مطلقاً فال يتأتى  يوجد فيه ومثل هذا العدم يصح أن يعطي رمساً من الوجود ألن ما هو معدوم باالطالق
حركة وهو بالقوة متحرك لو مل يكن له هذا الوصف  أن يكون له وجود يف شيء آخر البتة واجلسم الذي ليس فيه

خلاصة تكون له لكان له لذاته ولو كان لذاته ملا باينه ولكنه يباينه إذا حترك  زاً من غريهالذي يصري به اجلسم متمي
لعدم احلركة فيما من شأنه أن  هذا الوصف له مبعىن ما فإذا هذا العدم له معىن ما فإذا هذا العدم له معىن ما فإذا فإذا

اج الشيء يف أن يوصف به إىل غري ذاته فهو ما ال ال حيت يتحرك مفهوم يف ذاته غري نفس اجلسم، وإمنا العدم الذي
القرنني يف االنسان وهو السلب يف العقل والقول، وأما عدم املشي فيه فهو حالة  ينضاف إىل وجوده وإمكانه كعدم

علة الوجود ولكن  للمشي توجد عند ارتفاع علة املشي وجوداً ما بنحو من األحناء وله علة بنحو وهو بعينه مقابلة
علة بالعرض لذلك العدم فالعدم إذاً معلول   ارتفاعه فإنه إذا حضر فعل الوجود وإذا غاب فعل ذلك العدم فهوعند

بالعرض وهذا العدم ليس هو ال شيء على االطالق بل ال شيئية شيء ما  بالعرض فهو إذاً يصح أن يوضع موجوداً
 .حبال ما معينة وهو كونه بالقوة يف شيء ما معني

 كل متحرك علة حمركة غريهفصل يف أن ل

   
فيه احلركة مبا  كل حركة توجد يف اجلسم فإمنا توجد لعلة حمركة ألنه لو كان اجلسم يتحرك بذاته وتوجد نقول إن

ألنه جسم فقط لكان كل جسم  هو جسم فإما أن يكون ألنه جسم فقط وإما أن يكون ألنه جسم ما ولو كان
اليت لتلك اجلسمية وتلك اخلاصية معىن زائد على  لة احلركة اخلاصيةمتحركاً وإن كان ألنه جسم ما فتكون ع
قوة أو صورة أخرى غري ذلك فتكون اجلسمية جتعل فيه احلركة عن وجود  اهليوىل اجلسمية والصورة اجلسمية وهي

ركة ح  وأيضاً كل-فيكون مبدأ احلركة تلك اخلاصية ومبدأ قبول احلركة هو اجلسم ال حمالة تلك اخلاصية فيه
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احلال تعدم من حيث هي كذلك  تعرض موجودة يف الشيء منسوبة إىل قطعة مسافة أو كيفية أو غري ذلك فإا يف
يوجد للشيء بذاته يعدم عنه أو يعدم عنه ما يتعلق  ووجود احلركة إمنا يتحصل بأن يكون كذلك، وليس شيء مما

حركة فلها علة حمركة، وهذه العلة احملركة ينبغي يوجد للشيء بذاته فإذا كل  بكونه فإذا ليس شيء من احلركات
حيرك نفسه ا  إليها التحريك وحدها وال جيوز أن يقال أن اجلسم حيرك نفسه ا ألنه لو كان اجلسم أن يضاف

لكان شيء واحد فاعالً وموضوعاً  لكان نفسه يتحرك عن نفسه ا ليصري حمركاً حبركة واحدة ولو كان كذلك
 وهذه العلة -واملقدمات فإذا الفعل مضاف إىل العلة وحدها  حمال على ما وضعناه يف املبادئلفعل واحد وهذا

 وإما أن ال تكون موجودة يف اجلسم بل خارجة عنه -يف اجلسم فيسمى متحركاً بذاته احملركة إما أن تكون موجودة
تارة وأن ال حترك  يصح عنها أن حتركمتحركاً ال بذاته واملتحرك بذاته إما أن تكون العلة املوجودة فيه  فيسمى

ويسمى متحركاً بالطبع، واملتحرك بالطبع إما  أخرى فيسمى متحركاً باالختبار، وإما أن ال يصح عنها أن ال حترك
 وإما أن يكون بإرادة وقصد ويسمى متحركاً -ويسمى متحركاً بالطبيعة أن يكون بالتسخري فتحركه علته بال إرادة

 .الفلكية بالنفس

 صل يف أنه ال جيوز أن يتحرك الشيء بالطبيعةف

  وهو على حالته الطبيعية ويف أنه ليس شيء من احلركات بالطبيعة مالئماً لذاا

جزء من احلركة يفرض  كل ما اقتضته طبيعة الشيء لذاته فليس ميكن أن يفارقه إال والطبيعة قد فسدت وكل
تبطل فكل حركة تتعني يف اجلسم فإا ميكن أن  رق والطبيعة ملللحركة بانقسام زمان أو مسافة فقد ميكن أن يفا

احلركات مقتضى طبيعة الشيء املتحرك فإذا إن وجدت الطبيعة مقتضية  تفارق والطبيعة مل تبطل فليس شيء من
على ليست  على حالتها الطبيعية وإمنا تتحرك لتعود إىل احلالة الطبيعية مقتضية للحركة فإا للحركة فإا ليست

بلغتها ارتفع املوجب للحركة وامتنع أن يتحرك  حالتها الطبيعية وإمنا تتحرك لتعود إىل احلالة الطبيعية وتبلغها فإذا
احلالة الطبيعية املالئمة اليت فورقت بالقسر وكل حركة بالطبيعة فهي  فيكون مقدار احلركة على مقدار البعد من

 ن حالة غري مالئمة فإذاً كل حركة بالطبيعة فعن حالة غريحال وكل ما كان كذلك فهو ع هرب بالطبع عن

طبيعي وكل ميل طبيعي   وهذه احلركة ينبغي أن تكون مستقيمة إن كانت يف املكان ألن هذه احلركة مليل-مالئمة
-فعلى أقرب مسافة وكلما كان على أقرب مسافة فهو على خط مستقيم فهذه احلركة على خط مستقيم فإذا  

 وكذلك احلركة الوضعية وكيف -خارج عنها ليست عن الطبيعة انية املستديرة كاليت تكون على مركزاحلركة املك
 بالطبيعة وقد ثبت أن كل حركة بالطبيعة فإا رب من الطبيعة عن حالة غري طبيعية تكون احلركة الوضعية

حركاا وأفاعيلها فلنضع احلركة  تفنتوالطبيعة ال تفعل باالختيار بل إمنا تفعل أفاعيلها بالتسخري والطبع فال ت
الغري الطبيعي وكل ما كان للهرب الطبيعي عن شيء غري  الوضعية بالطبيعة فيكون للهرب الطبيعي عن الوضع

 طبيعي بالعود إىل ما فارقه باهلرب فإذا احلركة املستديرة الوضعية الطبيعية ال يكون طبيعي فإنه ال يكون فيه قصد

طبيعية فهي إذاً غري طبيعية  لعود إىل ما فارقته وهذا كذب والذي أوجبه وضعنا احلركة الوضعيةفيها قصد طبيعي با
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احلركة املكانية املستديرة أا ليست طبيعية فيتبني أن كل حركة  فهي إذاً عن اختيار أو إرادة وذا يربهن أيضاً على
 .أو االرادةقاسر فمبدؤها نفسي أي قوة حمركة باالختيار  مستديرة ليست عن

 فصل يف أنه ال ميكن أن تكون حركة مكانية

  غاية البطء غري متجزئة على ما يراه القائلون جبزء غري متجزء وال يف غاية السرعة وال يف

   
تتجرى  وجود حركة غري متجزئة أمكن وجود مسافة غري متجزئة ووجود مسافة مركبة من أجزاء ال إن أمكن

واملسافة تتجزئ إىل غري النهاية فاحلركة ال  فاملقدم حمال وإذا كانت احلركة مطابقة للمسافةوالتايل حمال كما قد تبني 
كانت مؤلفة من حركات ال تتجزأ مل جيز أن تكون حركة أسرع من حركة  تنتهي يف التجزئة، ونقول إن احلركة إن

  من حركة إال واألسرع أقلحركات ال تتجزأ مل جيز أن تكون حركة أسرع من حركة وأبطأ إن كانت مؤلفة من

فتلك املسافة إن كانت  سكنات واألبطأ أكثر سكنات وإال فليقطع جرم ما يف وقت ما حبركة غري متجزئة مسافة ما
غري متجزئة فاألبطأ يقطع يف ذلك الزمان إما  متجزئة فاحلركة عليها متجزئة وقد فرضت غري متجزئة وإن كانت

فليس أبطأ وإن قطع أكثر منها فهو أسرع، وإن قطع أقل فقد جتزأت املسافة  ثلهامثلها وإما أكثر منها، فإن قطع م
 لكن من الظاهر أن احلركة تكون أسرع من حركة وأبطأ ال بسبب السكنات، فنحن نعلم أن وهذا كله خلف

ع منها مل أنفسها ال أسر السهم يف نفوذه والطائر يف طريانه إن كانت حركاته مركبة من حركات ال تتجزى وهي يف
سكنات قليلة جداً بالقياس إىل احلركات، فإن كان  خيل إما أن تكون مركبة منها بال ختلل سكنات أو تكون بتخلل

السهم والطائر مساوية حلركة الشمس املشرقية أو أسرع منها وهذا  ال بتخلل السكنات فيجب أن تكون حركة
جب أن يكون فضل حركة الشمس عليها أقل من السكنات وهي أقل من احلركات في حمال، وإن كان يتخلل

واالبطاء  ليس بينهما نسبة يعتد ا فإذا ليس حركات ال تتجزئ وال يف غاية السرعة وليست السرعة الضعف لكن
 .وضعفها بسبب ختلل السكنات بل قد يكونان يف نفس احلركة وهي متصلة لشدا

 فصل يف احلركة الواحدة

تكون واحدة بالشخص واحلركة الواحدة يف اجلنس  وقد نس وقد تكون واحدة بالنوعاحلركة قد تكون واحدة باجل
جنس واحد من األجناس اليت حتت تلك املقولة مثل النمو والذبول فإما واحد  هي اليت تقع يف مقولة واحدة أو يف

واحد باجلنس  التربيديف الكم ومثل التسخني والتبيض فإما واحد باجلنس أي يف الكيف والتسخني و باجلنس أي
اليت إن كانت ذات جهة مفروضة كانت يف  األقرب ألما يف الكيفية االنفعالية، واحلركة الواحدة يف النوع هي

 وكذلك -زمان ما ومثل تبييض ما يتبيض وتسخني ما يتسخن نوع واحد عن جهة واحدة وإىل جهة واحدة، ويف
واحدة بالشخص وهي اليت تكون مع ذلك كله عن متحرك للمتسفل ويقال حركة  الصعود للمتصعد والتسفل
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 زمان واحد ويكون وحدة هذه احلركة الشخصية هي بوجود االتصال فيها، واحلركات املتفقة واحد بالشخص يف

 . وهذا بني بنفسه-يف النوع ال تتضاد

 فصل يف تضايف احلركات

ن بعض أو أبطأ أو مساوية يف السرعة، وملا كان أسرع م احلركات املتضايفة يعين ا اليت جيوز أن يقال لبعضها
 مساوياً ملا يقطعه اآلخر يف زمان أقصر أو الذي يقطع يف زمان سواء أزيد مما يقطعه األسرع هو الذي يقطع شيئاً

السرعة هو الذي يقطع يف  اآلخر واملساوي يف السرعة هو الذي يقطع يف زمان أزيد مما يقطعه اآلخر واملساوي يف
فيها احلركة من شأا أن يقال هلا أن بعضها مساو  زمان مثل ما قطع الشيء فيجب أن تكون األشياء اليتمثل ال

خط خلط وارتفاع الرتفاع وبياض لبياض، وإما غري مطلق وذلك الذي هو غري  لبعض وأزيد وأنقص، إما مطلقاً مثل
يقطع سطحه  بع فإن يف قوة بعض املثلثات أنوجهني إما أن يكون يف القوة مطلقاً مثل املثلث للمر مطلق هو على

فإنه ال جيوز أن يكون قوس مساوياً   وأما يف القوة حبسب الوهم مثل القوس للمستقيم-أجزاء، مث ينهدم منها مربع
على الشيء فال يفضل عليه ولكنه يف القوة الومهية قد يتوهم  ملستقيم البتة بالفعل إذا املساوي هو الذي ينطبق

بالفعل ولكن   وأما أن يكون ال بالقوة وال-يتوهم املستدير مستقيماً واملستقيم مستديراً هذا ه ألنه ميكن أنمساوياً ل
واحد منهما يف الغاية أو شدة كل واحد  خييل أن نسبة شيء إىل شيء ما مثل نسبته إىل مقابله مثل بياض وسواد كل

بعد شدته أو نقصه من أحد الطرفني كبعد اآلخر عن مقابله اآلخر، فكان  منهما الزائدة على املتوسطة مناسبة لشدة
فيهما مجيعاً واحد مث  املتضايفة يف احلقيقة هي اليت من القسم األول املطلق وهي اليت نوع ما فيه احلركة فاحلركات

 .الرابع القسم الثاين، وأما القسم الثالث والرابع فمجازيان وأبعدمها

 فصل يف تضاد احلركات

   
يستحيل أن يتعاقبا عليه  أوالً إن الضدين مها اللذان موضوعهما واحد ومها ذاتان يستحيل أن جيتمعا فيه وال فنقول

يوجب بني احلركات تضاداً وليس تضاد احلركات هو  وبينهما غاية اخلالف وبعد ذلك فنقول أن تضاد املتحركني ال
حدة بالنوع كما قد يتحرك حار وبارد حركة واحدة أشياء متضادة حركة وا أن املتحركني متضادان فإنه قد تتحرك

 تضاد احلركات ألا عن متحركات متضادة ملا كان شيء من األضداد يتحرك حركة واحدة فإن بالنوع، ولو كان

تضاد املتحركني بأن يكون  تضاد املتحركني ليس هو املوجب لتضاد احلركتني، وأيضاً لو كان تضاد احلركتني ألجل
عن ضدين وذلك كذب ألن بعض األشياء يوجد  ا هو تضاد املتحركني لكان كل حركتني متضادتنيحقيقة تضادمه

التضاد هلما وذلك كمشيء واحد يبيض مرة ويسود أخرى ويعلو  هو بعينه متحركاً حركتني متضادتني لوجود حد
 ت وال أيضاً بالزمان ألنتعلق حقيقة التضاد يف احلركات املتضادة بتضاد املتحركا تارة ويسفل أخرى فليس إذاً

مبختلفتني وكلما تتضاد به  احلركات كلها تتفق يف نوع الزمان فإذا قلنا ليس شيء من زماين حركتني خمتلفتني



 65    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

فتبني أن الزمان ال يوجب البتة تضاداً يف احلركات وال  احلركتان خمتلفتان لزم أن الزمان ال تتضاد به احلركات
  أيضاً تضاد احلركات هو لتضاد ما فيه التحرك ألنه قد توجد حركتان متضادتانوال يكون به التضاد يف احلركات

بتضاد األطراف واجلهات إذ  تسلكان مسافة واحدة أو طريقاً واحداً بني كيفيتني متضادتني بل تضاد احلركات هو
ا واملتحرك ا أو الزمان فإذا فيه تتحرك، وإما يف احملرك هل كانت احلركات إمنا ختتلف إما يف جهاا وإما يف هيئة ما

وكل  احلركة املستقيمة ال تضاد احلركة املستديرة املكانية ألما ال يتضادان يف اجلهات، ثبت هذا، فنقول إن
تضاد املستديرة يف اجلهات ألن  حركتني متضادتني فهما متضادتان باجلهات وإمنا قلنا أن احلركات املستقيمة ال

بالفعل ألا متصل واحد، مث أن فرض جهتان وطرفان مشتركان  بالفعل ألا ال اية هلااملستديرة ال جهة فيها 
النهايات  توجه املستدير ألا ال ختتلف يف النهايات وكل حركتني متضادتني فمختلفتان يف للمستقيم واملستدير كان

ألنه إذا فرض يف املدار مأخذ جهتني  قبل متضادتان ولكن قد ميكن أن يتوهم ختالف املأخذ فيها تضاداً وذلك غري ح
إىل أخرى واألخرى من األخرى إىل األوىل ولكن أيهما أخذ  خمتلفتني كان معناه أن إحدى اجلهتني هي من نقطة

 نقطة إىل أخرى كان ذلك االجتاه يف احلركة يف باقي املدار يفعل خالف ما فعل يف األول االجتاه يف احلركة عليه من

يف ذلك املدار اجتاهاً من  ان يفعالن أحدمها يف مدار ما اجتاهاً من نقطة إىل أخرى وتفعل األخرىواحلركتان اللت
يف ذلك االجتاه بعينه ما فعلت األخرى، ولكن يقع  النقطة األخرى إىل األوىل فإن كل واحد منهما يفعل بعد ذلك

  وكل واحد وما مشابه فعله فعل اآلخر ولكناآلخر يف جزئني خمتلفني من املدار فعل كل واحد منهما املشابه لفعل

فليس هو اختالف  خمتلفان باختالف جزئي املدار ليس اختالفهما إال بالعدد فقط، وكل اختالف موجب للتضاد
وليس ههنا إال هذا االختالف فليس إذاً  قرن بالعدد فقط فإذاً اختالف جزئي املدار ليس اختالفاً يوجب للتضاد

أمكن أن تتضاد احلركتان املكانيتان فهما املستقيمتان فبني أما  ت موجباً للتضاد فإذا أناختالف هذه اجلها
املتياسرة، وهذا التضاد  واحد املختلفتان يف املبدأين واجلهتني فضد اهلابطة الصاعدة وضد املتيامنة اآلخذتان يف خط

طرفني موجبه ملا كان تضاد إال عند موافاة النقط تعني ال غري متعلق بنفس الطرفني بأن يتعينا بل جبهتيهما ولو كان
كان التضاد إال عند انتهاء احلركات ولو كان كذلك ملا كان بني احلركات املوجودة  الغائبة ولو كان كذلك ملا

املتضادة بل لالجتاه اليها  بني احلركات تضاد موجود كما نبني فإذا ليس التضاد بينهما للوصول إىل النهايات ولكن
قد توجد حركتان ال جتتمعان معاً ومها مستقيمتان، ويتأتى  ا بيان أن يف احلركات املوجودة تضاداً موجوداً فألنهوإم

 وكالمها ذاتان مث قد يوجد فيهما ما يتخالف خالفاً ال ميكن أن يكون بني حركتني خالف أن يتعاقبا على املوضوع

بالغاية ومها املتخالفتان يف  ن ومنهما ما يتخالف خالفاً ليسفوقه ومها املتخالفتان يف االجتاه إىل ضدين عن ضدي
 وهذا - فمتضادتان فإذا يف احلركات املستقيمة تضاد االجتاه ال على ذلك الوجه وكل شيئني على الصفة األوىل

    برهان

 .تقيمة إىل غريهااملس احلد أيضاً، ولنختم ههنا القول يف احلركات املتضادة ولننقل ما مثلناه يف احلركات يدل على

 فصل يف التقابل بني احلركة والسكون



 66    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

فيما عدم احلركة فيما من شأنه أن يتحرك فيكون التقابل بينهما أعين احلركة  قد بينا أنا نعين بالسكون عدم احلركة
كة املعينة مقابالً للحر تقابل العدم وامللكة فيكون السكون املطلق مقابالً للحركة املطلقة والسكون املعني والسكون

الذي يتأتى أن يتحرك فيه بأن يفارق ذلك السكون،  فقد قالوا إن السكون يف املكان املعني عدم احلركة فيه للشيء
فإنه لو كان عدم أي حركة اتفقت سكوناً لكان أيضاً عدم حركة تتوهم  وليس عدم أية حركة اتفقت بسكون،

هو   يف ذلك املكان كان ساكناً فإذا ليس أي عدم اتفقخارج سكوناً حىت لو كان متحركاً ال للجسم يف مكان
املكان بعينه مفارقة للمكان  السكون بل للعدم املقابل وهو السكون يف املكان الذي يتأتى فيه احلركة واحلركة يف

عنه ال فإذا السكون يف املكان املقابل إمنا يقابل احلركة  بعينه وكل مفارقة للمكان فباحلركة عنه ال باحلركة إليه
 .هذا السكون استكماالً هلا ويف هذا كالم يليق باملبسوطات احلركة إليه بل رمبا كان

 القول يف الزمان

   
فإما  تفرض يف مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معها على مقدارها من السرعة وابتدأتا معاً كل حركة

فإن إحدامها تقطع دون ما تقطع األوىل   ولكن انتهيتا معاًيقطعان املسافة معاً وإن ابتدأت أحدامها ومل تبتدئ األخرى
والترك وجد البطيء قد قطع أقل والسريع قد قطع أكثر، وإذا كان  وإن ابتدأ مع السريع بطيء واتفقتا يف األخذ

 السريع األول وتركه إمكان قطع مسافة معينة وأقل منها ببطء معني، وبني أخذ السريع ذلك كذلك كان بني أخذ

األول ومل يطابق جزأ  بتلك السرعة املعينة فيكون هذا االمكان طابق جزأً من لثاين وتركه إمكان أقل من ذلكا
حبال واحدة لكان يقطع املتفقات يف السرعة  متقضياً وكان من شأن هذا االمكان التقضي ألنه لو ثبت للحركات

 من إمكان، وإذا كان ذلك كذلك وجد يف هذا وملا كان إمكان أقل أي وقت ابتدأت وتركت مسافة واحدة بعينها
 يتعينان، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا االمكان ذا مقدار يطابق احلركة وفيه تقع احلركة االمكان زيادة ونقصان

احلركات فهو متصل ومتقضي  بأجزائها اليت هلا من املسافة فإذا ههنا مقدار للحركات مطابق هلا وكل ما طابق
متجدده فإن هذا املقدار مدة أي متصل على سبيل  فإذا هذا املقدار متصل ومقتضي االتصالاالتصال متجدده 

ألنه يوجد منه جزء بعد جزء وكلما كان كذلك فكل جزء يفرض منه  التقضي، وهذا املقدار وجوده يف مادة
 ادة والصورة الكما قيل يف املبادئ أو عن مادة وليس هذا عن مادة ألن جمموع امل حادث وكل حادث ففي مادة

مادة وموضوع فإما أن يكون  حيدثان حدوثاً أولياً بل اهليئة والصورة فهو إذاً مقدار يف مادة وكل مقدار يوجد يف
للمادة ألنه لو كان مقداراً للمادة بذاا لكان بزيادا زيادة املادة  مقداراً للمادة أو هليئة فيها ولكن ليس هذا املقدار

وكل هيئة   كل ما هو أسرع أكرب وأعظم، والتايل باطل فاملقدم باطل فإذاً هو مقدار للهيئة،لكان ولو كان كذلك
لكن ليس مقدار هيئة قارة فإن كل هيئة قارة  إما قارة وإما غري قارة فهو إذاً إما مقدار هيئة قارة أو هيئة غري قارة

ون ولكن ليست تكون هذه اهليئة مع متام مقدارها مقدارها يف املادة أو ال تك فرض هلا مقدار فإما أن تكون مع متام
كذلك وأيضاً ال  ألن كل هيئة هكذا فإنه يظهر يف املادة زيادة بزيادا ونقصان بنقصاا وليست احلركة يف املادة

 فهذا -املادة وليس شيء من هيئات املواد كذلك تكون بتمام مقدارها يف املادة ألا تبقى مع الزيادة خارجة عن
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 وهلذا ال يتصور الزمان إال -قارة فهو إذاً مقدار هيئة غري قارة وهو احلركة ال فإذا ليس هذا املقدار مقدار هيئةحم
املقدار غري مقدار اجلسم   وهذا-احلركة ومىت مل حيس حبركة مل حيس بزمان مثل ما قيل يف قصة أصحاب الكهف مع

لكان سلوكه وسلوك هذا املقدار واحداً ولو كان كذلك  سافةملا قيل وغري مقدار املسافة ألنه لو كان مقدار امل
واحدة واحدة بعينها يف السرعة والبطء ومل تكن احلركات املختلفة يف السرعة  لكانت احلركات املتفقة يف مسافة

يتساوى سريعان  تقطع يف هذا املقدار مسافات خمتلفة كما قيل وليس هو نفس السرعة والبطء ألنه قد والبطء
مقدار خارج عن هذه وهو حبيث لو فرضت  يئان يف السرعة والبطء وخيتلفان يف هذا املقدار كما تعلم فإذا هووبط

كان يقدر أن خيلق حركة أو حركات قبل األوىل تنتهي مع بداية  احلركة معدومة أصالً مل ينازع يف أن موجودها
ما هو   املبدأ واملنتهى ما هو أعظم منها مع إمكان خلقمل ميكن أن خيلق معها مطابقاً هلا يف األوىل وهلا مقدار وأنه

خمتلفتني يف العدم فكان هناك  أعظم منها وينتهي معها بال شريطة، وإذا كان كذلك عرف إمكان وقوع حركتني
 لكن ليسا معاً ألما لو كانا معاً لكانت احلركتان العظمى إمكانيات فال خيلوا ما أن يكونا معاً أو الحدمها تقدم

وذلك حمال فإذا أحدمها يكون قد تقدم واآلخر حلقه فطابق بعضاً منه وكل شيئني هذه والصغرى ميكن أن يقعا مع 

كما قيل من األشياء اليت يف  صورما فهما مقداران فإذا االمكان املقدر ومقداره واحد عند عدم األشياء كلها ومها
املوضوع واحلركة وقد فرضا معدومني هذا  ع وجودهموضوع وعن وجود احلركة فيه وكلما كان كذلك وجد م

بل حدوث ابداع ال يتقدمه حمدثه بالزمان واملدة بل بالذات ولو كان له  خلف، فإذا الزمان ليس حمدثاً حدوثاً زمانياً
بعد قبل وقبل  لكان حدوثه بعد ما مل يكن أي بعد زمان متقدم فكان بعداً لقبل غري موجود معه فكان مبدأ زماين

    بعد فكان له قبل

للزمان  املوجود عند وجوده وكل ما كان كذلك فليس هو أول قبل وكل ما ليس أول قبل فليس مبدأ غري ذات
كان ومعىن مل يكن أنه كان حال هو فيه  كله فالزمان مبدع أي تقدمه باريه فقط، ومعىن احملدث الزماين أنه مل يكن مث

كان معىن مل يكن عدماً ال يف وقت معني ماض بل عدم بالقياس   فإنه إنمعدوماً وذلك احلال أمر قد وجد وتقضى
غري  أيضاً ليس هو موجوداً يف الالوجود بل هو يف كثري من املوجودات غري موجود مثل أنه إىل ال وجود فإن القدمي

ود شيئاً واحداً كما وأنه غري موج موجود يف احلركة وال يف االستحالة وال يف التغيري وليس أنه غري موجود يف شيء
واحداً فإذا الزمان غري حمدث حدوثاً زمانياً واحلركة كذلك، وسنبني  أنه ليس معىن أنه ليس يف شيء وأنه ليس شيئاً

هي  كذلك، بل املستديرة فقط وضعية كانت أو مكانية، فإذا هوية هذا املقدار الذي للحركة انه ليس كل حركة
القارة يف املادة كما نبني إمنا هو مبا كان  ذايت ولو كان تعلقه الذايت الذي باهليئة الغريأنه حلركة مستديرة وا تعلقه ال

 فإذاً الزمان مقدار للحركة املستديرة - لعدمت يف زمان وذلك كما بان حمال هيئة غري قارة وكانت غري املستديرة
وكل ما طابق املتصل  صل ألنه يطابق املتصلاملتقدم واملتأخر ال من جهة املسافة واحلركة متصلة فالزمان مت من جهة

كذلك فإذا قسم ثبتت له يف الوهم ايات وحنن  فهو متصل، فإذاً الزمان يتهيأ أن ينقسم بالتوهم ألن كل متصل
تتقدر هيئات قارة يف املادة كثرية العدد مبقدار واحد ما وكذلك قد ميكن أن  نسميها آنات، وكما أنه قد ميكن أن

أوالً لشيء منها   غري قارة كثرية العدد مبقدار واحد غري قار أعين بزمان واحد فيكون ذلك الزمانهيئات تتقدر
سائر احلركات وحمركها علة هلا وملقدارها ولتقدر  وثانياً هلا يف تقدرها به باملطابقة وتكون تلك احلركة علة لتقدير
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دون مع الربة الواحدة ولسنا فيها، بل الشيء الزمان فهو فيه فإنا موجو سائر احلركات، وليس كل ما وجد مع
فاحلركات وأما ثالثاً  الزمان أما أوالً فأقسامه وهو املاضي واملستقبل وأطرافه وهي اآلنات، وأما ثانياً املوجود يف

املتحركات بوجه ما يف الزمان وكون اآلن فيه  فاملتحركات فإن املتحركات يف احلركة واحلركة يف الزمان فتكون
واملستقبل فيه ككون أقسام العدد يف العدد وكون املتحركات فيه ككون  ن الوحدة يف العدد، وكون املاضيككو

فكان له ثبات  العدد فما هو خارج عن هذه اجلملة فليس يف زمان بل إذا قوبل مع الزمان واعترب به املعدودات يف
فيكون الدهر هو احمليط بالزمان وكما أن   دهراً لهمطابق لثبات الزمان وما فيه ومسيت تلك االضافة وذلك االعتبار

عليه العدد فال عجب لو فصل الزمان بالتوهم فجعل أياماً وساعات  كل متصل من املقادير املوجودة قد يفصل فيقع
 .إما مبراد املتوهم وإما باعتبار مطابقة عدد احلركات له بل سنني وشهوراً فذلك

   

 فصل يف املكان

   
واملكان  شيء يكون فيه اجلسم فيكون حميطاً به ويقال مكان لشيء يعتمد عليه اجلسم فيستقر عليهل يقال مكان

ومساو له ألم يقولون ال يتأتى أن  الذي يتكلم فيه الطبيعيون هو األول وهو حاو للمتمكن مفارق له عند احلركة
ات املتمكن ألن كل شيء يكون يف أن يكون خارجاً عن ذ يوجد جسمان يف مكان واحد فإذا كان كذلك فينبغي

وقد قيل إن كل مكان مباين للمتحرك عند احلركة فإذاً ليس املكان : عند احلركة ذات املتحرك فال يفارقه املتحرك
وال االبعاد اليت يدعى  يف املتمكن وكل هيوىل وكل صورة فهو يف املتمكن فليس إذاً املكان يوىل وال صورة شيئاً

خلوها كما يراه بعضهم وال مع جواز خلوها كما يظنه مثبتو  ادة مبكان اجلسم املتمكن ال مع امتناعأا جمردة عن امل
فرض خالء خال فليس هو ال شيئاً حمضاً بل هو ذات وكم وجوهر ألن كل خالء خال  اخلالء، وأقول أوالً أنه إن

هكذا، فليس  م والالشيء ليس يوجديوجد خالء آخر أقل منه وأكثر ويوجد متجزئاً يف ذاته املعدو يفرض فقد
منفصل وإما متصل واخلالء ليس  اخلالء الشيئاً، وأيضاً كل ما كان كذلك فهو كم فاخلالء كم، وكل كم فإما

يكون لذاته منفصالً وكل ما عرض له االنفصال فهو  مبنفصل ألن كل منفصل فإما أن يكون االنفصال عرض له أو
فهو عدمي احلد املشترك بني أجزائه، وكل ما كان كذلك فكل واحد من  اتهمتصل بالطبع وإن كان منفصالً لذ

الذات  وكلما كان كذلك فليس ميكن أن يقبل يف ذاته متصل األجزاء فإذا اخلالء ليس مبنفصل أجزائه ال ينقسم
 وكلما كذلك فهو مطابق ملتصل فهو إذاً متصل الذات كيف ال وقد يفرض مطابقاً للمالء يف مقداره وكلما كان

ثابت الذات متصل األجزاء منحازها يف جهات وكلما  طابق املتصل فهو متصل فاخلالء إذاً متصل، وأيضاً اخلالء
ذو وضع، وأيضاً اخلالء يوجد يف خاصية البعد وقبول االنقسام الومهي  كان كذلك فهو كم ذو وضع، فاخلالء كم

وذو   كذلك فهو ذو أبعاد ثالث فاخلالء ذو أبعاد ثالثامتداد كان يف اجلهات كلها وكلما كان من أي جانب وأي
ثالث إما أن يكون له لذاته  تعليمي مفارق للمادة، فنقول أن كون اخلالء كما ذا وضع وأبعاد وضع، وكأنه جسم

مقدار موضوعه اخلالء وال جيوز أن يكون لشيء حل يف  أو لشيء اخلالء حل فيه أو لشيء هو حل يف اخلالء وهو



 69    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

اخلالء وكلما كان كذلك فهو مالء فذلك الشيء مالء فيكون اخلالء حل يف املالء  نه يكون ذا مقدار غرياخلالء أل
ذلك املقدار يف حمل ال  باطل حمال ألنه يلزم أن يكون اخلالء مالء وال أيضاً لشيء حل يف اخلالء فقدره فيكون وهذا

حقيقة املالء وهذا كله حمال، وأيضاً اخلالء حني إذ  يفارقه ويكون جمموعهما جسماً ويكون اخلالء مادة وجزء من
 املقدار فإذا رفع املقدار يف التوهم كان اخلالء وحده بال مقدار وال مكان ملطابقة إما أن يكون هو املوضوع لذلك

إن بنفسه ال ملقدار حله و األجسام فيكون حينئذ اخلالء وحده ليس خالء وحده وإن بقي متقدراً يف نفسه فهو مقدار
جيب أن يكون اخلالء إن كان موجوداً ومقداراً أن  اخلالء جمموع مادة ومقدار فاخلالء جسم وهذا حمال فبني أنه

لذاته ال خيلو من نفسه إما أن يكون لذاته أو متصالً هليئة جعلته متصالً ولكن  يكون مقداراً لذاته وكل ما هو مقدار
بذاته كميته بغريه فإذاً  ذلك فكميته بغريه وليس شيء ما هو مقدارمتصالً هليئة جعلته متصالً ألن ما كان ك ليس

بذاته فهو متصل بذاته وكل متصل بذاته فإنه ال ينفصل  ليس شيء مما هو مقدار بذاته كذلك فإذاً كل ما هو مقدار
 فصال فإما أن يكونمقدار بذاته فإنه ال ينفصل ما دام ذاته موجوداً فإذاً إذا وجد ان ما دام ذاته موجوداً فإذاً كل

الباقي وكذلك نقول يف  االنفصال حل فيه وذلك حمال أو يكون حل يف مادة قارنته وعدم ذاته عند حلوله فيه وهو
االنفصال بعد وجود االتصال فيه فهو مقدار  السطح واخلط واجلسم الذي من الكم وكلما كان معه مادة يعرض هلا

مادة فاخلالء إن وجد فيه انفصال فله مادة فهو إذاً جسم طبيعي وإن  يف مادة فإذاً حيث وجد االنفصال فهناك
وال يرده  يعدم عند ورود االنفصال عليه فعلى ماذا ورد االنفصال ألن الشيء ال يرد على املعدوم فرض أن اخلالء

ام لذلك املقدار أن ذلك االنفصال اعد املعدوم وال يعارض هذا باملقدار اجلسماين وأنه ينفصل ألنا سنبني يف موضعه
للمادة، ونقول اآلن أن اخلالء ليس له مادة وكل قابل لالنفصال فله  وأنه حيل حمله وليس هو يقابل له وإمنا عرض

    ال ينفصل، ونقول من مادة فإذاً اخلالء

 ثابتا يتداخالن ومها أن امتناع تداخل بعدين بني جسمني بأن يكون مثالً مكعب ويفرض آخر مساو له مث رأس أيضاً
مشاهد اللهم إال أن نفرض إحدامها معدوماً  الذات حىت يستغرق كل واحد منهما اآلخر من غري تفكك أمر حمال

التداخل واقعاً بني املادتني من اجلسمني أو يكون بني البعدين أو يكون  وخيلفه اآلخر يف حيزه فإما أن يكون امتناع
املادتني ألما إن متانعا   مع كل واحد منهما، فأقول أنه ال متانع بنيواملادة أو يكون بني كل واحد منهما بني البعد

ألجل متانع البعدين فالبعدان مها املتمانعان عن التداخل بالطباع  فإما متانعا لذاتيهما أوالً جل متانع البعدين فإن كان
بالفعل وذو  وجد جسم متصل هو واحدمتانعا لذاما ال ألجل البعدين فذلك حمال ألنه قد يأيت أن ي ال املادتان فإن

املادتان واحدة وإال فهما اثنان خمتصان بذاتني  مادة واحدة بالفعل فينفصل فيصري ال حمالة ذا مادتني مث يتصل فتصري
منهما مقدار مفارق ملقدار آخر منفصل الذات عنه فلم يكن متصالً وقد  قائمتني وإذا كان كذلك كان لكل واحد

جهة ذاتيهما وكل   ال ميتنع تصري املادتني واحدة بال متايز يف الوضع إال من جهة أبعادمها ال منفإذاً فرض متصالً،
ذاما بنفسيهما ال مبقدار هلما فإنه بنفسيهما ال يبقى  شيئني احتدا ال متايز بينهما يف الوضع بل وضعهما واحد وتالقى

يف  ه واملقدار هو املانع عن ذلك ال طبيعة املادة إمنا كالمنامل يكن كذلك فمقداره مينع هلما شيء غري متالق فإذاً ما
ال نعين بالتداخل الذي مبعىن السلب بل  طبيعيتهما فإذاً املادتان مبا مها مادتان ال يتمانعان عن املالقاة باألسر فإنا

ا ليس له يف ذاته حيز، باحليز، وهذا املعىن غري مقول بالذات على م الذي يعين العدول وهو وجوب االحنياز والتفرد
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أن يقال فمن  يقال أن املادتني ميتنع عليهما أن ال يتميزا باحليز وليستا مبتحيزتني بذاتيهما أو فمن املستحيل أن
الصواب ال ميتنع عليهما التداخل ذا املعىن إذ ال  املستحيل أن يقال أن املادتني يتميزان باحليز وليستا مبتحيزتني بل

يف ذاتيهما فإذاً التمانع عسى أن يكون بني ذات املادة والبعد، وهذا أيضاً حمال  وهذا النظر هو نظرمتيزان باحليز 
بذاا ملداخلة البعد وقد قيل ال  املادة ذاا تالقي البعد وتتقدر به ويسري كليته يف كليتها فهي إذاً إما أن متانع ألن

بعدها فبعدها هو السبب فإذاً إن مانعت مانعت بذاا ولكن ذلك ب متانع أو متانع بسبب البعد الذي فيها فإن مانعت
ألجل املادتني وال  التمانع بني األبعاد واملواد فبقي إذاً أن التمانع إمنا هو بني األبعاد وليس ذلك حمال، فإذاً ليس

 املقاومة والتنحي عن األبعاد تأىب التداخل وتوجب ألجل البعد واملادة فإذاً ذلك ألجل طباع البعدين، فإذاً طباع
االندفاع وألن البعد إذاً داخل بعداً غريه، فإما أن يكونا مجيعاً موجودين أو  نفوذ املندفعات فيها إن قويت على

فهما أزيد من الواحد  كالمها معدومني، أو يكون إحدامها موجوداً واآلخر معدوماً فإن كانا كالمها موجودين يكونا
املتداخلني أعظم من الواحد وإن كان البعد  و عظيم فهو أعظم منه فمجموع البعدين ما هو أزيد من آخر وه-كل

واحد يف جهة واحدة ومباذا يتغايران حىت يكون إحدامها داخالً  هو االمتداد فكيف يكون امتدادان يف امتداد
وال قابل  يس أيضاً مداخلةوإن عدما مجيعاً فليس إذاً مداخلة وإن وجد إحدامها وعدم اآلخر فل واآلخر مدخوالً فيه،

متمكن فيه وكال هذين حمال، فإن  وال مقبول بل إما املتمكن موجود ال يف أبعاد اخلالء وإما اخلالء موجود وال
فبني من هذا األصول أن اخلالء ال حركة فيه ألنه إذا حترك فيه  املتمكن ال يعدمه التمكن وال املكان يعدمه املتمكن

قيل إن  ه بعده وقد قيل إن ذلك حمال وإما أن يتحرك بأن يغلبه إذا مانعه بالنفوذ فيه وقدبعد شيء فإما أن يداخل
للخالء وال ملقدار ليس يف مادة  ذلك حمال أيضاً فإذاً ال حركة يف اخلالء وكذلك ال سكون فيه، وأقول ال وجود

ري متناه وسريد عليك استقصاء بيانه من لكنه ال وجود ملقدار غ ألنه إما أن يكون متناهياً وإما أن يكون غري متناه
 نوضح ذلك مبعاجلة بيان، فنقول لتكن حركة مستديرة يف خالء غري متناه إن أمكن أن يكون بعده وقد ميكننا أن

يف اخلالء الغري متناه  املتحركة على مركزها ولنتوهم" ا ب ج د"خالء غري متناه وليكن اجلسم املتحرك مثل كرة 
    وإن أخرج بغري" ح"من جهة " ط ح"خط  من املركز إىل جهة من احمليط ال يالقي"  جه"وليكن" ط ح"خط 

واالنفصال  الكرة إذا دارت صار هذا اخلط حبيث يقاطعه وجيري عليه وينفصل عنه فيكون االلتقاء اية لكن
 -أول نقطة تسامت" ك"ونقطة " ك" تسامت قبل نقطة" م"ولكن نقطة " ل"و" ك"مبسامتة نقطتني ال حمالة وليكونا 

بال اية واخلالء إن وجد كان مقداراً متناهياً وكل مقدار  هذا خلف لكن احلركة املستديرة موجودة يف اخلالء ليس
 اخلالء مشكل ويكون شكله له إن وجد إما مبا هو مقدار لسبب آخر ولكن ال جيوز أن يوجد متناه فهو مشكل فإذاً

بسبب ما يتشكل  لكان كل مقدارين على شكل واحد أي مقدارين كانا فإذاًشكل للمقدار مبا هو مقدار وإال 
طبيعية فإما أن يكون طباع املقدار يقتضي  وذلك السبب إما قوة يف طبيعة أو قوة قسرية عن خارج فإن كانت قوة

 ليس يقتضيها كان يقتضي فكل املقادير شكلها واحد فإذاً تلك القوة أن يكون له مثل تلك القوة أو ال يقتضي فإن
اخلالء  كذلك أمكن أن يرفع عن الشيء فتلك القوة ميكن ظان يرفع عن املقدار املفارق أعين ذاته وكل ما كان

فيكون قد متدد واندفع عن هيئة إىل  فنترك ذلك الشكل ولكن ال يأيت أن يبقى بال شكل فإذاً يأخذ شكالً ال حمالة
ليس كذلك فإذاً اخلالء ليس شكله بقوة طبيعية فيه فهو  وقد قيل: وكلما كان كذلك فهو قابل لالنفصال: أخرى
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وقد قيل : وقد قيل ليس كذلك هذا خلف فإذاً ليس له شكل أصالً: للتمدد والتقطيع إذاً عن خارج فهو إذاُ قابل
 كما وهو كإمسه شكالً ضرورة وهذا خلف، والذي أوجبه وضعنا وجود اخلالء فإذاً اخلالء غري موجود أصالً أن له

ال هو هيويل الشيء وال صورته وإنه ال  قال املعلم األول، ولنرجع اآلن ونقول، قد اتضح كل االتضاح أن املكان
فيه اجلسم فإما أن يكون على سبيل التداخل وإما ظان يكون على  خالء البتة، فإذاً املكان شيء غري ذلك وهو شيء

اجلسم   فإذاً أقول من قال إن املكان هو األبعاد اليت بني غاياتمما ذكرنا إمتناع التداخل سبيل االحاطة وقد اتضح
وقد قيل أن : على سبيل االحاطة احمليط قول كاذب جداً وإنه ليس بني الغايات شيء غري أبعاد املتمكن فإذاً ذلك

هو الصواب قيل أنه حمال، وإما أن يكون مساوياً لسطحه و املكان مساو فإما أن يكون مساوياً جلسم املتمكن وقد
  وهذا هو-السطح املساوي للسطح املتمكن وهو اية احلاوي املماسة لناهية احملوى ومساوي السطح فاملكان هو

 .املكان املكان احلقيقي وإما املكان الغري حقيقي فهو اجلسم احمليط وليكن هذا غاية كالمنا يف
   

 فصل يف النهاية والالاية

   
موجود معاً   كم متصل موجود الذات ذو وضع غري متناه وال أيضاً عدد مترتب الذاتال يتأتى أن يكون أقول إنه

ولنربهن أنه ال يتأتى أن يوجد مقدار  غري متناه، وأعين مبترتب الذات أن يكون بعضه أقدم من بعض بالطبع يف ذاته
طرف فإن كان غري متناه من من األطراف كلها أو غري متناه من  ذو وضع غري متناه ألنه إما أن يكون غري متناه

الطرف املتناهي جزء بالتوهم فيؤخذ ذلك املقدار مع ذلك اجلزء شيء على حدة  طرف أمكن أن يفصل منه من
حبيث ميتدان معاً متطابقني  شيئاً على حدة مث نطبق بني الطرفني املتناهيني يف التوهم فال خيلو إما أن يكونا وبانفراده

وإما أن ميتد بل يقتصر عنه فيكون متناهياً والفضل أيضاً   وهذا حمال،- والناقص متساويانيف االمتداد فيكون الزائد
  وإما إذا كان غري متناه من مجيع األطراف فال يبعدان يفرض فيه-متناهياً فالكل متناه كان متناهياً فيكون اموع

كالكالم يف األول وذا يتأتى  زاء أو اجلزئنيمقطع تتالقى عليه االجزاء ويكون طرفاً واية ويكون الكالم يف األج
متناه، وأن ما ال يتناهى ذا الوجه هو الذي إذا وجد ففرض  الربهان على أن العدد املترتب الذات املوجود بالفعل

 وأما إذا كانت األجزاء ال تتناهى وليست معاً وكانت يف -وجب أن يلزم ذلك حمال أنه حيتمل زيادة ونقصاناً
مترتب يف الوضع وال  واملستقبل فغري ممتع وجودها واحداً قبل اآلخر أو بعده ال معاً أو كانت ذات عدد غري املاضي

 أما من القسم األول فإن الزمان -وجوده برهان وال برهان على امتناعه بل على. الطبع فال مانع عن وجوده معاً
ا ضرب من املالئكة والشياطني ال اية هلا يف العدد القسم الثاين فيثبت لن قد ثبت كذلك واحلركة كذلك، وأما من

وال ما ال ترتيب له  لك احلال فيه ومجيع هذا حيتمل الزيادة عليه وال يفيدا احتماله إياها جواز االنطباق كما سيلوح
ناس يف نفي  وأما السبيل اليت يسلكها ال- فيه أبعد يف الوضع أو الطبع فلن حيتمل االنطباق وما ال وجود له معاً فهو

ذائعات حممودة، وإما من مقدمات سوفسطائية وليس شيء منها بربهاين، واألشياء  الالاية يف املاضي فكأا إما من
أن العدد ال يتناهى واحلركات  ميتنع فيها وجود الغري املتناهي بالفعل فليس ميتنع فيها من مجيع الوجوه فإنا نقول اليت
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القوة اليت خترج بالفعل بل القوة مبعىن أن اإلعداد تأتى أن  جود وهو الوجود بالقوة الال تتناهى بل هلا ضرب من الو
بالقوة أو  اية أخرية ليس وراءها مزاد، ولرتد هذا بياناً فنقول أنه يقال أن غري املتناهي إما تتزايد فال تقف عند

كليته أو يعترب كل واحد من أجزائه مث  عترببالفعل وإما يف الوجود وإما يف التناهي والذي حبسب الوجود إما أن ت
من أجزائه فإما أن يعترب أن كل واحد منها يوصف بأنه بالقوة وقتاً  كليته بالقوة وال بالفعل موجودة، وأما كل واحد

" بالقوة وقتاماً أو كل واحد يوصف بأنه"أو أن الكلية توصف بأن هلا دائماً بعضاً موجوداً بالقوة  معيناً أو كل وقت

كل واحد منه موصوف بأنه موجود  أما أن كل واحد من املعدومني فيه حبسب وقت معني وجوده بالقوة وليس
وإما أن كل واحد يوصف بأنه بالقوة كل وقت فهو ظاهر  بالقوة وقتاً ما وليس يصح ذلك بالفعل فهو قول صحيح

يصح من جهة ويبطل من جهة، أما جهة بطالنه  فهذا -يكون منها دائماً شيئ بالقوة البطالن وإما أن الكلية له قد
أن يقال أن مما حيمل  ال كلية له وأما جهة صحته فألن الطبيعة املعقولة اليت تفرض هلا آحاد حتمل عليها يصح فألنه

خيرج إىل الفعل ما ال يبقى بعده منه شيء، وأما القسم  عليه تلك الطبيعة دائماً شيئاً موجوداً بالقوة وال جيوز أن
أجزائه بالقوة وقتاماً فهو واضح الصحة فهذا من جهة الوجود وأما من جهة التناهي  آلخر أعين أن كل واحد منا

اليت ال اية بعدها ولكن  قد يصح أن يقال لألشياء اليت يف طريق التكون أا تناهت بالفعل ال حبسب النهاية فإنه
األخرية متناهية بالفعل وال بالقوة ويصح أن يقال إا  هايةحبسب اية ما حاصلة بعدها شيء فإا ليست حبسب الن

 أا قد حصل هلا كل واحد من أجزاء ال اية هلا ولكن من جهة أا دائماً يسلب عنها غري متناهية بالفعل دائماً ال

ا دائماً توصف أا احلاصلة فإ التناهي إىل النهاية األخرية ولكن حبسب النهايات األخرى اليت يف القوة بعد النهاية
دائماً بالقياس إىل ما مل يوجد من النهايات وبالفعل دائماً بالقياس إىل  بالقوة تتناهى إىل اية ما فيكون متناهياً بالقوة

    ما

وال بالفعل أي ال تكون  بالقوة وال بالفعل بالقياس إىل اية تفرض أخرية وما ال اية له ال يوجد ال بالقوة وجد وال
بكليته وما ال اية له موجود بالفعل دائماً أي  أشياء عددها أو مقدارها حبيث أي شيء أخذت بقي غريه موجوداً

 وليس له اية أخرية فإنه دائماً يوصف املوجود منه بأنه ليس متناهياً بعد إىل اية من جهة أنه مل يتناه إىل اية ما

من طبيعته دائماً شيء هو يف القوة   وما ال اية له موجود بالقوة دائماً أيأخرى أو إىل النهاية اليت ال اية بعدها
يكن يف املاضي هلا بدء وأا كانت واحدة بعد واحدة منذ كانت   فأما وجودها يف املاضي فبأنه مل-هذا يف املستقبل

 والالتناهي الالحقني فهذا هو كفاية القول يف التناهي -اآلن مل يقف احلساب عند حد ولو أخذت حتسبها من

على امتناع املالء الغري املتناهي  وقد ميكن أن يستعان مبا أوردناه يف إبطال اخلالء الغري املتناهي: بكميات األجسام
-وبأشياء أخرى كثرية لكن هذا يف هذا املوضع كاف وأما أن صورها غري مقاديرها فينبغي أن يقال فيها قول آخر،  

كم  اجلسمانية غري املقادير بكم ذاا وكل تناه وال تناه فإمنا يقال بالذات على ما هو فنقول ليس شيء من الصور
يقاالن بوجه من الوجوه على بعض  بالذات فإذاً ليس يقال وال على شيء منها تناه وال ال تناه بالذات ولكنه قد

متناهية ال ألن القوة ذات كمية يف يقال قوة متناهية وغري  صور األجسام ألجل نسبة هلا إىل ما هو كم بذاته فإنه
 ختتلف يف الزيادة والنقصان باالضافة إىل شدة ظهور الفعل عنها أو إىل عدة ما يظهر نفسها البتة لكن ألن القوة

يكون ناقصاً بنوع املدة حىت  عنها أو إىل مدة بقاء الفعل منها وبينها فرق بعيد فإن جل ما يكون زائداً بنوع الشدة
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أشد فإن مدة حركتها أقصر وذلك أن احملرك إذا كان   فعل األضعف يف مدة أنقص فإن أي قوة حركتيفعل مثل ما
املفروضة بأسرع مدة ورمبا كان الشيء الذي تتفاوت فيه القوى حبسب املدة ال  أشد قوة بلغ النهاية املوجودة أو

يف اجلو ختتلف فيه  نقصان وتسكني الثقيلالزيادة والنقصان فإن تسكني الثقيل يف اجلو ال يقبل الزيادة وال يقبل
ما ختتلف فيه القوى باالبقاء الزماين ال خيتلف  القوى يف االبقاء الزماين فإن االبقاء غري التسكني فبني أن بعض

 اللهم إال أن -القوى فيه حبسب الشدة والضعف فإنه يقبل الزيادة والنقصان بالزيادة والنقصان وكل ما تتفاوت
األول هو  اليت تقوى على مدة أطول أشد فيكون األشد ههنا باشتراك االسم إذ كان معىن األشد يف تسمى القوة

 -الذي يقوى على فعل أطول مدة الذي يفعل ما يفعله األضعف حبركة أسرع أي أقصر ويف مدة الثاين ليس هذا بل

دة هو فيما له ثبات واحد ألن أكثر ما مجيعاً ألن اعتبار امل وأما الذي تتفاوت فيه القوى حبسب العدة فهو غريمها
والشدة  العدة يتالشى وليس شيء مما يتالشى ثابتاً بعينه، وأما الفرق بني الالتناهي يف العدة يعترب فيه الالتناهي يف

 .فذلك ظاهر ال حيتاج إىل إبانة
   

 فصل يف عدم إمكان وجود قوة غري متناهية حبسب الشدة

هلذا  قوة غري متناهية حبسب اعتبار الشدة وذلك ألن كل ما يظهر من األحوال القابلةتكون  فنقول أنه ال ميكن أن
يقبل فهو النهاية يف الشدة وكل اية  فليس خيلو من وجهني إما أن يقبل الزيادة على ما ظهر أو ال يقبل فإن كان ال

بل وهو الباقي فهو متناه جيوز عليه فهو متناهى الشدة وإن كان يق يف الشدة ففي متناهى الشدة فإذاً إن ال يقبل
 .فرض غري متناه هذا خلف زيادة يف آخره وقد

 فصل يف عدم قبول القوة الغري املتناهية

  حبسب املدة للتجزئ واالنقسام وال بالعرض

  قوةالغري املتناهية باعتبار املدة قابلة للتجزئ بوجه من الوجوه وال بالعرض ألن كل وأقول ال ميكن أن تكون القوة

وإذا كان كذلك  جتزأت فإن كان واحد من أجزائها يقوى على شيء، واجلملة تقوى على جمموع تلك األشياء،
يكون كل واحد من أجزاء هذه اجلملة يقوى  كان كل جزء أضعف وأقل مقوياً عليه من اجلملة، فإذاً ال خيلو إما أن

وهذا حمال ألن مقوى اجلملة يكون أزيد منه، وال تتأتى من وقت معني  على مجلة غري متناهية مما يقوى عليه اجلملة
على متناه  املتناهى املتسق النظام إال على الطرف الذي يتناهى إليه أو تكون األجزاء بعضها يقوى الزيادة على غري

فإذاً يكون كل واحد من أجزاء  وبعضها على غري متناه ويكون القول فيها كالقول يف األول وذلك أيضاً حمال
 . وذلك ما أردناه-متناه اجلملة يقوى على متناه وتكون اجلملة أيضاً تقوى على

 فصل يف عدم قبول القوة الغري املتناهية
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  حبسب العدة لالنقسام والتجزى

   
العدة ال ختلو إما أن  نبني أنه ال ميكن أن يكون لقوة قوية على عدة غري متناهية احتمال التجزئ فإن تلك وكذلك

تعقلنا أن اثنني واثنني أربعة أو يكون قد يقبل مثل  احد منها ليس من شأنه أن يقبل األقل واألنقص مثليكون كل و
قد تكون أسرع وأبطأ فإذا كان الكل يقوى على عدة غري متناهية من أشياء ال  واحد من عدد احلركات فإن احلركة

بعض القوة  ال يقوى البتة فإن مل يقو مل يكنواألنقص فبعض الكل إما أن يقوى على شيء من ذلك أو  تقبل األقل
وهي بعينها غري متناهية أو آحاد  قوة هذا خلف وإن قوي فإما أن يقوى على آحاد مثل آحاد ما يقوى عليه الكل

وهي غري متناهية أو آحاد كل واحد منها أقل من آحاد  كذلك وهي متناهية أو آحاد كل منها أقل من آحاد الكل
حمال ألن البعض يكون مساوياً للكل فيما يقوى عليه إذا فرضا عن ابتداء حمدود  ة، والقسم األولالكل وهي متناهي

والقسمان الباقيان  الثاين يلزم منه أن تكون األبعاض تقوى على متناهيات فاجلملة أيضاً تقوى على متناه والقسم
 أنه ال يقبل فبني أن القوة املذكورة ال تقبل قيل يوجبان أن يكون كل واحد مما يقوى عليه يقبل األقل واألزيد وقد

األقل واألكثر كاحلركة وعودات حركات الفلك وذلك ألن الكل جيوز أن  التجزي وكذلك إذا كان اآلحاد تقبل
ثقالً ما يف  الكل يقوى على حتريك جسم ما واجلزء ال يقوى عليه البتة فإنه ليس إذا حرك مجاعة خيالف اجلزء يف أن

أقل من تلك املسافة بل رمبا ال حيركونه أصالً   زمن ما فاألقل منهم حيركونه ال حمالة يف ذلك الزمان ويفمسافة ما يف
على حتريك شيء واحد لكن الكل حيرك أسرع، أما القسم األول فإن البعض  وجيوز أن خيالفه يف أن كليهما يقوى

ميكنه أن  وى على أن حيرك مقداراً أقل منه مث الكليقو على أن حيرك ذلك الذي حيركه الكل فقد يق من القوة إن مل
الزمان الذي حيرك فيه اجلزء  حيرك ذلك املقدار الذي حيركه اجلزء حركات أسرع فإذا كانت أسرع كانت يف مثل

العدد املبتدأ من وقت معني إن صدر عن اجلزء كان أقل  حيرك أكثر عدداً فريجع حينئذ اخللف الذي ذكرناه وهو أن
فيكون هو البعض الصادر عن الكل وابتداؤمها واحد فإذاً جيب أن ينقص املقوى   صدر عن الكل إذ هو أبطأمنه لو
ويلزم ما قد  من جهة املبتدأ وما نقص من جهة فهو متناه منها فالذي يصدر عن اجلزء متناه من اجلهات عليه ال

ويكون اخلالف يف األشد واألضعف فكل   الفعلذكرنا وتبني منه بيان لك استحالة القسم الثاين وهو أن يشتركا يف
ألن ما يبطله التجزي فهو إما شكل وإما عدد وليس شيء منهما  قوة يف جسم فإا حتتمل التجزي حافظة لطبيعتها

اليت حترك  القوة الغري متناهية موجوداً يف اجلسم وال قوة جسمانية غري متناهية فإذاً القوة بقوة فإذاً ليس شيء من
احلركة األولية غري جسم ومفارق لكل  كة األولية املستديرة اليت ال اية هلا ليست بقوة جسمانية بل حمركاحلر

 .جسم

 فصل يف اجلهات

   
أن يكون  إن كان خالء فقط أو أبعاد مفروضة يف جسم مفروض أو جسم واحد فقط غري متناه فال ميكن أقول إنه
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وقدام، وأقول أوالً أنه ال ميكن أن  يكون فوق وأسفل وميني ويسار وخلفللجهات املختلفة بالنوع وجود البتة فال 
موجودة فإليها إشارة ولذاا اختصاص وانفراد عن جهة أخرى  تكون اجلهة ذاهبة إىل غري النهاية ألن كل جهة

بكليتها جهة أن تكون متجزئة أو غري متجزئة فإن كانت ذاا متجزئة وجب أن ال تكون  وذاا حينئذ ال ختلو إما
جهة ال تكون بنفسها جهة  تكون اجلهة منها اجلزء األبعد من جزئها عن املشري، وباجلملة ما يكون هلا امتداد يف بل

متجزئة وكانت موجودة ذات وضع كانت ال حمالة  فيجب أن تكون ذاا غري متجزئة ال حمالة وإذا كان ذاا غري
تكون كل جهة هلا حد ضرورة ال يتجاوز وتكون اجلهة باقية فإذاً اجلهات ف حداً أو غاية فكأن ما وراءها ليس منها

فلم يكون فيه  بأطراف ولو فرضنا خالء غري متناه أو جسماً غري متناه مل يكن له أو فيه بالطبع حد كلها حمدودة
 واحد فوقاً واآلخر خمتلفة بالطبع فيكون مثالُ بالطبع جهة، وأيضاً إذا اتفق أن يفرض فيه حدود ملا أمكن أن تكون

ال خيالف اآلخر إال بالعدد ألن كلها حدود وأطراف تفرض يف طبيعة  سفالً ألن كل طرف وحد يفرض فيه فإنه
منه  منها خيتص بشيء يكون ألجله أوىل من غريه بالسفلية منه بالفوقية أو من غريه بالفوقية واحدة وليس واحد

فيه على أن حدودها يف سطحه أو   ال جيوز أن يفرض اجلهات املتقابلةبالسفلية، وأقول أن اجلسم الواحد املتناهى
ألن حدودها اليت تكون يف سطحه ال خيلو إما أن تكون  على حدودها يف عمقه ومل جيز أن تكون حدودها يف سطحه

نت فإن كان سطحه كريا مل تكن النقط املفروضة فيه متخالفة بالنوع وال كا وسطحه كرى أو تكون وسطحه مضلع
سطحه مضلعاً فليس   وأما إن كان-أوىل بأن تكون فوقاً من أخرى بأن تكون سفالً وكذلك مييناً ومشاالً هذه النقطة

الطبيعي كرى واألجسام ال تلزم األمور  ذلك على ما نبينه بعد بطبيعي له فإنا سنوضح أن اجلسم البسيط شكله
ف حبسب تقابل أضالع السطح أو حبسب تقابل السطوح ختتل اخلارجة عن طبعها ومع ذلك فإنه إن كانت اجلهات

 خمتلفة بالعدد ال بالنوع ثابت، فإن قال قائل إن الذي على البسيط خيالف الذي على فالكالم يف أن اجلهات تكون

بسببه بني اجلهات غاية  اخلط أو الذي على اخلط خيالف الذي على النقطة فيكون قد قال ما ال يصغي إليه وال يقع
فرضت احلدود يف عمقه وإن فرض حد يف سطحه  ف الذي هو واقع يف مثل العلو والسفل وكذلك احلال إناخلال

السطح نفسه حداً وحينئذ جيب أن جيعل احلد اآلخر ما يرتسم بإزاء  وآخر يف عمقه وجب ذلك بعينه إال أن جيعل
غري  ية البعد عنه وهذا هو املركز النقطة اتفقت بالغرض يف العمق وأن يكون مع ذلك يف غا السطح ضرورة ال أي

يفرض يف الوجود جسم  خصوصاً إن جعل اجلسم على الشكل الطبيعي الذي خيصه وهو االستدارة فليس ميكن أن
كانت األجسام كثرية فإن كانت متفقة النوع   وأما إن-واحد ويكون فيه من اجلهات غري جهيت احمليط واملركز

حبيث يوجد فيها حدود اجلهات املتضادة وذلك ظاهر، وإن كانت  ترضة عليهافليس جيوز أن تكون احلدود املف
 وذلك ألن هذا يوجب أن يكون عدد -علة اختالف اجلهات هو اختالفها يف النوع خمتلفة فليس ميكن أن تكون

ف ما اختال حسب عدد األجسام املختلفة بالنوع، فإن جعل العلة يف ذلك ال االختالف املطلق ولكن اجلهات على
الطبيعتني أو يكون مع ذلك مشتمالً على  بعينه فال خيلو إما أن يكون ذلك االختالف مقتصراً على اختالف تلك

طبيعتني فأعياما ال جيوز أن يكون علة لتضاد اجلهات ألن إحدى  اختالف الوضعني، واالقتصار على اختالف
  يكن أن تتوهم زائلة عن حدها، وإذا كان الشرطتعينت األخرى وكانت على بعد حمدود ومل اجلهتني إذا تعينت

أحدمها من اآلخر وبعده  خمالفة تينك الطبيعتني دون الوضعني كانت اجلهتان االثنتان متضادتني كيف كان وضع
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كذلك بل إذا تعينت إحدى اجلهتني تعينت األخرى يف  منها، وكانت اجلهة تنتقل بانتقال أحد اجلسمني وليس األمر
أنه جيب أن يكون يف مجلة الشرط وضع ما حمدود وبعد مقدر، وليس ميكن أن   ومل تنتقل البتة فبقيحدها وبعدها

اآلخر جبانب منه   وذلك ألن أحد اجلرمني إذا فرض له وضع وفرض-أيضاً إال على سبيل املركز واحمليط يكون هذا
    ته ال ختلو إما أن تكون تطلب ذلكلطبيع غري حميط به مل يكن اختصاصه بذلك اجلانب بعينه بالعدد اختصاصاً

طبيعته ختتص  بعينه أو تطلب أي جانب يكون بعده من اآلخر ذلك البعد ونوعه منه ذلك النوع فإن كانت اجلانب
لسائر اجلوانب لذاا ال من جهة هذا  بذلك اجلانب وتباين سائر ما يشاركه يف النوع فتكون هذه اجلهة مباينة

وقد فرضنا : حبيث يكون حاهلا كحاهلا مع غري هذا الوضع بعينه ن جهة هذا اجلسم لكانتاجلسم ألا لو كانت م
خلف، وإن كان من طبعه ليس يقتضي االختصاص بذلك اجلانب منه كيف لتفق بل أي  هذه اجلهة متحددة به هذا

ومكانه حماط ذلك  اًمن اجلسم األول مساوياً للبعد األول فإن كان اجلسم األول حميطاً كان هذا حماط بعد كان
وإن كان غري حميط فالبعد منه كيف كان هو  اجلرم على قياس املركز وأعين باملركز ال النقطة بعينها بل كل حماط

أن ذلك ال يتحدد باخلالء، وقد فرض هذا غري حميط وعلم أن اختصاصه  متحدد ال حمالة مبحيط بذلك اجلسم إذ بينا
 ذ ليس عن طبيعته فهو عن سبب خارج فهو جائز املفارقة لذلك املوضع بعينهأن حيصل فيه إ بذلك من مجلة ما له

حتدده هذا خلف فهذا  وقد قيل أن اجلسم سبب: وهو يطلبه بالطبع فهو حاصل متميز قبل حصول هذا اجلسم فيه
بيل املركز ميكن أن تتحدد اجلهات إال على س غري حمدد ذلك البعد وقد فرض حمدداً هذا حمال فقد بان وصح أنه ال

لتحديد الطرفني ألن االحاطة تثبت املركز فيثبت غاية البعد منه وغاية  واحمليط فإن كان اجلسم احملدد حميطاً كفى
 -به غري حاجة إىل جسم آخر وأما إن فرض حماطاً مل يتحدد به وحده اجلهات ألن القرب متحدد القرب منه من

يتحدد يف اخلالء وال بد على كل  الة جبسم آخر إذ كان ال جيوز أنوأما البعد منه فليس يتحدد به بل يتحدد ال حم
اجلسم كافياً يف حتديد النهايتني مجيعاً من غري حاجة إىل  حال من وجود جسم حمدد للجهات باالحاطة فيكون ذلك

 تكوناألجسام املستقيمة احلركة ال يتأخر عنها وجود اجلهات ألمكنتها وحركاا بل  احملاط وجيب أن تكون

إليه جسماً متقدماً  اجلهات قد حصلت مث حتركت حبركاا فيجب أن يكون اجلسم الذي حتددت اجلهات بالنسبة
القرب منه وتقابلها اجلهة األخرى فتكون غاية  على األجسام املستقيمة احلركة وتكون إحدى اجلهات بالطبع غاية

يت احمليط واملركز ومها جهتا الفوق والسفل وسائر يف الطبع غري جه العد منه وأن ال تكون اجلهات املفروضة
إليه احلركة  واجبة يف األجسام مبا هي أجسام بل مبا هي حيوانات فيتميز فيها جهات القدام الذي اجلهات ال تكون

ا وأما الذي إليه أول حركة النشوة ومقابال االختيارية واليمني الذي منه مبدأ القوة والفوق أما بقياس فوق العامل
حمدودان بطريف البعد الذي األوىل به أن يسمى طوالً واليمني واليسار  اخللف واليسار والسفل والفوق والسفل

 .أن يسمى عرضاً والقدام واخللف كذلك مبا األوىل أن يسمى عمقاً كذلك مبا األوىل
   

  املقالة الثالثة

 يف األمور الطبيعية وغري الطبيعية لألجسام
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فأما املركبة فتثبت باملشاهدة وأما البسيطة فتثبت بتوسط املركبة ألن كل مركب  يطة ومنها مركبةاألجسام منها بس
بأوضاعها  يتركب عن بسائط ولألجسام كلها أحياز ضرورية وهي اليت تتباين ا األجسام يف اجلهات قائماً

 .ولبعضها أمكنة وهي األجسام اليت حتيط ا أجسام أخر

 بيعي حيزاً طبيعياًفصل يف أن لكل جسم ط

طبيعياً ألنه إما أن يكون كل مكان له طبيعياً أو يكون كل مكان له منافياً  فأقول إن لكل جسم حيزاً ومكاناً
واملكان مجيعاً أو يكون  أو يكون كل مكان مكاناً له ال طبيعياً وال منافياً لطبعه وأعين ههنا باملكان احليز لطبيعته

مكان له طبيعياً فإنه يلزم منه أن يكون مفارقة كل  ها خبالفة وال ميكن أن يكون كلبعض األمكنة له حبال وبعض
كل مكان توجهاً حنو مالئم بالطبع وليس شيء مما هو توجه حنو املالئم  مكان له خارجة عن طبعه وتوجهه حنو

علواً ومنها  م فإن منهاهذا خلف وأيضاً فإن االحياز غري متفقة يف استحقاق أن يكون فيها أجرا خارجاً عن طبعه
فإذاً اجلسم إذا استدعى مكاناً من  سفالً وتوجد يف املشاهدة أجسام تتحرك إىل أسفل وأجسام تتحرك إىل العلو

يف اجلسمية وختتلف يف استحقاق األمكنة فإذاً إمنا تستدعيها  األمكنة فليس ذلك مبا هو جسم إذاً األجسام تتفق
-ا قوة ذات اختيار وهي إذا رفعت مل يبطل وجود اجلسم وال بطل استدعاء املكانفيها إم بقوة فيها والقوة اليت  

وإن كان هناك قوة اختيارية  وإما قوة طبيعية فإذاً استدعاء املكان موجود لكل جسم وإن مل يكن هناك قوة اختيارية
ذلك ما دام على نوعه يكون يف مكان معني استحق  فليس ذلك عنها بل عن قوة طبيعية إذ اجلسم إذا استحق أن

القوة الطبيعية إن كانت واحدة فيه فمقتضاها لذاا واحد من األمكنة ال كل   وهذه-وإن اختلفت أغراضه االرادية
وإال فهو  كانتا اثنتني متساويتني واختلف اقتضاؤمها للمكان مل حيصل اجلسم يف مكان واحد منهما مكان وإن

جتاذب القوتني وهو أيضاً واحد وإن   املكان املتوسط بني مكانيهما لتشابهالغالب وإن كان والبد فإمنا حيصل يف
األغلب وهو أيضاً واحد وبني من هذا القول أن املكان الطبيعي إن  كانت اثنتني متقاومتني فحصوله بالطبع يف مكان

الطبع  ان خارجاً عنال ميكن أن يكون كل مكان طبيعياً له وال أيضاً ميكن أن يكون كل مك كان فهو واحد فإذاً
لطبعه والسكون بالطبع يف املكان  منافياً له فإن هذا اجلسم ال يسكن البتة بالطبع وكيف يسكن وكل مكان مناف

بالطبع ختتص جبهة مطلوبة بالطبع وإذا حترك إليها وحصل  الطبيعي وال يتحرك البتة بالطبع وكيف يتحرك واحلركة
  إذا انتهت املسافة والبد من انتهائها فيكون ذلك املكان طبيعياً له أو يعوداحلركة عندها إما أن يقف يف آخر تلك

 فإذاً هذا اجلسم -خلف بالطبع إىل جهة أخرى فتكون تلك اجلهة ختتص بالطبع وقد كان غريها خيتص بالطبع هذا
أن يكون كل مكان ال منافياً له وال أيضاً ميكن  ال يتحرك بالطبع وال يسكن وهذا خلف جداً، فإذاً ليس كل مكان

 ميكن أن يكون أن يكون كل مكان ال طبيعياً وال منافياً ألنا إذا اعتربنا اجلسم على طبيعياً وال منافياً له وال أيضاً

جسم فقط فحينئذ ال بد له  حالته الطبيعية وقد ارتفع عنها القواسر والعوارض اليت تعرض من خارج بل تركناه وهو
على كل حال للجسم حتيز يف تلك احلالة إىل ذلك  إليه ال عن قاسر بل عن نفسه فيكونمن حيز خيتص به ويتحيز 

 .طبيعي فبني من هذا أن كل جسم فله مكان طبيعي واحد بعينه احليز بالطبع وكل ما كان كذلك فهو حيز
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 فصل يف أن لكل جسم طبيعي شكالً طبيعياً

ني من أن كل جسم متناه وكل متناه حييط به حد أو حدود طبيعياً وذلك ب ونقول أيضاً إن لكل جسم طبيعي شكالً
 حد أو حدود فهو مشكل فكل جسم مشكل وكل شكل إما طبيعي وإما قسري وإذا ارتفعت وكل ما حييط به

واحدة متشابه إذ ليس تفعل  القسريات يف التوهم بقي الطبيعي وهو للبسيط كرى ألن فعل الطبيعة الواحدة يف مادة
خطاً مستقيماً أو منحنياً فينبغي إذاً أن تتشابه مجيع  اً فال ميكن أن تفعل يف جزء زاوية ويف جزءإال فعالً واحد

 .كرياً، وأما املركبات فتكون أشكاهلا الطبيعية غري كرية األجزاء فيكون الشكل حينئذ

 فصل يف أن األمكنة األوىل هي أمكنة البسائط

   
أجزاء متساوية القوى  ة ألن املركبة إذا تركبت مل خيل إما أن تتركب مناألمكنة األوىل لألجسام البسيط وأقول إن

يكون هلا بالطبع شيء من أمكنة البسائط وال أيضاً  فيتساوى فيها استحقاق التمكن يف أحياز األجسام البسيطة فال
بعها إذ ليس مكان ألن األجزاء كلها تتفق يف أن ذلك املكان مكان خارج عن ط هلا بالطبع مكان غري تلك األمكنة

تكن متساوية  والكل مجلة األجزاء وليس جلملة األجزاء مكان خارج عن أمكنة األجزاء إال مناف وإن مل شيء منها
اسطقسني فقط فيمكن أن يكون الترتيب   وأما إذا كان اجلسم مركباً من-القوى فاملكان الطبيعي هو مكان الغالب

مكاناً بسيطهما متجاورين كان مكانه الطبيعي يف احلد املشترك  إذا كانفيهما من أجزاء ذات قوى متساوية ألنه 
 يتركب من اجزاء متساوية القوى فوق اثنني جسم البتة فإنه إن حترك إىل جهة مكان من بينهما وال ميكن أن

احليز فيه فقوة بسيط ذلك  األمكنة بالطبع فقوة بسيط ذلك املكان فيه غالبة وإن سكن يف حيز من األحياز بالطبع
 وهلذا زيادة -فوق اثنتني متساوية القوى شيء غالبة وحمال أن ال يتحرك وال يسكن فإذاً ال يتركب من بسائط

 .تلخيص مكانه الكتب املبسوطة

 فصل يف أن العامل واحد وأنه ال ميكن التعدد

   
ألن صورها صور   تتصل فلعلهاألجسام مبا هي أجسام ال ميتنع عليها االتصال فإذاً إن كانت أجسام ال وأقول إن

املتشاة الصور ليس ميتنع عليها االتصال أو  تتمانع أن تتحد فيكون بينها منافرة يف الطبع فإذاً األجسام البسيطة
متصلة حتيزت إىل حيز واحد وصار مكاا واحداً وإذا افترقت وقوا  االنفصال حبسب مقتضى طبائعها وإذا فرضت

يكون جلسم  اا ذلك املكان بعينه الذي صارت إليه يف حال االتصال إذ قلنا أنه ال ميكن أنفمك تلك القوة بعينها
واحد وجهتها الطبيعية واحدة فبني من  واحد مكانان طبيعيان فإذاً األجسام املتشاة الصور والقوى حيزها الطبيعي

ن عاملني فإنه ليس توجد أرض بالطبع إال يف وناران يف أفقني حميطني م هذا أنه ال يكون أرضان يف وسطني من عاملني
البسائط إذا  وإذا كانت األمكنة األوىل لألجسام البسيطة وكانت أمكنة: النار وسائر األجرام عامل واحد وكذلك
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مقتضى طبائعها وأشكاهلا الطبيعية كانت  انتهت فهناك تنتهي أمكنة األجسام كلها وكانت البسيطة إذا كانت على
أن يكون الكل كرة واحدة مث إن وجد عامل آخر كان أيضاً  لشكل الطبيعي للبسيط مستدير فيجبمستديرة إذ ا

ضرورة فيكون فرض املمكن وهو كون األجسام على مقتضى طبائعها قد لزم منه حمال  مستديراً ووقع بينهما اخلالء
غري هذا العامل بل العامل  ون عامل آخروجود اخلالء وحمال أن يلزم ممكناً حمال فبني من هذا أنه ال ميكن أن يك وهو

شأا أن تتحرك باالستقامة فواجب أن يكون أفق العامل  واحد وألنا لسنا يف أفقه ألنا حنن يف حيز األجسام اليت من
يتحرك على االستقامة بل هو اجلسم الذي بالقياس إليه تكون جهات احلركات  حيث اجلسم الذي ليس من شأنه أن

قابلة للحركة   اجلسم جيب أن يكون بسيطاً ألنه لو كان مركباً كانت له أجزاء منها ركب وكانتوهذا املستقيمة
 وهذا كله حمال وإذا -قبله للبسائط إىل االجتماع واالنفصال وذلك يف االستقامة وكان أيضاً قد تقررت اجلهات

م تكن بعض األجزاء أوىل بأن ختتص وأجزاء مكانه كذلك فل كان بسيطاً كانت أجزاؤه متشاة وأجزاء ما يالقيه
مل يكن بعض األوضاع أوىل به من بعضها ومل جيب أن يكون شيء منها له طبيعياً فإنه  ببعض أجزاء املكان، وباجلملة

لطبيعته وعارض خمصص مثل  خيلو إما أن يتخصص جزء من املتمكن بذلك اجلزء بعينه من املكان لطبيعته فقط أو ال
هناك فأوجب طبعه االختصاص به المتناع حركته  ن األرض ذا اجلزء من املكان ألنه حدثاختصاص هذا اجلزء م

 خارجاً عن حيزه وقوعاً حياذي به هذا اجلزء من املكان فانتقل إليه بعينه ألنه كان عن احليز الطبيعي أو ألنه كان وقع

قسما وجه حصول اجلزء يف  فيه فهذان مهاأقرب منه، وباجلملة أي عارض كان مما خيصصه ذا اجلزء بعينه وحيصله 
لطبيعته وحدها ما اختص ذا اجلزء من املكان بعينه فما  جزء من مكانه الطبيعي والقسم األول باطل ألنه لو كان

 هذا املعىن، والقسم الثاين كذب إذ قد بان أن هذا اجلسم متقدم على األجسام الكائنة يشاركه يف طبعه يشاركه يف

يكون على هذا الوضع لعلة  ه ال يفارق مكانه الطبيعي حىت يعود إليه وإن كان هذا اجلسم من شأنه أنالفاسدة وأن
ومطلوبنا ههنا هو هذا وهو أنه ال جيب ضرورة أن يكون  عارضة وأن ال يكون عليه لوال العلة فقد حصل مطلوبنا،

 أمر ممكن غري ضروري واملمكن إذا فرض ال يكون وال أيضاً هذا مبمتنع فهو هذا اجلسم على هذا الوضع وال أن
الوضع أو  يعرض منه حمال فليس من احملال أن ال يكون على هذا الوضع ففي طباعه أن يزول عن هذا موجوداً مل

 .األين بالقوة

 فصل يف اشتمال الفلك على مبدأ حركة مستديرة

   
مقدمة وهي أن  كة ما مستديرة ونقدم لهما كان يف طباعه هذا فيجب أن يكون بالضرورة فيه مبدأ حر فنقول أن

أنه إذا كان يف اجلسم ميل إىل جهة  كل جسم ال ميل له يف طبعه فإنه ال يقبل احلركة عن سبب من خارج، وذلك
للجسم يف ذاته أشد كان قبوله للتحريك اخلارج أبطأ وكلما  وحركة إىل خالفها فكلما كانت القوة امليلية اليت

أشد والتحريك أسرع ويكون نسبة السرعة إىل البطء كنسبة قلة امليل الذي يف  القبولكانت القوة أضعف كان 
البتة وحترك عن سبب مل  كثرته حىت لو توهم امليل ينتقص دائماً لكانت السرعة تزداد دائماً فإذا مل يكن ميل ذاته إىل

لقوة وقد فرض له ميل ما نسبة ما املتحرك عن تلك ا يكن بدمن أن يتحرك يف زمان ويكون لذلك الزمان إىل زمان
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 ما، فإذا فرضنا يف التوهم ميالً نسبته إىل امليل املفروض أوالً يف الشدة والضعف ألن لكل زمان إىل زمان آخر نسبة

عائق يقاوم القوة احملركة  وقع حترك ذى امليل والذي ال ميل له يف زمان واحد فيكون الذي فيه. نسبة الزمانني
يكون ما فرض فيه ميل هو أضعف ميالً من امليل   نسبة شدته وضعفه كالذي ال عائق فيه بلويكسر فعلها على

الذي ال ميل له هذا خلف، فإنه ال جيوز أن يكون املتحرك العادل للميل  املفروض ثانياً يقبل التحريك أشد من
 صح أن كل قابل حتريكحمركة حركة تكون كحركته لو كان له ميل بوجه من الوجوه فقد بان و يتحرك عن قوة

االستقامة فهو إىل االستدارة  ففيه مبدأ ميل إىل جهة بالطبع، وإذ هذا اجلسم قابل للتحريك ففيه مبدأ ميل وليس إىل
 .فهو بالطبع يتحرك على االستدارة

 فصل يف إثبات أن احلركة املبدعة واحدة بالعدد ومستديرة

   
ألن ثباا إن كان  ابتداء زماين فليس ميكن أن يكون ثباا بالنوعأيضاً إذا ثبتت حركة مبدعة ليس هلا  ونقول

تتصرم مثل هذه احلركة فإذاً تلك احلركة واحدة  بتعاقب اآلحاد مل ميتنع أن ال يلحق متصرمها متجددها، وميتنع أن
خذ يف أن تتركب من عدة حركات مستقيمة ألن كل حركة مستقيمة تأ بالعدد وال ميكن أن تكون مستقيمة وال

 مستقيمة فلها طرف ومقطع بالفعل وإذا بلغت القوة احملركة تلك الغاية يف احلركة فذلك مسافة مستقيمة أو غري

القوة اليت هي ميل أو مبدأ  تأثريها بل تكون هي قوة واحدة مميلة له موصلة فتكون تلك االمالة وااليصال إليه بتلك
موصوفة بأا فعلت االيصال وتكون موجودة ال حمالة  وصل تكونميل فإن كل حركة تكون مبيل وتلك القوة كما ت

أو مبدأ ميل فإن كل تأثري حيصل فموجبه حاصل معه وما دام موجوداً مل حيدث  وإن كانت ال تسمى عند ذلك ميالً
حيدث ميل  فإا تكون موصلة فقط ويكون اجلسم املتحرك ا ساكناً فإذا ابتدأت حركة أخرى جيب أن ميل آخر

أنه ال حيدث إال يف الزمان فإن كان  آخر وأن يبطل هذا ضرورة وامليل من مجلة ما حيدث يف آن ليس مما يصار إىل
موجوداً فإن كان بينهما زمان كان زمان سكون، وإن كان ال  حيدث يف آن فيحدث يف آن ال يكون فيه امليل اآلخر

ال  يكون زمانياً وهو أن حيدث امليل الثاين يف زمان فاىل أنوإن كان أيضاً مما جيوز أن  زمان تشافع آنان وهذا حمال
إىل سكون، فإذاً كل حركة  حيدث ال يكون سبباً للتحريك فال تكون حركة، فإذاً جيب أن ينتهي ميل هذه احلركة

معينة وال تتصل حركتان على التوايل، فإذاً ليس   وكذلك كل حركة يف مسافة ذات اية- مستقيمة يعقبها سكون
املركبة من املستقيمة بتلك احلركة املبدعة فإذاً تلك املبدعة هي املستديرة  شيء من احلركات املستقيمة وال من

الكون والفساد  ومنها أجسام تقبل: فإذاً هذا اجلسم مبدع فمن األجسام أجسام مبدعة. واحد بالعدد وجلسم
متجاورة وأحياز الكائنة الفاسدة  ية املبدعةبعدها وهذا مشهور ظاهر فينبغي أن يكون أحياز األجسام األول

خلصائص أمكنتها بصورها وطبائعها، فإذا تناسبت صورها،  متجاورة، وذلك ألن األجسام إذا كان استحقاقها
 تباعدت أمكنتها، فإذاً ينبغي أن يكون إحدى مجليت احليزين ملا ذكرنا من مجلة العامل جتاورت أمكنتها وإذا تنافرت

العدد وقد ميكن أن يكون  ة باألخرى وتكون مشتملة على األحياز السماوية لألجسام اليت يستحقها يفبكليتها مطيف
األرض والقمر يف فلك القمر ولكن ال ميكن أن  جسم واحد بسيط كرى فيه جسمان خمتلفان يف التمكن كما أن
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ة ال يتخللها مبدع كما تبني، وميكن اجلسمني فاسدان ألن أحياز الفاسدات مجل يكون مثل هذا اجلسم مبدعاً ومكانا
وال أيضاً أحدمها   وكذلك ال ميكن أن يكون احمليط فاسداً وكال احملاطني بالطبع ابداعيان-كالمها مبدعني أن يكون

إذاً جبسم فهي إذاً مباينة فهي إذاً حترك بتوسط  وحده ابداعي والقوة احملركة للحركة االبداعية غري متناهية فليست
 فإذاً لتلك -واحلركة املستديرة فهي إذن حترك بتوسط قوى جسمانية هي نفس نية كما قيل يف املاديقوة جسما
تلك النفس  يف احلركة من جهة قبول طبيعي من تلك القوة املفارقة وحترك طاعة وشوقاً انبثا يف طبع النفس تأثري

 .كطاعة قوة احلديد لقوة املغناطيس وهو اختيار وإرادة الزمة للجوهر

 فص يف األجسام املكنونة

   
ذلك هلا مبا هي أجسام  األجسام اليت تتكون منها الكائنات املركبة فإا إذا اجتمعت احتدت بااللتحام وليس وأما

بعضها يف بعض وينفعل ا بعضها عن بعض وينبغي أن  وإال فكل جسمني إذا التقيا التحما فإذاً ذلك بقوى تفعل ا
 وهذه - العامل واحد وحيز الفاسدات واحد ويف هذا احليز فاسدات فهو هو حيزنا هذا ألنتكون تلك االجسام يف 

األجسام أو  يف مبادئ الكيفيات امللموسة ويف الطباع املوجبة هلا وهذه إما أن تكون هي صور األجسام تشترك
بسيطة اليت تتركب منها هذه األجسام ال الزمة لصورها وال تشترك يف سائر الكيفيات فإذاً القوى اليت تتمايز ا

الكيفيات امللموسة إذا عدت ترجع إىل احلرارة والربودة والرطوبة  املركبة هي من الكيفيات امللموسة ومجيع
 الوضوح عند التأمل، فإن الصلب واللني، واللزج، واهلش، وغري ذلك يرجع إىل الرطوبة، واليبوسة، وهذا سهل

يفعل بعضها يف بعض بالتغري  لبارد، وليس شيء من الكيفيات امللموسة األوىلواليبوسة، والفاتر هو بني احلار وا
 إما أن تغريه باخللخلة -القوة اليت تغري اجلسم فيما قلنا الصادر عنه تغري األجسام إال احلرارة والربودة وذلك ألن

-والتحليل فيؤمل احلاس منه  ألوىل حرارة والثانية برودة،وإما أن تغريه بالتقبيض والتكثيف فيؤمل احلاس منه، وا 

موضوع للمركب فإنه  ولكن األجسام يلزمها ضرورة مع هاتني القوتني قوتان انفعاليتان ألن كل جسم بسيط
أن يكون سهل القبول للتفريق واجلمع  قابل للتشكيل والتقطيع ولذلك ميكن أن يتركب عنه شيء فإما منفعل

يكون عسر القبول لذلك فتكون كيفية تلك يبوسة وما كان  وأما أنوالتشكيل والدفع فتكون كيفية تلك رطوبة، 
طباعه معرض لالنفعال وما كان عسر القبول فهو أيضاً عسري الترك فبني من هذا  سهل القبول فهو سهل الترك ألن

 من لواحدة األجسام املركبة ختتلف وتتمايز ذه القوى األربع وال ميكن أن يكون شيء منها عدمياً أن بسائط
شأا أن تفترق وجتتمع وإال ملا اتصلت منها  القوتني الفاعلتني وواحدة من القوتني املنفعلتني ألن هذه األجسام من

ختتلف عليها األشكال واهليآت فتقبلها وحتفظها والتفريق واجلمع ال  أجزاء فحصلت منها املركبات ومن شأا أن
فإذاً  فظه ال يتم إال بقوة سهلة القبول وأخرى عسرة الترك،جامعة وأخرى مفرقة والتشكيل وح يتم إال بقوة

  وآخر بارد يابس،: وآخر حار رطب، وآخر بارد رطب: االسطقسات أربع، جسم حار يابس

 فصل يف الكالم على صور هذه األجسام
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  وكيفياا وبيان الفرق بينهما

   
ولواحق   وكفصول مقومة هلا أو هي لوازمننظر ونبحث عن هذه الكيفيات هل هي صور هلذه االجسام وجيب أن

بالفعل عنها فيكون مثالً  واحلق أن هذه لوازم لصورها، وذلك ألن هذه كما يظهر قد تشتد وتضعف بل قد تبطل
-نار أسخن من نار وماء أبرد من ماء بل ليس بالفعل بارداً ومع ذلك فإن حقيقة النارية واملائية ثابتة وغري قابلة  

أن تكون هذه الكيفيات لوازم وتوابع للصور املقيمة وتلك الصور يلزمها بالطبع  اد، فيجب إذاًللتنقص واالشتد
أو برد ورطوبة أو   يف أجرامها حر-الكيفيات أي إذا تركت وطباعها ومل ميانعها من خارج ممانع ظهر منها هذه

 وأما يف - ة عن الطبع فميل وحركةاخلارج أما يف املواضع. يبس كما أا إذا تركت ومل عينها ممانع ظهر منها
تلحقها تسكني يف مكان وحتريك إليه وتأثري بكيف فاعل  مواضعها فسكون وليس بعجب أن تكون صورة واحدة

للقوى أمساء  قولنا إا باردة بالطبع أي هلا قوة تربد بذاا إذا مل متنع إىل أنا إذا عدمنا واستعداد بكيف منفعل فمعىن
 وهذه القوى اليت ذكرناها تفعل -باالنسان ا من أفعاهلا أمساء كقولنا قوة ناطقة للقوة اليت ختتصموضوعة اشتققنا هل

تفعل يف األجسام األخرى كما أا حتدث احلركة يف نفس جرمها مث  أوالً يف أجسامها هذه األحوال، مث بتوسطها
 أن تفارق أجزاؤها كلياا فيمكن أنشيء آخر بالدفع، وهذه األجسام إذا كان قد ميكن  بتوسطها حتدث حتريك

كلياا وأما اجلسم  يكون هلا حركة بسيطة طبيعية وذلك إذا فارقت كلياا وسكون طبيعي وذلك إذا واصلت
الدائمة ال تنقطع وال أيضاً ميكن أن يتحرك  املتحرك باالستدارة فال ميكن البتة أن يسكن بالطبع ألن احلركة

أن يفارق موضعه الطبيعي بالكلية وال باألجزاء وإال مل يكن املبدأ األول   اجلسم ال ميكنباالستقامة بالطبع ألن هذا
وكان يف طبعه مبدأ  اجلهات وال أيضاً حيتمل االنفصال واالنفكاك، وإال الحتمل االندفاع إىل جهات غريبة يف حتديد

تدارة وال أيضاً يسكن البتة بوجه من االس فبني من هذا أن هذا اجلسم ال يتحرك بغري: حركة مستقيمة كما علمت
دامت موجودة فيه قوة على أن ال تتحرك ألن هذا حمال وال قوة على  الوجوه فال يكون إذاً للنفس احملركة له ما

ال  اجلسم متحرك بالطبع وإن مل يكن متحركاً بالطبيعة الساذجة بل بالنفس وهذا اجلسم بسيط  فإذاً هذا- احملال
تركب باالفتراق وقد ثبت امتناع  نه لو كان متركباً من بسائط لكان غري ممتنع أن يعود إىل ما منهحمالة كما قلنا أل

يتشكل بالقسر بغري شكله وإال فهو قابل للدفع وأجزائه  االفتراق فيه وألنه بسيط فهو كرى الشكل وال ميكن أن
 .لالفتراق وقد قيل ليس كذلك فإذاً شكله واحد الختالف الوضع فهو قابل

  املقالة الرابعة

 يف االشارة إىل األجسام األوىل وإشباع القول يف قواها

   
ألنه ال يوجد  يف حيزنا هذا أجساماً منها تتركب املركبات وال حمالة أن جسم النار من مجلتها وذلك قد ثبت أن

فال خيلو إما أن يكون ذلك . املكان إىل فوق أبسط منه يف احلرارة وهو جسم غاية يف احلرارة ونظن أنه يابس ويأخذ
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 وهذا -البارد أو يكون ألنه يابس فيكون مكان اليابس فوق مكان الرطب ألنه حار فيكون مكان احلار فوق مكان
احلار الرطب مث   فإذاً القسم األول صحيح فإذاً ينبغي أن يليه من حتته اجلسم-استحالته باملاء واألرض القسم يظهر

واألرض دونه يف احليز فاألرض إذا باردة إذ  ع رطباً وال يوجد جسم أبسط منه يف الربودةشاهدنا املاء بارداً بالطب
واألرض يابسة بال شك فإذاً الذي يعلو املاء وهو اهلواء حار رطب حىت يكون  البارد ال يعلو بالطبع احلار كما تبني

رطباً وهو من أقبل  وكيف ال يكون اهلواء. املاء مناسبة ما يف طبيعته فيكون بينهما جماورة يف املكان بينه وبني
لكن النار حرها أشد من يبسها واألرض يبسها  األجسام حلد الرطب فتبقى النار يابسة باحلقيقة كما هي يف الظن

بل لو ترك وطبعه لكان لقائل أن يقول أنه جيمد وييبس إن مل يسيله جسم  أشد من بردها واملاء برده أشد من رطوبته
رطوبته أشد  ليس مجوده كجمود األرض ألن قبوله للتحلل شديد جداً فهو أرطب من األرض، واهلواء حار إال أنه

يف هذه الطبائع وأكثر يف هذه  من حرارته وتنتهي االسطقسات عند النار، ومعلوم أنه ال توجد أجسام أبسط
أنا ال نشك أن هلا يف جوهرها قد خالطها غريها إال  الكيفيات من هذه فهي العناصر وإن كانت يف الوجود أيضاً

نعين باالسطقس عند النار، ومعلوم أن املركب جوهره مركب من جرم لطيف وجرم  شيئاً هو الغالب يف اخللط وإياه
والسيال هو من  يثبت وإن الكثيف منه يابس منعقد ومنه سيال، واليابس الكثيف هو من جوهر األرض كثيف به

انفرد ألحرق كان ناراً وإن كان حبيث يلني  ني أنه كان حبيث يشتد حره حىت لوجوهر املاء، وأما اللطيف فمن الب
موجود يف العامل مثل اهلواء العايل الذي أي دخان وصل إليه أحرقه  حره حينئذ كان هواء وأن اللطيف املشتد حره

احلركة  النفخية فكيفال يكون يف غاية السخونة واحلركة قد حتيل اهلواء حمرقاً يف اآلالت  وحدثت الشهب وكيف
 .الدائمة الفلكية

 فصل يف أحياز األجسام الكائنة واملبدعة

القابلة للكون والفساد ببسائطها ومركباا إذ مكان املركب يف حيز البسائط كما  وتنتهي املواضع الطبيعية لألجسام
جسم من طباع هذه  جاً عنهاوانتهاؤها يكون عند النار النتهاء الكون عند النار وال ميكن أن يوجد خار تقدم

يبتدئ احليز الكلي املشتمل على األجسام  األجرام وال بالقسر وال جسم مركب البتة فيتبني أن من حيز فلك القمر
من األرض إىل فلك القمر حيز األجسام القابلة للكون والفساد ومن  االبداعية اليت توجد متحركة على الدور فإذاً

سلفت أن  وبني من األصول اليت:  حيز االبداعيات الدائمة احلركة وال حيز خارج احليزينالعامل فلك القمر إىل آخر
حي ذو نفس وليس لقائل أن  الفلك خارج عن الطبائع األربع وأنه ليس خبفيف وال ثقيل بوجه من الوجوه وأنه

 للكون والفساد  فإن اجلسم القابل-بأسطقس يقول إن من املمكن أن يكون جسم قابل للكون والفساد وليس
 وهذه - لصورة أخرى المتناع خلو اهليوىل عن الصورة كما قيل يف املبادئ خالع لصورته لعلة ال حمالة مغرية مالبس

حمالة أن هذا  ليس من شأا أن تالئم األوىل وإال ملا كان اختصاصها باملادة عقيب ارتفاعها وال الصورة األخرى
منهما جسم مركب ويكون هو  اليت هي ضد قوته فتفاعلت أنه حيصلاجلسم إذا اختلط مع آخر فيه القوى 

 والنار إن وجدت على هذه الطبائع اليت -واهلواء أسطقس املركب وليس لقائل أيضاً أن يقول أن األرض واملاء،
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نها وكيف وكل واحد مما يتحرك إىل أحد األحياز إمنا يتحرك بغلبة واحدة م أشرنا إليها بالصحة فإا غري بسيطة
 .املركبات إذا خلص عن حيز واحدة منها رجع إليه وهذا يبني بأدىن تأمل وكل واحد من

 فصل يف فسخ ظنون قيلت يف هذا املوضع

   
ختالطه من خارج أو ألا  أن هذه األجسام ال تستحيل يف كيفياا بل املاء إمنا يسخن ألن احلرارة النارية ورمبا ظن

هذه األشياء تسخن باحملاكة واحلركة وال يكون هناك نار  لوجه األول فيظهر بطالنه أن أما ا-تكون كامنة فيه فتظهر
واالنسان يغضب فتسخن مجيع أعضائه من غري نار وردت عليه فخالطته، وإذا حك  وردت من خارج فخالطته

وال واحد  ليسفليس ميكن أن يقال أن ناراً انفصلت من احلاك ودخلت يف احملكوك وال بالعكس ألنه  جسم جسماً
وباطناً، وأما الكمون فليس له معىن البتة ألن  منها يربد بانفصاهلا فيسخن اآلخر بنفوذها فيه لكنهما يسخنان ظاهراً

 مث -الباطنة والظاهرة مث يسخن يف مجيعها ولو كانت النار كامنة يف جزء منه اجلسم يوجد بارداً يف مجيع أجزائه
الذي كان  داً يف ذلك اجلزء مث انتقل عنه وحل يف ذلك اجلزء مثل الربدجزء آخر لكان احلر موجو ظهرت يف

والعلة فيه هذه العلة أعين   وكذلك الصلب يلني واللني يصلب-موجوداً يف اجلزء املنتقل إليه وليس كذلك
س من أن هذه األجسام وإن كانت أسطقسات فإا لي ورمبا ظن: االستحالة ال الكمون وال املخالطة لوارد خارج

خالف هذا، وقد ميكن أن يتبني ذلك بوجوه شىت إال أن اعتبار املشاهدات  شأا أن يستحيل بعضها إىل بعض واحلق
احلجر جوهر  املوضع وذلك أنا رأينا املاء العذب انعقد حجراً جامداً يف زمان غري حمسوس وذلك أوىل مبثل هذا

وميكن أن تزال فيعود كلساً وأن نترك  ع ماء فيه وأدىن رطوبةأرضي ال حمالة إمنا يقصر به عن متام األرضية اجتما
 وأن تدام عليه احليلة حىت يصري ماًء زالالً -حيلل اجلسم الصلب ماء  وقد ميكن باحليل أن-الكلس حىت يعود رماداً

صلبة مبياه حادة  كيفية ما باقية فال يبعد على األيام أن تبطل تلك الكيفية وقد رأينا من حلل أجساماً وإن كانت فيه
األرضي مشتركة وليس وال إحدى الصورتني هلا  وحبيل أخرى وإذا كان األمر على هذا فاملادة بني املاء واجلوهر

أخرى مث اهلواء قد شاهدناه وهو هواء صحو يغلظ دفعه فيستحيل  مالزمة بل يصح انتقاهلا من صورة إىل صورة
ال   مث-ما حتته، ويصحى كرة أخرى يف غاية ما يكون اهلواء الصحووبرداً وثلجاً ويسقط على  أكثره أو كله ماًء

يرد من موضع بل عن  يلبث ساعة أن يغلظ دفعة أخرى ويستحيل لذلك فيحدث الغيم ال عن خبار البتة يصعد أو
ة ذلك يثبت على الدور حىت جيتمع يف قليل مد ضباب يرتل ويتصل بوجه األرض وهذا يف قلل اجلبال الباردة ورأينا

استحال ماء والعني تشاهده وتراه ألنه يكون حبيث البصر حييط جبملته إذا  من الثلج والربد أمر عظيم كله هواء قد
خارجه من املاء  الفاعل لذلك التربيد يف اهلواء قليل العرضة وأنت قد تضع اجلمد يف كوز صفر فتجد يف املكان

إىل الرشح ألنه رمبا كان ذلك حيث ال  كن أن ينسب ذلكاتمع على سطحه كالقطر شيئاً له قدر صاحل وال مي
 مث قد جيتمع مثل ذلك داخل الكوز -إذا كان املاء حاراً والكوز مملواً مياسه اجلمد وكان فوق مكانه، مث ال جتد مثله

ه رأس اجلمد وليس ذلك رشحاً البتة وقد يدفن القدح يف مجد حمفوراً حفراً مهندماً عليه ويشد حيث ال مياسه
فيه شيء، وإذا بطل أن يكون  فيجتمع فيه ماء كثري وإن وضع يف املاء احلار الذي يغلي مدة وشد رأسه مل جيتمع
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جياور القدح أو الكوز وهو اهلواء قد استحال ماء أو أن  على سبيل الرشح فال خيلو إما أن يكون على سبيل أن ما
املاء أن  ودة، وهذا القسم الثاين حمال، وذلك أنه ليس يف طبيعةاجنذبت إىل مشاكلها يف الرب املياه املنبثة يف اهلواء

لكانت القطرات إذا خلى عنها   ولو كان جيوز أن يتحرك كيف اتفق-يتحرك إال على سبيل االستقامة إىل السفل
سبيل  فإذاً ليس على -متيل إليه عن جهتها املستقلة عند مستنقع ماء عظيم كثري بارد أو عند جممع مجد كثري أن

فيبقى أن يكون على سبيل استحالة اهلواء ماء فتكون إذاً املادة مشتركة فيستحيل  الرشح وال على سبيل االجنذاب،
لذلك آالت حاقنة مع  أيضاً عند التبخري هواء مث اهلواء قد يستحيل عند التحريك الشديد حمرقاً وقد يعمل املاء

اخلشب وغريه وليس النار إال هواء ذه الصفة   حبيث يشتعل يفحتريك شديد على صورة املنافخ فيكون ذلك اهلواء
استحال ناراً أو تكون النار قد اجنذبت إىل حيث هناك حركة وهذا يبطل مبثل ما  فال خيلو هذا أيضاً إما أن يكون قد

ر بعد نار فإنه االتصال نا اجنذاب املاء مث حنن نشاهد اخلشب متسه نار صغرية فيشتعل به مث ينفصل عنه على بطل به
    ليس شيء من نريان

النارية يف ظاهرها  يثبت زماناً البتة بل ينفصل وينطفئ ويتبعه آخر وبعد ذلك فإن الباقي يبقى مجرة تسري االشتعال
له ذاك القدر بل النار الباقية اليت يف اجلمرة  وباطنها ومن املستحيل أن يكون يف ذلك اخلشب من النار الكامنة ما

كثرية فإن من املعلوم أا بعد االنتشار أضعافها عند االجتماع والكمون  و كانت كامنة يف خشبتها لكانتوحدها ل
حمالة أقل جزء مثل  آللة أن يكون يف تكمينها أكثر تسخيناً وأشد إحراقاً وكان قد يوجد يف اخلشبة ال وكان جيب

كثرية وردت من خارج، فبقي أن يكون على  ناراًاجلمرة، وإذ ليس للكمون وجه وال أيضاً لظن من لعله يظن أن 
العناصر أن يكون بعضها من بعض ويفسد بعضها إىل بعض فإا ما  سبيل االستحالة، فيظهر إذاً أن من شأن هذه

نفسها فهي مستحيلة، وإذا تغريت يف صورا فسد ما بطلت صورته وكان ما حدثت  دامت تتغري يف الكيفيات
الصورة على ما   إمنا ختتص ذه الصورة باستعداد عرض هلا خمصص فقبلت من خارج تلكوأا إذا كانت صورته

االستعداد للصورة اليت يناسبها ذلك  وصفنا يف املباديء فإذا عرض هلا االستحالة يف الكيف واشتد ذلك حدث
خرى لتخصيص وبطلت األوىل وإمنا حدثت الصورة األ الكيف وزال االستعداد األول فحدثت الصورة األخرى

 الكيفية اليت تناسبها لكن الصورة األخرى تقع إليها االستحالة دفعة والكيفية تقع االستعداد ا عند االشتداد يف

هي غريها إال أن تكون تلك  إليها االستحالة يف زمان فإنه ليس ميكن أن يتبع اشتداد الكيفيات تغري الصورة اليت
-رة ملناسبتها هلاالكيفية جتعل املادة أوىل بتلك الصو وذلك بأن تزيد يف استعدادها فتبطل األوىل وحتدث الصورة  

 االستعداد األول مث يتبع االستعداد االستكمال من عند اجلواد الفائض على الكل الذي األخرى إما بأن يفسد

 .يلبس كل استعداد كامل حيصل يف طبيعة األجسام كماله

 فصل

إىل أسفل بالقسر وكيف واألعظم  ار تتحرك إىل فوق بالقسر واألرض تتحركومن فساد الظنون ظن من رأى أن الن
ضغط وأن النار يعلو اهلواء واهلواء يعلو املاء واملاء  يتحرك أسرع خصوصاً ظن من يظن من هؤالء أن هذا القسر
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للطيف من فوق وكيف واالندفاع من الضغط يكون خالف جهة الضاغط ال  يعلو األرض بسبب ضغط الكثيف
األعظم أبطأ فبني من هذا غلط من ظن أن األجسام كلها وي إىل أسفل ولكن األكثف  حنوه ويكون انضغاط

 .األلطف يضغط

 فصل يف التخلخل واملكاثف

   
جزء عنه  تعلم أن هذه األجسام تقبل التكاثف والتخلخل بأن يصري جسم أصغر مما كان من غري وصل وينبغي أن

املاء فيدخلها املاء، فأما أن يكون  ل جزء به وذلك بني من القارورة متص فتكب علىأو أكرب مما كان من غري وص
فيها قد خلخله القسر احلامل إياه على ختليه املكان مث كثفه برد  وقع اخلالء وهو حمال وإما أن يكون اجلسم الكائن

األزقاق  ارجاً عن طبعه وهذهبطبعه فرجع إىل حجمه الطبيعي عند زوال السبب املخلخل إياه خ املاء أو تكاثف
توقد عليه ال خيلو إما أن يكون ذلك  واألواين اليت تتصدع عند غليان ما فيها أو تسخينه إما من طبعه وإما من نار

 أو احلركة تعرض هلا من حمرك دافع أو حلركة هلا من -من تلقائه االنصداع ألجل حركة تعرض ملا فيها مكانية قوية
إىل  بساط ال يسع مثله سطح الوعاء والقسم األول حمال ألن تلك احلركة إما أن تكون فيهاوان باب الكم بتخلخل

رمبا كان أسهل من صدعه فيجب  جهة واحدة أو إىل اجلهات كلها، فإن كانت إىل جهة واحدة فإن نقل اإلناء ومحله
فيلزم من ذلك أن تكون طبيعة كانت إىل جهات خمتلفة  أن تنقل اإلناء وحتمله يف أكثر األمر ال أن تصدعه وإن

بالطبع خمتلفة وهذا حمال وإن كان إمنا يتحرك مثالً لدافع مثل ما يظن أن  متشاة يعرض فيها أن تتحرك حركات
وإما أن ال يدخل ثقباً  املاء املغلي فيصري أكرب حجماً فينصدع اإلناء فال خيلو إما أن يدخل ثقباً خالية النار تدخل

 وأيضاً إذا امتألت الثقب اخلالية مل -خالياً فإن اخلالء ممتنع باً ومنافز فيه وحال أن ال يدخل ثقباًخالياً بل حيدث ثق
يف  اجلسم كله بل وجب أن يكون على ما هو عليه، وأما القسم الثاين فال خيلو إما أن يزيد جيب أن يزداد حجم

يثقب ويدخل وكال القسمني   فيه أو بعد أناحلجم مع مماسة سطح اجلسم الذي فيه قبل النفوذ يف ثقب مستحدثة
الشيء، نعم رمبا كان املماس يدفع ويضغط بقوته إىل   أما مع املماسة فإن نفس املماسة ال توجب زيادة حجم-باطل

 وال جيب من ذلك أن ينصدع ما حيتوي على املدفوع بل ينتقل -ومضطرة إليها جهة واحدة خمالفة جلهة حركته
نفسه،  ه كثرياً ما يعرض ذلك ال بسبب نار واصلة من خارج بل ألن احملوى يسخن من تلقاءعلى أن على ما بينا

الثاقب، فنقول أن هذا القسم أيضاً حمال  وحمال أن يقال إن االنصداع واقع بزيادة احلجم بسبب املخالطة من النافذ
 أما -د زاد قبله وكال القسمني حمالآن االنصداع أو يكون احلجم ق ألنه ال خيلو إما أن تكون الزيادة يف احلجم

باحلركة  يكون فيه نافذاً ميكن أن يفرض قبله آن آخر كان فيه نافذاً ألن النفوذ جماورة السطوح األول فألن كل آن
كان احلجم زائداً قبل أن صدع وهذا  ويكون له مسافة ما وتلك املسافة منقسمة ويف بعصها قد كان نافذاً أيضاً فقد

يسع فيه مالئ أكثر منه حىت يثقبه إىل أن يشقه والثاين ألن   أحدمها ألن اإلناء الذي مأله شيء الحمال لوجهني
 اللهم إال أن يقال إنه دخل شيء -يشق ألنه أكرب فيجب أن يكون قد شق قبل أن شق احلجم إذا صار أكرب كان

إذا دخل فيه شيء  رأس يف القدر الذيشيء مثله فيكون احلجم مل يزدد إىل وقت الشق، مث ترجع املسألة من  وخرج
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تعرض ملا يف االناء من تلقائه وبطل أن  مل خيرج مثله فقد بطل أن تكون احلركة الصادعة من جهة حركة انتقالية
أنه إمنا  إىل جهة واحدة فينتقل االناء قبل أن يشفه فقد بقي يكون لدفع يعرض من دافع، وليس جيوز أن تكون

 إما وهو باق -لدفع القوي والتمديد فيكون قد ازداد حجم جسم ال مبداخلة جسم آخربا يعرض النبساطه فيشق
-على صورته يف كليته، وإما أن بعض أجزائه استحال إىل صورة أخرى تقتضي كماً أكرب بعد وإما أن مجيعه  

 .استحال إىل صورة تقتضي مقداراً أكرب

 فصل يف أن السماويات تفيض كيفيات

  نصريةغري ما للبسائط الع

القوى الفلكية خارجة عن العنصريات وإال فكيف يربد األفيون  وينبغي أن تعلم أن ههنا برودة وحرارة تفيض من
 واألرض واجلزء البارد فيه مغلوب بالتركيب مع االضداد وكيف يفعل ضوء الشمس يف العيون أقوى مما يربد املاء

بل ههنا قوى تفيض من تلك   بتسخني يكون فوقه أو مساوياً لهالعشا ويفعل النبات بأدىن تسخني ما ال تفعله النار
ملتكن هذه القوى موجودة يف تلك األجرام أو أشياء  األجسام يف هذه األجسام إذا تركبت فرمبا كانت جمانسة، وإن

 .جمراها أخرى غريها جتري يف إفاضة ذلك

 فصل يف بيان آثار للحرارة والربودة يف األجسام

   
الرطب الذي  لم أن احلرارة اليت من قوى البسائط إذا صادفت مادة خمتلطة من رطب ويابس حللتتع وينبغي أن

فيه اليابس وصلب فيحصل عنها يف أول  فيها فازداد اجلسم قبوال حلد الرطب حىت إذا أبانته عنه بالتبخري اجتمع
ان، أوالً إذا اليابس فيه اآلن أكثر مما كثفه فصار تكثيفه أشد مما ك األمر لني، فإذا الن والقى البارد ذلك اجلسم

ورمبا  الرطوبة بأسرها بقي يابساً ال اجتماع له ألن االجتماع إمنا كان بالنداوة وقد تبخرت كان مث إذا فنيت
املتضادة وليس معىن هذا التعاقب أن  سخنت احلرارة من الشيء ظاهره فتربد باطنه بالتعاقب اجلاري بني الطبائع

 بل إذا استوىل ضد على ظاهر -وال أا تشعر بضدها فتهزم عنه ودة تنتقل وتتحرك من جزء إىل جزءاحلرارة والرب
مما كان وإذا قل  املسخنة اليت فيه أو املربدة بعض املادة املطيفة به املنفعلة عنه فبقي املنفعل أقل الشيء غصبت القوة

انتشر التأثري يف الكل فضعف فإذا اتفق أن كان يف  ه كلهااملنفعل اشتد فيه الفعل وقوي وظهر، مث إذا سلمت املادة ل
غلب على الظاهر قوى فعل ضده يف الباطن إال أن يغلب فيغصب مجيع املادة  شيء واحد قوة مسخنة ومربدة فأيهما

الباطن ضعفت   وقد يفعل احلقن ضد فعل التبخري مثل إن احلرارة إذا خبرت اجلوهر املسخن يف-وباطنها ظاهرها
احلرارة الباطنة ولذلك توجد األجواف يف  رارة الباطنة وإن الربودة إذا حقنت اجلوهر املسخن يف الباطن قويتاحل

بالعرض فتقوى احلرارة يف باطن اجلسم باالحتقان مث تستويل الربودة  الصيف أبرد والربودة رمبا خلخلت الشيء
أوالً فيمكن  ل احلرارة فيصلب املركب من يابس ورطبأخرياً، والربودة تفعل يف مجيع ما قلناه ضد فع على املادة
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 وهذه -التصليب البتة بل ال يزال يشتد حينئذ أن يعرض ما قلنا من تقوى احلرارة باطناً، وميكن أن ال يعرض فيزول
بعض فحصل من املركب مزاج خمالف لكيفيات البسائط فتكون  الكيفيات إذا اجتمعت يف املركب فعل بعضها يف

حد البساطة املفردة عن التركيب بل تكون صورها الذاتية حمفوظة غري فاسدة ألن  فيه ال على ما هي علىالبسائط 
والشيء املركب  إىل أضدادها دفعة وأضدادها أيضاً بسيطة وعناصر ال مركبات، وكيف ال تكون فيه ثابتة فسادها

واألضعف، وأما كيفياا ولواحقها فتكون قد  دإمنا هو مركب عن أجزاء فيه خمتلفة وإال كان بسيطاً وال يقبل األش
 .والسورة للبساطة توسطت ونقصت عما كانت فيه من حد الصرافة

  املقالة اخلامسة

 يف املركبات الناقصة واملعادن

   
اختالط، ويشبه أن تكون النار  العناصر األربعة عساها أن ال توجد كلياا صرفة خالصة بل يكون فيها ال حمالة إن

 وأما األرض -يف حيزها يستحيل إليها لقوا على االحاطة  أما النار فإن ما خيالطها-طها يف موضعها مث األرضأبس
كليتها بأسرها كالقليل بل عسى أن يكون باطنها القريب من املركز يقرب من  فإن نفوذ قوى ما حييط ا يف

حيدث فيها   وذلك مما-ملسخنة يف األرض جائزولكن ذلك دون بساطة النار ألن نفوذ القوى الفلكية ا البساطة
القريب إىل األرضية قوة النار على  احالة ما ومع ذلك فإن األرض ال تقوى على إحالة كل ما خيالطها من اجلوهر

" والطبقة الثانية"هي األرض القريبة إىل البساطة " الطبقة السفلى" احالة ما خيالطها مث يشبه أن تكون العناصر طبقات

البخاري إال  بعضها ماء وبعضها طني جففته الشمس وهو الرب، مث حييط بالرب والبحر اهلواء" الثالثة والطبقة"ني الط
لألرض املسخنة ملا جياورها، وبعضه  أنه ذو طبقتني إحدامها تصاقب كرة األرض فتسخن من شعاع الشمس املسخن

 وهلذا تكون أعايل اجلبال ومواضع انعقاد السحاب -و الربداملائية وه يبعد عنها فتستويل عليه الطبيعة اليت يف جوهر
وذلك أن الدخان  هاتني الطبقنت طبقة اهلواء الذي هو أقرب إىل البساطة مث فوقه طبقة اهلواء الدخاين أبرد، مث فوق

مل يربد عال يربد يف الوسط فيرتل رحياً فإن  أيبس وأسرع حركة وأشبه كيفية بالنار فهو يعلو البخار واهلواء إن مل
يكون حميطاً وال كثرياً بل يسرياً منتشراً واالكثر حيترق شهباً كما سنذكره  وطفا فوق اهلواء إال أنه كما أظن أنه ال

والكائنات : الفلكية فوق هذا كله الطبقة النارية ومجيع العناصر األربعة بطبقاا طوع االجرام العالية بعد مث
وال بارداً فإنه قد ينبعث منه يف األجسام  طاعة هذه والفلك وإن مل يكن حاراًالفاسدات تتولد من تأثري تلك و

ويشاهد هذا من إحراق شعاعها املنعكس عن املرايا فإنه لو كان  السفلية حرارة وبرودة بقوى تفيض منه عليها
 لشعاع إىلالشمس دون شعاعها لكان كلما هو أقرب إىل العلو أسخن، وقد يكون مطرح ا سبب االحراق حرارة

الشعاع الشمسي املسخن ملا   بل يكون يف غاية الربد، فإذاً سبب االسخان التفاف- الشيء حيترق وما فوقه ال حيترق
لقبول طبيعة النار وخيرجه عن االستعداد للصورة اهلوائية  يلتف به فيسخن اهلواء ورمبا بلغ من إسخانه أن يعد اهلواء

ر فحركتها وخلطتها حصل من اختالطها موجودات شىت فمنها أن الفلك إذا العناص فإذا وقعت القوى الفلكية يف
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البخار والدخان من  بإسخانه احلرارة خبر من األجسام املائية ودخل من األجسام األرضية وأثار شيئاً بني هيج
بسيط وال دخان األحوال متمازجني فليس يوجد خبار  األجسام املائية واألرضية وألن األرض واملاء يوجدان يف أكثر

التأثري باسم االغلب والبخار أقل مسافة يف صعوده من الدخان ألن املاء إذا  بسيط إال ندرة وشذوذاً وإمنا يسمى
إىل طبيعة  حاراً رطباً واألجزاء األرضية إذا سخنت ولطفت كانت حارة يابسة واحلار الرطب أقرب سخن كان

احلركة إىل جهة فوق وإذا كان البخار حاراً  واليبس كأنه يوجب زيادة يفاهلواء واحلار اليابس أقرب إىل طبيعة النار 
بل يقصر عنه فإذاً ال يتعدى صعود حيز اهلواء بل إذا واىف الطبقة الثانية  رطباً مل ميكن أن يتجاوز حيز احلار الرطب

يوايف ختوم النار هذا  اء حىتوالبخار ومنقطع تأثري الشعاع برد وكثف، وأما الدخان فإنه يتعدى حيز اهلو من اهلواء
فيهما حدثت أمور وكائنات أخرى غري اليت حتدث عن  إذا تأتى أن يتخلصا من جرمي األرض واملاء وأما إذا احتبسا

حيز النار اشتعل وإذا اشتعل فرمبا سرى فيه االشتعال فريى أن كوكباً يقذف به  املتخلصني منهما فالدخان إذا واىف
اشتعل وكان غليظاً  ترق وثبت فيه االحتراق فرئيت العالمات اهلائلة احلمر والسود، ورمبامل يشتعل بل اح ورمبا

بدوران الفلك وكان ذنباً له ورمبا كان  ممتداً فيثبت فيه االشتعال ووقف حتت كوكب ودارت به النار الدائرة
 وأما - ذكور فانضغطت مشتعلةاألدخنة يف برد اهلواء للتعاقب امل عريضاً فرأى كأنه حلية للكوكب ورمبا محيت

 يلطف جداً ويرتفع جداً فيتراكم ويكثر مدده يف أقصى اهلواء عند منقطع الشعاع فيربد البخار الصاعد فمنه ما

االرتفاع بل يربد سريعاً ويرتل كما  فيكثف فيقطر فيكون املتكاثف منه سحاباً والقاطر مطراً ومنه ما يقصر لثقله عن
    سحاباً وهذا هو الطل ورمبا مجد البخار ريعاً قبل أن يتراكملو يوافيه برد الليل س

مادة الطل فرتل وكان  يف األعايل أعين السحابترتل ثلجاً ورمبا مجد البخار الغري املتراكم يف األعايل أعين املتراكم
ارق السحاب ويف يكون مجوده يف الشتاء وقد ف صقيعاً ورمبا مجد البخار بعدما استحال قطرات فكان برداً وإمنا

خارجه فبطنت الربودة إىل داخله فتكاثف يف داخله واستحال ماء  الربيع وهو داخل السحاب وذلك إذا سخن
صقيل  ورمبا تكاثف اهلواء بنفسه لشدة الربد فاستحال سحاباً واستحال مطراً مث رمبا وقع على وأمجده شدة الربودة

الصقيلة فريى ذلك على أحوال  اؤها كما يقع يف املرايا واجلدرانالظاهر من السحاب وأجزائها صور النريات وأضو
الرائي وقرا وصفائها وكدورا واستوائها وتضرسها  خمتلفة حبسب اختالف بعدها من النري وقرا وبعدها من

ري إىل النري واهلالة حتدث عن انعكاس البصر عن الرش املطيف بالن: ومشوساً وشعالً وكثرا وقلتها فريى هالة وقوساً
عنها الضوء متساوية  يكون الغمام املتوسط ال خيفى النري وألن الزوايا تكون متساوية يكون األجزاء املنعكس حيث

الناظر وبني النري وألا تؤدي الضوء إىل البصر  البعد عن النري فرؤى دائرة كأا منقطة حمورها اخلط الواصل بني
يرى غري نري فتتميز دائرة مضيئة نرية وخصوصاً وما يف داخلها ينفذ عنه  لكترى نرية وألن ما سواها ال يفعل ذ

وألن الناظر  النري ونوره الغالب على أجزاء الرش جيعله كأنه غري موجود وكأن الغيم هناك هواء شفاف البصر إىل
-يف اهلالة والغمام بينهما وزوايا العكس مطيفة بالنري فلذلك ترى دائرة الغمام يكون يف خالف وأما القوس فإن  

بني الناظر والنري بل الناظر أقرب إىل النري منه إىل املرآة فتقع  جهة النري فتنعكس الزوايا عن الرش إىل النري ال
بالناظر والنري على  كاملنطقة أبعد من الناظر إىل النري فإن كانت الشمس على األفق كان اخلط املار الدائرة اليت هي

بنصفني فريى القوس نصف دائرة فإن ارتفعت  ور فيجب أن يكون سطح األفق يقسم املنطقةبسيط األفق وهو احمل
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 وأما حتصيل األلوان على - املنطقة املوهومة أقل من نصف دائرة الشمس اخنفض اخلط املذكور فصار الظاهر من
 عت بعد التلطف إىل أسفليستنب بعد والسحب رمبا تفرقت وذابت فصارت ضباباً ورمبا اندف اجلهة الشافية فإنه مل

اهلواء بالتخلخل عند  ورمبا هاجت النبساط"فصارت رياحاً ورمبا هاجت الرياح الندفاع بعضها من جانب إىل جهة 
احلركة الدورية اليت تتبع اهلواء العايل فانعطفت رياحاً  وأكثر ما يهيج لربد عطفها مقاومة" جهة واندفاعه إىل أخرى
 ترقاً ورمبا كان من جهة مادة الشهب إذا احترقت ونزل رمادها ورمبا كان ملرورهاحم والسموم ما كان من هذا

فتستحيل ماء فيستمد مدداً   ورمبا احتبست األخبرة يف داخل األرض فتميل إىل جهة فتربد ا-باألراضي احلارة
 وكثرت عن أن تتحلل تدعها السخونة تكثف فتصري ماء متدافعاً فال تسعه األرض فتشق فيصعد عيوناً ورمبا مل

وكانت جماريها أشد استحصافاً من جماري أخرى فاجتمعت ومل ميكنها أن  وغلظت عن أن تنفذ يف جماري مستحصفة
حدث يف  فزلزلت األرض وأوىل بأن يزلزل الدخان الرحيي ورمبا اشتدت الزلزلة فخسفت األرض ورمبا تثور خارجة

عوايل وهذه يف باطن األرض  دنان، ورمبا حدثت الزلزلة من تساقطحركتها دوي كما يكون من متوج اهلواء يف ال
 وهذه األخبرة إذا نبعت عيوناً أمدت البحار -نبوع عيون فيموج ا اهلواء احملتقن فيزلزل األرض ورمبا تبع الزلزلة

 رت ثانياً إليهامن البطائح والبحار واألار وبطون اجلبال خاصة أخبرة أخرى مث قط بصب األار إليها مث ارتفع

فانعقدت ومجدت فحدث   ورمبا احتبست األخبرة يف باطن األرض-فقامت بدل ما يتحلل منها على الدور دائماً
باملائية ورمبا انعقد كذلك على ظاهر األرض لطبيعة  منها اجلواهر املشفة اليت ال تنطرق وأكثرها تكون خمتلطة

 اضطرها شدة حركتها وما تتكلفه من شقها األرض أن تشتعل األرض رمبا املوضع واألدخنة اليت حتتبس داخل
واألدخنة أيضاً حتتقن  ورمبا احتبست يف باطن اجلبال والكهوف فتولد منها اجلواهر الغري القابلة للذوب وخترج ناراً،

حالة تكون اليت عملت فيها احلرارة وما بلغت يف اال يف البحار فتملح مياهها ألن األشياء األرضية ذات النهوة أي
يتخذ من الرماد والكلس وغريمها ملح بأن يطبخ يف املاء ويصفى ويطبخ حىت  مرة فإذا خالطت املائية ملحت وقد

واليبوسة فمنها ما   وأما اجلواهر البخارية الدخانية املركبة من ماديت الرطوبة-أو يترك فيصري ملحاً ينعقد ملحاً
    يتخلص من

وتقلقل فيه الدخان  ذا تصاعدت فتميز البخار من الدخان إنعقد البخار سحاباً فربدفيكون منها الرياح وإ األرض
صوت رياح عاصفة يف سحاب كثيف، ورمبا  طلباً للنفوذ إىل العلو فيحصل من تقلقله فيه ضرب من الرعد وهو

 هناك ريح أعايل السحاب أكثف ألن الربد هناك أشد أو تكون امتد ذلك التقلقل لكثرة وصول املواد ويكون
 فتندفع إىل أسفل، وقد أشعلته احملاكة واحلركة ناراً فينشق السحاب شعلة كجمر يطفى مقاومة تعوقها عن النفوذ

منفذاً فيه سهل   ورمبا وجد-فيسمع من ذلك ضرب من الرعد وإذا كان قوياً شديداً غليظ املادة كان صاعقة
كثيفة تولدت منه أنواع الرياح السحابية ورمبا  ثرياً واملادةاالنشقاق فخرج بال رعد وال اشتعال فإن كان املدد ك

فتمنع الريح من النفوذ وتعكسها إىل وراء وتدفعها املواد املندفعة فتنقلب  وقعت سحابة حتت اليت تندفع منها الريح
نيناً جيتاز كأن ت السحابتني مستديرة ورمبا اشتمل دوره على قطعة من السحاب حتمله يف جهة حركتها فريى من بني
وقد : والزوابع العظام تكون من هذا وأكثرها نازلة ورمبا اشتمل دوره على خبار مشتعل فريى ناراً تدور،: يف اجلو

 ومن هذه ما ال تتخلص بل حتتبس يف األرض -متقابلتني قويتني تلتقيان فتستديران تكون الزوابع أيضاً اللتقاء رحيني
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كالذهب والفضة  األزمان واملواد مجلة من اجلواهر القابلة لإلذابة والطرقعنها حبسب اختالف املواضع و فيحدث
رطوبتها وعصياا على اجلمود التام وذلك هلا  ويكون قبل تصلبه زيبقاً ونفطاً وما جرى جمرامها وانطراقها بكثرة

ألجسام القابلة حكاية كون ما يتكون بتصعيد القوى الفلكية املسخنة ل الستحالة بعض رطوبتها دهناً، فهذه
 .للتحليل

  املقالة السادسة

 يف النفس

   
اعتداالً أي  من هذه العناصر أكوان أيضاً بسبب القوى الفلكية إذا امتزجت العناصر امتزاجاً أكثر وقد يتكون

ومنه يفرز جسماً حامالً للقوة املولدة،  أقرب إىل االعتدال من هذه املذكورة وأوهلا النبات، فمنه ما يكون مبزراً
يغتذي بذاته فله قوة غاذية وألن النبات ينمى بذاته فله قوة منمية  كائن من تلقاء نفسه من غري بزر وألن النبات

الفج من الثمار  يولد املثل ويتولد عن املثل بذاته فله قوة مولدة والقوة املولدة غري الغاذية، فإن وألن من النبات ما
والغذية غري املنمية، أال ترى اهلرم من احليوان فإن له  ك القوة املنمية دون املولدةله القوة الغاذية دون املولدة، وكذل

طوالً  والغاذية تفعل الغذاء وتورده بدل ما يتحلل واملنمية تزيد يف جوهر األعضاء األصلية الغاذية وليس له املنمية
صورة الشيء وتبني منه جزأ وحتله  ي املادةواملولدة تعط: وعرضاً وعمقاً ال كيف اتفق بل على جهة تبلغ غاية النشو

لقبول فعله فعل مثله، ومعلوم مما سلف أن مجيع األفعال النباتية   واملوضع املتهيء-قوة من سنخه وإذا وجدت املادة
احليوان، وإمنا حيدث  واالنسانية تكون من قوى زائدة على اجلسمية بل وعلى طبيعة املزاج ويلي النبات واحليوانية

يستعد مزاجه لقبول النفس احليوانية بعد أن  ركيب يف العناصر مزاجه أقرب إىل االعتدال جداً من األولنيعن ت
يف االعتدال ازداد قبوالً لقوة نفسانية أخرى ألطف من األوىل، والنفس  يستويف درجة النفس النباتية وكلما أمعن

جهة ما  من" كمال أول جلسم آيل"النباتية وهي " أحدها"ينقسم بضرب من القسمة إىل ثالثة أقسام  كجنس واحد
إنه غذاؤه ويزيد فيه مبقدار ما  يتولد ويربو ويغتذي، والغذاء جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة اجلسم الذي قيل

كمال أول اجلسم طبيعي آيل من جهة ما يدرك اجلزئيات  النفس احليوانية وهي" والثاين"يتحلل أو أكثر أو أقل 
االنسانية وهي كمال أويل جلسم طبيعي آيل من جهة ما يدرك األمور الكلية،  النفس" والثالث"ادة ويتحرك باالر

الذي هي فيه فتلصقه  النباتية قوى ثالث، القوة الغاذية وهي القوة اليت حتيل جسماً آخر إىل مشاكلة اجلسم وللنفس
ي هي فيه باجلسم املتشبه يف أقطاره طوالً وعرضاً الذ به بدل ما يتحلل عنه، والقوة املنمية وهي قوة تزيد يف اجلسم

لتبلغ به كماله يف النشو، والقوة املولدة وهي القوة اليت تأخذ من اجلسم الذي هي  وعمقاً متناسبة للقدر الواجب
والتمزيج ما يصري شبيهاً به  جزأ هو شبيه له بالقوة فتنفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخليق فيه

 .بالفعل
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 فصل يف النفس احليوانية

   
 وإما حمركة بأا -باعثة احليوانية بالقسمة األوىل قوتان حمركة ومدركة، واحملركة قسمني إما حمركة بأا وللنفس

والشوقية وهي القوة اليت إذا ارتسم يف التخيل الذي سنذكره بعد  فاعلة، واحملركة على أا باعثة هي القوة الرتوعية
 عنها محلت القوة اليت نذكرها على التحريك وهلا شعبتان شعبة تسمى قوة شهوانية وهي طلوبة أو مهروبصورة م

تسمى قوة غضبية وهي قوة  قوة تبعث على حتريك يقرب به من األشياء املتخيلة ضرورية أو نافعة طلباً للذة، وشعبة
للغلبة، وأما القوة احملركة على أا فاعلة فهي قوة طلباً  تبعث على حتريك يدفع به الشيء املتخيل ضاراً أو مفسداً

ترخيها  والعضالت من شأا أن تشنج العضالت فتجذب األوتار والرباطات إىل جهة املبدأ أو تنبعث يف األعصاب
فتنقسم قسمني فإن منها قوة  املدركة أو متددها طوالً فتصري األوتار والرباطات إىل خالف جهة املبدأ، وأما القوة

وهي " فمنها البصر"من خارج هو احلواس اخلمسة أو الثمانية  تدرك من خارج ومنها قوة تدرك من داخل، واملدركة
املتأدية يف  اوفة تدرك صورة ما ينطبع يف الرطوبة اجلليدية من أشباح األجسام ذوات اللون قوة مرتبة يف العصبة

قوة مرتبة يف العصب املفروق يف سطح  وهي" ومنها السمع"األجسام الشفافة بالفعل إىل سطوح األجسام الصقيلة 
املنضغط بني قارع ومقروع مقاوم له انضغاط العنف حيدث منه  الصماخ تدرك صورة ما يتأدى إليه بتموج اهلواء

اهلواء احملصور الراكد يف جتويف الصماخ وميوجه بشكل نفسه ومياس أمواجه بتلك  متوج فاعل للصوت يتأدى إىل
حبلميت الثدي يدرك ما  وهي قوة مرتبة يف زائديت مقدم الدماغ الشبيهتني" ومنها الشم"تلك العصبة فيسمع  احلركة

ومنها "أو املنطبع فيه باالستحالة من جرم ذي رائحة  يؤدي إليه اهلواء املستنشق من الرائحة املخالطة لبخار الريح
 ن يدرك الطعوم املتحللة من االجرام املماسة له املخالطةاملفروش على جرم اللسا وهي قوة مرتبة يف العصب" الذوق

كله وحلمه فاشية فيه  وهي قوة منبثقة يف جلد البدن" ومنها اللمس"للرطوبة اللعابية اليت فيه فتستحيل إليه 
 واحداً أو اهليئة ويشبه أن تكون هذه القوة ال نوعاً واألعصاب تدرك ما متاسه ويؤثر فيها باملضادة ويغريه يف املزاج

 حاكمة" والثانية"حاكمة يف التضاد الذي بني احلار والبارد " الواحدة"يف اجللد كله  بل جنساً ألربع قوى منبثة معاً

حاكمة يف " والرابعة" حاكة من التضاد الذي بني الصلب واللني" والثالثة"من التضاد الذي بني اليابس والرطب 
واحملسوسات كلها : واحدة يوهم تأحدها يف الذات اجتماعها معاً يف آلةالتضاد الذي بني اخلشن واألملس إال أن 

فيها فتدركها القوة احلاسة وهذا اللمس والذوق والشم كالظاهر وأما البصر  تتأدى صورها إىل آالت احلس وتنطبع
ارج ويكون خ خالف هذا فإن قوماً ظنوا أن البصر قد خيرج منه شيء فيالقي املبصر ويأخذ صورته من فقد ظن به

فيقولون أن البصر إذا كان بينه وبني املبصر  ذلك أبصاراً ويف أكثر األمر يسمون ذلك اخلارج شعاعاً، وأما احملققون
بينه وبني البصر تأدى شبح ذلك اجلسم ذى اللون الواقع عليه الضوء  شفاف بالفعل وهو جسم ال لون له متوسط

 ه بتأدي األلوان بتوسط الضوء إذا انعكس الضوء من شيء ذى لون وهذا التأدي شبي-البصر إىل احلدقة فأدركه

على بطالن الرأي األول أن  فيصبغ بلونه جسماً آخر وإن كان بينهما فرق بل هو أشبه مبا يتخيل يف املرآة ومما يدل
 باطل إال يكن جسماً فاحلكم باحلركة واالنتقال عليه ذلك اخلارج إما أن يكون جسماً أو ال يكون جسماً فإن مل
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 قوة حتيل ما يالقيه من اهلواء وغريه إىل كيفية ما فيقال أن تلك الكيفية خرجت من على ااز بأن يكون يف البصر

فيكون قد خرج من  البصر وحمال أن يكون جسماً وذلك ألنه إما أن خيرج واتصاله ثابت فيالقي كرة الثوابت
اهلواء ودفعه واألفالك كلها ودفعها أو  ن مع ذلك قد ضغطالبصر يف صغره جسم خمروط وعظمه هذا العظم ويكو

يكون قد انفصل وتشظى وتفرق فيجب من ذلك أن يكون احليوان  نفذ يف خالء وكال الوجهني ظاهر البطالن أو
متفرق وأن حيس باملواضع اليت يقع عليها ذاك الشعاع دون ما ال يقع فيحس من  حيس بشيء منفصل عنه متشظي

حىت تصري اجلملة  ق نقطية ويفوته الغالب منه، وإما أن يكون هذا اجلسم يتصل وحيد باهلواء والفلكبتفاري اجلسم
وجيب إذا تزامحت األبصار أن تكون  كعضو واحد للحيوان فتكون مجلة ذلك حساساً وهذه االحالة أيضاً عجيبة

    هذه االحالة

إحالة من املنفرد بذاته،  ه إذا كان وحده فإن الكثري أشدفيكون الواحد إذا اجتمع مع اجلماعة أشد ابصاراً من أقوى
يكون مركباً وعلى مزاج خاص وحركته ال ختلو إما أن  مث هذا اجلسم اخلارج ال حمالة إما أن يكون بسيطاً وإما أن

قها وحنن نعلم أن ذلك ليس حبركة إرادية إختيارية وإن كان فتح األجفان وغل تكون باإلرادة أو تكون بالطبيعة،
حبسب الغالب  فبقي أن يكون طبيعياً والطبيعي البسيط يكون إىل جهة ال إىل جهات شىت واملركب يتحرك إرادتني

كان احملسوس يرى من جهة  إىل جهة واحدة ال إىل جهات شىت وليس كذلك حال هذه احلركة عندهم، مث إن
سوس البعيد حيس شكله وعظمه كما حيس لونه احمل القاعدة املماسة من املخروط ال من جهة الزاوية فيجب أن يكون

-إذا كان احلاس يالقيه ويشتمل عليه وأما إذا أحس من جهة الزاوية أعين الفصل املشترك بني اجلليدية وبني  
فيه  كان كلما كان الشيء أبعد كانت أصغر وكان الفصل املشترك أصغر، وكان الشبح املنطبع املخروط املتوهم

فهو أن يكون اخلارج ال   وأما القسم الثاين-ا كانت الزوايا حبيث تفوت احلس فال يرىأصغر فريى أصغر ورمب
أن تكون هذه االحالة واالستحالة أقوى ويعرض  جسماً بل عارضاً أو كيفية فيجب أن يكون كلما كان الناس أكثر

اً غري حساس فاالحساس كما نقوله إما مؤدياً وإما حساساً مث فإن كان مؤدي احملال الذي ذكرنا مث يكون اهلواء حينئذ
كان ريح أو  احلدقة ال من خارج وإن كان احلساس هو اهلواء عرض احملال الذي ذكرنا أيضاً ووجب إذا هو عند

 كما إذا عدا االنسان يف -بعد شيء اضطراب يف اهلواء أن تضطرب األبصار بتجدد االستحالة وجتدد احلاس شيئاً
الدقيقة فإذاً ليس األبصار خبروج شيء منا إىل احملسوس فهو  عليه األبصار لألشياءهواء ساكن فإنه حينئذ تضطرب 

 احملسوس علينا وإذ ليس ذلك جسمه فهو إذاً شبحه، ولوال أن احلق هذا الرأي لكان خلقة إذاً بورود شيء من

 .العني على طبقاا ورطوباا وشكل كل واحدة منها وهيئته معطلة

 ةفصل يف احلواس الباطن

   
ومن . احملسوسات القوى املدركة من باطن فبعضها قوى تدرك صور احملسوسات وبعضها قوى تدرك معاين وأما

إدراكاً أولياً ومنها ما يدرك إدراكاً ثانياً،  املدركات ما يدرك ويفعل معاً ومنها ما يدرك وال يفعل ومنها ما يدرك
 هو الشيء الذي تدركه النفس الباطنة واحلس الظاهر معاً لكن املعىن أن الصورة والفرق بني ادراك الصورة وإدراك
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ولونه فإن نفس الشاة  الظاهر يدركه أوالً ويؤديه إىل النفس إدراك الشاة لصورة الذئب أعين شكله وهيئته احلس
 أن الشيء الذي تدركه النفس من احملسوس من غري الباطنة تدركها ويدركها أوالً حسها الظاهر، وأما املعىن فهو

الشاة معىن املضاد يف الذئب وهو املعىن املوجب خلوفها إياه وهرا عنه من غري  يدركه احلس الظاهر أوالً مثل إدراك
الصورة والذي تدركه  يكون احلس يدرك ذلك البتة فالذي يدرك من الذئب أوالً باحلس مث القوى الباطنة هو أن

الفعل واإلدراك ال مع الفعل أن من شأن أفعال بعض  ني اإلدراك معالقوى الباطنة دون احلس فهو املعىن، والفرق ب
واملعاين املدركة مع بعض وتفصله عن بعض فيكون هلا إدراك وفعل أيضاً  القوى الباطنة أن تركب بعض الصورة

فيه يفعل  وأما اإلدراك ال مع الفعل فأن يكون الصورة أو املعىن يرتسم يف الشيء فقط من غري أن فيما أدركت،
األول هو أن يكون حصول الصورة على حنو   أن اإلدراك-تصرفاً البتة، والفرق بني اإلدراك األول واإلدراك الثاين

الثاين هو أن يكون حصوهلا له من جهة شيء آخر أداها إليه فمن  ما من احلصول قد وقع للشيء من نفسه واإلدراك
الدماغ  احلس املشترك وهي قوة مرتبة يف أول التجويف املقدم مناحليوانية قوة فنطاسيا أي  القوى املدركة الباطنة

اخليال واملصورة وهي قوة مرتبة أيضاً يف آخر  تقبل بذاا مجيع الصور املنطبقة يف احلواس اخلمس متأدية إليه منها مث
د غيبة احملسوسات، احلس املشترك من احلواس اجلزئية اخلمس وتبقى فيه بع التجويف املقدم من الدماغ حفظ ما قبله

قبول النقش وليس له قوة  القوة اليت ا القبول غري القوة اليت ا احلفظ فاعترب ذلك يف املاء فإن له قوة واعلم أن
احليوانية ومفكرة بالقياس إىل النفس االنسانية وهي قوة مرتبة  حفظه مث القوة اليت تسمى متخيلة بالقياس إىل النفس

الدماغ عند الدودة من شأا أن تركب بعض ما يف اخليال مع بعض وتفصل بعضه عن  يف التجويف األوسط من
تدرك املعاين الغري  حبسب االختيار مث القوة الومهية وهي قوة مرتبة يف اية التجويف األوسط من الدماغ بعض

ولد معطوف عليه مث القوة الذئب مهروب منه وأن ال احملسوسة املوجودة يف احملسوسات اجلزئية كالقوة احلاكمة بأن
التجويف املؤخر من الدماغ حتفظ ما تدركه القوة الومهية من املعاين الغري  احلافظة الذاكرة وهي قوة مرتبة يف

القوة اليت تسمى خياالً  املوجودة يف احملسوسات اجلزئية ونسبة تلك القوة احلافظة إىل القوة الومهية كنسبة احملسوسة
 فهذه هي قوى النفس احليوانية ومن - الصور احملسوسة القوة إىل املعاين كنسبة هذه القوة إىلإىل احلس ونسبة تلك 

 أما الذوق واللمس فضروري أن خيلق كل -كلها ومنه ما له بعضها دون بعض احليوان ما يكون له احلواس اخلمس
 .احليوان ما ال يشم ومنه ما ال يسمع ومنه ما ال يبصر حيوان ولكن من

 النفس الناطقةفصل يف 

   
القوتني تسمى عقالً  النفس الناطقة االنسانسة فتنقسم قواها أيضاً إىل قوة عاملة وقوة عاملة وكل واحدة من وأما

األفاعيل اجلزئية اخلاصة بالرؤية على مقتضى آراء  باشتراك االسم فالعاملة قوة هي مبدأ حمرك لبدن االنسان إىل
واملتومهة  إىل القوة احليوانية الرتوعية واعتبار بالقياس إىل القوة احليوانية املتخيلة ياسختصها اصالحية وهلا اعتبار بالق

حتدث فيها هيئات ختص االنسان تتهيأ ا لسرعة  واعتبار بالقياس إىل نفسها، وقياسها إىل القوة احليوانية الرتوعية أن
، وقياسها إىل القوة احليوانية املتخيلة واملتومهة هو والبكاء وما أشبه ذلك فعل وانفعال مثل اخلجل واحلياء والضحك
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االنسانية، وقياسها إىل نفسها أن  تستعملها يف استنباط التدابري يف األمور الكائنة والفاسدة واستنباط الصناعات أن
به ذلك من الذائعة املشهورة مثل أن الكذب قبيح والظلم قبيح وما أش فيما بينها وبني العقل النظري تتولد اآلراء

سائر قوى   وهذه القوة هي اليت جيب أن تتسلط على-االنفصال عن العقلية احملضة يف كتب املنطق املقدمات املبينة
البتة بل تنفعل هي عنها وتكون  البدن على حسب ما توجبه أحكام القوة األخرى اليت نذكرها حىت ال تنفعل عنها

مستفادة من األمور الطبيعية وهي اليت تسمى أخالقاً رذيلية  ت انقياديةمقموعة دوا لئال حيدس فيها عن البدن هيئا
 البتة وغري منقادة بل متسلطة فيكون هلا أخالق فضيلية، وقد جيوز أن تنسب األخالق إىل بل أن تكون غري منفعلة

كون شيء واحد حيدث منه انفعالية في القوى البدنية أيضاً ولكن إن كانت هي الغالبة تكون هلا هيئة فعلية وهلذه هيئة
يكون هلا هيئة انفعالية وهلذه هيئة فعلية غري غريبة أو يكون  خلق يف هذا وخلق يف ذلك، وإن كانت هي املغلوبة

من بعد  نسبتان، وإمنا كانت األخالق عند التحقيق هلذه القوة ألن النفس االنسانية كما يظهر اخللق واحداً وله
كل جنبة قوة ا تنتظم العالقة   جنبتني جنبة هي حتته وجنبة هي فوقه وله حبسبجوهر واحد وله نسبة وقياس إىل

اليت هلا بالقياس إىل اجلنبة اليت دوا وهو البدن وسياسته، وأما  بينه وبني تلك اجلنبة فهذه القوة العاملة هي القوة
للنفس منا  ستفيد منه ويقبل عنه، وكأنالقوة اليت له بالقياس إىل اجلنبة اليت فوقه لينفعل وي القوة النظرية فهي

مقتصى طبيعة البدن ووجه إىل  وجهني وجه إىل البدن وجيب أن يكون هذا الوجه غري قابل البتة أثراً من جنس
 .عما هناك والتأثري منه هذا املبادئ العالية وجيب أن يكون هذا الوجه دائم القبول

 فصل يف القوة النظرية ومراتبها

   
جمردة بذاا فذاك وإن مل  النظرية فهي قوة من شأا أن تنطبع بالصور الكلية اردة عن املادة فإن كانتالقوة  وأما

من عالئق املادة شيء وسنوضح هذا بعد، وهذه القوة  تكن فإا تصريها جمردة بتجريدها إياها حىت ال يبقى فيها
أنه أن يقبل شيئاً قد يكون بالقوة قابالً له، وقد وذلك ألن الشيء الذي من ش النظرية هلا إىل هذه الصور نسب

الذي ال يكون خرج منه  بالفعل، والقوة تقال على ثالث معان بالتقدمي والتأخري فيقال قوة لالستعداد املطلق يكون
 الكتابة ويقال قوة هلذا االستعداد إذا كان مل  وهذه كقوة الطفل على-إىل الفعل شيء وال أيضاً حصل ما به خيرج

إىل اكتساب الفعل بال واسطة كقوة الصيب الذي ترعرع وعرف القلم  حيصل للشيء إال ما ميكنه به أن يتوصل
كمال  احلروف على الكتابة ويقال قوة هلذا االستعداد إذا مت باآللة وحدت مع اآللة أيضاً والدواة وبسائط

يقصد فقط كقوة الكاتب  ل بكيفية أناالستعداد بأن يكون له أن يفعل مىت شاء بال حاجة إىل االكتساب ب
مطلقة وهيوالنية، والقوة الثانية تسمة قوة ممكنة،  املستكمل للصناعة إذا كان ال يكتب والقوة األوىل تسمى قوة

 فالقوة النظرية إذاً تارة تكون نسبتها إىل. مسيت الثانية ملكة والثالثة كمال قوة والقوة الثالثة تسمى ملكة ورمبا

مل تقبل بعد شيئاً من الكمال  ردة اليت ذكرناها نسبة ما بالقوة املطلقة حىت تكون هذه القوة للنفس اليتالصورة ا
. اليت تسمى عقالً هيوالنياً موجودة لكل شخص من النوع وهذه القوة. وحينئذ تسمى عقالً هيوالنياً. الذي حيسبها

:  هي بذاا ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل صورةباهليوىل األوىل اليت ليست وإمنا مسيت هيوالنية تشبيهاً
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املعقوالت األوىل اليت  وهي أن تكون القوة اهليوالنية قد حصل فيها من الكماالت. نسبة ما بالقوة املمكنة وتارة
اب وال بأن األوىل املقدمات اليت يقع ا التصديق ال باكتس وأعين باملعقوالت. يتوصل منها وا إىل املعقوالت الثانية

وأن  جيوز له أن خيلو عن التصديق ا وقتاً البتة مثل إعتقادنا بأن الكل أعظم من اجلزء يشعر املصدق ا أنه كان
وجيوز . بعد فإنه يسمى عقالً بامللكة األشياء املساوية شيء واحد متساوية فما دام إمنا حيصل فيه من العقل هذا القدر

 وأما هذه فإا تعقل إذا -ألن تلك ليس هلا أن تعقل شيئاً بالفعل قياس إىل األوىلأن يسمى هذا عقالً بالفعل بال
املعقولة  وتارة تكون له نسبة ما بالقوة الكمالية وهذا أن يكون حصل فيها أيضاً الصورة .أخذت تقيس بالفعل

الع تلك الصورة بالفعل فعقلها فمىت شاء ط األولية إال أنه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل بل كأا عنده خمزونة
وإن كان جيوز أن تسمى . عقل ويعقل مىت شاء بال تكلف واكتساب وعقل أنه عقلها ويسمى عقالً بالفعل ألنه

حاضرة فيه  وتارة تكون هلا نسبة ما بالفعل املطلق وهو أن تكون الصورة املعقولة. إىل ما بعده عقالً بالقوة بالقياس
مستفاداً ألنه سيتضح لنا أن العقل بالقوة  لفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل فيكون حينئذ عقالًوهو يطالعها ويعقلها با

وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعاً من االتصال انطبع منه بالفعل . بالفعل إمنا خيرج إىل الفعل بسبب عقل هو دائماً
وعند العقل  قوى اليت تسمى عقوالً نظرية فهذه أيضاً مراتب ال-من الصور تكون مستفادة من خارج فيه نوع

 .االنسانية تشبهت باملبادئ األولية للوجود كله املستفاد يتم اجلنس احليواين والنوع االنساين منه وهناك تكون القوة

 فصل يف طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم

   
يكون أقرب  وت فإن من املتعلمني منالتعلم سواء حصل من غري املتعلم أو حصل من نفس املتعلم متفا واعلم أن

ذلك االنسان مستعداً لالستكمال  إىل التصور وألن استعداده الذي قبل االستعداد الذي ذكرناه أقوى فإن كان
-فيما بينه وبني نفسه مسي هذا االستعداد القوي حدساً وهذا االستعداد قد يشتد يف بعض الناس حىت ال حيتاج يف  

كبري شيء وإىل ختريج وتعليم بل يكون شديد االستعداد لذلك كأن االستعداد الثاين   إىلأن يتصل بالعقل الفعال
تسمى هذه  وجيب أن.  وهذه الدرجة أعلى درجات هذا االستعداد-بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه. له حاصل

يس مما يشترك فيه الناس كلهم رفيع جداً ل احلال من العقل اهليوالين عقالً قدسياً وهو من جنس العقل بامللكة إال أنه
الروح القدسي لقوا واستعالئها فيضاناً على املتخيلة أيضاً فتحاكيها  وال يبعد أن تفيض هذه األفعال املنسوبة إىل

حيقق هذه أن من  ومما. أيضاً بأمثلة حمسوسة ومسموعة من الكالم على النحو الذي سلفت اإلشارة إليه املتخيلة
 وهذا احلد -تكتسب حبصول احلد األوسط يف القياس األمور املعقولة اليت يتوصل إىل اكتساا إمنااملعلوم الظاهر أن 

فتارة حيصل باحلدس واحلدس فعل للذهن يستنبط به بذاته احلد األوسط،  األوسط قد حيصل ضربني من احلصول
حدوس استنبطها  تنتهي ال حمالة إىلاحلدس وتارة حيصل بالتعليم ومبادئ التعليم احلدس فإن األشياء  والذكاء قوة

بنفسه احلدس وأن ينعقد يف ذهنه القياس بال   فجائز أن يقع لإلنسان- أرباب تلك احلدوس مث أدوها إىل املتعلمني
يف الكم فألن بعض الناس يكون أكثر عدد حدس للحدود الوسطى،  معلم وهذا مما يتفاوت بالكم والكيف، أما

 وألن هذا التفاوت ليس منحصراً يف حد بل يقبل الزيادة -ناس أسرع زمان حدسال وأما يف الكيف فألن بعض
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الزيادة إىل من له  دائماً وينتهي يف طرف النقصان إىل من ال حدس له البتة فيجب أن ينتهي أيضاً يف طرف والنقصان
شخص من الناس وأقصره فيمكن أن يكون  حدس يف كل املطلوبات أو أكثرها أو إىل من له حدس يف أسرع وقت

العقلية إىل أن يشتعل حدساً أعين قبوالً ال هلام العقل الفعال يف  مؤيد النفس بشدة الصفاء وشدة االتصال باملبادئ
تقليدياً بل  الصور اليت يف العقل الفعال من كل شيء إما دفعة وإما قريباً من دفعة إرتساماً ال كل شيء فترتسم فيه

 وهذا -تعرف بأسباا ليست بيقينية عقلية سطى فإن التقليديات يف األمور اليت إمنابترتيب يشتمل على احلدود الو
 .أن تسمى هذه القوة قوة قدسية، وهي أعلى مراتب القوى االنسانية ضرب من النبوة بل أعلى قوى النبوة واألوىل

 فصل يف ترتيب القوى

  من حيث الرئاسة واخلدمة

بعضاً وكيف خيدم بعضها بعضاً فإنك جتد العقل املستفاد بل  يف يرأس بعضهافاعترب اآلن وانظر إىل هذه القوى ك
فيه  الكل وهو الغاية القصوى مث العقل بالفعل خيدمه العقل بامللكة، والعقل اهليوالين مبا العقل القدسي رئيساً خيدمه

لبدنية كما سيتضح ألجل تكميل ا من االستعداد خيدم العقل بامللكة، مث العقل العملي خيدم مجيع هذه ألن العالقة
العالقة، مث العقل العملي خيدمه الوهم، والوهم خيدمه قوتان  العقل النظري وتزكيته والعقل العملي هو مدير تلك

احليوانية مث  فالقوة اليت بعده هي القوة اليت حتفظ ما أداه والقوة اليت قبله هي محيع القوى قوة قبله وقوة بعده
باألئتمار ألا تبعثها على التحريك، والقوة اخليالية  وتان خمتلفتا املأخذ، فالقوة الرتوعية ختدمهااملتخيلة ختدمها ق

  أما القوة اخليالية فيخدمها فنطاسيا-والتفصيل يف صورها مث أن هذين رئيسان لطائفتني ختدمها بقبول التركيب

والغضب ختدمهما  الشهوة والغضب، والشهوة وأما القوة الرتوعية فيخدمها -وفنطاسيا ختدمها احلواس اخلمس
-القوة احملركة املنبثة يف العضل وإىل ههنا تنتهي القوى احليوانية مث القوى احليوانية باجلملة النباتية وأوهلا وأرأسها  

ختدم هذه  ع مث القوى الطبيعية األرب-املولدة، مث الغاذية ختدمهما مجيعاً، مث ختدمهما مجيعاً املولدة، مث الثانية ختدم
وختدم مجيعها الكيفيات األربع لكن  فاهلاضمة ختدمها من جهة واملاسكة من جهة واجلاذبة من جهة والدافعة من جهة

 .والرطوبة، وههنا آخر درجات القوى احلرارة ختدمها الربودة وخيدم كليهما اليبوسة

 فصل يف الفرق بني إدراك احلس وإدراك التخيل

  عقلوإدراك الوهم وإدراك ال

   
فقط جتريداً ما  يكون كل إدراك إمنا أخذ صورة املدرك فإن كان املادي فهو أخذ صورة جمردة عن املادة ويشبه أن

هلا بسبب املادة أحوال وأمور ليست هي هلا  ألن أصناف التجريد خمتلفة ومراتبها متفاوتة فإن الصورة املادية تعرض
ون الرتع نزعاً للعالئق كلها أو بعضها وتارة يكون الرتع نزعاً كامالً يك بذاا من جهة ما هي تلك الصورة فتارة
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االنسانية طبيعة ال حمال  املادة وعن اللواحق اليت هلا من جهة املادة مثاله أن الصورة االنسانية واملاهية بأن جترد عن
 هذا الشخص وقد عرض هلا أن وجدت يف يشترك فيها أشخاص النوع كلهم بالسوية وهي حبدها شيء واحد

االنسانية ولو كانت طبيعة االنسانية جيب فيها التكثر ملا  وذلك الشخص فتكثرت وليس هلا ذلك من جهة طبيعتها
على  على واحد بالعدد ولو كانت االنسانية جيب فيها التكثر ملا كان يوجد إنسان حمموالً كان يوجد إنسان حمموالً

فإذاً إحدى العوارض اليت تعرض  لزيد ألجل أا إنسانيتة ملا كانت لعمروواحد بالعدد ولو كانت االنسانية موجودة 
ويعرض هلا أيضاً غري هذه العوارض وهي أا إذا كانت يف  للصورة االنسانية من جهة املادة هو التكثر واالنقسام

ألنه لو كان  ومجيع هذه أمور غريبة عن طباعها وذلك -والكيف واألين والوضع مادة ما حصلت بقدر من الكم
يكون كل إنسان  االنسانية كوا على هذا احلد أو حد آخر من الكم والكيف واألين والوضع لكان جيب أن ألجل

آخر وجهة أخرى من الكم والكيف واألين  مشاركاً لآلخر يف تلك املعاين ولو كان ألجل االنسانية كوا على حد
ها فإذاً الصورة االنسانية بذاا غري مستوجبة أن يلحقها شيء في والوضع لكان كل واحد من الناس جيب أن يشترك

حلقتها هذه  فهذه اللواحق عارضة هلا من جهة املادة ضرورة ألن املادة اليت تقارا تكون قد .من هذه اللواحق
لك بينهما وبني املادة وإذا زالت ت اللواحق فاحلس يأخذ الصورة عن املادة مع هذه اللواحق ومع وقوع نسبة

عن املادة جمردة من مجيع لواحقها وال ميكنه أن يستثبت تلك  النسبة بطل ذلك األخذ وذلك ألنه ال يرتع الصورة
يف أن  فيكون كأنه مل يرتع الصورة عن املادة نزعاً حمكماً بل حيتاج إىل وجود املادة أيضاً الصورة وإن غابت املادة

تربئة أشد وذلك بأخذها عن املادة  ه يربئ الصورة املرتوعة عن املادةوأما اخليال فإن. تكون تلك الصورة موجودة له
املادة وإن غابت أو بطلت فإن الصورة تكون ثابتة الوجود يف  حبيث ال حيتاج يف وجودها فيه إىل وجود مادة ألن

لواحق  وال جردها عنجمردة عن اللواحق املادية فاحلس مل جيردها عن املادة جتريداً تاماً  اخليال إال أا ال تكون
البتة عن لواحق املادة ألن الصورة يف اخليال   وأما اخليال فإنه قد جردها عن املادة جتريداً تاماً ولكنه مل جيردها-املادة

وليس ميكن يف اخليال البتة أن يتخيل . ما وتكييف ما ووضع ما هي على حسب الصور احملسوسة وعلى تقدير
 فيه مجيع أشخاص ذلك النوع فإن االنسان املتخيل يكون كواحد من الناس وجيوز يشترك صورة هي حبال ميكن أن

 .يكون أناس موجودين ومتخيلني ليسوا على حنو ما ختيل اخليال ذلك االنسان أن
   

 وإن. هي يف ذواا مبادية الوهم فإنه قد تعدى قليالً عن هذه املرتبة يف التجريد ألنه ينال املعاين اليت ليست وأما

وما أشبه ذلك أمور ال ميكن أن تكون إال ملواد  عرض هلا أن تكون يف مادة وذلك ألن الشكل واللون والوضع
واملخالف وما أشبه ذلك فهي أمور يف أنفسها غري مادية وقد يعرض هلا أن  جسمانية، وأما اخلري والشر واملوافق

يعقل خري أو  األمور لو كانت بالذات مادية ملا كانوالدليل على أن هذه األمور غري مادية أن هذه  تكون يف مادة
 وقد -األمور هي يف أنفسها غري مادية شر أو موافق أو خمالف إال عارضاً جلسم ولكن قد يعقل ذلك فبني أن هذه

أمثال هذه األمور فإذاً هي تدرك أموراً غري مادية وتأخذها عن   والوهم إمنا ينال ويدرك- عرض هلا إن كانت مادية
عن  استقصاء وأقرب إىل البساطة من الرتعني األولني إال أنه مع ذلك ال جيرد هذه الصورة ادة فهذا الرتع أشدامل

حمسوسة مكيفة بلواحق املادة  لواحق املادة ألنه يأخذها جزئية وحبسب مادة مادة وبالقياس إليها ومتعلقة بصور
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ون الصور املستثبتة فيها إما صور موجودات ليست مبادية تك  وأما القوة اليت-وألنه يأخذها مبشاركة اخليال فيها
مادية أو صور موجودات ليست مبادية ولكن قد ويعرض هلا أن تكون مادية أو صور  البتة ال يعرض هلا أن تكون

أخذاً جمرداً عن   فبني أا تدرك الصور بأن تأخذها-مادية ولكن مربأة عن عالئق املادة من كل وجه موجودات
 وأما ما هو موجود للمادة إما ألن وجوده -ظاهر  أما ما هو متجرد بذاته عن املادة فاألمر فيه- من كل وجهاملادة

املادة من كل وجه وعن لواحق املادة معها يف أخذها أخذاً جمرداً حىت يكون  مادي وإما عارض له ذلك فرتعها عن
 مث - مادي وتفرزه عن كل كم وكيف وأين ووضعالذي يقال على كثريين فتأخذ الكثرية طبيعة واحدة  االنسان

احلسي، وإدراك احلاكم اخليايل، وإدراك  جترده عن ذلك مبا يصلح أن يقال على اجلميع فبهذا يفتقرق إدراك احلاكم
 .هذا املعىن أردنا أن نسوق الكالم يف هذا الفصل احلاكم الومهي، وإدراك احلاكم العقلي وإىل

 رك للجزئيفصل يف أنه ال شيء من املد

  مبجرد وال من املدرك للكلي مبادي

   
املدرك على  جزئي فهو آلة جسمانية أما املدرك من الصور اجلزئية كما تدركه احلواس الظاهرة وهو وكل إدراك

 وذلك ألن هذه -املادة فاألمر فيه واضح سهل هيئة غري تامة التجريد والتفريق عن املادة وال جمردة أصالً عن عالئق
موجودة واجلسم احلاضر املوجود إمنا يكون حاضراً موجوداً عند جسم  ر إمنا تدرك ما دامت املواد حاضرةالصو

الذي  عند ما ليس جبسم فإنه ال نسبة له إىل قوة جمردة من جهة احلضور والغيبة فإن الشيء وليس يكون حاضراً
احلضور ال يقع إال على وضع  لغيبة عنده بلليس يف مكان ال يكون للشيء املكاين إليه نسبة يف احلضور عنده وا

احلاضر جسماً إال أن يكون احملضور جسماً أو يف   وهذا ال ميكن إذا كان-وقرب وبعد للحاضر عند احملضور
جتريد تام من املادة وعدم جتريد البتة من العالئق كاخليال فهو ال يتخيل إال  جسم، وأما املدرك للصور اجلزئية على

املرتسمة يف اخليال  ورة اخليالية منه يف جسم ارتساماً مشتركاً بينه وبني اجلسم ولنفرض الصورةترتسم الص أن
تلك األجزاء واجلهات من أعضائه جيب  صورة زيد على شكله وختطيطه ووضع أعضائه بعضها عن بعض، فنقول إن

زائه ولننقل صورة زيد إىل ذلك اجلسم وأجزاؤها يف أج أن ترتسم يف جسم وختتلف جهات تلك الصورة يف جهات
 منه" ا ب"املقدار واجلهة والكيفية واختالف الزوايا بالعدد وليكن متصالً بزاوييت  احملدود" ا ب ج د"صورة مربع 

من اجلملة صورة شكل  مربعان كل واحد منهما مثل اآلخر ولكل واحد جهة معينة لكنهما متشاا الصور ويرتسم
ووقع يف اخليال منه " ب ح ط ي"غريا بالعدد ملربع  وقع" ا ه ر و"ل، فنقول إن مربع جزئية واحدة بالعدد يف اخليا

يف اخليال فال خيلو إما أن تكون لصورة املربعية أو تكون لعارض خاص له يف  جبانب اليمني ومتميزاً عنه بالوضع
الصورة املربعية وذلك أنا  له من جهةغري صورته أو يكون للمادة اليت تنطبع فيها وال جيوز أن يكون مغايرته  املربعية

 أما أوال فألنا ال حنتاج يف ختيله مييناً - ذلك لعارض خيصه فرضنامها متشاكلني متشاني متساويني وال جيوز أن يكون
يكون  فيه ليس يف ذلك، وأما ثانياً فألن ذلك العارض إما أن يكون شيئاً فيه نفسه لذاته أو إىل اعتبار إيقاع عارض
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موجود هو ذه احلال أو يكون   له بالقياس إىل ما هو شكله يف املوجودات حىت يكون كأنه شكل مرتوع عنشيئاً
 وال جيوز أن يكون شيئاً له يف نفسه من -بالقياس إىل املادة احلاملة شيئاً له بالقياس إىل القوة القابلة أو يكون شيئاً له

الزم ملشاركه يف   زائالً وال جيوز أن يكون الزماً له بالذات إال وهوختصه ألنه إما أن يكون الزماً أو العوارض اليت
 وأيضاً فإنه ال جيوز إن كان -الزم ليس لذلك النوع فإن املربعني وضعا متساويني يف النوع فال يكون هلذا عارض

دون اآلخر الذي هو مثله وحملهما واحد غري متجز وهو القوة القابلة وال  هو يف قوة غري متجزئة أن يعرض له شيء
هكذا ال بسبب  زائالً ألنه جيب إذا زال ذلك األمر أن يتغري صورته يف اخليال، واخليال إمنا يتخيله جيوز أن يكون

حلال كما جيوز أن الفارض جعله ذا ا شيء يقرنه به بل يتخيله كذلك كيف كان وهلذا ال جيوز أن يقال إن فرض
املسألة حباهلا فيقال كيف أمكن الفارض أن يفرضه ذا احلال فتميز عن  يقال يف مثله املعقول منه وذلك ألنه ال تبقى

بأمر يقرنه   وأما يف الكلي فهناك حصل ذلك-الشيء الذي يعمله به حىت يفرض هذا هكذا وذلك كذلك الثاين وما
-لقياس وذلك احلد ألمر معقول كلي يصحبه العقل وهو حد التيامن مع حد ا وأما هلذا اجلزئي فليس يوجد له هذا  

احلد دون صاحبه وال اخليال يفرضه هكذا بشرط يقرنه به بل  احلد دون صاحبه إال ألمر به يستحق زيادة هذا
 يقترن بذلك يف نفسه كذلك ال يفرضه فيتخيل هذا مييناً وذاك يساراً إال بسبب شرط يتخيله كذلك دفعة على أنه

الكلي بالكلي، وأما ههنا   وحد التيامن والتياسر يلحق هناك املربع وهو مربع مل يعرض له شيء آخر حلوق- ذا أو
الفرض ههنا جيعله بذلك الوضع يف اخليال بل وقوع  فما مل يقع له أوالً وضع حمدود جزئي فال يقع حتت احلد ليس

 الفرض واخليال ليس عنده حد البتة ألن احلد كلي فكيف يلحق هو به عليه ذلك الوضع اخليايل جيعله حبيث يصدق
أن يكون  وغري الزم يف ذاته أو مفروض تتقول وال جيوز: أن يكون هذا التمييز بسبب متارض الزم احلد فقد بطل

    بتة إىل وال يكون نسبة ال-ليس ذلك بالقياس إىل الشيء املوجود الذي هو خياله وذلك ألنه كثرياً ما يتخيل ما

-ما ليس يقع وحملهما غري  وأيضاً فإن وقع ألحد املربعني نسبة إىل جسم وللمربع اآلخر نسبة أخرى فليس جيوز أن 
نسبته إىل جسم وللمربع اآلخر نسبة أخرى فليس  منقسم فليس أحد املربعني اخلياليني أوىل بأن ينسب ألحد املربعني

د املربعني اخلياليني أوىل بأن ينسب إىل أحد املربعني املوجودين دون اآلخر أح جيوز أن يقع حمملهما غري منقسم فليس
 - حمل ذلك غري حمل هذا أنه يكون قد وقع هذا يف نسبة للحامل إىل اجلسم ال يقع اآلخر فيها فيها فيكون إذاً إال

رتسمة يف جسم فإذاً ليس فتكون جسمانية والصورة م وتكون القوة منقسمة وال تنقسم بذاا بل بانقسام ما هي فيه
 الفتراق املربعني املوجودين وبالقياس إليهما فبقي أن يكون ذلك إما بسبب افتراق يصح أن يفترق املربعان يف اخليال

يبقى أن اإلدراك مبادة  اجلزء من القوة القابلة أو اجلزء من اآللة اليت ا تفعل القوة وكيف كان فإن احلاصل
 وأما اآللة اجلسمانية فهي اليت إياها نعين فقد اتضح -مادا ابلة فألا ال تنقسم إال بانقسام أما القوة الق-جسمانية

وأصغر  أيضاً جبسم ومما يبني ذلك أنا إمنا نتخيل الصورة اخليالية كصورة االنسان مثالً أكرب أن اإلدراك اخليايل هو
بعينه ألا إن ارتسمت يف مثل  يف مثل ذلك الشيءوال حمالة أا ترتسم وهي أكرب وترتسم وهي أصغر يف شيء ال 

 -  إما بالقياس إىل اآلخذ-بالقياس إىل املأخوذ عنه الصورة ذلك الشيء فالتفاوت يف الصغر والكرب إما أن يكون

  فكثري من الصور اخليالية غري مأخوذ عن-وليس جيوز أن يكون بالقياس إىل املأخوذ عنه وإما بالقياس إىل الصورتني

واملاهية واختلفا يف الصغر والكرب  ء البتة وال جيوز أن يكون بسبب الصورتني يف أنفسهما فإما ملا اتفقا يف احلدشي
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القابل ألن الصورة تارة ترتسم يف جزء منه أكرب وتارة يف جزء  فليس ذلك لنفسيهما فإذاً ذلك بالقياس إىل الشيء
منه   وميكننا ذلك يف جزئني- سواد والبياض يف شبح خيايل واحد معاًليس ميكننا أن نتخيل ال  وأيضاً فإنه- منه أصغر

منقسم لكان ال يفترق األمر بني  ولو كان اجلزآن ال يتميزان يف الوضع بل كان كال اخليالني يرتسمان يف شيء غري
لوهم الذي ما  وملا علمت يف اخليال فقد علمت يف ا-الوضع املعتذر منهما وبني املمكن فإذاً اجلزآن متميزان يف

 .بصور جزئية خيالية على ما أوضحنا قبل يدركه إمنا يدركه متعلقاً
   

 فصل يف تفصيل الكالم على جترد اجلوهر

  الذي هو حمل املعقوالت

   
له بوجه فإنه إن  إن اجلوهر الذي هو حمل املعقوالت ليس جبسم وال قائم جبسم على أنه فوق فيه أو صورة مث نقول

الصور فيه طرفاً منه ال ينقسم أو يكون إمنا حيل  والت جسماً أو مقداراً من املقادير فإما أن يكون حملكان حمل املعق
أنه هل ميكن أن يكون طرفاً غري منقسم، فأقول أن هذا حمال وذلك أن النقطة هي  منه شيئاً منقسماً ولنمتحن أوالً

من غري أن يكون ذلك   منته إليها حىت ينتقش فيها شيءما ال متيز هلا يف الوضع عن اخلط واملقدار الذي هو اية
وإمنا هي طرف ذايت ملا هو بالذات مقدار كذلك إمنا  النقش يف جزء من ذلك اخلط بل كما أن النقطة ال تنفرد بذاا

عرض فيها شيء إذا كان ذلك الشيء حاالً يف املقدار الذي هي طرفه فيتقدر ا بال جيوز أن يقال بوجه ما أنه حيل
شيئاً من األشياء لكان  أنه يتقدر ا بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مع النقطة ولو كانت النقطة منفردة تقبل فكما

اخلط الذي متيزت عنه وجهه منها خمالفة هلا مقابلة  يتميز هلا ذات فكانت النقطة حينئذ ذات جهتني جهة منها تلي
ا يالقيها فتكون تلك النقطة اية اخلط ال هذه والكالم فيها ويف اية غريه فتكون حينئذ منفصلة عن اخلط وللخط

متناهية وهذا أمر قد بان  النقطة واحد، ويؤدي هذا إىل أن تكون النقط متشافعة يف اخلط إما متناهية وإما غري هذه
م هلا وضع خاص بتشافعها وبان أيضاً أن النقطة ال يت لنا يف مواضع أخرى استحالته فقد بان أن النقط ال تتركب

 النقطتني حينئذ اللتني يطيفان بنقطة واحدة من جنبتيها إما أن تكون النقطة املتوسطة ونشري إىل طرف منها فنقول إن

منهما خيتص بشيء من الوسطى  حتجز بينهما فال يتماسان فيلزم حينئذ يف البديهة العقلية األولية أن يكون كل واحد
الوسطى ال حتجز املكتنفتني عن التماس فحينئذ تكون  ذا حمال، وإما أن تكونمتاسه فتنقسم حينئذ الواسطة وه

النقط ومجيع النقط كنقطة واحدة وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة منفصلة عن اخلط  الصورة املعقولة حالة يف مجيع
الوضع وقد وضعت  من جهة ما ينفصل عنها طرف غريها به ينفصل عنها فتلك النقطة تكون مباينة هلذه يف فللخط

من اجلسم شيئاً غري منقسم فبقي أن  النقط كلها مشتركة يف الوضع هذا خلف فقد بطل أن يكون حمل املعقوالت
منقسماً فلنفرض صورة معقولة يف شيء منقسم فإذا فرضناها يف  يكون حملها من اجلسم إىل كان حملها جسماً شيئاً

متشاني   فحينئذ ال خيلو إما أن يكون اجلزآن متشاني أو غري-نقسمما عرض للصورة أن ت الشيء املنقسم انقساماً
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الشيء شيئاً حيصل فيهما من جهة   اللهم إال أن يكون ذلك-فإن كانا متشاني فكيف جيتمع منهما ما ليس إيامها
ا أو عدد ما وليس الصورة فيكون حينئذ للصورة املعقولة شكل م الزيادة يف املقدار أو الزيادة يف العدد ال من جهة

 وتصري حينئذ الصورة خيالية ال عقلية وأظهر من ذلك أنه ليس ميكن أن يقال أن كل واحد صورة معقولة مبشكلة

أن نضع يف االبتدا معىن الكل  من اجلزأين هو بعينه الكل يف املعىن ألن الثاين إن كان غري داخل يف معىن الكل فيجب
البني الواضح أن الواحد منهما وحده ليس يدل عليه على  اخالً يف معناه فمنهلذا الواحد ال لكليهما وإن كان د

فلننظر كيف ميكن أن يكون للصورة املعقولة أجزاء غري متشاة فإنه ليس ميكن أن  التمام وإن كانا غري متشاني
االت منها أن كل جزء حم األجزاء الغري املتشاة إال أجزاء احلد اليت هي األجناس والفصول ويلزم من هذا تكون

أن تكون األجناس والفصول بالقوة غري متناهية وقد  من اجلسم يقبل القسمة أيضاً يف القوة قبوالً غري متناه فيجب
للشيء الواحد ليست يف القوة غري متناهية وألنه ليس ميكن أن يكون توهم  صح أن األجناس والفصول الذاتية

متييزاً يف احملل  ينهما بل ما ال يشك فيه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقاناجلنس والفصل متيزاً ب القسمة يفيد
 وقد -والفصول بالفعل أيضاً غري متناهية أن ذلك التمييز ال يتوقف على توهم القسمة فيجب أن تكون األجناس

هية بالفعل ملا  ولو كانت غري متنا-الواحد متناهية من كل وجه صح أن األجناس والفصول وأجزاء احلد للشيء
اجلسم اجتماعاً على هذه الصورة فإن ذلك يوجب أن يكون اجلسم الواحد انفصل بأجزاء  كان جيوز أن جيتمع يف

غرينا القسمة  جنساً ومن جانب فصالً، فلو متناهية، وأيضاً لتكن القسمة وقعت من جهة فأفرزت من جانب غري
الفصل والفصل إىل مكان   ينقلب اجلنس إىل مكانلكان يقع منها يف جانب نصف جنس ونصف فصل أو كان

    اجلنس

إرادة من بدن  فرضنا الومهي يدور مقام اجلنس والفصل فيه وكان يغري كل واحد منهما إىل جهة ما حبسب فكان
وأيضاً ليس كل معقول ميكن أن يقسم إىل  خارج على أن ذلك أيضاً ال يفىن فإنه ميكننا أن نوقع قسماً يف قسم،

املعقوالت ومباد للتركيب يف سائر املعقوالت وليس هلا أجناس  الت أبسط منه فإن ههنا معقوالت هي أبسطمعقو
 يف الكم وال هي منقسمة يف املعىن فإذاً ليس ميكن أن تكون األجزاء املتومهة فيه غري وال فصول وال هي منقسمة

ليس ميكن أن تنقسم الصورة   باالجتماع فإذا كانمتشاة كل واحد منها هو يف املعىن غري الكل وإمنا حيصل الكل
هلا من قابل فينا فبني أن حمل املعقوالت جوهر ليس جبسم  املعقولة وال أن حتل طرفاً من املقادير غري منقسم وال بد

 .ما يلحق اجلسم من االنقسام مث يتبعه سائر احملاالت وال أيضاً قوة يف جسم فيلحقه

 وربرهان آخر يف املبحث املذك

   
احملدود واألين   فنقول إن القوة العقلية هي اليت جترد املعقوالت عن الكم-نربهن على هذا بربهان آخر ولنا أن

الوضع كيف هي جمردة عنه هل ذلك  والوضع وسائر ما قيل فيجب أن ننظر يف ذات هذه الصورة اردة عن
يء اآلخذ أعين أن هذه الذات املعقولة تتجرد عن الوضع إىل الش التجرد بالقياس إىل الشيء املأخوذ منه أو بالقياس

 يف الوجود املتصور يف اجلوهر العاقل وحمال أن تكون كذلك يف الوجود اخلارجي فبقي أن يف الوجود اخلارجي أو



 103    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

تكن ذات وضع وحبيث تقع  تكون إمنا هي مفارقة للوضع واألين عند وجودها يف العقل فإذاً إذا وجدت يف العقل مل
 وأيضاً إذا انطبعت الصورة -ميكن أن تكون يف جسم يها إشارة جتزي أو انقسام أو شيء مما أشبه هذا املعىن فالإل

 ألشياء غري منقسمة يف املعىن يف مادة منقسمة ذات جهات فال خيلو إما أن يكون وال األحدية الغري املنقسمة اليت هي

الواحد الذات الغري املنقسم  حبسب جهاا نسبة إىل الشيء املعقولاليت تفرض فيها " أجزاء املادة"لشيء من أجزائها 
اليت تفرض أو يكون لبعضها دون بعض فإن مل يكن وال  املتجرد عن املادة أو يكون ذلك لكل واحد من أجزائها

 له إليه حمالة نسبة وإن كان لبعضها نسبة إليه دون بعض فالبعض الذي ال نسبة لشيء منها نسبة فليس وال لكلها ال
الذات  من معناه يف شيء وإن كان لكل جزء يفرض نسبة ما فإما أن يكون لكل جزء يفرض نسبة إىل ليس هو

فليست األجزاء إذاً أجزاء معىن  بأسرها أو إىل جزء من الذات فإن كان لكل جزء يفرض نسبة إىل الذات بأسرها
كما هو فيكون معقوالً مرات ال اية هلا بالفعل يف آن املعقول  املعقول بل كل واحد منها معقول يف نفسه مفرد بل

 له نسبة غري األخرى إىل الذات فيلزم أن الذات مقسمة يف العقل وقد وضعناها غري واحد وإن كان كل جزء

فانقسام الذات أظهر إال  منقسمة هذا خلف وإن كان نسبة كل واحد إىل شيء من الذات غري ما إليه نسبة اآلخر
تكون إال أشباحاً ألمور جزئية منقسمة ولكل جزء منها  ل، ومن هذا يتبني أن الصور املنطبعة يف املادة الأنه ال يعق

 وأيضاً فإن الشيء املتكثر أيضاً يف أجزاء احلد له من جهة التمام وحده وهي مما ال بالفعل أو بالقوة إىل جزء منها

 -غري املتكثر أجزاء حده  وإال فيعرض أيضاً ما قلنا يفينقسم فتلك الوحدة مبا هي وحدة كيف ترتسم يف املنقسم

القوة الناطقة أن تعقل بالفعل واحداً واحداً منها غري  وأيضاً فإنه قد يصح لنا أن املعقوالت املفروضة اليت من شأن
ة ال جيوز  وقد صح لنا أن الشيء الذي يقوى على أمور غري متناهية بالقو- من اآلخر متناهية بالقوة ليس واحد أوىل

أن تكون الذات القابلة  يكون حمله جسماً وال قوة يف جسم قد برهن على هذا يف السماع الطبيعي فال جيوز إذاً أن
 .جبسم للمعقوالت قائمة يف جسم البتة وال عقلها بكائن يف جسم وال

 فصل يف إن تعقل القوة العقلية ليس باآللة اجلسدية

   
باستعمال تلك اآللة  ت تعقل باآللة اجلسدانية حىت يكون فعلها اخلاص إمنا يتمالقوة العقلية لو كان ونقول إن

تعقل أا عقلت فإنه ليس بينها وبني ذاا آلة وليس  اجلسدانية لكان جيب أن ال تعقل ذاا وأن ال تعقل اآللة وال أن
باآللة وأيضاً  عقلت فإذاً إمنا تعقل بذاا اللكنها تعقل ذاا وآلتها اليت تدعى آلتها وأا  بينهما وبني أا عقلت آلة

أخرى خمالفة هلا وهي صورا أيضاً فيها  ال خيلو إما أن يكون تعقلها آلتها بوجود ذات صورة آلتها إما تلك وإما
آلتها تلك فيها ويف آلتها فإن كان لوجود صورة آلتها فصورة آلتها يف  ويف آلتها أو لوجود صورة أخرى غري صورة

لوجود صورة   وإن كان-بالشركة دائماً فيجب أن تعقل آلتها اليت كانت تعقل لوصول الصورة إليها ها وفيهاآلت
املواد وإما الختالف ما بني الكلي  غري تلك الصورة فإن املغايرة بني أشياء مشتركة يف حد واحد إما الختالف

الف مواد فإن املادة واحدة وليس ههنا اختالف وليس ههنا اخت واجلزئي وارد عن املادة واملوجود يف املادة
يستفيد  املادة فإن كليهما يف املادة وليس ههنا اختالف باخلصوص والعموم ألن أحدمها إمنا التجريد والوجود يف
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 وهذا املعىن ال خيتص بأحدمها دون اآلخر اجلزئية بسبب املادة اجلزئية واللواحق اليت تلحقها من جهة املادة اليت فيها

 فإن هذه أشد استحالة ألن الصورة املعقولة إذا -غري صورة آلتها وال جيوز أن يكون لوجود صورة أخرى معقولة
 جعلته عاقالً ملا تلك الصورة صورته أو ملا تلك الصورة مضافة إليه فتكون صورة املضاف حلت اجلوهر القابل

 -مضاف إليها بالذات آللة وال أيضاً صورة شيءداخلة يف هذه الصورة وهذه الصورة املعقولة ليست صورة هذه ا

واجلوهر يف ذاته غري مضاف إليه فهذا برهان عظيم  ألن ذات هذه اآللة جوهر وحنن إمنا نأخذ ونعترب صورة ذاته
 آللة هي آلته يف االدراك وهلذا كان احلس إمنا حيس شيئاً خارجاً وال حيس ذاته وال على أنه ال جيوز أن يدرك املدرك

ختيلها ال على حنو خيصها بأنه ال  ه وال إحساسه وكذلك اخليال ال يتخيل ذاته وال فعله وال آلته بل أن ختيل آلتهآلت
صورة آلته لو أمكن فيكون حينئذ إمنا حيكي خياالً مأخوذاً من  حمالة هلا دون غريها إال أن يكون احلس أورد عليه

 .لته كذلك مل يتخيلهشيء حىت لو مل يكن هو آ احلس غري مضاف عنده إىل

 برهان آخر يف هذا املبحث

الدراكة بانطباع الصور يف اآلالت يعرض هلا من إدامة العمل أن تكل  وأيضاً مما يشهد لنا ذا ويقنع فيه أن القوى
االدراك  تكلها إدامة احلركة وتفسد مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها واألمور القوية الشاقة ألجل أن اآلالت

االنفعال عن الشاق كما يف احلس فإن  ها ورمبا أفسدا وحىت ال تدرك بعدها إال ضعف منها النغماسها يفتوهن
كالضوء للبصر والرعد الشديد للسمع وعند إدراك القوى ال  احملسوسات الشاقة املتكررة تضعفه ورمبا أفسدته

 قيبه نوراً ضعيفاً والسامع صوتاً عظيماً الاملبصر ضوًء عظيماً ال يبصر معه وال ع يقوى على إدراك الضعيف فإن

واألمر يف القوة العقلية  يسمع معه وال عقيبه صوتاً ضعيفاً ومن ذاق احلالوة الشديدة ال حيس بعدها بالضعيفة
 فإن -قوة وسهولة قبول ملا بعدها مما هو أضعف منها بالعكس فإن أدامتها للتعقل وتصورها لألمور األقوى يكسبها

وكالل فذلك الستعانة العقل باخليال املستعمل لآللة اليت تكل هي فال ختدم العقل   بعض األوقات ماللعرض هلا يف
 .كان لغري هذا لكان يقع دائماً ويف أكثر األحوال األمر بالضد ولو

 برهان ثالث

أو عند األربعني والوقوف وذلك دون األربعني  وأيضاً فإن البدن تأخذ أجزاؤه كلها تضعف قواها بعد منتهى النشؤ
األمر ولو كانت من القوى البدنية لكان جيب دائماً يف كل حال أن تضعف  وهذه القوة إمنا تقوى بعد ذلك يف أكثر

 .البدنية جيب ذلك إال يف أحوال وموافاة عوائق دون مجيع األحوال فليست إذاً من القوى حينئذ لكن ليس

 سؤال وشرح شاف لإلجابة عنه

   
هلا بسبب  هم من أن النفس تنسى معقوالا وال تفعل فعلها مع مرض البدن عند الشيخوخة أن ذلكيتو وأما الذي
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أن النفس تعقل بذاا جيب أن   وذلك أنه بعد ما صح لنا- فظن غري ضروري والحق- أن فعلها ال يتم إال بالبدن
بذاا وإا أيضاً تترك فعلها مع مرض جيتمع أن للنفس فعالً  نطلب العلة يف هذا العارض املشكك فإن كان ميكن أن

  فنقول إن النفس هلا فعل بالقياس إىل البدن وهو-هلذا االعتراض إعتبار تناقض فليس البدن وال تفعل من غري

فإما إذا اشتعلت بأحدمها إنصرفت  السياسة وفعل بالقياس إىل ذاا إىل مبادئها وهو التعقل ومها متعاندان متمانعان
- ويصعب عليها اجلمع بني األمرين-عن اآلخر وشواغلها من جهة البدن االحساس والتخييل والشهوة والغضب  

تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفكر يف املعقول تعطل عليك كل شيء من هذه إال أن   وأنت-واخلوف والغم والوجع
أكبت على  فإن النفس إذاالنفس بالرجوع إىل جهتها وأنت تعلم أن احلس مينع النفس عن التعقل  تغلب وتقسر

وتعلم أن السبب يف ذلك هو  احملسوس شغلت عن املعقول من غري أن يكون أصاب آلة العقل أو ذاا آفة بوجه
العقل عند املرض ولو كانت الصورة املعقولة قد بطلت  اشتغال النفس بفعل دون فعل فلهذا السبب ما يتعطل أفعال

ىل حاهلا حيوج إىل اكتساب من الرأس وليس األمر كذلك فإنه قد تعود اآللة إ وفسدت ألجل اآللة لكان رجوع
 وليس -كانت مشغولة عنه عاقلة جلميع ما عقلته حباله فقد كان إذا ما كسبته موجوداً معها بنوع ما إال أا النفس

عينه فإن أفعال جهة واحدة قد يوجب هذا ب اختالف جهيت فعل النفس فقط يوجب يف أفعاهلا التمانع بل تكثر
والغضب يصرف عن اخلوف والسبب يف مجيع ذلك واحد   والشهوة تصد عن الغضب-اخلوف يشغل عن اجلوع

واحد فإذاً ليس جيب إذا مل يفعل شيء فعله عند اشتغاله بشيء أن ال يكون  وهو انصراف النفس بالكلية إىل أمر
يسبب االنسياق   إال أن بلوغ الكفاية-ذا الباب ولنا أن نتوسع يف بيان ه-إال عند وجود ذلك الشيء فاعالً فعله

 فيجب -ليست منطبعة يف البدن وال قائمة به إىل تكلف ما ال حيتاج إليه فقد ظهر من أصولنا اليت قررناها أن النفس
فيها جزئية جاذبة إىل االشتغال بسيلسة هذا البدن اجلزئي على  أن يكون سبيل إختصاصها به سبيل مقتضى هيئة

 .به اية ذاتية خمتصةسبيل عن

 فصل يف إعانة القوى احليوانية للنفس الناطقة

   
فيحدث هلا من  إن القوى احليوانية تعني النفس الناطقة يف أشياء منها أن احلس يورد عليها اجلزئيات مث نقول

يها عن املادة وعن اجلزئيات على سبيل جتريد ملعان إنتزاع النفس الكليات املفردة عن" أحدها"اجلزئيات أمور أربعة 
املشترك فيه واملتبني به والذايت وجوده والعرضي وجوده فيحدث للنفس من ذلك  عالئق املادة ولواحقها ومراعاة

هذه الكليات املفردة  إيقاع النفس مناسبات بني" والثاين"التصور وذلك مبعاونة إستعماهلا للخيال والوهم  مبادئ
بنفسه أخذته وما كان ليس كذلك تركته إىل  ف فيها بسلب أو إجياب بيناعلى مثل سلب وإجياب فما كان التألي

التجريبية وهو أن يوجد باحلس حمموالً الزم احلكم ملوضوع لزوم  حتصيل املقدمات" والثالث"مصادفة الواسطة 
وليس   مناف لهمنافياً له أو تالياً موجب االتصال أو مسلوبه أو موجب العناد أو مسلوبه غري االجياب أو السلب أو

أن يتبني أن من طبيعة هذا  ذلك يف بعض األحايني دون بعض وال على املساواة بل دائماً حىت تسكن النفس إىل
أن يلزم هذا املقدم أو ينافيه لذاته ال باالتفاق فيكون   والتايل-احملمول أن تكون فيه هذه النسبة إىل هذا املوضوع
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  وأما القياس فألنه لو كان إتفاقياً ملا وجد-ما احلس فألجل مشاهدة ذلكأ-وقياس  ذلك إعتقاداً حاصالً من حس

الحساسنا ذلك كثرياً وبقياسنا أنه  دائماً أو يف أكثر األمر وهذا كاحلكم منا أن السقمونيا مسهل للصفراء بطبيعته
 -التصديق ا لشدة التواتراألخبار اليت يقع " والرابع"األحايني  لو كان ال عن الطبع بل عن االتفاق لوجد يف بعض

شيء  تستعني بالبدن لتحصيل هذه املبادئ للتصور مث إذا حصلتها رجعت إىل ذاا فإن عرض هلا فالنفس االنسانية
تشغلها فال حتتاج إليها بعد ذلك يف  من القوى اليت دوا بأن يشتغل به شغلتها عن فعلها أو أضرت بفعلها إذا مل

إىل أن تعاود القوى اخليالية مرة أخرى القتناص مبدأ غري الذي  تاج النفس فيها خاصةخاص فعلها إال يف أمور حت
  وهذا يقع يف االبتداء كثرياً وال يقع بعده إال قليالً وأما إذا استكملت النفس-خيال حصل أو معاونه بإحضار

البدنية صارفة هلا عن   القوىوقويت فإا تنفرد بأفاعيلها على االطالق وتكون القوى احلسية واخليالية وسائر
ا إىل مقصد ما فإذا وصل إليه مث إن عرض من   ومثال هذا أن االنسان قد حيتاج إىل ذاته وآالت يتوصل-فعلها

 مث إن الرباهني اليت أقمناها على أن حمل املعقوالت -السبب املوصل بعينه عائقاً األسباب ما حيمله على مفارقته صار
النفس بذاا   ليس جبسم وال هي قوة يف جسم فقد كفتنا مؤونة االستشهاد على صحة قيامالنفس الناطقة أعين

 .مستغنية عن البدن إال أنا نستشهد لذلك أيضاً من فعلها

 فصل يف إثبات حدوث النفس

   
و تكون الذوات أ األنفس االنسانية متفقة يف النوع واملعىن فإن وجدت قبل البدن فإما أن تكون متكثرة ونقول إن

ما يتبني فمحال أن تكون قد وجدت قبل   وحمال أن تكون ذوات متكثرة وأن تكون ذاتاً واحدة على- ذاتاً واحدة
-البدن فنبدأ ببيان إستحالة تكثرها بالعدد فنقول إن مغايرة األنفس قبل األبدان بعضها لبعض إما أن يكون من  

على  ىل العنصر واملادة متكثرة باألمكنة اليت تشتمل كل مادةوإما أن يكون من جهة النسبة إ جهة املاهية والصورة
القامسة ملادا وليست متغايرة   والعلل- جهة منها واألزمنة اليت ختتص كل نفس بواحد منها يف حدوثها يف مادا

وهذا - باالختصاص تتغاير من جهة قابل املاهية أو املنسوب إليه املاهية باملاهية والصورة ألن صورا واحدة فإذاً إمنا
-هو البدن واملاهية ال تقبل إختالفاً  وأما قبل البدن فالنفس جمرد ماهية فقط فليس ميكن أن تغاير نفس نفساً بالعدد 

معان فقط فتكثر نوعياا إمنا هو باحلوامل والقوابل  ذاتياً وهذا مطلق يف كل شيء فإن األشياء اليت ذواا
  وإذا كانت جمردة أصالً مل تفترق مبا قلنا فمحال أن يكون-ليها وإىل أزمنتها فقط إ واملنفعالت عنها أو بنسبة ما

 فأقول وال جيوز أن -بالعدد بينها مغايرة وتكاثر فقد بطل وأن تكون األنفس قبل دخوهلا األبدان متكثرة الذات
نا قسمي تلك النفس  فأما أن يكو-البدنني نفسان تكون واحدة الذات بالعدد ألنه إذا حصل بدنان حصل يف

 وهذا ظاهر البطالن باألصول املتقررة يف -له عظم وحجم منقسماً بالقوة الواحدة فيكون الشيء الواحد الذي ليس
-الطبيعيات أبطاله فقد صح  وإما أن تكون النفس الواحدة بالعدد يف بدنني وهذا ال حيتاج أيضاً إىل كثري تكلف يف 

البدن احلادث مملكتها وآلتها ويكون يف هيئة  بدن الصاحل الستعماهلا إياه ويكونإذاً أن النفس حتدث كلما حيدث ال
الذي استحق حدوثها من املبادئ األولية نزاع طبيعي إىل االشتغال به  جوهر النفس احلادثة مع بدن ما ذلك البدن
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بواسطته فالبد أا  بالطبع إالواالهتمام بأحوله واالجنذاب إليه خيصها به ويصرفها عن كل األجسام غريه  واستعماله
به شخصاً وتلك اهليئات تكون مقتضية  إذا وجدت متشخصة فإن مبدأ تشخيصها يلحق ا من اهليئات ما تتعني

لآلخر وإن خفي علينا تلك احلال وتلك املناسبة وتكون مبادئ  الختصاصها بذلك البدن ومناسبة لصلوح أحدمها
واحد  يد فيه بالطبع ال بواسطته وأما بعد مفارقة البدن فإن األنفس قد وجد كلبواسطته وتز االستكمال متوقعة هلا

هيئاا اليت حبسب أبداا املختلفة  منها ذاتاً منفردة باختالف موادها اليت كانت وباختالف أزمنة حدوثها واختالف
 .ال حمالة بأحواهلا

 فصل يف أن النفس ال متوت مبوت البدن

  وال تقبل الفساد

   
كل شيء يفسد بفساد  أا ال متوت مبوت البدن وال تقبل الفساد أصالً أما أا ال متوت مبوت البدن فألن نقولو

التعلق فإما أن يكون تعلقه به تعلق املكافئ يف  شيء آخر فهو متعلق به نوعاً من التعلق وكل متعلق بشيء نوعاً من
 وإما أن يكون تعلقه به تعلق املتقدم عليه يف الوجود -  الوجوداملتأخر عنه يف الوجود وإما أن يكون تعلقه به تعلق

أمر ذايت له ال   فإن كان تعلق النفس بالبدن تعلق املكافئ يف الوجود وذلك-قبله بالذات ال بالزمان الذي هو
 وإن كان -جبوهر لكنهما جوهران عارض فكل واحد منهما مضاف الذات إىل صاحبه، فليس ال النفس وال البدن

العارض اآلخر من االضافة ومل تفسد الذات بفساده وإن كان  لك األمر عرضياً ال ذاتياً فإن فسد أحدمها بطلذ
 يف الوجود فالبدن علة للنفس يف الوجود حينئذ والعلل أربع فإما أن يكون البدن علة تعلقه به تعلق املتأخر عنه

كالعناصر لألبدان أو بسبيل البساطة  ة هلا بسبيل التركيب وإما أن يكون علة قابلي-فاعلية للنفس معطية هلا الوجود
يكون علة كمالية وحمال أن يكون علة فاعلية فإن اجلسم مبا   وإما أن- وإما أن يكون علة صورية-كالنحاس للصنم

 ىوإمنا يفعل بقواه ولو كان يفعل بذاته ال بقواه لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل مث القو هو جسم ال يفعل شيئاً
باملواد وجود ذات قائمة  اجلسمانية كلها إما أعراض وأما صور مادية وحمال أن تفيد األعراض أو الصور القائمة

قابلية فقد بينا وبرهنا أن النفس ليست منطبعة يف  بنفسها ال يف مادة ووجود جوهر مطلق وحمال أيضاً أن يكون علة
 بصورة النفس ال حبسب البساطة وال على سبيل التركيب بأن إذاً البدن متصوراً البدن بوجه من الوجوه فال يكون

يكون علة صورية   وحمال أن- أجزاء من أجزاء البدن تتركب ومتتزج تركيباً ومزاجاً ما فتنطبع فيها النفس يكون
عم  ن-النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية للنفس أو كمالية فإن األوىل أن يكون األمر بالعكس فإذاً ليس تعلق

حدثت مادة بدن يصلح أن يكون آلة النفس ومملكة هلا أحدثت العلل  البدن واملزاج علة بالعرض للنفس فإنه إذا
  وحدث عنها ذلك ألن أحداثها بال سبب خمصص أحداث واحدة دون واحدة حمال ومع-اجلزئية املفارقة النفس

من أن تتقدمه مادة يكون فيها  كل كائن بعد ما مل يكنذلك ميتنع وقوع الكثرة فيها بالعدد ملا قد بيناه وألنه البد ل
األخرى وألنه لو كان جيوز أيضاً أن تكون النفس اجلزئية حتدث ومل  يؤ قبوله أو يؤ لنسبته إليه كما تبني يف العلوم



 108    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

لنسبة ل تستكمل وتفعل لكانت معطلة الوجود وال شيء معطل يف الطبيعة ولكن إذا حدث التهيؤ حيدث هلا آلة ا
إذا وجب حدوث شيء مع حدوث  واالستعداد لآللة يلزم حينئذ أن حيدث من العلل املفارقة شيء هو النفس وليس

 وقد حتدث أمور - الشيء قائمة بذلك الشيء وفيه  إمنا يكون ذلك إذا كانت ذات-شيء جيب أن يبطل مع بطالنه
ا غري قائمة فيها وخصوصاً إذا كان مفيد الوجود هلا األمور إذا كانت ذوا عن أمور وتبطل هذه األمور وتبقى تلك

وال قوة يف  غري الذي إمنا يأ أفادة وجودها مع وجوده ومفيد وجود النفس شيء غري جسم كما بينا شيئاً آخر
البدن حيصل وقت استحقاقه  جسم بل هو ال حمالة جوهر آخر غري جسم فإذا كان وجوده من ذلك الشيء ومن

علة له إال بالعرض فال جيوز إذاً أن يقال إن التعلق   له تعلق يف نفس الوجود بالبدن وال البدنللوجود فقط فليس
 وأما القسم الثالث مما كنا ذكرنا -اجلسم متقدماً تقدم العلية بالذات على النفس بينهما على حنو يوجب أن يكون

التقدم مع ذلك زمانياً  فأما أن يكون. داالبتدا وهو أن يكون تعلق النفس باجلسم تعلق املتقدم يف الوجو يف
يكون التقدم يف الذات ال يف الزمان ألنه يف الزمان ال  وأما أن. فيستحيل أن يتعلق وجوده به وقد تقدمه يف الزمان

هو أن تكون الذات املتقدمة كلما توجد يلزم أن يستفاد عنها ذات املتأخر يف  يفارقه وهذا النحو من التقدم
املتأخر أوجب عدم  ئذ ال يوجد هذا املتقدم يف الوجود إذا فرض املتأخر قد عدم ال أن فرض عدموحين .الوجود

بالطبع للمتقدم ما أعدمه فحينئذ عدم املتأخر  املتقدم ولكن ألن املتأخر ال جيوز أن يكون عدم إال وقد عرض أوالً
 ألنه إمنا افترض املتأخر معدوماً بعد أن ولكن فرض عدم املتقدم نفسه فليس فرض عدم املتأخر يوجب عدم املتقدم

 وإذا كان كذلك فيجب أن يكون السبب املعدم يعرض يف جوهر النفس فيفسد. عدم يف نفسه عرض للمتقدم أن

    معه البدن وأن ال يكون البتة البدن

النفس تتعلق  خيصه لكن فساد البدن يكون بسبب خيصه من تغري املزاج أو التراكيب فباطل أن تكون يفسد بسبب
وإذا كان األمر على . إذاً بينهما هذا التعلق بالبدن تعلق املتقدم بالذات مث يفسد البدن البتة بسبب يف نفسه فليس

ال تعلق للنفس يف الوجود بالبدن بل تعلقه يف الوجود باملبادئ األخر اليت  هذا فقد بطل أحناء التعلق كلها وبقي أن
وذلك أن كل   فأقول أن سبباً آخر ال يعدم النفس البتة-ا ال تقبل الفساد أصالً وأما أ-وال تبطل ال تستحيل

يبقى وحمال أن يكون من جهة واحدة  شيء من شأنه أن يفسد بسبب ما ففيه قوة أن يفسد وقبل الفساد فيه فعل أن
 -وة مغاير ملعىن الفعلللفساد ليس لعلة أن يبقى فإن معىن الق يف شيء واحد قوة أن يفسد وفعل أن يبقى بل يؤه

ألمرين خمتلفني  مغايرة إلضافة هذا الفعل ألن إضافة ذلك إىل الفساد وإضافة هذا إىل البقاء فإذاً وإضافة هذه القوة
البسيطة اليت هي قائمة يف املركبة جيوز أن جيتمع   فنقول إن األشياء املركبة واألشياء- يف الشيء يوجد هذان املعنيان

-ى وقوة أن يفسدفيها فعل أن يبق  -وأما يف األشياء البسيطة املفارقة الذات فال جيوز أن جيتمع هذان األمران 

شيء يبقى وله   وذلك ألن كل-بوجه آخر مطلق أنه ال جيوز أن جيتمع يف شيء أحدي الذات هذان املعنيان وأقول
كن واجباً كان ممكناً واإلمكان هو مل ي  وإذا-قوة أن يفسد فله قوة أيضاً أن يبقى ألن بقاءه ليس بواجب ضروري

 -يبقى وفعل أن يبقى ال حمالة ليس هو قوة أن يبقى منه وهذا بني طبيعة القوة فإذاً يكون له يف جوهره قوة أن

بالفعل بل  يبقى منه أمر يعرض للشيء الذي له قوة أن يبقى منه فتلك القوة ال تكون لذات ما فيكون إذاً فعل أن
تكون ذاته مركبة من شيء إذا وجد  اته أن يبقى بالفعل ال أنه حقيقة ذاته فيلزم من هذا أنللشيء الذي يعرض لذ
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شيء ومن شيء حصل له هذا الفعل ويف طباعه قوته وهو  له كان به ذاته موجوداً بالفعل وهو الصورة يف كل
ن كانت مركبة فلنترك  فلم تقبل الفساد وإ-مطلقة مل تنقسم إىل مادة وصورة فإن كانت النفس بسيطة. مادته

تلك املادة إما أن  ولننظر يف اجلوهر الذي هو مادته ولنصرف القول إىل نفس مادته ولنتكلم فيها ونقول إن املركب
يبطل الشيء الذي هو اجلوهر والسنخ وكالمنا يف  تنقسم هكذا دائماً ويثبت الكالم دائماً وهذا حمال وإما أن ال

 فبني أن كل شيء هو بسيط غري -شيء جمتمع منه ومن شيء آخر صل ال يفهذا الشيء الذي هو السنخ واأل
فهو غري جمتمع فيه فعل أن يبقى وقوة أن يعدم بالقياس إىل ذاته فإن كانت فيه  مركب أو هو أصل مركب وسنخه

 فبني -دمقوة أن يع يعدم فمحال أن يكون فيه فعل أن يبقى وإذا كان فيه فعل أن يبقى وأن يوجد فليس فيه قوة أن
فإن الفاسد منها هو املركب اتمع وقوة أن   وأما الكائنات اليت تفسد-إذا أن جوهر النفس ليس فيه قوة أن يفسد

املركب واحد بل يف املادة اليت هي بالقوة قابلة كال الضدين فليس إذاً يف  تفسد وأن تبقى ليس يف املعىن الذي به
باقية ال بقوة تستعد ا   أن يفسد فلم جيتمعا فيه وأما املادة فإما أن تكوناملركب ال قوة أن يبقى وال قوة الفاسد

وليس هلا قوة أن تفسد بل قوة أن تفسد لشيء آخر فيها  وإما أن تكون باقية بقوة ا تبقى. للبقاء كما يظن قوم
 يوجب أن كل كائن فاسد فإن قوة فسادها هو للمادة ال يف جوهرها والربهان الذي حيدث والبسائط اليت يف املادة

أن تبقى فيه هذه  تناهي قويت البقاء والبطالن إمنا يوجب فيما كونه من مادة وصورة ويكون يف املادة قوة من جهة
 . وهذا ما أردناه-وإىل هذا سقنا كالمنا-تفسد  الصورة وقوة أن تفسد هي فيه مما فقد بان إذاً أن النفس البتة ال

   

 لتناسخفصل يف بطالن القول با

يؤ األبدان على أن يؤ األبدان يوجب أن يقتضي وجود النفس  وقد أوضحنا أن األنفس إمنا حدثت وتكثرت مع
 وظهر من ذلك أن هذا ال يكون على سبيل االتفاق والبخت حىت يكون ليس وجود النفس هلا من العلل املفارقة

بدن فحينئذ ال يكون  ن يوجد نفس واتفق أن وجد معهاحلادثة الستحقاق هذا املزاج نفساً تدبره حادثة ولكن كا
هي أوالً مث العرضية فإذا كان كذلك فكل بدن  وقد عرفنا أن العلل الذاتية: للتكثر علة ذاتية البتة بل عرضية

بدن يستحقه وبدن ال يستحقه إذ أشخاص األنواع ال ختتلف يف  يستحق مع حدوث مزاجه حدوث نفس له وليس
- تتقوماألمور اليت ا  فإذا فرضنا نفساً تناسختها أبدان وكل بدن فإنه ذاته يستحق نفساً حتدث له وتتعلق به 

االنطباع فيه كما قلنا بل   مث العالقة بني النفس والبدن ليس هي على سبيل-فيكون البدن الواحد فيه نفسان معاً
النفس وكل حيوان فإنه يستشعر نفسه البدن عن تلك  عالقة االشتغال به حىت تشعر النفس بذلك البدن وينفعل

فإن كان هناك نفس أخرى ال يشعر احليوان ا وال هي بنفسها وال تشتغل بالبدن  نفساً واحدة هي املصرفة واملدبرة
-عالقة مع البدن ألن العالقة مل تكن إال ذا النحو فال يكون تناسخ بوجه من الوجوه فلس هلا وذا املقدار ملن  

 .ر كفاية بعدان فيه كالماً طويالًأراد االختصا

 فصل يف وحدة النفس
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للحس  النفس ذات واحدة وهلا قوى كثرية ولو كان قوي النفس ال جتتمع عند ذات واحدة بل يكون ونقول إن

احلس إذا ورد عليه شيء  مبدأ على حدة وللغضب مبدأ على حدة ولكل واحدة من األخرى مبدأ على حدة لكان
 فتكون -اليت ا تغضب عن بعضها حبس وتتخيل ك املعىن على الغضب أو الشهوة فتكون القوةفإما أن نرد ذل

 أو يكون قد اجتمع اإلحساس والغضب يف قوة واحدة فال يكون -األجناس القوة الواحدة تصدر عنها أفعال خمتلفة
فإما أن يكون   بعضها على بعض،قوتني ال جممع هلما بل ملا كانت هذه تشغل بعضها بعضاً ويرد تأثري إذا تفرقا يف

 وكلها تؤدي إليه -جيمع هذه القوى كل واحد منها من شأنه أن يستحيل باستحالة اآلخر أو يكون شيء واحد هو
قوة فعلها خاص بالشيء الذي قيل إنه قوة له وليس يصلح  فتقبل عن كلها ما يورده والقسم األول حمال ألن كل

هي قوة الغضب ال حتس وقوة احلس مبا هي قوة احلس ال تغضب فبقي القسم  كل قوة لكل فعل فقوة الغضب مبا
لكن   فإن قال قائل إن قوة الغضب ليس تنفعل عن الصورة احملسوسة-كلها تؤدي إىل مبدء واحد الثاين وهو أا

 عن هذا  فاجلواب-احملسوس احلس إذا أحس باحملسوس لزمه إنفعال قوة الغضب بالغضب وإن مل يكن ينفعل بصورة
أن ينفعل عنه ألن تأثريا وصل إليه منه وذلك  أن ال حمال وذلك أن قوة الغضب إذا انفعلت عن قوة احلس فإما

 وكلما انفعل عن احملسوس مبا هو حمسوس فهو -انفعل عن ذلك احملسوس التأثري هو تأثري ذلك احملسوس فيكون
 يكون الغضب من ذلك احملسوس، وقد فرض من ينفعل عنه ال من جهة ذلك احملسوس فال  وأما أن يكون-حاس
فيكون شيء واحد  احملسوس هذا خلف وأيضاً فإنا نقول إنا ملا أحسسنا بكذا غضبنا ويكون هذا كالماً حقاً ذلك

فإن كان جسم االنسان فإما . نفسه  وهذا الشيء الواحد إما أن يكون جسم االنسان أو-هو الذي أحس فغضب
يصح أن يكون مجلة أعضائه فإنه ال يدخل يف هذه اليد  ما أن يكون بعض أعضائه والأن يكون مجلة أعضائه وإ

عضوان من أعضائه هذا أحس وهذا غضب فإنه ال يكون حينئذ شيء واحد أحس  والرجل وال جيوز أيضاً أن يكون
إننا  ن قولناعضو واحد هو عند أصحاب هذا القول موضوع لألمرين مجيعاً فعسى أن احلق هو أ  وال أيضاً-فغضب

أحسسنا فغضبنا ليس أن هذا منا يف  أحسسنا فغضبنا معناه أن شيئاً منا أحس وشيئاً منا غضب لكن مراد القائل إنا
 فإما أن يكون هذا القول ذا املعىن -عرض له إن غضب شيئني بل أن الشيء الذي أدى إليه احلس هذا املعىن

 فإذا الذي يؤدي -ذي يغضب شيء واحد لكن هذا القول بني الصدقأن احلاس وال وإما أن يكون احلق هو. كاذباً
له مبا هو قوة  حمسوسة هو الذي يغضب وكونه ذه املرتلة وإن كان جسماً فليس له مبا هو جسم فهو إذاً إليه احلس

ين نفس فإذا ليس موضوع إجتماع هذ ا يصلح الجتماع هذين األمرين فيه وهذه القوة ليست طبيعية فهي إذاً
مبا هو طبيعي فبقي أن يكون اتمع نفساً بذاا أو جسماً  األمرين مجلة جسمنا وال عضوين منا وال عضواً واحداً

  فاتمع هو النفس ويكون ذلك النفس هو املبدأ هلذه القوى كلها وجيب أن-باحلقيقة من جهة ما هو ذو نفس

وأن يكون أوىل ما يتعلق بالبدن   عضو بال تعلق قوة نفسانية بهيكون تعلقه بأي عضو يتولد فيه احلياة فمحال أن حييا
بتعلق هذا املبدأ هو القلب ال حمالة وهذا الرأي خمالفة من  ال هذا املبدأ بل قوة حتدث بعده، وإذا كان كذلك فيجب

 نفس حساسةوفيه موضع شك وهو إنا جند القوى النباتية تكون يف النبات وال " أفالطون" الفيلسوف لرأي اآلهلي

غري متعلقة باآلخر والذي  وال نفس ناطقة ويكونان معاً يف احليوان وال نفس ناطقة فإذاً كل واحد منهما قوة أخرى
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 وكلما أمعنت -مينعها صرفية التضاد عن قبول احلياة جيب أن يعرف حىت ينحل به هذا الشك أن األجسام العنصرية
ي ال ضد له جعلت تقرب إىل شبه باألجسام السماوية فتستحق بذلك التوسط الذ يف هدم صرفية التضاد وردته إىل

للحياة حىت تبلغ الغاية  قوة حميية من املبدأ املفارق املدبر مث إذا ازدادت قرباً من التوسط إزدادت قبوالً القدر لقبول
ب الشبه من وجه ما املتضادين فتقبل جوهراً مقار اليت ال ميكن أن يكون أقرب منها إىل التوسط وأهدم للطرفني

السماوية واتصلت به فيكون حينئذ ما كان حيدث فيه قبل وجوده حيدث فيه منه  للجوهر املفارق كما قبلته اجلواهر
- ومثال هذا يف الطبيعيات أن تتوهم مكان اجلوهر املفارق ناراً بل مشساً-اجلوهر ومن هذا     ومكان البدن جرماً 

احليوانية إنارا له ومكان  وليكن مكان النفس النباتية تسخينها إياه ومكان النفسالنار وليكن كوماً ما  يتأثر عن
اجلسم املتأثر كالكوم إن كان ليس وضعه من ذلك املؤثر فيه   فنقول إن ذلك-النفس االنسانية إشتعاهلا فيه ناراً

ومل يقبل غري ذلك فإن كان ويشتعل شيء منه عنه ولكنه يكون وضعاً يقبل تسخينه  وضعاً يقبل إضاءته وإنارته
إستنارة قوية فإنه  وضعاً يقبل تسخينه ومع ذلك فهو مكشوف له أو مستشف أو على نسبة إليه يستنري عنه وضعه

مع ذلك املفارق لتسخينه فإن الشمس  يسخن عنه ويستضيء معاً فيكون الضوء الواقع فيه منه هو مبدأ أيضاً
من شأنه أن يشتعل عن املؤثر الذي من شأنه أن حيرق بقوته أو   وهناك ماتسخن بالشعاع مث إن كان االستعداد أشد

للتنوير  الشعلة جرماً شبيهاً باملفارق من وجه مث تلك الشعلة أيضاً تكون مع املفارق علة شعاعه إشتعل فحدثت
ني وحده أو ميكن أن يوجد التسخ والتسخني معاً ولو بقيت وحدها الستمر التنوير والتسخني ومع هذا فقد كان

يفيض عنه املتقدم وكان إذا اجتمعت اجلملة تصري حينئذ كل ما  التسخني والتنوير وحدمها وليس املتأخر عنهما مبدأ
 للمتقدم وفايضاً عنه املتقدم فهكذا فليتصور يف القوى النفسانية وقد وضح لنا من ذلك فرض متأخراً مبدأ أيضاً

 .جسمية وثها عن جسم بل عن جوهر هو صورة غري وليس حد-أيضاً أن وجود النفس مع البدن

 فصل يف االستدالل بأحوال النفس الناطقة

  على وجود العقل الفعال وشرحه بوجه ما

   
وذلك ألن الشيء ال  القوة النظرية يف االنسان أيضاً خترج من القوة إىل الفعل بإنارة جوهر هذا شأنه عليه فنقول إن

 فإذاً ههنا - الفعل الذي يفيده إياه هو صورة معقوالته بشيء يفيده الفعل ال بذاته وهذاخيرج من القوة إىل الفعل إال 
جوهر صور املعقوالت فذات هذا الشيء ال حمالة عنده صور املعقوالت وهذا  شيء يفيد النفس ويطبع فيها من

شيء هو جبوهره عقل  أو وقف عندبذاته عقل ولو كان بالقوة عقالً المتد األمر إىل غري اية وهذا حمال  الشيء إذاً
وكان يكفي وحده سبباً إلخراج العقول من  وكان هو السبب لكل ما هو بالقوة عقل يف أن يصري بالفعل عقالً

إىل العقول اليت بالقوة وخترج منها إىل الفعل عقالً فعاالً كما يسمى  القوة إىل الفعل وهذا الشيء يسمى بالقياس
 ويسمى العقل الكائن فيما -آخر إليه عقالً منفعالً أو يسمى اخليال بالقياس إليه عقالً منفعالًاهليوالين بالقياس  العقل

اليت هي بالقوة عقل وإىل املعقوالت اليت هي بالقوة معقوالت  بينهما عقالً مستفاداً ونسبة هذا الشيء إىل أنفسنا
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بالقوة   هي بالقوة مرئية فإا إذا اتصل باملرئياتاليت هي بالقوة رائية وإىل األلوان اليت نسبة الشمس إىل أبصارنا
فكذلك هذا العقل الفعال يفيض منه  منها ذلك األثر وهو الشعاع عادت مرئيات بالفعل وعاد البصر رائياً بالفعل

ل وكما معقولة لتجعلها معقولة بالفعل وجتعل العقل بالقوة عقالً بالفع قوة تسيح إىل األشياء املتخيلة اليت هي بالقوة
معقول وسبب  بذاا مبصرة وسبب ألن جتعل املبصر بالقوة مبصراً بالفعل فكذلك هذا اجلوهر هو بذاته أن الشمس

هو بذاته معقول هو بذاته عقل فإن  ألن جيعل سائر املعقوالت اليت هي بالقوة معقولة بالفعل لكن الشيء الذي
 وهذا -ملادة وخصوصاً إذا كانت جمردة بذاا ال بغريهاا الشيء الذي هو بذاته معقول هو الصورة اردة عن

 .فإذاً هذا الشيء هو معقول بذاته أبداً بالفعل وعقل بالفعل الشيء هو العقل بالفعل أيضاً

 .مث قسم اآلهليات" فهرس الطبيعيات"ويليه  مت قسم الطبيعيات

  القسم الثالث

 يف اإلهليات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ىل من آهليات كتاب النجاةاملقالة األو

فنقول إن كل واحد من علوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات فإمنا يفحص عن  نريد أن حنصر جوامع العلم اآلهلي
ولواحقه  املوجودات وكذلك سائر العلوم اجلزئية وليس لشيء منها النظر يف أحوال املوجود املطلق حال بعض

ومباديه وألن اآلله تعاىل على ما اتفقت عليه   أمر املوجود املطلق اليت له بذاتهومباديه فظاهر أن ههنا علماً باحثاً من
وجود معلول آخر بل هو مبدأ للوجود املعلول على االطالق فال حمالة  اآلراء كلها ليس مبدأ ملوجود معلول دون

منه سائر  يل إىل حيث تبتدئهو هذا العلم فهذا العلم يبحث عن املوجود املطلق وينتهي يف التفص أن العلم اآلهلي
 .العلوم فيكون يف هذا العلم بيان مبادئ سائر العلوم اجلزئية

 فصل يف مساوقة الواحد للموجود

  باعتبار ما وأنه بذلك يستحق ملوضوعية هذا العلم

 حد قدقولنا إنه موجود فيصح أن يقال له واحد حىت أن الكثرة مع بعدها عن طباع الوا وملا كان كل ما يصح عليه

-يقال هلا كثرة واحدة فبني أن هلذا العلم النظر يف الواحد ولواحقه مبا هو واحد وهلذا العلم النظر يف الكثرة أيضاً  
 .ولواحقها

 فصل يف بيان األعراض الذاتية والغريبة
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 أن يصري حيتاج الشيء يف حلوقها له إىل أن تلحق شيئاً آخر قبله أو إىل ولواحق الشيء من جهة ما هو هو ما ليس
 وأما -بذاته فتلحقه بعده فإن الذكورة واألنوثة واملصري من موضع إىل موضع باالختيار هو للحيوان شيئاً آخر

 وأما احلس والتغذي والنطق -هو جسم التحيز والتمكن واحلركة والسكون فذلك له ال بأنه حيوان بل ذلك له مبا
لواحق اليت تلحق الشيء من جهة ما هو هو ما هو أخص منه ال فهي له بتوسط أنه حيوان ونام وإنسان ومن هذه

 وبالفصول ينقسم الشيء إىل أنواعه -هي أخص منه فمنها فصول ومنها أعراض ومنها ما ليس أخص منه واليت
 ."أي إىل أحواله املختلفة"ينقسم إىل اختالف حاالته  وباألعراض

 فصل يف بيان أقسام املوجود وأقسام الواحد

   
-املوجود إىل املقوالت يشبه االنقسام بالفصول وإن مل يكن كذلك وانقسامه إىل القوة وانقسام  -والفعل 

- واملعلول- والعلة- والناقص- والتام- واحملدث-  والكثري والقدمي-والواحد وما جيري جمراها يشبه االنقسام  
 وكذلك أيضاً للواحد أشياء - صنافكأا فصول عرضية أو أ بالعوارض فتكون املقوالت كأا أنواع وتلك األخر

  والواحد- الواحد باجلنس-تقوم مقام األصناف واللواحق وأنواع الواحد وجه التوسع تقوم مقام األنواع وأشياء

 - واملطابقة- املساواة واملشاة  ولواحقه- والواحد بالعرض والواحد باملشاركة يف النسبة والواحد بالعدد-بالنوع

 -مقابالت لتلك ولواحقه الغريية واملقابلة والالمشاة  وأنواع الكثري- واهلوهو-لة واملشاك-واانسة

- والالجمانسة- والالمساواة  فينبغي أن حنقق أحوال هذه وحدودها ومباديها وما الذي يعرض هلا -والالمشاكلة 
-بالذات صورته تقوم  شرح له بلفنقول إن املوجود ال ميكن أن يشرح بغري االسم ألنه مبدأ أول لكل شرح فال  

أردنا حتقيق اجلوهر احتجنا أن   وإذا- وهو ينقسم حنواً من القسمة إىل جوهر وعرض-يف النفس بال توسط شيء
ذات كل واحد منهما جمامعة لألخرى بأسرها كاحلال يف   فنقول إذا اجتمع ذاتان مث مل تكن-نقدم أمامه مقدمات

  الوتد غري جمامع لشيء من احلائط بل إمنا جيامعه ببسيطه فقط وإذا مل يكونافداخل الوتد واحلائط فإما وإن اجتمعا

أحدمها ثابتاً حباله مع مفارقة  كالوتد واحلائط بل كان كل واحد منهما يوجد شائعاً جبميع ذاته يف اآلخر مث إن كان
ه فإن الثابت واملستفيد لذلك موصوفاً بصفة واآلخر مستفيداً ل اآلخر وكان أحدمها مفيداً ملعىن به يصري اجلميع

موضوعاً له،  يسمى حاالً فيه مث إذا كان احملل مستغنياً عنه من قوامه عن احلال منه فإمنا نسميه  واآلخر-يسمى حمالً
مل يكن يف موضوع فهو جوهر وكل ذات  وإن مل يكن مستغنياً عنه مل نسمه موضوعاً بل رمبا مسيناه هيوىل وكل ذات

احملل ويكون مع ذلك جوهراً أعين ال يف موضوع إذا كان  وقد يكون الشيء يف. فهو عرضقوامها يف موضوع 
فقد  وأما إثباته. متقوماً به ليس متقوماً بذاته مث يكون مع هذا مقوماً له ونسميه صورة احملل القريب الذي هو فيه

يكون يف حمل ال يستغىن يف   أويأتينا من بعد وكل جوهر ليس يف موضوع فال خيلو إما أن ال يكون يف حمل أصالً
عنه ذلك احملل فإنا نسميه صورة مادية وإن مل يكن يف  القوام عنه ذلك احملل فإن كان يف حمل ال يستغىن يف القوام

اهليوىل  بنفسه ال تركيب فيه أو ال يكون فإن كان حمالً بنفسه ال تركيب فيه فإنا نسميه حمل أصالً فإما أن يكون حمالً
صورة جسمية وإما أن ال يكون وحنن   وإن مل يكن فإما أن يكون مركباً مثل أجسامنا املركبة من مادة ومن.املطلقة
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الشيء يف حمل هو موضوع فإنا نسميه عرضاً ومادة الصورة  نسميه صورة مفارقة كالعقل والنفس وأما إذا كان
نت حينئذ غري ذات كم البتة وكانت غري اجلسمية ولو كانت خلواً عن األقطار لكا اجلسمية ال ختلو عن الصورة

فما كان ميكن أن حيلها  الذات بل متأبية عليه أي ومل يكن يف قوا أن تتجزئ ذاا حىت تكون جوهراً مفارقاً متجزئة
 .للطبيعيات مقدار ألن غري املتجزئ ال يطابق املتجزئ وهذا مبدأ

 فصل يف إثبات املادة

  وبيان ماهية الصورة اجلسمية

   
جيب أن يكون يف كل  املعىن شرحاً فنقول إن اجلسم ليس هو جسماً بان فيه بالفعل أبعاداً ثالثة فإنه ليس ونزيد هذا

ال قطع فيه بالفعل البتة واخلطوط والنقط  جسم نقط أو خطوط بالفعل ألنه ميكن أن يكون اجلسم جسماً وهو كرة
طراف متعينة دون غريها اللهم إال أن تعرض مع شرط زائد متعينة من أ قطوع وليس جيب أن تكون أبعاد ثالثة فيه

  وأما السطح فليس هو داخالً يف حد اجلسم من حيث هو جسم بل من حيث هو-حترك أو مماسة على اجلسم مثل

يعقل ماهية اجلسم وحقيقته  وليس التناهي داخالً يف ماهية اجلسم بل هو من اللواحق اليت تلزمه ويصح أن. متناه
بالربهان والنظر بل اجلسم إمنا هو جسم ألنه حبيث يصح أن   يف النفس دون أن يعقل متناهياً بل إمنا يعرفويستثبت

 واحد منها قائم على اآلخر وال ميكن أن تكون فوق ثالثة فالذي يفرض أوالً هو الطول يفرض فيه أبعاد ثالثة كل

فاجلسم من حيث هو هكذا هو  العمق وليس ميكن غريهوالقائم عليه هو العرض والقائم عليهما يف احلد املشترك هو 
. املتجددة اليت تقع فيه فليست صورة له بل هي من باب الكم جسم وهذا املعىن منه هو صورة اجلسمية وأما األبعاد

 وله مع ذلك أبعاد يتحدد ا اياته وشكله وال جيب أن. صورة جسمانية ال تزول عنه وهي لواحق ال مقومات وله

ممتد مفروض كان فيه   شيء منها له بل مع كل شكل يتجدد عليه يبطل كل بعد متحدد كان فيه وكل مقداريثبت
األبعاد املتجددة الزمة ال تفارق مالزمة أشكاهلا  فإذاً هذا غري األول لكنه رمبا اتفق يف بعض األجسام أن تكون هذه

مة الشكل ال يدل على أنه داخل يف حتديد به الشكل وكما أن مالز وكما أن الشكل الحق فكذلك ما يتجدد
أو  هذه األبعاد املتحددة واملعىن األول هو الصورة اجلسمية وهو موضوع لصناعة الطبيعيني جسميته كذلك مالزمة

لصناعة التعامليني أو داخل يف  داخل يف موضوعها واملعىن الثاين هو اجلسم الذي هو من مقولة الكم وهو موضوع
فإن ذاك يقوم يف مادة . بذاته وال املعىن األول أيضاً ض للجواهر اجلسمانية وليس هو مما يقومموضوعها وهو عار

فنقول إن األبعاد والصورة اجلسمية ال بد هلا من موضوع أو . وهذا عارض وهذا يف موضوع أي إن ذلك صورة
املوصوف ا  واملوضوع. وجد وتعدماليت هي من مقولة الكم فأمرها ظاهر فإا قد ت" أما األبعاد" هيويل تقوم فيه

الصورة اجلسمية فألا إما أن تكون  وأما. ثابت فإنه ال يثبت شيء موجود منها مع تغري الشكل واملوضوع واحد
فإن كانت نفس االتصال . ال توجد هي إال واالتصال الزم هلا نفس االتصال أو تكون طبيعة يلزمها االتصال حىت

 ينفصل فيكون هناك ال حمالة شيء هو بالقوة كالمها فليس ذات االتصال مبا هو اتصال مث. فقد يكون اجلسم متصالً
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فإذاً شيء غري االتصال هو  قابل لالنفصال ألن قابل االتصال ال يعدم عند االنفصال واالتصال يعدم عند االنفصال
وال أيضاً طبيعة يلزمها االتصال . صالبالقوة قابالً لالنف قابل لالنفصال وهو بعينه قابل االتصال فليس االتصال هو

للصورة  جوهراً غري الصورة اجلسمية هو الذي يعرض له االنفصال واالتصال معاً وهو مقارن فظاهر أن ههنا. لذاا
 .أو يلزمه من االتصال اجلسماين اجلسمية وهو الذي يقبل االحتاد بصورة اجلسمية فيصري جسماً واحداً مبا يقومه

 ورة اجلسمية مقارنة للمادةفصل يف أن الص

  يف مجيع األجسام عموماً

ختتلف فال جيوز أن يكون بعضها قائماً يف املادة وبعضها غري قائم  فإذاً الصورة اجلسمية مبا هي الصورة اجلسمية ال
نفس  احملال أن تكون طبيعة ال اختالف فيها من جهة ما هي تلك الطبيعة ويعرض هلا اختالف يف فيها فإنه من

يكون قائماً يف مادة أو غري  وجودها ألن كوا ذلك الواحد متفق وأيضاً فإن وجودها ذلك الواحد ال خيلو إما أن
أن يكون بعضه قائماً فيها وبعضه ليس ألن االعتبار إمنا  قائم يف مادة أو بعضه قائماً فيها وبعضه غري قائم وحمال

ي أن يكون ذلك الواحد إما كله غري قائم فيها أو كله قائم واحد غري خمتلف فبق تناول ذلك الوجود من حيث هو
 .ولكن ليس كله غري قائم فيها فبقي أن يكون كله قائماً فيها فيها

 فصل يف أن املادة ال تتجرد عن الصورة

   
فارقت الصورة  تلك املادة أيضاً ال جيوز أن تفارق الصورة اجلسمية وتقوم موجودة بالفعل ألا إن ونقول أن

أو ال يكون فإن كان هلا وضع وحيز وكان  اجلسمية فال خيلو إما أن يكون هلا وضع وحيز يف الوجود الذي هلا حينئذ
فرضت ال مقدار هلا هذا خلف وان مل ميكن أن تنقسم وهلا وضع فيها  ميكن أن تنقسم فهي ال حمالة ذات مقدار وقد

انتهى إليها  أن تكون منفردة الذات منحازا ألن خطاً إذاوميكن أن ينتهي إليها خط وال ميكن  يل ال حمالة نقطة
مث ال خيلو إما أن تباين النقطتان عن  القاها بنقطة أخرى غريها مث إن القاها خط آخر القاها بنقطة أخرى غريها

 تكون تنقسم بينهما وقد فرضت غري منقسمة وإما أن" ال تتالقيان اليت تالقيها إثنتان"جنبتيها فتكون املتوسطة 
فذاتامها  وبتالقيهما تكون ذاا سارية يف ذات كل واحد منهما وذاا منحازة عن اخلطني النقطتان تتالقيان

فيكون . وفرضنامها ايتيهما هذا خلف منحازتان منقطعتان عن اخلطني فللخطني نقطتان غري األوليتني مها ايتامها
فيكون نقطة لكن النقطة توجد قائمة يف جسم ويف مادة ال مادة  طإذاً ذلك اجلوهر غري منحاز منفرد بل طرفاً للخ

 اجلوهر ال وضع له وال إشارة بل هو كاجلواهر املعقولة مل خيل إما أن حيل فيه املقدار  وأما إذا كان هذا-اجلسم

كون قد صادفه املقدار إليه ي فإن حل فيه املقدار دفعة ففي آن انضياف. واحملصل دفعة أو يتحرك إليه على االتصال
احليز الذي هو فيه فيكون ذلك اجلوهر متحيزاً إال أنه  املقدار حيث إنضاف إليه فيكون ال حمالة صادفه وهو يف

وال جيوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة مع . فرض غري متحيز البتة هذا خلف عساه أن ال يكون حمسوساً وقد



 116    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

ألن املقدار ال دفعة بل   وأما إن كان قبوله للمقدار- يف حيز خمصوصاملقدار ألن املقدار ال يوافيه إال وهو قبول
جهات فهو ذو وضع وحيز فيكون ذلك اجلوهر  وكل ما له. على انبساط وكل ما من شأنه أن ينبسط فله جهات

والذي أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة اجلسمية فممتنع أن  ذا وضع وقيل ال وضع له وال حيز هذا خلف
أن وجود  تقبل الكم وتساويه فبني أن املادة ال تبقى مفارقة بل وجودها وجود قابل ال غري كما وجد الفعل بالفعلي

قابل فتكون دائماً قابلة للشيء وإما  وأيضاً فإا ال ختلو إما أن يكون وجودها وجود. العرض وجود مقبول ال غري
ها اخلاص املتقوم غري ذات كم وقد قامت غري ذات كم بوجود  مث تقبل فتكون-أن يكون هلا وجود خاص متقوم
 وقد تقومت جوهراً يف نفسها غري ذي جزء: هلا وصري ذاا حبيث هلا بالقوة أجزاء فيكون املقدار اجلسماين عرض

يعرض له أن يبطل عنه ما  باعتبار نفسها البتة لعدمها االمتداد يف حد نفسها فيكون ما هو متقوم بأنه ال جزء له
 - صورة غري عارضة ا تكون واحدة بالقوة والفعل قوم به بالفعل لورود عارض عليه فتكون حينئذ للمادة منفردةيت

بالفعل فيكون بني األمرين شيء مشترك هو قابل لألمرين من شأنه أن  وصورة أخرى عارضة ا تكون غري واحدة
اآلن هذا  القوة القريبة اليت ال واسطة هلا فلنفرضقوته أن ينقسم ومرة يف قوته أن ينقسم أعين  يصري مرة ليس يف

يفارق الصورة اجلسمانية فليفارق كل  اجلوهر قد صار بالفعل اثنني وكل واحد منهما بالعدد غري اآلخر وحكمه أن
منهما جوهراً واحداً بالقوة والفعل ولنفرضه بعينه مل يقسم إال أنه  واحد منهما الصورة اجلسمانية فيبقى كل واحد

جوهراً  اجلسمانية حىت بقي جوهراً واحداً بالقوة والفعل فال خيلوا إما أن يكون هذا الذي بقي أزيل عنه الصورة
إما أن يكون ألن هذا بقي وذلك  فإن خالفه فال خيلو. وهو غري جسم بعينه مثل اجلزء الذي بقي كذلك أو خيالفه

فإن بقي . أو صورة ال توجد لذلك أو خيتلفان باملقدار  ولكن خيتص ذا كيفية-عدم أو بالعكس أو كالمها بقيا
 واحدة متشاة وإمنا أعدم أحدمها رفع الصورة اجلسمانية فيجب أن يعدم ذلك بعينه أحدمها وعدم اآلخر والطبيعة

 اجلسمانية مل حيدث مع هذه اآلخر وإن اختص ذا كيفية واحدة والطبيعة واحدة ومل حيدث حالة إال مفارقة الصورة

فإن قيل إن األولني ومها إثنان يتحدان فيصريان . كذلك احلالة إال ما يلزم هذه احلالة فيجب أن يكون حال اآلخر
 يتحد جوهران ألما إن احتدا وكل واحد منهما موجود فهما إثنان ال واحد وإن احتدوا فنقول من احملال أن: واحداً

وحدث شيء ثالث فهما غري  املوجود وإن عدما مجيعاً باالحتادأحدمها معدوم واآلخر موجود فاملعدوم كيف يتحد ب
    متحدين بل

إن اختلفا يف القدر   وأما-وكالمنا يف نفس املادة ال يف شيء ذى مادة. وبينهما وبني الثالث مادة مشتركة فاسدين
 بوجه من الوجوه  وأما إن مل خيتلفا-خلف فيجب أن يكونا وليس هلما صورة جسمانية وهلما صورة مقدارية هذا

فبقي أن املادة ال تتعرى عن . من كل جهة واحداً هذا خلف فيكون حينئذ حكم الشيء مع غريه وحكمه وحده
 .الصورة اجلسمية

 فصل يف إثبات التخلخل والتكاثف

   
قطر بعينه دون  اجلوهر إمنا صار كما مبقدار حله فليس بكم بذاته فليس جيب أن خيتص ذاته بقبول قطر وألن هذا
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أي مقدار جيوز وجوده له نسبة واحدة  وقدر دون قدر ونسبة ما هو غري متجزى يف ذاته بل إمنا يتجزى بغريه إىل
وهو يف الكل واجلزء واحد ألنه حمال أن يكون جزء " يفضل عليه وإال فله مقدار يف ذاته يطابق ما يساويه دون ما"

بالتخلخل  ني من هذا أنه ميكن أن تصغر املادة بالتكاثف وتكرباملقدار وليس له يف ذاته جزء فب منه يطابق جزأ من
املقدار وإن مل يتعني هلا مقدار  وهذا حمسوس بل جيب أن يكون تعني املقدار عليها بسبب يقتضي يف الوجود ذلك

 خارج الكم تابعاً لصورة أخرى يف املادة أو يكون لسبب من لذاا وذلك السبب ال خيلو إما أن يكون فيها فيكون
خيلو إما أن يوجب السبب ذلك التعني من غري أن يؤثر فيها أثراً آخر يتتبع الكم  فإن كان لسبب من خارج فال

ما لذلك السبب ال ألن   مث يتبعه الكم فإن كان تابعاً له أفاده مبقدار-األثر أو يكون ويفعل فيها أثراً آخر ذلك
فإذاً إمنا خيتلف حبسب . يف األحجام وهذا حمال تتساوى األجساماجلسم خيتص به لنسبته إىل استعداد معني واحد ف

غري نفس املواد فالكم يتبع ال حمالة أثراً ما يوجد يف املادة فريجع احلكم إىل  إختالف االستعدادات وهي تابعة ملعان
له حيزه اخلاص به مبا  وليس.  وأيضاً فإنه خيتص ال حمالة حبيز من األحياز-األول وهذا أيضاً مبدأ للطبيعيات القسم

 وهذا بني فإنه إما أن يكون - لصورة ما يف ذاته  وإال لكان كل جسم كذلك فهو إذاً ال حمالة خمتص به-هو جسم
فيكون لصورة ما صار كذلك ألنه مبا هو جسم قابل هلا وإما أن يكون  غري قابل للتشكيالت والتفصيالت كالفلك

ال توجد  فإذاً املادة اجلسمية. هو على إحدى الصور املذكورة يف الطبيعياتبعسر وأياماً كان ف قابلهما بسهولة أو
التوهم مفارقة هلا عدمت والصورة إما صورة  فاملادة إذاً إمنا تقوم بالفعل بالصورة فإذاً إذا أخذت يف. مفارقة للصور

ليت تفارقها املادة إىل عاقب فإن معقبها والصورة ا: وال ختلو املادة عن مثلها ال تفارق املادة وإما صورة تفارقها املادة
والواسطة يف التقومي أوىل  يستبقيها بتعقيب تلك الصور فتكون الصورة من جهة واسطة بني املادة واملستبقي به

املستبقي يف البقاء فإن كانت تقوم بالعلة املبقية للمادة بوساطتها   وهي العلة القريبة من-بتقومي ذاته مث يقوم به غريه
 وأما -أظهر فيها وإن كانت قائمة ال بتلك العلة بل بنفسها مث تقوم املادة ا فذلك. األوائل أوالً لقوام هلا منفا

إذاً إمنا خصصت ا لعلة أفادا إياها ولو كان هلا  مث املادة. الصورة اليت ال تفارق فال فضل للمادة عليها يف الثبات
  ولوال هذه الصورة لكانت إما أن- نية ذلك فإذاً تلك العلة إمنا تقيمها امادة جسما تلك الصورة لذاا لكان لكل

كانت فإذاً الصورة أقدم  متسك موجودة بصور أخرى أو تعدم فإذا مفيدها هذه الصورة يقيمها ا كما يف األوىل
 ألن جوهر الصورة وهو بالقوة وإمنا تصري بالفعل باملادة من اهليوىل فال جيوز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة

 حمله املادة فتكون املادة هي اليت يصلح فيها أن يقال هلا أا يف نفسها بالقوة تكون الفعل وبالفعل وما بالقوة

. بل بالعلة املفيدة إياها للهيوىل موجودة وأا بالفعل بالصورة والصورة وإن كانت ال تفارق اهليوىل لكن ال تتقوم ا

والعلة ال تتقوم باملعلول وال شيئان اثنان يتقوم أحدمها باآلخر فإن  وقد بينا أا علتها.  باهليوىلوكيف تتقوم الصورة
وبني الذي   ويبني ذلك الفرق بني الذي يتقوم به الشيء-يفيد اآلخر وجوده وقد بان استحالة هذا كل واحد منهما

كوا يف اهليوىل كما أن العلة ال توجد إال  هليوىل أو والصورة ال توجد إال يف هيوىل ال أن علة وجودها ا-ال يفارقه
 بل كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل وجد -املعلول أو كوا مع املعلول مع املعلول ال أن علة وجود العلة هي

ء شيئاً ذلك الشي املعلول ألن املعلول يكون معها كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم عنها
يفيده وهو مباين ومنه ما يفيده وهو مالق وإن مل يكن  مقارن لذاا وكأن ما يقوم شيئاً بالفعل ويفيده الوجود منه ما
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 .فبني ذا أن كل صورة توجد يف مادة جمسمة فبعلة ما توجد" واملزاجات اليت تلزمها" جزءاً منه مثل اجلوهر للعرض

 وسنبني هذا - خصصت ا لعلة زمة للمادة فألن اهليوىل اجلسمانية إمنا وأما املال-أما احلادثة فذلك ظاهر فيها
    بأظهر

 . ومجلة هذه مباد للطبيعيات- أخرى يف مواضع

 فصل يف ترتيب املوجودات

واجلواهر اليت ليست بأجسام أوىل اجلواهر بالوجود إال اهليوىل ألن  فأوىل األشياء بالوجود هي اجلواهر مث األعراض
 ومفارق ال جسم وال جزء جسم والبد من وجوده ألن اجلسم وأجزاءه. وصورة.  هيوىل-ثالثة هذه اجلواهر

استحقاق الوجود اجلوهر املفارق  فأول املوجودات يف. معلولة وينتهي إىل جوهر هو علة غري مقارنة بل مفارقة ألبتة
م فإا ليست بسبب يعطي الوجود بل وإن كانت سبباً للجس  وهي- مث اهليوىل-مث اجلسم. الغري اسم مث الصورة
 مث العرض ويف كل طبقة -وجودها وزيادة وجود الصورة فيه اليت هي أكمل منها  وللجسم-هي حمل لنيل الوجود

املنطقيات بنوع ال   وأما أنواع املقوالت فقد شرحنا حاهلا يف-الطبقات مجلة موجودات تتفاوت يف الوجود من هذه
أثبتناه يف الطبيعيات حيث بينا أن اجلسم متصل  عليه والكم منها ينقسم إىل املتصل وقدحيتمل هذا املوضع زيادة 

. وجود اجلسم وصح تناهيه صح وجود السطح وقطع السطح خط وإذا صح. وليس مركباً من أجزاء متماسة

ة ويتشعب ومن حيز الكم املتصل تبتدئ اهلندس. وهو ظاهر الوجود خفي احلد  وإىل املنفصل-وقطع اخلط نقطة
وعلم  ومن حيز املنفصل يبتدئ احلساب مث يتشعب دونه املوسيقى. واملساحة واألثقال واحليل دوا التنجيم

. الكميات من حيث هي يف اجلواهر الزجيات وال نظر هلذه العلوم الرياضية يف ذوات شيء من اجلواهر وال يف هذه

ويبحث عن أحواهلا وهي من . غري املفارقة من املوجوداتال وأما العلم الطبيعي فيبتدئ من حيز اجلسم والصورة
- واألين- والكم- باب الكيف  واالنفعال، وعلم األخالق يبتدئ من نوع من أنواع احلال - والفعل-والوضع 
من غري القار  هي من مقولة الكيف وما كان من األعراض قاراً فهو قبل ما كان منها غري قار وما كان وامللكة اليت

منه بتوسط الغري القار فهو الزمان  بتوسط قار فهو قبل الذي يوجد منه بتوسط الغري القار والذي يوجدوجوده 
وال شك أن االضافات . وليس هو سبباً لشيء البتة ومىت فلذلك هو يف أقصى مراتب الوجود وأخس أحنائه

- واالنفعال-  والفعل- واألوضاع ان هي أعراض إذ من شأا أن  والنسبة إىل الزمان والكون يف املك-واجلدة 
وقد بينا : والكيف ويفارقها املوضوع مع امتناع وجودها دونه وإمنا يقع الشك يف مقوليت الكم. موضوع تكون يف

 وأما العدد فإنه -عارضة واملكان هو سطح ال حمالة والزمان قد بني أنه هيئة: أن املقادير اليت من مقولة الكم أعراض
الواحد يف نفسه جوهراً فالعدد املؤلف منه ال حمالة جمموع جواهر فهو جوهر وإن  د فإن كانتابع يف احلكم للواح

وحكمها حكم سائر  والعدد يقال للصورة القارة اليت يف النفس. الواحد عرضاً فالتثنية وما أشبهها أعراض كان
 األشياء اتمعة اليت كل واحد الذي يف املعقوالت ولسنا نقصد قصدها يف كوا عرضاً أو غري عرض ويقال للعدد

 .عدد منها واحد وجلملتها يف الوجود ال حمالة
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 فصل يف أن الوحدة من لوازم املاهيات

مقوماً ملاهية شيء من األشياء بل  ال من مقوماا لكن طبيعة الواحد من األعراض الالزمة لألشياء وليس الواحد
مث يكون ذلك موصوفاً بأنه واحد وموجود ولذلك ليس : عقالً أو نفساً تكون املاهية شيئاً إما إنساناً وإما فرساً أو

 األشياء وفهمك الواحد يوجب أن يصح لك أنه واحد فالواحدية ليست ذات شيء منها وال فهمك ماهية شيء من
وازم فتكون الواحدية من الل  كما فهمت الفرق بني الالزم والذايت يف املنطق-مقومة لذاته بل صفة الزمة لذاته

الوحدة والتكثر فتكون الوحدة عارضة هلا وكذلك  وليست جوهراً لشيء من اجلواهر ولذلك املادة يعرض هلا
اجلوهر لكان ال يوصف ا إال اجلوهر وليس جيب إن كانت طبيعتها طبيعة  الكثرة ولو كانت طبيعة الوحدة طبيعة

حىت   وأما األعراض فال حتمل عليها اجلواهر- توصف ا اجلواهر ألن اجلواهر توصف باألعراض العرض أن ال
 والثاين -ذاتية للجواهر بل الزمة هلا يشتق هلا منها االسم فقد بان ذه الوجوه الثالثة اليت أحدها كون الوحدة غري

 -كون الوحدة مقولة على األعراض أن طبيعة الوحدة طبيعة عرضية  والثالث-كون الوحدة معاقبة للكثرة يف املادة

لك طبيعة العدد الذيوكذ   .يتبع الوحدة ويتركب منها 

 فصل يف أن الكيفيات احملسوسة أعراض ال جواهر

   
واحلرارة والربودة وما  أيضاً احلال من مقولة الكيف فيما كان من باب احملسوسات فيظن البياض والسواد ويشكل

فلنتكلم يف فسخ هذا الرأي "األجسام منها  أشبهها جواهر وأا ختالط األجسام بكمون وغري كمون أو تتركب
أن تكون جواهر جسمانية أو غري جسمانية فإن كانت غري جسمانية  إن هذه الكيفيات إن كانت جواهر إما" فنقول

أن  جيتمع من تركيبها األجسام أو ال جيتمع فإن كانت ال جتتمع وهي سارية يف األجسام فإما فإما أن تكون حبيث
فأما أن تنتقل من  .ق اجلسم الذي هي فيه أوال يصح فإن كان يصح أن تفارق اجلسمتكون حبيث يصح أن تفار

 فأما إن كانت جواهر -يف جسم أصالً جسم إىل جسم آخر وتسري فيه ويكون هكذا دائماً أو يصح أن ال تبقى
عمق  ويبقى ذلك الطول والعرض وال-فقد يزول اللون جسمانية فيكون طول وعرض وعمق ليس معىن أنه لون

وعرض وعمق غري هذا أو يكون مل يكن إال هذا فإن كان للون مقدار غري  بعينه فإما أن يكون قد كان للون طول
مقدار بل  وإن كان اللون ليس له مقدار غري هذا فليس لذات اللون. وقد بينا فساد هذا. يف بعد هذا فقد دخل بعد

تركيبها جسم فيكون ماالً قدر له جيتمع   جسمانية وجيتمع من وأما إن فرضت غري-يتقدر مبا حيله وهذا مما ال خيالفه
جسمانية وتسري يف األجسام وال يصح هلا قوام دوا فهي  منه ماله قدر وقد بان بطالن هذا وإن كانت غري

هلا أن ختالط اجلواهر اجلسمانية وتسري فيها مث تنتقل من بعضها إىل بعض وال  أعراض ال جواهر وإن كان يصح
الكيفيات  يف واحد منها فيجب إذا فسد البياض يف جسم أن يوجد يف األجسام املماسة له وكذلك سائر  إالتقوم

وإن كان إذاً فارق اجلسم قام . االنتقال وليس األمر كذلك بل يفسد وال يبقى منه أثر البتة فليس إذاً قوامه إنه يف
ذ بياض يف الوجود وليس مبحسوس وكالمنا يف البياض مبا فيكون حينئ فإما أن يقوم وهو تلك الكيفية بعينها. بنفسه
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. ببياض البياض يقع على اللون الذي من شأنه أن يفعل يف البصر تفرقاً فما ليس كذلك ليس هو حمسوس فإن اسم

األجسام فيصري بياضاً ويفارقها  فيكون ههنا مشترك من شأنه أن يقارن. وإما أن يقوم بنفسه وليس هو تلك الكيفية
فسد لكنه يكون له موضوع تارة يصري بصفة اللون الذي هو   فيكون أوالً البياض مبا هو بياض قد-صري ال بياضاًفي

ويكون املوضوع للبياضية هو املفارق . فتكون البياضية عارضة لذلك املوضوع البياض وتارة يصري بصفة أخرى
فقد بان واتضح أن  وال أن حيصل يف الوضع والتحيزبينا أن املفارق املعقول ليس من شأنه أن يقارن الكم  لكنا قد

 .هذه الكيفيات ليست جواهر فهي إذاً أعراض

 فصل يف أقسام العلل وأحواهلا

   
وجود شيء آخر  يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود يف نفسه إما عن ذاته وإما عن غريه مث حيصل عنه واملبدأ

 فإن كان كاجلزء فإما أن يكون جزأ -كاجلزء  ملا هو معلول له أو ال يكونويتقوم به مث ال خيلو إما أن يكون كاجلزء
 وهذا هو العنصر فإنك تتوهم العنصر -معلول له موجوداً بالفعل ليس جيب عن حصوله بالفعل أن يكون ما هو

 ن وجوده وإما أن جيب ع-وجوده بالفعل وحده أن حيصل الشيء بالفعل بل رمبا كان بالقوة موجوداً وال يلزم من

الثاين الشكل والتأليف   مثال- مثال األول اخلشب للسرير-بالفعل وجود املعلول له بالفعل وهذا هو الصورة
فإن كان مالقياً فإما أن ينعت املعلول به . لذات املعلول وإن مل يكن كاجلزء فإما أن يكون مبايناً أو مالقياً. للسرير

-وهذا هو كالصورة للهيوىل  وهذا هو كاملوضوع للعرض وإن كان مبايناً فإما أن يكون -باملعلولوإما أن ينعت  
. الوجود وهو الغاية  وإما أن ال يكون منه الوجود بل ألجله-منه الوجود وليس الوجود ألجله وهو الفاعل الذي

ىل للهيوىل وفاعالً وغاية ويشترك اهليو فتكون العلل هيوىل للمركب وصورة للمركب وموضوعاً للعرض وصورة
قوة وجود الشيء وتشترك الصورة للمركب والصورة للهيوىل  للمركب واملوضوع للعرض بأما الشيء الذي فيه

 موجوداً بالفعل وهو غري مباين والغاية تتأخر يف حصول الوجود عن املعلول وتتقدم سائر بأنه ما به يكون املعلول

يف األعيان ووجود يف النفس   األعيان فإن املعىن له وجودومن البني أن الشيئية غري الوجود يف. العلل يف الشيئية
فإا تتقدم سائر العلل وهي علة العلل يف أا علل ومبا  والغاية مبا هي شيء. وأمر مشترك فذلك املشترك هو الشيئية

الشيئية  أخراً يفتتأخر وإذا مل تكن العلة الفاعلة هي بعينها العلة الغائبة كان الفاعل مت هي موجودة يف األعيان قد
هي ألجل شيء آخر وهي توجد أوالً  عن الغاية وذلك ألن سائر العلل إمنا تصري علالً بالفعل ألجل الغاية وليست

يكون احلاصل عند التمييز هو أن الفاعل األول واحملرك األول  نوعاً من الوجود فتصري العلل علالً بالفعل ويشبه أن
  يفعل ألجل الربء وصورة الربء هي الصناعة الطبية اليت يف النفس وهي احملركةالطبيب يف كل شيء هو الغاية فإن

غري توسط من االرادة اليت  إلرادته إىل العمل وإذا كان الفاعل أعلى من االرادة كان نفس ما هو فاعل هو حمرك من
لزمان وأما الصورة فال تتقدم والقابل قد يتقدمان املعلول با  وأما سائر العلل فإن الفاعل-حتدث عن حتريك الغاية

 دائماً أخس من املركب والفاعل أشرف ألن القابل مستفيد ال مفيد والفاعل مفيد ال والقابل. بالزمان البتة

ألنه ملعىن غري الذي  والعلة تكون علة الشيء بالذات مثل الطبيب للعالج وقد تكون علة بالعرض إما. مستفيد
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وهو أنه . حيث هو كاتب بل ملعىن آخر غريه  يعاجل وذلك ألنه يعاجل ال منوضع صار علة كما يقال إن الكاتب
يتبع فعله فعل آخر مثل السقمونيا فإا تربد بالعرض ألا بالذات  طبيب وإما ألنه بالذات يفعل فعالً لكنه قد

. بالعرض قوط احلائطعن احلائط فإنه علة لس ومثل مزيل الدعامة. ويلزمه نقصان احلرارة املؤذية تستفرغ الصفراء

. والعلة قد تكون بالقوة كالنجار قبل أن ينجر ألنه ملا أزال املانع لزم فعله الفعل الطبيعي وهو احندار الثقيل بالطبع،

وقد تكون بعيدة مثل . وقد تكون العلة قريبة مثل العفونة للحمى .وقد تكون بالفعل كالنجار حني ما ينجر
البناء علة   تكون جزئية مثل قولنا إن هذا البناء علة هلذا البناء وقد تكون كلية كقولناهلا وقد األحتقان مع االمتالء

 واعلم أن -كقولنا إن الصانع علة البيت البناء وقد تكون العلة خاصة كقولنا إن البناء علة للبيت وقد تكون عامة
 وأما الفاعل فإنه إما علة للصورة -والصورةاألجسام الطبيعية هي اهليوىل  العلل القريبة اليت ال واسطة بينها وبني

علة لكون الفاعل علة  وأما الغاية فإا. للصورة واملادة مث يصري بتوسط ما هو علة له منهما علة للمركب وحدها أو
 .الكون الذي هو علة لوجود الصورة اليت هي علة لوجود املركب

 فصل يف إن علة احلاجة إىل الواجب هي االمكان

  ث على ما يتومهه ضعفاء املتكلمنيال احلدو

   
وليس . احلال الفاعل الذي يفيد الشيء وجوداً بعد عدمه يكون مفعوله أمران عدم قد سبق ووجود يف واعلم أن

فاملفعول إمنا هو مفعول ألجل أن وجوده من  للفاعل يف عدمه السابق تأثري بل تأثريه يف الوجود الذي للمفعول منه
فإذا تومها أن التأثري الذي كان من الفاعل . ذلك من تأثري الفاعل ان له عدم من ذاته وليسغريه لكن عرض إن ك
". الج فان جل"منه مل يعرض بعد عدمه بل رمبا كان دائماً كان الفاعل أفعل ألنه أدوم فعالً  وهو أن وجود اآلخر

والوجود . الفاعل بل الوجود يس منوقال إن الفعل ال يصح إال بعد عدم املفعول فقد مسع أن العدم للمفعول ل
احلق قوله إن املوجود ال يوجده موجد فلتعلم أن  فإن أزاغه عن هذا. الذي منه يف آن ما فلنفرض ذلك متصالً
وإن عىن أن "أن املوجود ال يستأنف له وجود بعد ما مل يكن فهذا صحيح  املغالطة وقعت يف لفظة يوجده فإن عىن

" الوجود يث ذاته وماهيته ال يقتضي الوجود له مبا هو هو بل شيء آخر هو الذي له منهالبتة حب املوجود ال يكون

خيلو إما أن يوصف بأنه موجد له   ونقول إن املفعول الذي نقول إن موجداً يوجده ال-فإنا نبني ما فيه من اخلطأ
ه ليس موجداً له يف حال العدم فبطل احلالتني مجيعاً ومعلوم أن ومفيد لوجوده يف حال العدم أو يف حال الوجود أم يف

 فيكون املوجد إمنا هو موجد. احلالتني مجيعاً فبقي أن يكون موجداً له إذ هو موجود أن يكون موجداً له يف

توهم وجوداً  للموجود، واملوجود هو الذي وصف بأنه موجد نعم عسى ال يوصف بأنه يوجد ألن لفظة يوجد
أي يوصف بأنه موجد وكما أنه يف حال  هذا االيهام صح أن يقال إن املوجد يوجدمستقبالً ليس يف احلال فإن أزيل 

 .ا أنه يف االستقبال يوصف كذلك احلال يف لفظة يوجد ما هو موجود يوصف بأنه يوجد ولفظة يوصف ال يعين
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 فصل يف معاين القوة

   
 وإما يف -االنفعالية  املنفعل وهو القوة إما يف- ومبدأ التغري-ملبدأ التغري يف آخر من حيث أنه آخر  ويقال قوة

أو انفعال وملا به يصري الشيء مقوماً آلخر وملا به  ويقال قوة ملا به حيوز من الشيء فعل. الفاعل وهو القوة الفعلية
وقوة املنفعل قد تكون حمدودة حنو شيء واحد كقوة املاء . فإن املتغري جملوب للضعف يصري الشيء غري متغري وثابتاً

ويف اهليوىل األوىل . مجيعاً ويف الشمع قوة عليهما. قبول الشكل فإن فيه قوة قبول الشكل وليس فيه قوة حفظه على
قوة إنفعالية حبسب الضدين كما أن يف الشمع قوة  قوة اجلميع ولكن بتوسط شيء دون شيء، وقد يكون يف الشيء

ء واحد كقوة النار على االحراق فقط وقد تكون تكون حمدودة حنو شي وقوة الفاعل قد. أن يتسخن وأن يتربد
 وقد. وقد يكون يف الشيء قوة على كل شيء ولكن بتوسط شيء دون شيء. كقوة املختارين على أشياء كثرية

إذا القت القوة املنفعلة حصل  تكون القوة الفعلية على الضدين مجيعاً كقوة املختارين منا والقوة الفعلية احملدودة
األضداد وقد تغلط لفظة القوة فيتوهم أن القوة على  رورة وليس كذلك يف غريها مما يستوي فيهامنها الفعل ض

تكون  والثانية إمنا. والفرق بينهما أن هذه القوة األوىل تبقى موجودة عندما تفعل. بالفعل الفعل هي القوة املقابلة ملا
املبدأ احملرك والقوة الثانية يوصف ا   يوصف ا إال وأيضاً فإن القوة األوىل ال-موجودة مع عدم الذي هو بالفعل

الذي بإزاء القوة األوىل هو نسبة إستحالة أو كون أو حركة ما إىل مبدأ ال   وأيضاً فإن الفعل- يف أكثر األمر املنفعل
 حاالً ال فعالً أو والفعل الذي بإزاء القوة الثانية يوصف بأكمل حنو من الوجوه احلاصل وإن كان إنفعاالً .ينفعل ا

 أما الذي باالرادة -بالقسر فإنه يفعل بقوة ما فيه وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض وال. وال إنفعاالً
الذي ليس باالرادة واالختيار فألن ذلك الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو يصدر   وأما-واالختيار فذلك ظاهر فيه

األجسام األخرى يف  مباين له غري جسماين فإن صدر عن ذاته وذاته تشاركمباين له جسماين أو عن شيء  عن شيء
زائد على اجلسمية هو مبدأ صدور هذا الفعل عنها  فإذاً يف ذاته معىن. اجلسمية وختالفها يف صدور ذلك الفعل عنها

وقد . ضعن جسم آخر فيكون هذا الفعل عن هذا اجلسم بقسر أو عر وإن كان ذلك. وهذا هو الذي يسمى قوة
 إما أن يكون إختصاص هذا اجلسم بقبول هذا -وإن كان عن شيء مفارق فال خيلو .فرض ال بقسر وال عرض

فكل جسم  فإن كان ملا هو جسم. ذلك املفارق هو ملا هو جسم أو لقوة فيه أو لقوة يف ذلك املفارق التأثري عن
الفعل عنه وإن كانت لفيض من  مبدأ صدور ذلكيشاركه فيه لكن ليس يشاركه فيه وإن كان لقوة فيه فتلك القوة 

فإن كان . نفس تلك القوة توجب ذلك أو اختصاص إرادة  فإما أن يكون- وإن كان لقوة يف ذلك املفارق- املفارق
أن يكون إجياب ذلك من هذا اجلسم بعينه ألجل األمور املذكورة وقد رجع  نفس القوة توجب ذلك فال خيلو إما

خباصية خيتص  إما أن يكون على سبيل االرادة فال خيلو إما أن تكون االرادة ميزت هذا اجلسمو. الرأس الكالم من
النظام األبدي واألكثري فإن األمور االتفاقية  ا من سائر األجسام أو جزافاً فإن كان جزافاً كيف اتفق مل يتم على

فبقي أن تكون اخلاصية . رية وليست باتفاقيةاألمور الطبيعية دائمة أو أكث هي اليت ليست دائمة وال أكثرية لكن
يراد ذلك ألن   مث ال خيلو إما أن-وتكون تلك اخلاصية يف ذاتيتها صدور ذلك الفعل. سائر األجسام خيتص ا من
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يكون منها يف األكثر فإن كانت توجب  تلك اخلاصية توجب ذلك الفعل أو يكون منها يف األكثر أو ال توجب وال
يف األكثر هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق ألن اختصاصه  إن مل توجب وكان يف األكثر والذيفهي مبدأ ذلك و

نفسه  األكثر مبيل من طبيعته إىل جهته فإن مل يكن فيكون لعائق فيكون أيضاً األكثري يف بأن يكون األمر منه يف
يوجبه وال يكون منه يف األكثر  ن الموجباً إن مل يكن عائق واملوجب هو الذي يسلم له األمر بال عائق وإن كا

 وكذلك إن قيل إن كونه فيه أوىل فمعناه -جبزاف وقيل ليس. فكونه عنه وعن غريه واحد فاختصاصه به جزاف
ميسر لوجوبه وامليسر علة إما بالذات وإما بالعرض وإن مل يكون علة أخرى  صدوره منه أوفق فهو إذاً موجب له أو

بنفسها  فبقي أن تلك اخلاصية. رض ألن الذي بالعرض هو على أحد النحوين املذكورينفليس هو بالع بالذات غريه
    موجبة واخلاصية املوجبة تسمى

 .قوة.قوة

 فصل يف االستطراد إلثبات الدائرة

  والرد على املتكلمني

 الطبيعية فقد قيل التحيزات إىل أماكنها الطبيعية والتشكالت وهذه القوة عنها تصدر األفاعيل اجلسمانية كلها من
يكون  ذات زاوية فال تكون اال كرة ألن سائر ما ال زاوية له من األشكال البيضية واملفرطحة أا ال جتوز أن تكون

توجب اختالفاً فإذا صح وجود  فيها اختالف امتداد عن املركز وتفاوت يف الطول والعرض والطبيعة البسيطة ال
فالدائرة وهي مبدأ للمهندسني موجودة واخلط . فيها ية قطع حيدث أو يتوهمالكرة صح وجود الدائرة اليت هي ا
وأصحاب اجلزء أيضاً يلزمهم وجود الدائرة فإنه إذا : نقطتني ظاهر الوجود املستقيم وهو البعد الواصل بني كل

على  املرئي مستديراً مضرساً فكان موضع منه أخفض من موضع حىت إذا أطبق طرفا خط مستقيم فرض الشكل
على اجلزء املركزي وعلى  مث إذا أطبق: نقطة تفرض وسطاً وعلى نقطة يف احمليط استوت عليه يف موضع كان أطول

جبزء أو أجزاء فإن كان زيادة اجلزء عليه ال تسويه  اجلزء الذي ينخفض من احمليط كان أقصر فأمكن أن يتمم قصره
 يصله به بل يبقى فرجة فليدير يف الفرجة هذا التدبري بعينه من جزء، وإن كان ال بل تزيد عليه فهو ينقص عنه بأقل

وأما على رأي مثبيت   وهذا خلف على مذهبهم-ذهب االنفراج إىل غري النهاية ففي الفرج إنقسام بال اية فإن
جسم ثقيل ورأسه أعظم قدراً من أصله وركز   إذا فرض-االتصال فوجود الدائرة واخلط املنحين يثبت مبا أقول

مستوياً فمعلوم أنه ميكن أن يثبت إذا مل يكن ميله إىل جهة أكثر من ميله إىل  على بسيط مسطح وهو قائم عليه قياماً
املعلوم أنه يتحرك إىل  فإن أزيل عن االستقامة إزالة ما واصلة ولنفرض نقطة مماسة لذلك املركز فمن. أخرى جهة

يف موضعها فيكون كل نقطة تفرضها يف رأس ذلك   تثبت النقطةأسفل ويلقي السطح املسطح فحينئذ ال خيلو إما أن
حركة هذا الطرف وإىل أسفل يتحرك الطرف اآلخر إىل فوق فيكون قد   وإما أن يكون مع-اجلسم قد فعلت دائرة

ة تتحرك النقط وإما أن. الطرفني دائرة مركزمها النقطة املتحددة بني اجلزء الصاعد واجلزء اهلابط فعل كل واحد من
إىل املركز هو على احملازاة فمحال أن  املتحيزة على السطح فيفعل الطرف اآلخر قطعاً وخطاً منحنياً ولكن امليل
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تكون بالقسر أو بالطبع وليست بالطبع وال بالقسر ألن ذلك  تتحرك النقطة على السطح ألن تلك احلركة إما أن
 ت تدفعها إىل تلك اجلهة بل إن دفعتها على حفظ االتصالاألجزاء اليت هي أثقل وتلك ليس القسر ال يتصور إال عن

واملتوسط أبطأ . أسرع دفعتها إىل خالف حركتها فقلبتها ليمكن أن تترك العالية منها إذ هي أثقل فيطلب حركة
 فيكون حينئذ اجلسم منقسماً إىل. السافل حىت ينحدر وهناك اتصال مينع مثالً أن ينعطف فيضطر العايل إىل أن يشيل

وقد خرج منه خط . وجزء مييل إىل أسفل طبعاً وبينهما حد هو مركز للحركتني جزئني جزء مييل إىل فوق قسراً
فوجود الدائرة   وإن مل يلزم عنه- فيفعل الدائرة فبني أنه إن لزم عن احندار اجلسم زوال فهو إىل فوق مستقيم ما

املثلثات والقائم الزاوية أيضاً وثبت جواز دوران  رة ثبتتأصح فإذا ثبتت الدائرة ثبت املنحين ألنه إذا ثبتت الدائ
وقد ميكنك أن تثبت الدائرة أيضاً من بيان . فارتسم خمروط فصح قطع فصح منحين أحد ضلعي القائمة على الزاوية

جائز  أي خط فرضت على أي خط فرضت وأنه إذا كان خطان على زاوية ما وعلى أحدمها خط فإنه صحة وضع
وال ميكن هذا البتة إال أن  ل إىل حال ما حىت ينطبق على اخلط اآلخر ويعود من ذلك اخلط إىل األوليصري من حا

 .يكون حركة مستديرة وأنت تعرف هذا باالعتبار

 فصل يف القدمي واحلادث

   
هي به  للشيء إما حبسب الذات وإما حبسب الزمان فالقدمي حبسب الذات هو الذي ليس لذاته مبدأ يقال قدمي
أحدمها هو الذي لذاته مبدأ . وجهني واحملدث أيضاً على. والقدمي حبسب الزمان هو الذي ال أول لزمانه: موجودة

كان وقت مل يكن وكانت قبلية هو فيها معدوم وقد بطلت تلك  واآلخر هو الذي لزمانه ابتداء وقد. هي به موجودة
 ك ألن كل ما لزمان وجوده بداية زمانية دون البدايةيوجد زمان هو فيه معدوم وذل  ومعىن ذلك كله أنه-القبلية

أن يكون عدمه قبل وجوده   فإما-االبداعية فقد سبقه زمان وسبقته مادة قبل وجوده ألنه قد كان ال حمالة معدوماً
وجوده فال خيلو إما أن يكون لوجوده قبل أو ال  فيقي أن يكون معدوماً قبل. والقسم الثاين حمال. أو مع وجوده

معدوماً قبل وجوده وإن كان لوجوده قبل فإما أن يكون ذلك القبل شيئاً  فإن مل يكون لوجوده قبل قلم يكن: كوني
فإن القبل املعدوم  شيئاً موجوداً فإن كان شيئاً معدوماً فلم يكن له قبل موجود كان فيه معدوماً وأيضاً معدوماً أو

املوجود ليس اآلن موجوداً فهو شيء  موجود وذلك الشيءموجود مع وجوده فبقي أن القبل الذي كان له شيء 
 وإما ماهية لغريه وهو زمانه فيثبت الزمان على كل -الزمان  وذلك إما ماهية لذاته وهو-قد مضى وكان موجوداً

 .حال

 فصل يف أن كل حادث زماين

  فهو مسبوق باملادة ال حمالة



 125    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

بل وهو املادة ولنربهن على هذا القول إن كل كائن فيحتاج أن القا ونقول أنه ال ميكن أن حيدث ما مل يتقدمه وجود
هو  وليس إمكان وجوده. الوجود يف نفسه فإنه إن كان ممتنع الوجود يف نفسه مل يكون البتة يكون قبل كونه ممكن

ل ال قدرة عليه ترى أنا نقول إن احملا أن الفاعل قادر عليه بل الفاعل ال يقدر عليه إذا مل يكن هو يف نفسه ممكناً أال
إمكان كون الشيء هو نفس القدرة عليه كان هذا القول كأنا  ولكن القدرة هي على ما ميكن أن يكون فلو كان

هذا  وما كنا نعرف أن. واحملال ليس عليه قدرة ألنه ليس عليه قدرة. على ما عليه القدرة نقول إن القدرة إمنا تكون
القادر عليه هل له عليه قدرة  ظرنا يف نفس الشيء بل بنظرنا يف حال قدرةالشيء مقدور عليه أو غري مقدور عليه بن

عليه مل ميكنا أن نعرف ذلك البتة ألنا إن عرفنا ذلك من جهة  فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أو غري مقدور. أم ال
 قدور عليه كنا عرفنا ومعىن املمكن أنه م-وكان معىن احملال هو أنه غري مقدور عليه .أن الشيء حمال أو ممكن

وإن كانا . مقدوراً عليه فبني واضح أن معىن كون الشيء ممكناً يف نفسه هو غري معىن كونه. اهول باهول
نفسه وكونه ممكناً يف نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدوراً  بالذات واحداً وكونه مقدوراً عليه الزم لكونه ممكناً يف

ممكناً  وجده فإذا تقرر هذا فإننا نقول إن كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن يكون يف نفسهم عليه باعتبار إضافته إىل
أو معىن موجوداً وحمال أن  أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده فال خيلو إمكان وجوده من أن يكون معىن معدوماً

وجود فإما قائم ال يف موضوع معىن موجود وكل معىن م يكون معىن معدوماً وإال فلم يسبقه إمكان وجوده فهو إذاً
وإمكان الوجود . ال يف موضوع فله وجود خاص ال جيب أن يكون به مضافاً أو قائم يف موضوع وكل ما هو قائم

معىن يف  باالضافة إىل ما هو إمكان وجود له فليس إمكان الوجود جوهراً ال يف موضوع فهو إذاً إمنا هو ما هو
الوجود الذي فيه قوة وجود  كان الوجود قوة الوجود، ونسمي حامل قوةموضوع وعارض ملوضوع وحنن نسمي إم

 .تقدمته املادة الشيء موضوعاً وهيوىل ومادة وغري ذلك فإذاً كل حادث فقد

 فصل يف حتقيق معىن الكلي

   
 له كثري وذلك الكلي مبا هو طبيعة ومعىن كاالنسان مبا هو إنسان شيء ومبا هو عام أو خاص أو واحد أو املعىن

شيء مث العموم شرط زائد على أنه إنسان  بالقوة أو بالفعل شيء آخر فإنه مبا هو إنسان فقط بال شرط آخر البتة
وليس ذلك إذا فرضت هذه األحوال بالفعل فقط بل وإذا  واخلصوص كذلك وأنه واحد كذلك وأنه كثري كذلك

  هناك إنسانية واعتبار غري االنسانية مضاف فتكونواعتربت االنسانية بالقوة كان فرضت هذه األحوال أيضاً بالقوة

وال بالفعل بل يلزمها ذلك وليس  االنسانية وإضافة ما فاالنسانية مبا هي إنسانية ال عامة وال خاصة ال بالقوة أحدمها
رق بني االنسانية مبا هي إنسانية إما واحدة وإما كثرية فف إذا كانت االنسانية ال توجد إال واحدة أو كثرية تكون

إن  وله أحد احلالني وبني قولنا إن أحد احلالني له مبا هو إنسانية وليس يلزم من قولنا قولنا إن هذا ال يوجد إال
فرضنا بدل االنسانية الوجود الذي  االنسانية ليست مبا هي إنسانية واحدة إن االنسانية مبا هي إنسانية كثرية كما لو

قولنا إن االنسانية مبا هي إنسانية واحدة أن االنسانية مبا هي  ال أيضاً نقيضهو من جهة أعم من الواحد والكثري و
مبا   وإذا كان ذلك كذلك جاز أن توجد ال- االنسانية ليست مبا هي انسانية واحدة وال كثرية إنسانية كثرية بل أن
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ية بال شرط ويقال كلي لالنسان  وإذا عرفت هذا فقد يقال كلي-هي إنسانية بل مبا هي موجودة واحدة أو كثرية
والكلي باالعتبار األول موجود بالفعل يف . على كثريين لالنسانية بشرط أا مقولة بوجه ما من الوجوه املعلومة

واحد ال على أنه واحد بالذات وال على أنه كثري فإن ذلك ليس له مبا هو إنسانية،  األشياء وهو احملمول على كل
إذا صار مضافاً إىل الصورة   والثاين اعتبار القوة- أحدمها اعتبار القوة يف الوجود-اناالعتبار الثاين فله جهت وأما

إنسانية يف الوجود وهي بالقوة بعينها حممولة على كل واحد   أما اعتبار القوة يف الوجود حىت يكون-املعقولة عنها
 عينها بالفعل شيء واحد يف الوجودفتكون مل تفسد ذات األول بل اخلاصة وتكون هي ب فتنتقل من واحد إىل واحد

األعراض املخصصة بشخص مل  حمموالً على كل واحد وقتاً ما فهذا غري موجود فبني ظاهر أن االنسان الذي اكتنفته
عمرو ويكون بعينه مكتنفاً بأعراض  تكتنفه أعراض شخص آخر حىت يكون ذلك بعينه يف شخص زيد وشخص

فإن االنسانية اليت يف زيد إذا قيست إىل الصورة املعقولة عنها مل  ألخري فموجود وأما اعتبار القوة بالوجه ا-متضادة
عنه أوىل  أوىل باحلمل على زيد منه باحلمل على عمرو وال تأثريها يف النفس صورة عقلية مأخوذة تكن ما يعقل منها

 هذه الصورة املعقولة جائز من منه من الذي يف عمرو بل من اجلائز أن يكون لو سبق الذي يف عمرو إىل العقل ألخذ
فليس قياسها إىل واحد من تلك أوىل من قياسها إىل اآلخر بل  .حاهلا أن ترتسم يف النفس عن أي ذلك سبق إليها

 عامي يف الوجود بل وجود الكلي عاماً بالفعل إمنا هو يف العقل وهي الصورة اليت يف هي مطابقة للجميع فال كلي

القضايا واملقدمات هو القسم  والكلي الذي يوجد يف. ل أو بالقوة إىل كل واحد واحدةالعقل اليت نسبتها بالفع
 .األول وقد أشري إليه يف كتب املنطق

 فصل يف التام والناقص

والذي ليس شيء مما ميكن أن يوجد له ليس له وذلك إما يف  التام هو الذي يوجد له مجيع ما من شأنه أن يوجد له
 . وإما يف الكمية والناقص مقابله-الفعلية وإما يف القوة االنفعالية القوةكمال الوجود وإما يف 

 فصل يف املتقدم واملتأخر

   
موجوداً كاالثنني  ويوجد وليس اآلخر. يقال بالطبع وهو إذا كان ال ميكن أن يوجد اآلخر إال وهو موجود والقبل

االضافة إىل مبدأ حمدود وهو إما املبدأ الذي يضاف  والواحد ويقال يف الزمان وذلك ظاهر ويقال يف املرتبة وهو يف
تلك األشياء وإما واحداً من تلك األشياء هو منها أقرب إليه وهذا قد يكون بالذات  إليه سائر األشياء بالقياس إىل

القبلية فيكون أقرب إىل  يف األجناس واألنواع املتتالية وقد يكون باالتفاق كالذي يقع متقدماً يف الصف األول كما
ويقال قبل يف الكمال كقولنا أن أبا بكر . املنطق على" ايساغوجي وقاطيغورياس"وقد يكون باألحرى كتقدمي كتاب 

 بالعلية فإن للعلة استحقاق الوجود قبل املعلول فإما مبا مها دانان ليس يلزم فيهما ويقال قبل. قبل عمر يف الشرف

. وأيهما كان بالقوة فكالمها كذلك مبا مها متضايفان علة ومعلول فهما معاًخاصية التقدم والتأخر وال خاصية املع و
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أحدمها له الوجود أوال غري مستفاد من اآلخر واآلخر فإن  وإن كان أحدمها بالفعل فكالمها كذلك ولكن مبا أن
تقدم هو الذي له  وإذا تؤمل حال املتقدم يف مجيع األحناء وجد امل-فهو متقدم عليه الوجود له مستفاد من األول

املتقدم يف كل واحد،  واملتأخر مقابل. الوصف حيث ليس اآلخر واآلخر ليس له إال وذلك للمذكور أنه أول ذلك
تقوم مقامه مثل السكون الواحد الذي يثبته شيئان  وقد يكون ما هو أقدم بالعلية قد يزول ويبقى املعلول بعلة أخرى

 واعلم أنه - وكذلك اهليوىل مع الصورة-لية وقد يوجد ال مع كل واحد منهمااملعلو متعاقبان فهو متأخر عنهما يف
فإن معىن األول أنه إذا  بني أن يقال إذا رفعت هذا ارتفع هذا وبني أن يقال إن هذا ال يوجد حني ال يوجد ذاك فرق

ه أن هذا ليس اآلخر أنه أي وقت يصدق في ومعىن. وجب عدم هذا وجب أن يعدم ذلك فعدم هذا علة لعدم ذاك
إذا مل توجد العلة مل يوجد املعلول وأنه إذا مل يوجد املعلول مل توجد  فإنه يصدق فيه أن ذاك ليس ويصح أن يقال إنه

املعلول بل إذا  يصح أن يقال إذا رفع املعلول ارتفعت العلة كما يصح أن يقال إذا ارتفعت العلة ارتفع وال. العلة
ال أن . أوالً لعلة أخرى حىت يصح رفع املعلول ا رفع املعلول قد كانت العلة ارتفعترفعت العلة ارتفع املعلول وإذ

 .نفس رفع العلة هو رافع املعلول كما أن. نفس رفع املعلول هو رافع العلة

 فصل يف بيان احلدوث الذايت

إن احملدث هو الزمان فكذلك قد يكون حمدثاً حبسب الذات ف واعلم أنه كما أن الشيء قد يكون حمدثاً حبسب
ال جيب  فالبعدية كالقبلية قد تكون بالزمان وقد تكون بالذات فإذا كان الشيء له يف ذاته أن الكائن بعد أن مل يكن

والذي بالذات قبل الذي من غري الذات   وإمنا يوجد بالعلة- له وجود بل هو باعتبار ذاته وحدها بال علتها ال يوجد
وثانياً أنه أيس فيكون كل معلول حمدثاً أي مستفيد الوجود : العلة نه ليس مث عنفيكون لكل معلول يف ذاته أوالً أ

الزمان  وإن كان مثالً يف مجيع. يف ذاته أن ال يكون موجوداً فيكون كل معلول يف ذاته حمدثاً من غريه بعد ما له
ة بالذات ومن اجلهة اليت بعدي موجوداً مستفيداً لذلك الوجود عن موجد فهو حمدث ألن وجوده من بعد ال وجوده

حمدث يف مجيع الزمان والدهر وال ميكن أن يكون  ذكرناها وليس حدوثه إمنا هو يف آن من الزمان فقط بل هو
 .تقدمته املادة اليت منها حدث حادث بعد ما مل يكن بالزمان إال وقد

 فصل يف أنواع الواحد والكثري

   
اجلنس فيكون واحداً   قيل له أنه واحد فمن غري املنقسم ما ال ينقسم يفملا هو غري منقسم من اجلهة اليت يقال واحد

ومنه ما ال ينقسم بالعرض العام فيكون واحداً  .يف اجلنس ومنه ما ال ينقسم يف النوع فيكون واحداً يف النوع
 يقال إن نسبة امللك ما ال ينقسم باملناسبة فيكون واحداً يف املناسبة كما ومنه. بالعرض كالغراب والفار يف السواد

املوضوع وإن كان كثرياً يف  ومنه ما ال ينقسم يف املوضوع فيكون واحداً يف. املدينة والعقل إىل النفس واحد إىل
ومنه ما ال ينقسم معناه يف العدد أي ال ينقسم إىل أعداد هلا   وهلذا يقال إن الذابل والنامي واحد يف املوضوع- احلد
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يف  ومنه ما ال ينقسم باحلد أي حده ليس لغري وليس له. أعداد هلا معانيه فهو واحد بالعدد معانيه أي ليست بالفعل
بالعدد إما أن يكون فيه بوجه  والواحد.  وهلذا يقال إن الشمس واحدة-كمال حقيقة ذاته نظري فهو واحد بالكلية

 وإن مل تكن بالفعل وكانت بالقوة  وإما أن ال يكون-واالجتماع من الوجوه كثرة بالفعل فيكون واحداً بالتركيب
على  والكثري يكون كثرياً. باالتصال وإن مل تكن وال بالقوة فهو واحد بالعدد على االطالق فهو متصل وواحد

جهة ما هو فيه أي يوجد  االطالق وهو العدد املقابل للواحد وهو ما وجد فيه واحد وليس بالواحد يف احلد من
وقد يكون الكثري كثرياً باالضافة وهو الذي  .مبدأ عنه يأخذ احلساب يف البحثواحد ليس هو وحده فيه وهذا 

واانسة احتاد يف . واملساواة احتاد يف الكمية. واملشاة احتاد يف الكيفية وأقل العدد اثنان. يترتب بإزائه القليل
واهلوهو احتاد بني . األطراف ة احتاد يفواملطابق. واملوازاة احتاد يف وضع األجزاء. واملشاكلة احتاد يف النوع اجلنس

ويقابل كل واحد منها . االحتادات الواقعة بني اثنني مما قبل اثنني جعال اثنني يف الوضع فيصري بينهما احتاد بنوع من
 .والتقابل والتضاد من باب الكثري اخلالف

 املقالة الثانية من اآلهليات

 فصل يف بيان معاين الواجب ومعاين املمكن

مىت فرض غري موجود عرض منه حمال وأن املمكن الوجود هو الضروري   الواجب الوجود هو الوجود الذيإن
يف هذا   فهذا هو الذي نعنيه-الوجود هو الذي ال ضرورة فيه بوجه أي ال يف وجوده وال يف عدمه الوجود واملمكن

املمكن على كل صحيح الوجود وقد  ويقالاملوضع مبمكن الوجود وإن كان قد يعين مبمكن الوجود ما هو يف القوة 
 أما الذي هو واجب الوجود -واجباً بذاته وقد ال يكون بذاته فصل ذلك يف املنطق مث أن الواجب الوجود قد يكون

 وأما الواجب الوجود ال بذاته فهو -لشيء آخر أي شيء كان يلزم حمال من فرض عدمه بذاته فهو الذي لذاته ال
صار واجب   ليس هو صار واجب الوجود ال بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هولو وضع شيء مما الذي

واثنني واالحتراق واجب الوجود ال بذاته  الوجود مثالً أن األربعة واجبة الوجود ال بذاا ولكن عند فرض اثنني
 .حملترقةوالقوة املنفعلة بالطبع أعين احملرقة وا ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع

 فصل يف أن الواجب بذاته ال جيوز

  أن يكون واجباً بغريه وأن الواجب بغريه ممكن

   
وجوده مل خيل إما أن  أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغريه معاً فإنه إن رفع غريه أو مل يعترب وال جيوز

بقى وجوب وجوده فال يكون وجوب ال ي  وإما أن-يبقى وجوب وجوده على حاله فال يكون وجوب وجوده بغريه
ممكن الوجود بذاته ألن ما هو واجب الوجود بغريه فوجوب  وجوده بذاته وكل ما هو واجب الوجود بغريه فإنه
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 :والنسبة واالضافة اعتبارمها غري اعتبار نفس ذات الشيء اليت هلا نسبة وإضافة :وجوده تابع لنسبة ما وإضافة

وجوب الوجود إمنا يتقرر باعتبار  مث: ري اعتبار نفس ذات الشيء اليت هلا نسبة وإضافةوالنسبة واالضافة اعتبارمها غ
يكون مقتضياً لوجوب الوجود أو مقتضياً إلمكان الوجود أو  هذه النسبة فاعتبار الذات وحدها ال خيلو إما أن

 نع وجوده بذاته مل يوجد والجيوز أن يكون مقتضياً المتناع الوجود ألن كل ما امت مقتضياً المتناع الوجود وال

معاً غري املتناهي يف زمان واحد  وال أن يكون موجوداً معاً وإما أن ال يكون موجوداً معاً فإن مل يكن موجوداً"بغريه 
أن يكون موجوداً مقتضياً لوجوب الوجود فقد قلنا إن ما  وإما"  ولنؤخر الكالم يف هذا-ولكن واحد قبل اآلخر
وجوده بغريه فبقي أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود وباعتبار إيقاع النسبة  تحال وجوبوجب وجوده بذاته اس

بذاته بال شرط ممكنة  الغري واجب الوجود وباعتبار قطع النسبة اليت إىل ذلك الغري ممتنع الوجود وذاته إىل ذلك
 .الوجود

 فصل يف أن ما مل جيب مل يوجد

 وهذا ينعكس فيكون كل ممكن الوجود بذاته فإنه -الوجود بذاته و ممكنفقد بان أن كل واجب الوجود بغريه فه
 الوجود بغريه ألنه ال خيلو إما أن يصح له وجود بالفعل وإما أن ال يصح له وجود إن حصل وجوده كان واجب

ما أن بالفعل فحينئذ إ بالفعل وحمال أن ال يصح له وجود بالفعل وإال كان ممتنع الوجود فبقي أن يصح له وجود
ممكن الوجود مل يتميز وجوده عن عدمه وال فرق  جيب وجوده وإما أن ال جيب وجوده وما مل جيب وجوده فهو بعد

ألنه قد كان قبل الوجود ممكن الوجود واآلن هو حباله كما كان فإن وضع أن حاالً  بني هذه احلالة فيه واحلالة األوىل
الوجود فإن تلك  أو واجبة الوجود فإن كانت ممكنة ة الوجودفالسؤال عن تلك احلال ثابت هل هي ممكن جتددت

احلالة إال خروجه إىل الوجود فخروجه  احلال كانت قبل أيضاً موجودة على امكاا فلم يتجدد حالة وليست تلك
فإما أن يكون وجوده بذاته أو يكون لسبب ما فإن كان بذاته  إىل الوجود واجب وأيضاً فإن كل ممكن الوجود

 ممكنة الوجود وإن كان بسبب فإما أن جيب وجوده مع وجود السبب وإما أن يبقى على ما ه واجبة الوجود الفذات

الوجود بذاته  كان عليه قبل وجود السبب وهذا حمال فيجب إذاً أن يكون وجوده مع وجود السبب فكل ممكن
 .فهو إمنا يكون واجب الوجود بغريه

 فصل يف كمال وحدانية واجب الوجود

  أن كل متالزمني يف الوجود متكافئني فيه فلهما علة خارجة عنهماو

الوجوه  أن يكون اثنان حيدث منهما واجب وجود واحد وال أن يكون يف واجب الوجود كثرة بوجه من وال جيوز
ن الوجود بذاته وباآلخر فقد با وال جيوز أن يكون شيآن اثنان ليس هذا ذاك وال ذاك هذا وكل واحد منهما واجب

جيوز أن يكون كل واحد منهما واجب الوجود باآلخر  أن واجب الوجود بذاته ال يكون واجب الوجود بغريه وال
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ال بذاته ومجلتهما واجب وجود واحد " بأ"واجب الوجود " وب"بذاته  ال" بب"واجب الوجود " ا"حىت يكون 
  وجوب وجود ال بذاته فكل واحد منهماذاتني غري اعتبارمها متضايفني ولكل واحد منهما وذلك ألن اعتبارمها

يف وجود الذات من  ممكن الوجود بذاته ولكل ممكن الوجود بذاته علة يف وجوده أقدم منه ألن كل علة أقدم
يقوم به أقدم من ذاته وليس ذات أحدمها  املعلول وإن مل يكن يف الزمان فلكل واحد منهما يف الذات شيء آخر

علل خارجة عنهما أقدم منهما فليس إذاً وجوب وجود كل واحد  صفنا فلهما إذاًأقدم من ذات اآلخر على ما و
بالذات  بل من العلة اخلارجة اليت أوقعت العالقة بينهما وأيضاً فإن ما جيب بغريه فوجوده منهما مستفاداً من اآلخر

لى ذات توجد ا فكأا توجد ع مث من املستحيل أن تتوقف ذات يف أن: متأخر عن وجود ذلك الغري ومتوقف عليه
ذلك الغري جيب به كان هذا أقدم مما هو أقدم منه   وباجلملة فإذا كان- تتوقف يف الوجود على وجود نفسها

 .فوجودمها حمال ومتوقف على ما هو متوقف عليه

 فصل يف بساطة الواجب

   
أجزاء الكمية   واجب الوجود الأيضاً إن واجب الوجود ال جيوز أن يكون لذاته مبادئ جتتمع فيقوم منها ونقول

بأن تكون أجزاء القول الشارح ملعىن  وال أجزاء احلد والقول سواء كانت كاملادة والصورة أو كانت على وجه آخر
 وذلك ألن كل ما هذا صفته فذات كل جزء -غري اآلخر بذاته امسه فيدل كل واحد منها على شيء هو يف الوجود

 اتمع فإما أن يصح لكل واحد من جزئيه مثالً وجود منفرد لكنه ال يصح ذات منه ليس هو ذات اآلخر وال
وجود دونه  وجود دوا فال يكون اتمع واجب الوجود أو يصح ذلك لبعضها ولكنه ال يصح للمجتمع للمجتمع

 الذي ومل يكن واجب الوجود إال فما مل يصح له من اتمع واألجزاء األخرى وجود منفرد فليس واجب الوجود
الوجود وال للجملة مفارقة األجزاء وتعلق وجود كل  يصح له وإن كان ال يصح لتلك األجزاء مفارقة اجلملة يف

فقد أوضحت هذا على أن األجزاء بالذات "شيء منها بواجب الوجود  باآلخر وليس واحد أقدم بالذات فليس
 اء مث الكل وال يكون شيء منهما واجب الوجودالعلة املوجبة للوجود توجب أوالً األجز فتكون" أقدم من الكل

كان فليس بواجب الوجود  وليس ميكننا أن نقول إن الكل أقدم بالذات من األجزاء فهو إما متأخر وإما معاً وكيف
صورة جسم وال مادة معقولة لصورة معقولة  فقد اتضح من هذا أن واجب الوجود ليس جبسم وال مادة جسم وال

ال يف الكم وال يف املبادئ وال يف القول فهو واحد من هذه اجلهات   مادة معقولة وال له قسمةوال صورة معقولة يف
 .الثالث

 فصل يف أن الواجب تام وليس له حالة منتظرة

الوجود جبميع جهاته وإال فإن كان من جهة واجب الوجود ومن جهة ممكن  ونقول إن واجب الوجود بذاته واجب
 تكون له وال تكون له وال ختلو عن ذلك وكل منهما بعلة يتعلق األمر ا ضرورةاجلهة  الوجود فكانت تلك
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مطلقاً بل مع العلتني سواء  فكانت ذاته متعلقة الوجود بعليت أمرين ال خيلو منهما فلم يكن واجب الوجود بذاته
د ال يتأخر عن وجوده فبني من هذا أن الواجب الوجو كان أحدمها وجوداً واآلخر عدماً أو كان كالمها وجوديني

فهو واجب له فال له إرادة منتظرة وال طبيعة منتظرة وال علم منتظر وال صفة  وجود منتظر بل كل ما هو ممكن له
 .اليت تكون لذاته منتظرة من الصفات

 فصل يف أن واجب الوجود بذاته غري حمض

: ا يتشوقه كل شيء ويتم به وجودهوكمال حمض واخلري باجلملة هو م وكل واجب الوجود بذاته فإنه خري حمض

 هو إما عدم جوهر أو عدم صالح حال اجلوهر فالوجود خريية وكمال الوجود خريية الوجود والشر ال ذات له بل

خري حمض واملمكن  والوجود الذي ال يقارنه عدم ال عدم جوهر وال عدم شيء للجوهر بل هو دائم بالفعل فهو
فذاته بذاته حتتمل العدم وما احتمل العدم بوجه ما  ن ذاته بذاته ال جيب له الوجودالوجود بذاته ليس خرياً حمضاً أل
 الشر والنقص فإذاً ليس اخلري احملض إال الواجب بذاته وقد يقال أيضاً خري ملا كان فليس من مجيع جهاته بريئاً من

لكل وجود ولكل كمال  ته مفيداً وسنبني أن الواجب الوجود جيب أن يكون لذا-نافعاً ومفيداً لكماالت األشياء
 .وجود فهو من هذه اجلهة خري أيضاً ال يدخله نقص وال شر

 فصل يف أن الواجب حق بكل معاين احلقية

ألن حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له فال حق إذاً أحق  وكل واجب الوجود بذاته فهو حق حمض
 االعتقاد بوجوده صادقاً فال حق أحق ذه احلقيقة مما يكونيقال أيضاً حق ملا يكون  وقد. من الواجب الوجود

 .االعتقاد بوجوده صادقاً ومع صدقه دائماً ومع ذلك دوامه لذاته ال لغريه

 فصل يف أن نوع واجب الوجود

  ال يقال على كثريين إذ ال مثل له وال ضد

   
أو ال تقتضيه  ينه أما أن تقتضيه ذات نوعهأن يكون نوع واجب الوجود لغري ذاته ألن وجود نوعه له بع وال جيوز

إال له وإن كان لعلة فهو معلول ناقص  ذات نوعه بل تقتضيه علة فإن كان معىن نوعه له لذات معىن نوعه مل يوجد
اردة عن املادة لذاتني والشيئان إمنا يكونان اثنني إما بسبب  وليس واجب الوجود وكيف ميكن أن تكون املاهية

العلل  احلامل للمعىن وإما بسبب الوضع واملكان أو بسبب الوقت والزمان، وباجلملة لعلة من ا بسبباملعىن وإم
بعينه لكثريين خمتلفني فهو متعلق الذات  وكل اثنني ال خيتلفان باملعىن فإمنا ختتلفان بشيء غري املعىن وكل معىن موجود

د وأقول قوالً مرسالً إن كل ما ليس اختالفه ملعىن واجب الوجو بشيء مما ذكرناه من العلل ولواحق العلل فليس
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من هذا  بذاته فقط فال خيالف مثله بالعدد فال يكون إذاً له مثل ألن املثل خمالف بالعدد فبني وال جيوز أن يتعلق إال
يف املوضوع وواجب الوجود  أن واجب الوجود لذاته ال ند له وال مثل وال ضد ألن األضداد متفاسدة ومتشاركة

 .بريء من املادة

 فصل يف أنه واحد من وجود شىت

من نوعه شيء خارج عنه واحد وجوه الواحد أن يكون تاماً فإن  وأيضاً فهو تام الوجود ألن نوعه له فقط فليس
واحدين فهو واحد من جهة متامية وجوده وواحد من جهة أن حده له واحد وواحد من  الكثري والزائد ال يكونان

شيء وجدة ختصه وا  م ال بالكم وال باملبادئ املقومة له وال بأجزاء احلد وواحد من جهة أن لكلال ينقس جهة أنه
أن مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود  كمال حقيقته الذاتية وأيضاً هو واحد من جهة أخرى وتلك اجلهة هي

 .ليس إال له

  فصل يف الربهان على أنه

 دال جيوز أن يكون اثنان واجيب الوجو

   
الوجود  وال جيوز أن يكون وجوب. الوجود الذي يوصف به ليس هو لغريه وإن مل يكن من جنسه ونوعه أي أن

ملاهية تلك املاهية هي اليت هلا  مشتركاً فيه ولنربهن على هذا فنقول إن وجوب الوجود إما أن يكون شيئاً الزماً
 ذات وماهية مث يكون معىن املبدأ الزماً لتلك الذات الشيء وجوب الوجود كما نقول للشيء إنه مبدأ فتكون لذلك

 يوجد الزماً لشيء له يف نفسه معىن مثل أنه جسم أو بياض أو لون مث هو ممكن الوجود كما أن إمكان الوجود قد

واجب الوجود ويكون  وإمكان الوجود يلزمه وال يكون داخالً يف حقيقته وإما أن يكون وجوب الوجود هو نفس
يكون وجوب الوجود من املعاين الالزمة ملاهية  الوجود طبيعة كلية ذاتية له فنقول أوالً أنه ال ميكن أننفس وجوب 

لوجوب الوجود فيكون وجوب الوجود متعلقاً بسبب فال يكون وجوب الوجود  فإن تلك املاهية حينئذ تكون سبباً
كإنسان أو شجرة   يف ماهية شيء بل كان الشيءفإن وجوب الوجود من املعلوم أنه إذا مل يكن داخالً موجوداً بذاته

ماهيته كان الزماً له كاخلاصية أو العارض  أو مساء أو غري ذلك مما قد علمت أن الوجود ووجوبه ليس داخالً يف
كان تابعاً غري متقدم والتابع معلول فكان وجوب الوجود معلوالً فلم  العام ال كاجلنس والفصل وإذا كان الزماً

أو  بالذات وقد أخذناه بالذات فإن مل يكن وجوب الوجود كالالزم بل كان داخالً يف املاهية  وجوديكن وجوب
املاهية إما أن تكون بعينها لكليهما  ماهية فإن كان ماهية عاد إىل أن النوعية واحدة وإن كان داخالً يف املاهية فتلك

ن لكل ماهية أخرى فإن مل يشتركا يف شيء مل جيب هذا أو يكو فيكون نوع وجوب الوجود مشتركاً فيه وقد أبطلنا
وللثاين  قائماً يف موضوع وهو معىن اجلوهرية املقول عليهما بالسوية وليس ألحدمها أوالً أن يكون كل واحد منهما

ليس واجب الوجود وإن  آخراً فلذلك هو جنس هلما فإذا مل جيب ذلك كان أحدمها قائماً يف موضوع فيكون
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املاهية ويكون داخالً فيها فكل واحد منهما   مث كان لكل واحد منهما بعده معىن على حدة تتم بهاشتركا يف شيء
ينقسم بالقول فليس وال واحد منهما واجب الوجود وإن كان  منقسم بالقول، وقد قيل أن واجب الوجود ال

 هذا املعىن ووجود ذلك املعىنوللثاين معىن زائد عليه فأما األول فيفارقه بعدم  ألحدمها ما يشتركان فيه فقط

القول غري واجب الوجود  املشترك فيه بشرط جتريده عما لغريه وعدمه فيه فيكون الذي ال جتريد له منقسماً يف
ال يوجب وجوب وجود إال أن يشترك فيه عدم  ويكون اآلخر هو الواجب الوجود وحده ويكون املعىن املشترك فيه

ألشياء وذواتاً فإنه ليس كل اعدام تكون لألشياء تكون ذواتاً  عدام وجوداتما سواه من غري أن تكون تلك األ
 كذلك لكان يف كل شيء واحد أشياء بال اية موجودة ألن يف كل شيء اعدام أشياء بال ومعاين زائدة ولو كان

وجوب ذاته بل به وحده  اية ومع هذا كله فإن كل ما جيب وجوده فليس جيب وجوده مبا يشارك به غريه وال يتم
فالذي يتم به وجوده ويزيد على ما يشارك به غريه  إمنا يتم وجوده جبميع ما يشارك به غريه ومبا يتم به وجود ذاته

الوجود وإما أن ال يكون فإن كان ذلك كله شرطاً يف نفس وجوب الوجود  فإما أن يكون شرطاً يف نفس وجوب
 ل واحدة من املاهية يوجد لألخرى فال يكون بينهما انفصالواجب الوجود فكل ما يوجد لك وجب أن يوجد لكل

نفس وجوب الوجوب وما  البتة مبقوم، وقد وضع بينهما اختالف يف هذا النوع هذا خلف وأما إن مل يكن شرطاً يف
اختلفا فيه فيكون ما اختلفا فيه عارضني  ليس بشرط يف شيء فالشيء يتم دونه فوجوب الوجود يتم دون ما

الوجود ونوعيته واختلفا بالعوارض دون األنواع هذا خلف فإن  وجود ومها متفقان يف ماهية وجوبلوجوب ال
أحد الفصلني ال بعينه فليس أحدمها بعينه شرطاً وال اآلخر بعينه شرط فتساويا يف  جعل الشرط يف وجوب الوجود

ليست هذه الصورة هلا  ذا مثل املادةه" فإن قال قائل"ليس أحدمها بشرط فكيف يكون أحدمها ال بعينه شرطاً  أنه
ال يتقرر وجوده إال أن يكون سواداً أو بياضاً ال  بعينها شرطاً وال ضدها ولكن أحدمها ال بعينه أو مثل أن اللون

الفرق فيقال له أما املادة فإحدى الصورتني بعينها شرط هلا يف زمان واألخرى  بعينه ولكن أحدمها فقد ذهب عليه
ليست وكل واحدة  ذلك الزمان ويف الزمان اآلخر فإن الصورة األخرى بعينها شرط هلا واألوىلبشرط يف  ليست

    ممكنة فإذا وجبت بعلة إحدى منهما يف نفسها ممكنة هلا إذا أخذت مطلقة بال شرط واملادة أيضاً

وجوا بعينه أو   يفأوجبت تلك الصورة بعينها وكيفما كان احلال فإن املادة سواء كان أحدمها شرطاً الصورتني
لوجوب الوجود شرط متعلق بشيء خارج عنه  إحدامها ال بعينه فلها شرط يف الوجوب غري نفس طبيعتها ولو كان

فليست تصري لونية بسواد أو بياض بل هي لونية بأمر يعمهما لكن  لكان ليس وجوب الوجود بالذات، وأما اللونية
 ا فليس وال واحد من األمرين للونية بشرط يف اللونية ولكنه شرط يففصل كل واحد منهم ال توجد مفردة إال مع

اليت حبسب الزمان وحبسب  الوجود احملض مث يف كل زمان ويف كل مادة فالشرط أحدمها بعينه ال اآلخر فهذه اللونية
يكون وال واحد البياض واللونية املطلقة إما أن  هذه املادة إمنا يوجدها فصل السواد وكذلك األخرى موجدها فصل

الشرط وال شرط تام والشرط التام هو اجتماعهما، وباجلملة فإن الشيء  منهما شرطاً يف وجوده على أنه بعض
ولكل جهة  واحدة يكون شرطه شيئاً واحداً ال أي شيئني اتفقا إمنا يكون هذا إذا كان له جهتان الواحد من جهة

جهته وأما ذاته بذاته فال شرط له إال  عينه لذاته بل باتفاق سبب منشرط بعينه فال خيلو عنهما فال يتعلق بأحدمها ب
وشرطها يف جهات وجودها أمور تكون لكل وقت بعينه وكما أن  الواحد كما أن اللونية شرطها بذاا أمر واحد
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وحصوهلا بالفعل  ونيتهاأحد األمرين بعينه وبغري عينه شرطاً هلا يف ماهية لونيتها بل يف انية ل اللونية يف أا لونية ليس
كونه وجوب الوجود بل من جهة  كذلك جيب أن ال يكون أحد األمرين شرطاً يف وجوب الوجود من جهة ماهية

يلزم أن يكون واجب الوجود يطرأ عليه وجود ليس  انيته فتكون انية وجوب الوجود غري ماهيته وهذا خلف فإنه
ية وكما يف اللونية بل كما أنه جيوز أن يقال يف اللونية إن أحدمها ال والفرس له يف حد نفسه كما يطرأ على االنسانية

الوجود أحد الفصلني  شرط يف اللونية ال لنفس اللونية بل الختالف وجودات اللونية كذلك إن كان لوجوب بعينه
إليه ولكنه الوجود متقرراً دونه غري حمتاج  ال بعينه شرطاً فيجب أن يكون ال ألنه وجوب الوجود فيكون وجوب

وجوده أن رفع يبطله فهو غري واجب الوجود وإن مل يكن يبطله  شرط يف ختصيص وجوده فإن كان سبب ختصيص
 واحداً أو كثرياً ال اختالف بني آحاده البتة وكالمها على الوضع املفروض حمال فقد فيبقى حينئذ واجب الوجود

الوجوه ال بعينه وال ال   شرطاً يف وجوب الوجود بوجه منبان أنه ليس وال واحد من خاصييت املاهيتني املذكورتني
الزماً أو يكون جنساً، ونقول وال على أن  بعينه فقد بطل أن يكون وجوب الوجود مشتركاً فيه على أن يكون

مث انقسمت إىل مثريين " ا"وجوب الوجود إذا كان طبيعة بنفسها فليكن  يكون مقوما ملاهية الشيء وهذا أظهر فإن
ب "فلتكن هي  إذاً فتختلف يف منقسمني بالنوع فينقسم بفصول: خمتلفني بالعدد فقط وقد منعنا هذا ا تنقسم يففإ

فإن طبيعة وجوب الوجود ليست  "وهي يف نفسها طبيعة منفردة أظهر"وتلك الفصول ال تكون شريطة فيها " و ج
وب الوجود ليست كطبيعة اللون واحليوان حقيقة وج طبيعة وجوب الوجود هذا خلف، وباجلملة جيب أن تعرف أن

حىت يتقرر وجودمها ألن تلك الطبائع معلولة وإمنا حيتاجان إىل الفصول ال  اجلنسني اللذين حيتاجان إىل فصل وفصل
اللونية واحليوانية وكما  اللونية واحليوانية املشتركة فيهما بل يف الوجود وههنا فوجوب الوجود هو مكان يف نفس

فكذلك هذا ال حيتاج إىل الفصول يف أن يكون وجوب   حيتاجان إىل فصول يف أن يكونا لوناً وحيواناًأن ذينك ال
ثان حيتاج فيه إليها فإن اللون هناك حيتاج بعد اللونية إىل الوجود مشتركاً  وجود مث وجوب الوجود ليس له وجود

أو بالعدد أو عدم  ب الوجود واحد ال بالنوع فقطأن كان الزماً لطبيعة وال أن كان طبيعة بذاته فإذاً واج فيه ال
جنسه وال جيوز أن يقال واجيب الوجود ال  االنقسام أو التمام فقط بل يف أن وجوده ليس لغريه وإن مل يكن من

الوجود ومشتركان يف الرباءة عن املوضوع فإن كان وجوب  يشتركان يف شيء كيف ومها مشتركان يف وجوب
فكالمنا ليس يف معىن منع كثرة ما يقال له واجب الوجود باالسم بل مبعىن واحد  االشتراكالوجود يقال عليهما ب

استحالة ذلك  معاين ذلك االسم فإن كان بالتواطؤ فقد حصل معىن عام عموم الزم أو عموم جنس وقد بينا من
معلولة ووجوب واللوازم  وكيف يكون عموم وجوب الوجوب لشيئني على سبيل اللوازم اليت تعرض من خارج

 .الوجود احملض غري معلول
   

 فصل يف اثبات واجب الوجود

ممكن فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو املطلوب  ال شك أن هنا وجوداً وكل وجود فإما واجب وإما
 أنه املمكن ينتهي وجوده إىل واجب الوجود وقبل ذلك فإنا نقدم مقدمات فمن ذلك وإن كان ممكناً فإنا نوضح أن
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إما أن يكون  أن يكون يف زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات بال اية وذلك ألن مجيعها ال ميكن
غري املتناهي يف زمان واحد ولكن واحد قبل  موجوداً معاً وإما أن ال يكون موجوداً معاً فإن مل يكن موجوداً معاً

 معاً وال واجب وجود فيه فال خيلو إما أن تكون اجلملة مبا هي موجوداً اآلخر فلنؤخر الكالم يف هذا وأما أن يكون
واجبة الوجود  سواء كانت متناهية أو غري متناهية واجبة الوجود بذاا أو ممكنة الوجود فإن كانت تلك اجلملة

ود هذا خلف وإن كانت ممكنة الوج بذاا وكل واحد منها ممكن يكون الواجب الوجود متقوماً مبمكنات الوجود
فإما أن يكون خارجاً منها أو داخالً فيها فإن كان داخالً فيها فإما  بذاا فاجلملة حمتاجة يف الوجود إىل مفيد الوجود

الوجود   وإما أن يكون ممكن-منها واجب الوجود وكان كل واحد منهما ممكن الوجود هذا خلف أن يكون واحداً
علة لوجود نفسه وهذا مع  وال لوجود أجزائها ومنها هو فهوفيكون هو علة لوجود اجلملة وعلة اجلملة علة أ

كافياً يف أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود  استحالته إن صح فهو من وجه ما نفس املطلوب فإن كل شيء يكون
خارجاً عنها وال ميكن أن يكون علة ممكنة فإنا مجعنا كل علة  وكان ليس واجب الوجود هذا خلف فبقي أن يكون

 فقد انتهت املمكنات إىل علة واجبة اجلملة فهي إذاً خارجة عنها وواجبة الوجود بذاا لوجود يف هذهممكنة ا

 .الوجود فليس لكل ممكن علة ممكنة بال اية

  فصل يف أنه

 ال ميكن أن يكون املمكنات يف الوجود بعضها علة لبعض

  على سبيل الدور يف زمان واحد وإن كانت عدداً متناهياً

إىل  جيوز أن يكون للعلل عدد متناه وكل واحد منه ممكن الوجود يف نفسه لكنه واجب باآلخر  أيضاً إنه الونقول
الوجود بعضها لبعض علل يف الدور  أن ينتهي إليه دوراً ولنقدم مقدمة أخرى فنقول إن وضع عدد متناه من ممكنات

ل واحد منها يكون علة لوجود نفسه ومعلوالً لوجود وخيصها أن ك فهو أيضاً حمال وتبني مبثل بيان املسألة األوىل
عن شيء إمنا حيصل بعد حصوله بالذات وما توقف وجوده على وجود ما ال يوجد إال  نفسه ويكون حاصل الوجود

الوجود وليس يتوقف وجود  وجوده البعدية الذاتية فهو حمال الوجود وليس حال املتضايفني هكذا فإما معاً يف بعد
هلما واملعىن املوجب إيامها معاً فإن كان ألحدمها تقدم  يكون بعد وجود اآلخر بل توجدمها معاً العلة املوجدةأحدمها ف

فنقدمه من جهة غري جهة اإلضافة فإن تقدمه من جهة وجود الذات ويكونان معاً  ولآلخر تأخر مثل األب واالبن
يتوقف وجوده  وقف وجوده على وجود األب واألباإلضافة الواقعة بعد حصول الذات ولو كان االبن يت من جهة

وال أحد منهما وليس احملال هو أن يكون  على وجود االبن مث كانا ليسا معاً بل أحدمها بالذات بعد لكان ال يوجد
 .وجود ما يوجد عنه وبعده وجود ما يوجد مع الشيء شرطاً يف وجوده بل

 فصل آخر يف التجرد إلثبات واجب الوجود
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  القريبة احملركة كلها متغرية احلوادث حتدث باحلركة ولكن حتتاج إىل علل باقية وبيان أن األسبابوبيان أن 

   
أن يكون مع إمكانه  هاتني فإنا نربهن أنه ال بد من شيء واجب الوجود ألنه إن كان كل موجود ممكناً فإما وبعد

بعلة أو بذاته فإن كان بذاته فهو واجب ال  هحادثاً أو غري حادث فإن كان غري حادث فإما أن يتعلق ثبات وجود
كالكالم يف األول وإن كان حادثاً وكل حادث فله علة يف حدوثه فال  ممكن وإن كان بعلة فعلته معه والكالم فيها

زمان وإما  حادثاً باطالً مع احلدوث ال يبقى زماناً وإما أن يكون إمنا يبطل بعد احلدوث بال فصل خيلو إما أن يكون
أيضاً حمال ألن اآلنات ال تتاىل   والقسم الثاين- يكون بعد احلدوث باقياً والقسم األول حمال ظاهر االحلةأن 

على سبيل االتصال املوجود يف مثل احلركة يوجب تتايل  وحدوث أعيان واحدة بعد األخرى متباينة يف العدد ال
قال إن كل موجود هو كذلك فإن يف الطبيعي ومع ذلك فليس ميكن أن ي اآلنات وقد بطل ذلك يف العلم

ثباته  إن كل حادث فله علة يف حدوثه وعلة يف" فنقول"باقية بأعياا فلنفرض الكالم فيها  املوجودات موجودات
مثل الصورة الصنمية فإن حمدثها  وميكن أن يكونا ذاتاً واحدة مثل القالب يف تشكيله املاء وميكن أن يكونا شيئني

جيوز أن يكون احلادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته حىت  سة جوهر العنصر املتخذة منه والالصانع ومثبتها يبو
يوجد ويثبت ال بعلة يف الوجود والثبات ولنأخذ يف بيان أن كل حادث فإن ثباته  يكون إذا حدث فهو واجب أن

بنفسه فمحال أن يصري  واجباًليكون مقدمة معينة يف الغرض املذكور قبله فإنا نعلم أن ثباته ووجوده ليس  بعلة
ثباته بعلة احلدوث إمنا كان جيوز لو كانت العلة  واجباً باحلدوث الذي ليس واجباً بنفسه وال ثابتاً بنفسه ووجوب

مقتضاها وإال فسواء وجودها وعدمها يف وجود مقتضاها فليست بعلة ولرتد   وأما إذا عدمت فقد عدم-باقية معه
إما أن يكون   الذات قبل احلدوث قد كانت ال ممتنعة وال واجبة وكانت ممكنة فال خيلوإن هذه" فنقول" هذا شرحاً

أن تكون موجودة وحمال أن يكون  إمكاا ال بشرط أو إمكاا بشرط أن تكون معدومة أو إمكاا هو يف حال
 ما دامت موجودة فهي معدومة واشترط هلا العدم كما أا إمكاا بشرط عدمها ألا ممتنعة أن توجد ما دامت

تزايلها  للوجود فبقي أحد األمرين أما ألن االمكان أمر يف طبيعتها ويف نفس جوهرها فال بشرط أا موجودة واجبة
" ألنا إذا اشترطنا الوجود وجب" هذه احلقيقة يف حال وأما يف حال الوجود بشرط الوجود وهذا وإن كان حماالً

معلول فإنه باعتبار ذاته ممكن الوجود ولكن احلق أن  لم أن كل حادث بل كلفليس يضرنا يف غرضنا وذلك أنك تع
باشتراط عدمها ممتنعة الوجود وباشتراط وجودها واجبة الوجود وفرق بني أن يقال  ذاته ممكنة يف نفسها وإن كانت

 وكذلك -املنطق زيد املوجود واجب وبني أن يقال وجود زيد ما دام موجوداً فإنه واجب وقد بني هذا يف وجود
دام موجود فاألول كاذب والثاين  فرق بني أن يقال إن ثبات احلادث واجب بذاته وبني أن يقال إنه واجب ما

ثبات الوجود غري واجب، واعلم أن ما أكسبه الوجود وجوباً  صادق مبا بينا فإنا إذا مل نتعرض هلذا الشرط كان
  ممكناً مث يكون حال الوجود واجباً بل الشيء يف نفسه ممكن ويعدمأن يكون حال العدم أكسبه العدم امتناعاً وحمال

ذلك فإن اإلمكان  ويوجد وأي الشرطني شرط له دوامه صار مع شرط دوامه ضروري احلكم ال ممكناً ومل يتناقض
الصورة كذلك فليس للمكن يف نفسه وجود  باعتبار ذاته والوجوب واالمتناع باعتبار شرط الحق به فإذا كانت
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الذات مل تكن واجبة الوجود بالذات بل بالغري وبالشرط فلم يزل  واجب بغري اشتراط البتة بل ما دام ذاته تلك
ووجوده  وكل ما احتيج فيه إىل غري وشرط فهو حمتاج فيه إىل سبب فقد بان أن ثبات احلادث متعلق الوجود بالغري

إن " فنقول"يعترض علينا  د من املنطقيني أنبعد احلدوث بسبب ميد وجوده وهو بنفسه غري واجب وليس ألح
يوجد فوجوده ضروري، فإن قيل له ممكن فباشتراك  االمكان احلقيقي هو الكائن يف حال العدم للشيء وإن كل ما

املنطقية أن اشتراط العدم للمكن احلقيقي اشتراط غري صحيح يف أن جيعل جزء  االسم فإنه يقال له قد بينا يف كتبنا
بأن يشترط  ل هو أمر يتفق ويلزم املمكن يف أحوال وبينا أن املوجود ليس ضرورياً ألنه موجود بلب حد للمكن

فينبغي أن تتأمل ما قلناه يف الكتب  شرط وهو إما وضع املوضوع أو احملمول أو العلة والسبب ال نفس الوجود
    بذاتهنظرنا ههنا هو يف الواجب  املنطقية فتعلم أن هذا االشتراط غري الزم فإن

العدم وال  بذاته فإن كان احلصول يلحقه بالضروري الوجود فإن العدم أيضاً جيب أن يلحقه بالضروري واملمكن
موجوداً ما دام موجوداً كذلك مىت كان  حيفظ عليه االمكان فإنه كما أنه مىت كان موجوداً كان واجباً أن يكون

هنا يف الواجب بذاته واملمكن بذاته ونظرنا يف املنطق ليس كذلك ه معدوماً كان واجباً أن يكون معدوماً ألن نظرنا
العدم السابق فإن  املعلوالت مفتقرة يف ثبات وجودها إىل العلة وكيف وقد بينا أنه ال تأثري للعلة يف فبني من هذا أن

ادثات ال ميكن أن أن يكون إال هكذا فإن احل علته عدم العلة وال يف كون هذا الوجود بعد العدم فإن هذا مستحيل
فاملتعلق بالعلة هو الوجود املمكن بذاته ال يف شيء من كونه بعد عدم أو غري  يكون هلا وجود بالطبع إال بعد عدم

املوصوف  أن يدوم هذا التعلق فيجب أن تكون العلل اليت لوجود املمكن يف ذاته من حيث هو وجوده ذلك فيجب
املمكنات إذا وجدت وثبت وجودها  بد من واجب الوجود وذلك ألنمع املعلول وإذا اتضحت هذه املقدمات فال

احلدوث بعينها إن بقيت مع احلادث وجيوز أن تكون علالً  كان هلا علل لثبات الوجود وجيوز أن تكون العلل علل
  وال تدورال حمالة إىل واجب الوجود إذ قد بينا أن العلل ال تذهب إىل غري النهاية أخرى ولكن مع احلادثات وتنتهي

ملا كان إمنا يثبت  وهذا يف ممكنات الوجود اليت ال تفرض حادثة أوىل وأظهر فإن تشكك متشكك وسأل فقال إنه
لثباته أو حدث كوا علة لثباته فإن كانت دائماً  املمكن احلادث بعلة وتلك العلة ال ختلو إما أن تكون دائماً علة

 ووصفناه حادثاً وإن حدث كوا علة لثباته فيحتاج أيضاً كوا علة حادثاً علة لثباته وجب أن ال يكون املمكن
النسبة اليت بينهما قد كانت  والنسبة اليت هلا إليه إىل علة أخرى لثباته بعد العلة وهي احملدثة هلذه النسبة فإن لثباته

ب هذا وضع العلل كالكالم يف األوىل بعينه ويوج لسبب ما فيجب أن يدوم ويبقى بسبب والكالم يف األخرى
يف جواب هذا أنه لوال ثبوت شيء من شأن ذلك الشيء أن يكون حدوثه بال " فنقول" املمكنة احلادثة معاً بال اية

علل أخرى يف زمان  ثباته على سبيل احلدوث والتجدد على االتصال فيلزم منه انتهاء علل حمدثة ومثبتة إىل ثبات أو
ريثما يتأدى إىل "مع بقاء كل علة ومعلول  من غري تشافع آنات بل" ثري حادثاًيناقض تلك أو يزيد عليها تأ"آخر 
 .الزماً لكان هذا االعتراض" اآلخر

   

 فصل يف إثبات انتهاء مبادئ الكائنات
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  إىل العلل احملركة حلركة مستديرة

   
قطع مسافة أن  من حيث هوهذا الشيء فهو احلركة وخصوصاً املكانية وخصوصاً املستديرة وإمنا وجودها  فأما ما

موجود ولكن فيما هو طرفه وإمنا  يكون منها شيء كان وشيء يكون وال يكون يف شيء من اآلنات منها شيء
إنه " فنقول"طبع وارادة وقسر ولنبدأ بتفهم حال الطبيعة منها   وأما ما سببه فأسبابه ثالث-اتصاله باتصال املسافة

  سبب لشيء من احلركات بذاا وذلك ألن كل حركة فهي زوال عن كيفية أوالطبيعة اردة ال يصح أن يقال إن

أحوال مالئمة واألحوال  كم أو أين أو جوهر أو وضع وأحوال األجسام بل اجلواهر كلها إما أحوال منافية وإما
 إىل حالة مالئمة عن ال مطلوبة فإذا احلركة الطبيعية هي املالئمة ال تزول عنها الطبيعة وإال فهي مهروب عنها بالطبع

وللحال  الطبيعة نفسها ليست تكون علة حركة ما مل يقترن ا أمر بالفعل وهو احلال املنافية حالة غري مالئمة فإذاً
إذاً بلغتها تعني عليها احلركة  املنافية درجات قرب وبعد عن احلال املالئمة وكل درجة تتوهم من القرب والبعد

الطبيعية هي حالة غري مالئمة يف درجة موصول إليها وكما أن  يت يف ذلك اجلزء علتهابعدها فتكون تلك احلركة ال
ويكون ما بقي علته ما سلف يف احلدوث على االتصال كذلك احلركة فتكون إذاً علة  هذه العلة تتجدد دائماً

ويكون ما أوجبه  اوال يبقى منها شيء فيطلب علة منقسم هل"حيدث منها شيء عن شيء منها على االتصال  حلركة
علة ملا بقي من احلركة املتجددة اليت من  وما سلف من تلك احلركة علة بوجه ما أو شرط" هذا االعتراض باحلركة

الطبيعة علة الرد إىل احلال الطبيعية فتكون املسافة شرطاً تصري معه الطبيعة  ذلك احلد املوصول إليه باحلركة وتكون
معاً دائماً وحيدث  ث أن كون الطبيعة فيها أمر غريب وتكون هذه العلة واملعلوللتلك احلركة بعينها من حي علة

إرادية وإرادة ثابتة واحدة كأا كلية تنحو حنو  فإن عللها أمور" وأما احلركة االرادية"كل وقت استحقاق آخر 
ب تصور بعد بعد بعد وأين حمفوظة بعلة واحدة ثابتة وإرادة بعد إرادة حبس الغرض الذي حيصل يف التصور أوال فهي

شيء واحد  يتبعه حركة بعد حركة ويكون كل ذلك على سبيل التجدد ال على سبيل الثبات ويكون هناك بعد أين
تتجدد ومها تصورات جزئية وإرادات خمتلفة  ثابت دائماً وهو االرادة الثابتة الكلية كما كانت الطبيعة هناك وأشياء

تصورات جزئية وإرادات خمتلفة كما كان هناك اختالف مقادير  تتجدد ومهاكما كانت الطبيعة هناك وأشياء 
على سبيل احلدوث ولوال حدوث أحوال على علة باقية بعضها علة لبعض على  القرب والبعد ويكون مجيعها

العقل هذا أن   وأنت تعلم من-أمكن أن تكون حركة فإنه ال جيوز أن يلزم عن علة ثابتة أمر غري ثابت االتصال ملا
تتجدد فيها االرادة وتتخيل األينات اجلزئية  ارد ال يكون مبدأ قريباً حلركة بل حيتاج إىل قوة أخرى من شأا أن

كان مبدأ حلركة فيجب أن يكون مبدأ آمراً مثالً أو مشوقاً أو شيئاً مما أشبه  وهذا يسمى النفس وأن العقل ارد إذا
-هذا بوجه ما وحيدث فيه  ل جيب أن يباشر التحريك باالرادة ما من شأنه أن يتغريوأما مباشرة التحريك فكال ب 

النفس إىل أصل ينتفع به يف هذا املعىن إذ قال  إرادة بعد إرادة على االتصال، وقد أشار املعلم األول يف كالمه يف
وليس " أي العقل العملي"ية وأما هلذا فاألفعال اجلزئية والتعقالت اجلزئ إن لذلك أي العقل النظري احلكم الكلي"

فإن كان احملرك  "وأما احلركة القسرية"إرادتنا فقط بل ويف االرادة اليت حتدث عنها حركة السماء هذا  هذا يف
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إرادة فإن كل قسر ينتهي إىل إرادة أو طبيعة وإن  يالزمها فعلتها حركة احملرك بعلة وعلة علتها آخر األمر طبيعة أو
التحريك على سبيل جذب أو دفع أو فعل آخر مما يشبه هذا فالرأي احلقيقي  ا بل كانكان احملرك ال يالزمه

املتحرك  هو أن احملرك حيدث يف املتحرك قوة حمركة إىل جهة حتريكه غالبة قوته الطبيعية وأن الصواب يف ذلك
تمدادها من مصاكة اهلواء أو الطبيعية واس حبسب تلك القوة احملركة الداخلة يبلغ مكاناً ينتحيه لوال معاوقة القوة

القوة الغريبة فحينئذ تستويل القوة الطبيعية وحتث حركة مائلة من جتاذب  املاء أو غري ذلك مما يتحرك فيه مدداً يوهن
الطبيعية ال تستويل  جهة القوة الطبيعية ولوال حال مصاكة املتوسط وكسرة القوة الغريبة لكانت القوة القوتني إىل

    جسمانية وكل قوة حمركة على االستقامة فسكوا يف  بعد بلوغه الغاية اليت يوجبها تناهي كل قوةعليه البتة إال

مبوافاا مكاا  الغاية ألن هذه احلركة تطلب ذلك السكون فإذا بطل امليل والدفع احلادث عن تلك القوة تلك
تمام فعلها أو بأسباب أخرى وإمنا حكمنا ذا ب املطلوب عادت القوة الطبيعية إىل فعلها إذ وهنت القوة الغريبة

استولت على القوة الطبيعية ملا قهرت ميلها مث ال جيوز أن يستحيل املغلوب غالباً  احلكم ألن القوة الغريبة لوال أا
وز العرضية تبطل بذاا فال جي الغالب مغلوباً إال بورود سبب على أحدمها أو كليهما وحمال أن نتوهم أن القوة أو

أن يكون له ذات تثبت وتوجد فالقوة الطبيعية إمنا تعود  أن يكون شيء من األشياء يبطل بذاته أو يوجد بذاته بعد
فيها  مبعاوق ينضم إليها وذلك املعاوق يعاوقها معاوقة بعد معاوقة تكون مقاومة ملا يتحرك غالبة على القوة العرضية

تكلمنا الكالم املبسوط على االحوال  ثري وقد أشبعنا الكالم يف هذا حيثفيكون لذلك تأثري يف القوة الغريبة بعد تأ
بتجدد األكوان عليها حال الطبيعة إىل أن تبطل فإن قال قائل إنا  كلها فإن القوة القسرية حاهلا يف إجياب احلركة

قوا يف املاء حلضور  منا تثبتحرارته املستفادة بذاا ألا عرضية فإنا نقول له كال بل إن احلرارة إ نرى املاء تبطل
احلرارة شيئاً بعد شيء أقبل عليها برد اهلواء والقوة املربدة  علتها اددة لقوا دائماً فإذا بطلت علتها وجتديدها فيه

بعد سخونة  وكانا قبل يعجزان عن إبطاهلا إن بقيت العلة املسخنة احلاضرة املمدة دائماً بسخونة يف املاء فأبطلها
على سبيل احلدوث وهو احلركة وأن له علة إمنا  ن اهلواء املماس لذلك املاء مع املاء فقد بان إذاً أن شيئاً ثباتهوتسخ

يف حاهلا على االتصال أو يكون هلا ذات باقية بالعدد متغرية األحوال  تكون علة بالفعل لتجدد بعد جتدد يعرض
التغيري وأنه البد للتغري من  ال أن هلا ذاتاً باقية مل حيدث عنها إتصالمتغرية األحوال مل حيدث عنها تغيري ولو ولوال أا

فقد انكشفت الشبهة املسئول عنها إذ ظهر أن علل ثبات  "كأن يغري املؤثر حىت يؤثر أو يغري املتأثر"حامل باق 
 دد وتلك الذات الثابتةهلا ثابتة الذوات متبدلة األحوال تبدالً يكون سبب كل ما يتج احلادثات تنتهي إىل علل أوىل

ا علة ملا جتدد ثانياً وال بأس  مع احلال املعلولة لتلك الذات سبب أمر آخر مؤد إىل احلال الثانية اليت تصري الذات
 وهذان احلاالن يف -جهتني وأن يكون حال فيه علة حلال آخر يف أن يكون الشيء الواحد علة لنفسه ومعلوالً من

 االرادي تصور بعد تصور واختالف نسبة ثابتة ونسبة متبدلة والنسبة الثابتة مثل وجود الطبيعي قرب بعد قرب ويف

مجيع النهار وإن  الشمس فوق األرض لكون النهار أو زوال العشاء فإن معىن كون الشمس فوق األرض واحد يف
ا وتكون النسبة املتجددة يبقى معها أمر م فتكون النسبة الواحدة"كان على سبيل تغري وانتقال من مكان إىل مكان 

وليس ينعكس فليس كل جتدد يبلغ إىل أن ينتهي املنفعل إىل علة  أدت إىل علة مضادة لعلة بقائه فتوجب فساده
إذا  يكون ذلك إذا أوصل بينهما بعد تباين منهما وإىل علة مضادة لعلة ثباته بل يكون ذلك مضادة لعلة ثباته بل
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وبذلك " إياها فتكون ثابتة موجودة ىل أن تصل إحدى العلتني إىل األخرى املفسدةأوصل بينهما بعد تباين منهما وإ
فقد بان أيضاً من هذا أنه البد يف اتصال الكون من حركة  حيفظ نظام األكوان واالستحاالت وما جيري جمراها

 انت حركة متصلة الوالوضعية وال من املكانية غري املستديرة فإن كان كون ما ك متصلة وال تتصل غري املكانية

 .حمالة
   

  فصل يف أن

 واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول

بذاته عقل وعاقل ومعقول أما أنه معقول املاهية فألنك تعرف أن طبيعة  إنه" فنقول"وإذ قد ثبت واجب الوجود 
هلا أن ال   وإمنا يعرضطبيعة الوجود وطبيعة أقسام الوجود مبا هي كذلك غري ممتنع عليها أن تعقل الوجود مبا هي

حمسوسة أو متخيلة وظهر فيما سلف  تعقل إذا كانت يف املادة أو مكنونة بعوارض املادة فإا من حيث هي كذلك
وماهية معقولة وكل ما هو بذاته جمرد عن املادة والعوارض  أن ذلك الوجود إذا جرد عن هذا العائق كان وجوداً

 د جمرد عن املادة وعوارض املادة فهو مبا هو هوية جمردة عقل ومبا يعترب لهواجب الوجو فهو بذاته معقول واألول

جمردة هو عاقل ذاته فإن املعقول هو  من أن هويته اردة لذاته فهو معقول لذاته ومبا يعترب له من أن ذاته هلا هوية
ا الشيء أن يكون هو أواخر ماهية جمردة لشيء وليس يف شرط هذ الذي ماهيته اردة لشيء والعاقل هو الذي له

 املطلق أعم من أن يكون هو أو غريه كما سنوضح فاألول ألن له ماهية جمردة لشيء هو بل شيء مطلقاً والشيء

اردة اليت لشيء هو ذاته  عاقل ومبا ماهيته جمردة لشيء هو معقول وهذا الشيء هو ذاته فهو عاقل بأن له املاهية
قليالً علم أن العاقل يقتضي شيئاً معقوالً وهذا  ي لشيء هو ذاته فكل من تفكرومعقول بأن ماهيته اردة ه

أو هو وأيضاً فإن احملرك يقتضي شيئاً متحركاً وهذا االقتضاء نفسه ليس  االقتضاء ال يتضمن أن ذلك الشيء آخر
بذاته إىل  اً يتحركشيئاً آخر بل نوعاً آخر من البحث يوجب ذلك ولذلك مل ميتنع أن نتصور شيئ يوجب أن يكون

ذلك إذ كان املتحرك يوجب أن  وقت أن يقوم الربهان على امتناعه ومل يكن نفس تصور احملرك واملتحرك يوجب
احملرك يوجب أن يكون له شيء متحرك عنه بال شرط أنه  يكون له شيء يتحرك هو عنه بال شرط أنه آخر أو هو أو

 آخر ال لنفس النسبة واالضافة املفروضة يف الذهن فإنا نعلم يقيناً أنيتها ألمر آخر أو هو ولذلك املضافات تعرف
نفسها فتكون هي بعينها تعقل  فإما أن تكون القوة اليت تعقل هذا املعىن هي هذه القوة" لنا قوة نعقل ا األشياء أن"

ة نعقل ا هذه القوة مث قوتان قوة نعقل ا األشياء وقو ذاا فيثبت املطلوب أو تعقل ذلك بقوة أخرى فتكون لنا
املعقول  فقد بان أن. النهاية فيكون فينا قوى تعقل األشياء بال اية بالفعل ولكن هذا حمال يتسلسل الكالم إىل غري

عاقل شيء آخر بل كل ما يوجد  ال يوجب أن يكون معقول شيء آخر وذا يبني أنه ليس يقتضي العاقل أن يكون
توجد لشيء فهو معقول وإذا كانت هذه املاهية لذاا تعقل  ل وكل ما هو ماهية متجردةله املاهية اردة فهو عاق

معقوالً  ماهية جمردة تتصل ا وال تفارقها فهي بذاا عاقل ومعقول فقد فهمت أن نفس كونه ولذاا أيضاً تعقل كل
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ليس حتصيل األمرين إال اعتبار أن له  هوعاقالً ال يوجب أن يكون إثنان يف الذات وال اثنان يف االعتبار أيضاً فإن
له وههنا تقدمي وتأخري يف ترتيب املعاين والغرض احملصل شيء واحد  ماهية جمردة هي ذاته وأن ماهية جمردة هي ذاته

 .أن كونه عاقالً ومعقوالً ال يوجب فيه كثرة البتة بال قسمة فقد بان

 فصل يف أنه بذاته معشوق وعاشق

  ذة هي إدراك اخلري املالئمولذيذ وملتذ وأن الل

   
من أحناء النقص  أن يكون مجال أو اء فوق أن تكون املاهية عقلية حمضة خريية حمضة بريئة عن كل واحد وال ميكن

كل اعتدال ألن كل اعتدال هو يف كثرة  واحدة من كل جهة والواجب الوجود له اجلمال والبهاء احملض وهو مبدأ
شيء واؤه هو أن يكون على ما جيب له فكيف مجال ما  ة يف كثرته ومجال كلتركيب أو مزاج فيحدث وحد
الواجب وكل مجال مالئم وخري مدرك فهو حمبوب ومعشوق ومبدأ إدراكه إما احلس  يكون على ما جيب يف الوجود

ملدرك أمجل وأشرف حتقيقاً وا اخليال وإما الوهم وإما الظن وإما العقل وكلما كان االدراك أشد إكتناهاً وأشد وإما
فالواجب الوجود ايل يف غاية اجلمال والكمال والبهاء والذي  ذاتاً فأحباب القوة املدركة إياه والتذاذها به أكثر

ذاته  البهاء واجلمال وبتمام التعقل ويتعقل العاقل واملعقول على أما واحد باحلقيقة يكون يعقل ذاته بتلك الغاية يف
جهة ما هو مالئم فاحلسية منها   وأعظم الذ وملتذ فإن اللذة ليست إال إدراك املالئم منلذاته أعظم عاشق ومعشوق

مدرك بأفضل إدراك ألفضل مدرك فهو أفضل الذ وملتذ  إحساس باملالئم والعقلية تعقل املالئم واألول أفضل
فمن استشنعها إستعمل غريها وليس عندنا هلذه املعاين أسام غري هذه االسامي  ويكون ذلك أمراً ال يقاس إليه شيء

ويدرك األمر  تعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك احلس للمحسوس ألنه أعين العقل يعقل وجيب أن
وليس كذلك احلس للمحسوس  الباقي الكلي ويتحد به ويصري هو هو على وجه ما ويدركه بكنهه ال بظاهره

لنا بأن حنس مالئماً وال نسبة بينهما ولكنه قد يعرض أن  ق اليت تكونواللذة اليت جتب لنا بأن نتعقل مالئماً هي فو
مبا جيب أن تستلذ به لعوارض كما أن املريض ال يستلذ احللو ويكرهه لعارض  تكون القوة الدراكة ال تستلذ

من اللذة ما بالفعل  أن تعلم من حالنا ما دمنا يف البدن فإنا ال جند إذا حصل لقوتنا العقلية كما هلا فكذلك جيب
مبطالعتنا ذاتنا وقد صارت عاملاً عقلياً مطامعاً  جيب للشيء يف نفسه وذلك لعائق البدن فلو انفردنا عن البدن لكنا

احلقيقية وامللذات احلقيقية متصلة ا إتصال معقول مبعقول جند من اللذة والبهاء  للموجودات احلقيقية واجلماالت
احملسوسات املالئمة   واعلم أن لذة كل قوة حصول كماهلا فللحس-اين بعدال اية له وسنوضح هذه املع ما

مصريها عاملاً عقلياً بالفعل فالواجب الوجود  وللغضب االنتقام وللرجاء الظفر ولكل شيء ما خيصه وللنفس الناطقة
 .يعشق لذيذ شعر بذلك أو مل يشعر معقول عقل أو مل يعقل معشوق عشق أو مل

  فصل يف أن
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 لوجود بذاته كيف يعقل ذاته واألشياءواجب ا

 يعقل األشياء من األشياء وإال فذاته إما متقومة مبا يعقل فيكون تقومها باألشياء وليس جيوز أن يكون واجب الوجود

لوال أمور من خارج مل  وإما عارض هلا أن تعقل فال تكون واجبة الوجود من كل جهة وهذا حمال إذ ال تكون حبال
لغريه فيه تأثري واألصول السالفة تبطل هذا وما  ن له حال ال تلزم عن ذاته بل عن غريه فيكونيكن هو أو يكو

فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة بأعياا  أشبهه وألنه كما سنبني مبدأ كل وجود
عاقالً هلذه  ال جيوز أن يكونالكائنة الفاسدة بأنواعها أوال وبتوسط ذلك بأشخاصها وبوجه آخر  واملوجودات

حنو آخر نبينه فإنه ال جيوز أن يكون تارة  املتغريات مع تغريها من حيث هي متغرية عقالً زمانياً متشخصاً بل على
يعقل منها أا معدومة غري موجودة ولكل واحد من األمرين صورة عقلية  يعقل منها أا موجودة غري معدومة وتارة

عقلت  من الصورتني تبقى مع الثانية فيكون واجب الوجود متغري الذات مث الفاسدات إنواحدة  على حدة وال
هي مقارنة ملادة وعوارض مادة ووقت  باملاهية اردة ومبا يتبعها مما ال يشخص مل تعقل مبا هي فاسدة وإن أدركت مبا

كل صورة حمسوسة وكل صورة قد بينا يف كتب أخرى أن  وتشخص مل تكن معقولة بل حمسوسة أو متخيلة، وحنن
حمسوسة ونتخيلها بآلة متجزئة وكما أن إثبات كثري من األفاعيل للواجب الوجود  خيالية فإمنا ندركها من حيث هي

فال يغزب  كذلك إثبات كثري من التعقالت بل واجب الوجود إمنا يعقل كل شيء على حنو كلي ومع ذلك نقص له
العجائب اليت حيوج تصورها   وهذا من-رة يف السموات وال يف األرضعنه شيء شخصي فال يعزب عنه مثقال ذ

 .إىل لطف قرحية

 فصل يف أن واجب الوجود كيف يعقل األشياء

   
يتولد عنها وال شيء  كيفية ذلك فألنه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل املوجودات عنه وما فأما

هذا فتكون هذه األسباب تتأدى مبصادماا إىل أن   كا واجباً بسببه وقد بينامن األشياء يوجد إال وقد صار من جهة
يعلم األسباب ومطابقتها فيعلم ضرورة ما تتأدى إليه وما بينها من األزمنة وما هلا  توجد عنها األمور اجلزئية فاألول

حيث هي كلية أعين من  ئية منالعودات ألنه ليس ميكن أن يعلم تلك وال يعلم هذه فيكون مدركاً لألمور اجلز من
حال متشخصة لو أخذت تلك احلال  حيث هلا صفات وإن ختصصت ا شخصاً فباالضافة إىل زمان متشخص أو

متشخصة لو أخذت تلك احلال بصفاا كانت أيضاً مبرتلتها  بصفاا شخصاً فباالضافة إىل زمان متشخص أو حال
 وقد قلنا إن من هذا: ها نوعه يف شخصه فيستند إىل أمور شخصيةمبادئ كل واحد من لكنها لكوا مستندة إىل

العقل شخصي أيضاً  األسناد قد جنعل للشخصيات رمساً ووصفاً مقصوراً عليها فإن كان ذلك الشخص مما هو عند
نوعه ال نظري له ككرة الشمس مثالً أو  كان للعقل إىل ذلك املرسوم سبيل وذلك هو الشخص الذي هو واحد يف

يكن للعقل إىل رسم ذلك الشيء سبيل إال أن يشار إليه ابتداء على  شتري وأما إذا كان منتشراً يف األشخاص ملكامل
فأنت  وكما أنك إذ تعلم احلركات السماوية كلها فأنت تعلم احلركات السماوية كلها" فنقول" ما عرفته ونعود
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يف كسوف ما أنه   حنو كلي ألنك تقولتعلم كل كسوف وكل اتصال وانفصال جزئي يكون بعينه ولكن على
ينفصل القمر منه إىل مقابلة كذا  كسوف يكون بعد زمن حركة كوكب كذا من موضع كذا مشالياً بصفة كذا

 وكذلك حال الكسوفني اآلخرين حىت ال يبقى -مدة كذا ويكون بينه وبني كسوف مثله سابق عليه أو متأخر عنه
مته ولكنك علمته كلياً ألن هذا املعىن قد جيوز أن حيمل على كسوفات عل عارض من عوارض تلك الكسوفات إال

بعينه  منها تكون حاله تلك احلال لكنك تعلم حبجة ما أن ذلك الكسوف ال يكون إال واحداً كثرية كل واحدة
 يف هذا حتكم بوجود هذا الكسوف وهذا ال يدفع الكلية إن تذكرت ما قلناه قبل ولكنك مع هذا كله رمبا مل جتز أن

باملشاهدة احلسية وتعلم ما بني هذا املشاهد وبني ذلك الكسوف  اآلن أوال وجوده إال أن تعرف جزئيات احلركات
معرفتك بأن يف احلركات حركة جزئية صفتها ما شاهدت وبينها وبني الكسوف الفالين  من املدة وليس هذا نفس

هي موجودة بل جيب  م وال تعلمه بوقت ما فتسأل أا هلفإن ذلك قد جيوز أن تعلمه على هذا النوع من العل كذا
 الكسوف فإن منع مانع أن يسمي هذا أن يكون قد حصل لك باملشاهدة شيء مشار إليه حىت تعلم حال ذلك

غرضنا اآلن يف غري ذلك وهو تعريفنا أن األمور اجلزئية كيف  معرفة للجزئي من جهة كليته فال مناقشة معه ألن
علمت أمر  وإدراكاً ال يتغري معهما العامل وكيف تعلم وتدرك علماً يتغري معه العامل فإنك إذا ماًتعلم وتدرك عل

املطلقة بل بكل كسوف كائن مث  الكسوفات كما تؤخذ كلية أو موجودة دائماً أو كان لك علم ال بالكسوفات
واحداً وهو أن كسوفاً له وجود يف احلالني يكون  كان وجود ذلك الكسوف وعدمه ال يغري منك أمراً فإن علمك

الشمس يف احلمل كذا يف عدة كذا ويكون بعده كذا وبعده فإما إن  بصفات كذا بعد كسوف كذا أو بعد وجود
فعلمت يف آن مفروض أن هذا الكسوف ليس مبوجود مث علمت يف آن آخر أنه موجود مث  أدخلت الزمان يف ذلك

أن تكون يف وقت  آخر بعد التغري الذي أشرنا إليه قبل ومل يصحيبقى علمك ذلك عند وجوده بل حيدث علم  ال
الذي ال يدخل يف زمان وحكمه فهو بعيد أن  االجنالء على ما كنت قبل االجنالء فهذا ألنك زماين وآين وأما األول

م حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه جديد أو معرفة جديدة واعل حيكم حكماً يف هذا الزمان وذلك الزمان من
 إدراك الكسوفات اجلزئية الحاطتك بأسباا وإحاطتك بكل ما يف السماء وإذا وقعت أنك إمنا كنت تتوصل إىل

هذا بزيادة كشف على ما  االحاطة جبميع األسباب يف األشياء ووجودها انتقل منها إىل مجيع املسببات وحنن سنبني
األول من ذاته كيف يعلم كل شيء ألنه مبدأ شيء  بيناه من ذي قبل فتعلم كيف نعلم الغيب وتعلم من هذين أن

كذا وما ينتج عنها كذا إىل التفصيل الذي ال تفصيل بعده مث على الترتيب  هو مبدأ شيء أو أشياء حاهلا وحركتها
 .ذلك التفصيل لزوم التعدية والتأدية، فتكون هذه األشياء مفاتيح الغيب الذي يلزم

 فصل يف حتقيق وحدانية األول

   

الحدى هذه الصفات ذات  أن علمه ال خيالف قدرته وإرادته وحياته يف املفهوم بل ذلك كله واحد وال يتجزأب
  الواحد احلق
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يف الكل وأنه كيف يكون فذلك النظام ألنه يعقله هو مستفيض كائن  فاألول يعقل ذاته ويعقل نظام اخلري املوجود
وكماهلا   مبدئه وهو خري غري مناف وتابع خلريية ذات املبدأالكون وجهة الكون عن مبدئه عند موجود وكل معلوم

حىت يكون له فيما يكون عنه  املعشوقني لذاتيهما فذلك الشيء مراد لكن ليس مراد األول هو على حنو مرادنا
 هذا النحو من االرادة العقلية احملضة وحياته حاهلا غرض فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم بل هو لذاته مريد

عندنا تكمل بإدراك وفعل هو التحريك ينبعثان عن قوتني خمتلفتني وقد صح أن نفس  هذا أيضاً بعينه فإن احلياة اليت
احلياة واحد منه هو  وهو ما يعقله من الكل هو سبب الكل وهو بعينه مبدأ فعله وذلك إجياد الكل فمعىن مدركه

خمتلفتني حىت تتم بقوتني فال احلياة منه غري العلم وكل  ر إىل قوتنيإدراك وسبيل إىل اإلجياد فاحلياة منه ليست مما تفتق
 الصورة املعقولة اليت حتدث فينا فتصري سبباً للصورة املوجودة الصناعية لو كانت بنفس ذلك له بذاته وأيضاً فإن

اً كان املعقول له صور وجودها كافية ألن تتكون منها الصور الصناعية بأن تكون صوراً هي بالفعل مباد ملا هي
ذلك لكن حيتاج إىل إرادة متجددة منبعثة من قوة  عندنا هو بعينه القدرة ولكن ليس كذلك بل وجودها ال يكفي يف

احملركة فتحرك العصب واألعضاء اآللية مث حترك اآلالت اخلارجة مث حترك املادة  شوقية يتحرك منهما معاً القوة
احملرك وهذه الصورة  عقولة قدرة وال إرادة بل عسى القدرة فينا بعد املبدأمل يكن نفس وجود هذه الصورة امل فلذلك

إرادته مغايرة الذات لعلمه وال مغايرة املفهوم  حمركة ملبدأ القدرة فتكون حمركة احملرك لكن واجب الوجود ليست
ليت له هي كون ذاته عاقلة بعينه االرادة اليت له وكذلك قد تبني أن القدرة ا لعلمه فقد بينا أن العلم الذي له هو

االرادة على الصورة  عقالً هو مبدأ للكل ال مأخوذاً عن الكل ومبدأ بذاته ال متوقف على وجود شيء وهذه للكل
الفيض هو اجلود فقد كنا حققنا لك من أمر  اليت حققناها اليت ال تتعلق بغرض يف فيض الوجود فيكون غري نفس

نفسها تكون جوداً فإذا حققت تكون الصفة األوىل لواجب الوجود أنه   االرادةاجلود ما إذا تذكرته علمت أن هذه
السلب  الصفات األخرى يكون بعضها املتعني فيه هذا الوجود مع إضافة وبعضها هذا الوجود مع إن وموجود مث

بال "قائل يف األول السلب إنه لو قال  وليس وال واحد منها موجباً يف ذاته كثرة البتة وال مغايرة فاللوايت ختالط
مسلوب عنه الكون يف املوضوع وإذا قال له واحد مل يعن به إال  إنه جوهر مل يعن إال هذا الوجود وأنه" حتاش

يعن   وإذا قيل عقل ومعقول وعاقل مل-عنه القسمة بالكم أو القول أو مسلوباً عنه الشريك الوجود نفسه مسلوباً
وإذا قيل له أول مل يعن . اعتبار إضافة ما  عنه جواز خمالطة املادة وعالئقها معباحلقيقية إال أن هذا الوجود مسلوباً

له قادر مل يعن به إال أنه واجب الوجود مضافاً إىل أن الوجود إىل أن  وإذا قيل. إال إضافة هذا الوجود إىل الكل
مع  لوجود العقلي مأخوذاً وإذا قيل له حي مل يعن إال هذا ا-يصح عنه على النحو الذي ذكر وجود غريه إمنا

قيل مريد مل يعن إال كون واجب  وإذا. األضافة إىل الكل املعقولة أيضاً بالقصد الثاين إذ احلي هو الدراك الفعال
 -كله وهو يعقل ذلك فيكون هذا مؤلفاً من إضافة وسلب الوجود مع عقليته أي سلب املادة عنه مبدأ لنظام اخلري

وإذا قيل : األضافة مع السلب بزيادة سلب آخر وهو أنه ال ينحو غرضاً لذاته  هذهوإذا قال جواد عناه من حيث
كمال ونظام  إال كون هذا الوجود مربأ عن خمالطة ما بالقوة والنقص وهذا سلب أو كونه مبدأ لكل خري مل يعن

زاء أو كثرة بوجه يوجب لذاته أج فإذا عقلت صفات األول احلق على هذه اجلهة مل يوجد فيها شيء. وهذا إضافة
 .من الوجوه
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 فصل يف صدور األشياء عن املدبر األول

   
الكم والكيف  لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود غري داخل يف جنس أو واقع حتت حد أو برهان بريئاً عن فقد ظهر

نقسم ال يف مجيع الوجوه ألنه غري م واملاهية واألين واملىت واحلركة ال ندله وال شريك وال ضد وأنه واحد من
كاملتصل وال يف العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة  األجزاء بالفعل وال يف األجزاء بالفرض والوهم

واحد ألنه  وأنه واحد من حيث هو غري مشاركة البتة يف وجوده الذي له فهو ذه الوجوه فرد وهو يتحد ا مجلته
وليس الواحد فيه إال على الوجه  وقد كان هذا أحد وجوه الواحد. يتمتام الوجود ما بقي له شيء ينتظر حىت 

أو غري ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة وهي معىن  السليب ليس كالواحد الذي لألجسام التصال أو اجتماع
 .وجودي يلحق ذاتاً أو ذواتاً

 فصل يف إثبات دوام احلركة

  بقول جممل مث بعده بقول مفصل

   
األولية وبأن  يما سلف من العلوم الطبيعية وجود قوة غري متناهية ليست جمسمة وأا مبدأ احلركةلك ف وقد اتضح

هناك من وجه ما أن هنا مبدأ دائم الوجود  لك أن احلركة املستديرة ليست متكونة تكوناً زمانياً فقد بان لك من
ته وأنه ال جيوز أن تستأنف له حالة مل واجب الوجود من مجيع جها وقد بان لك بعد ذلك أن واجب الوجود بذاته

 أن العلة لذاا تكون موجبة للمعلول فإن دامت أوجبت املعلول دائماً فلو اكتفيت بتلك تكن مع أنه قد بان لك

فله مادة فإذا كان مل  إنك قد علمت أن كل حادث" فنقول"األشياء لكفتك ما حنن يف شرحه إال أنا نزيدك بصرية 
تكونا فحدثتنا أو كانتا ولكن كان الفاعل ال حيرك  ل إما أن تكون علتاه الفاعلية والقابلية ملحيدث مث حدث مل خي

 قوالً جممالً قبل العود إىل" فنقول"ومل يكن القابل أو كان القابل ومل يكن الفاعل  والقابل ال يتحرك أو كان الفاعل

وجود الكائن أوالً  دث البتة أمر مل يكن كانالتفصيل أنه إذا كانت األحوال من جهة العلل كما كانت ومل حي
فال خيلو إما أن يكون حدوثه على سبيل ما  وجوده على ما كان فلم جيز أن حيدث كائن البتة فإن حدث أمر مل يكن

لقرب علته وبعدها أو يكون حدوثه على سبيل ما حيدث لقرب  حيدث حبدوث علته دفعة ال على سبيل ما حيدث
 األول فيجب أن يكون حدوثه حلدوث العلة ومعها غري متأخر عنها البتة فإنه إن كانت ما القسمعلته أو بعدها، فأ

وجوب حادث آخر غري  العلة غري موجودة مث وجدت أو موجودة وتأخر عنها املعلول لزم ما قلناه يف األول من
 علل وحوادث دفعة غري متناهية اجلهة وجبت العلة فكان ذلك احلادث هو العلة القريبة فإن متادى األمر على هذه

بإبطاله فبقي أن ال تكون العلل احلادثة كلها دفعة ال لقرب من علة أوىل  ووجبت معاً وهذا مما عرفنا األصل القاضي
احلركة وتلك  فبقي أن مبادئ الكون تنتهي إىل قرب علل أو بعدها وذلك باحلركة فإذا قد كان قبل أو بعدها

الرأس يف الزمان الذي بينهما وذلك أنه  هذه احلركة فهما كاملتماسني واألرجح الكالم إىلاحلركة أوصلت العلل إىل 
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واحد إذ ال جيوز أن يكون يف آنات متالقية متماسة  متناهية منها يف آن إن مل مياسها حركة كانت احلوادث الغري
 قرب فيكون ذلك اآلن ايةجيب أن يكون واحد قد قرب يف ذلك اآلن بعد بعد أو بعد بعد  فاستحال ذلك بل

احلركة اليت هي كعلة  احلركة األوىل يؤدي إىل حركة أخرى أو أمر آخر فإن أدت إىل حركة أخرى وأوجبت كانت
أنه ال ميكن أن يكون زمان بني حركتني وال حركة فيه  قريبة هلذه احلركة مماسة ملا واملعىن يف هذه املماسة مفهوم على

الزمان تابع للحركة ولكن االشتغال ذا النحو من البيان يعرفنا إن كانت حركة  يعيات أنفإنه قد بان لنا يف الطب
احلركة ال حتدث  حركة وال يعرفنا أن تلك احلركة كانت علة حلدوث هذه احلركة فقد ظهر ظهوراً واضحاً أن قبل

ال نبايل أي حادث كان ذلك احلركة و بعد ما مل تكن إال حبادث وذلك احلادث ال حيدث إال حبركة مماسة هلذه
آلة أو طبعاً أو حصول وقت أوفق للعمل دون وقت أو حصول  احلادث كان قصداً من الفاعل أو إرادة أو علماً أو

 يكن أو وصول من املؤثر مل يكن فإنه كيف كان حدوثه متعلق باحلركة ال ميكن غري هذا يؤ واستعداد من القابل مل

وال انفعال بينهما فيحتاج  إن كانت العلة القابلة والفاعلة موجوديت الذات وال فعلولنرجع إىل التفصيل، ونقول 
الفاعل فمثل إرادة موجبة للفعل أو طبيعة موجبة   أما من جهة-إىل وقوع نسبة بينهما توجب الفعل واالنفعال

اً مثل وصول أحدمها إىل القابل فمثل استعداد مل يكن أو من جهتيهما مجيع  وأما من جهة-للفعل أو آلة أو زمان
- وأما إن كان الفاعل موجوداً ومل يكن قابل البتة فهذا حمال-أن مجيع هذا حبركة ما اآلخر وقد صح أما أوالً فألن  

-القابل كما بينا ال حيدث إال حبركة أو اتصال فيكون قبل احلركة حركة وأما ثانياً فإنه ال ميكن أن حيدث ما مل  
كان القابل وإما أن وضع القابل موجود والفاعل ليس مبوجود فالفاعل  و املادة فيكون قديتقدمه وجود القابل وه

 .يكون حدوثه بعلة ذات حركة على وصفنا حمدث ويلزم أن

 بيان آخر

   
تكن فليس  مبدأ الكل ذات واجبة الوجود وواجب الوجود واجب أن يوجد ما يوجد عنه وإال فله حال مل وأيضاً

ذاته كما يضع بعضهم االرادة  يع جهاته فإن وضعت احلال احلادثة ال يف ذاته بل خارجة عنواجب الوجود من مج
طبعاً أو ألمر آخر أي أمر كان ومهما وضع أمر حدث بعد  فالكالم على حدوث االرادة عنه ثابت أهو باألرادة أو

 يء مباين لذاته فيكون الكالم فيه ثابتاًيف ذاته وإما غري حادث يف ذاته بل على أنه ش أن مل يكن فإما أن يوضع حادثاً

مجيع جهاته وأيضاً إذا كان  وأن حدث يف ذاته كان ذاته متغرياً وقد بني أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من
البتة شيء مل يكن وكان األمر على ما كان ومل يوجد  هو عند حدوث املباينات عنه كما كان قبل حدوثها ومل يعرض

بل يكون األمر واحلال على ما كان فال بد من متييز لوجوب الوجود عنه   جيب أن يوجد عنه شيءعنه شيء فليس
 عنه حبادث متوسط مل يكن حني كان الترجيح للعدم عنه وكان التعطل عن الفعل حاله وليس أو ترجيح الوجود

فيحدث به الثاين كما يقولون  ثهذا أمراً خارجاً عنه فإننا نتكلم يف حدوث احلادث عنه نفسه بال واسطة أمر حيد
الذات الواحدة إذا كانت من مجيع جهاا كما كانت  يف االرادة واملراد والعقل الصريح الذي مل يكذب يشهد أن

وهي اآلن كذلك فاآلن أيضاً ال توجد عنها شيء فإذا صار اآلن يوجد عنها  وكان ال يوجد عنها فيما قبل شيء
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هذا فقد  إرادة أو طبع أو قدوة ومتكن أو شيء مما يشبه هذا مل يكن ومن أنكريف الذات قصد أو  شيء فقد حدث
ال خيرج إىل الفعل وال يترجح له أن  فارق مقتضى عقله لساناً ويعود إليه ضمرياً فإن املمكن أن يوجد وأن ال يوجد

ترجح وال داعي وال كانت وال يترجح وال جيب عنها هذا ال يوجد إال بسبب وإذا كانت هذه الذات اليت للعلة
حادث يوجب الترجح يف هذه الذات وإن كانت هي الفاعلة وإال كانت نسبتها  مصلحة وال غري ذلك فال بد من

إمكاناً صرفاً حباله  املمكن على ما كان قبل ومل حيدث هلا نسبة أخرى فيكون األمر حباله ويكون اإلمكان إىل ذلك
ذاته فإا إن كانت خارجة عن ذاته كان الكالم  من أن حيدث لذاته يفوإذا حدثت هلا نسبة فقد حدث أمر وال بد 

فإنا نطلب النسبة املوقعة لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما مل يكن أمجع  فيها ثابتاً ومل تكن النسبة املطلوبة
عده فإن كان مبدأ ب مجلة واحدة ويف حال ما مل يوجد شيء وإال قد أخرج من اجلملة شيء فننظر يف حال ما كأا

يكون على هذا القول يف ذاته لكنه حمال فكيف  النسبة مباينة له فليست هي النسبة املطلوبة فإذا احلادث األول
بان أن واجب الوجود بذاته واحد أفترى أن ذلك عن احلادث منه  ميكن أن حيدث يف ذاته شيء وعمن حيدث وقد

وجود  بة املوجبة خلروج املمكن األول إىل الفعل أو هي عن واجباملطلوبة ألنا نطلب النس فتكون ليست النسبة
 .األوىل والكالم ثابت فيه آخر، وقد قيل إن واجب الوجود واحد على أنه إن كان عن واجب آخر فهو العلة

 فصل يف أن ذلك يقع النتظار وقت

  وال يكون وقت أوىل من وقت

ع ومب خيالف الوقت الوقت وأيضاً إذ بان أن احلادث ال شرو مث كيف جيوز أن يتميز يف العدم وقت ترك ووقت
 املبدأ فال خيلو إما أن يكون حدوث ما حيدث عن األول بالطبع أو عرض فيه غري االرادة حيدث إال حبادث حال يف

فقد تغري العرض وإن كان  أو باالرادة إذ ليس بقسري وال اتفاق فإن كان بالطبع فقد تغري الطبع أو كان بالعرض
يكون املراد نفس االجياد أو غرضاً ومنفعة بعد فإن كان  االرادة فليرتل إا حدثت فيه أو مباينة له بل نقول إما أنب

 مل يوجد قبل أتراه استصلحه اآلن أو حدث وقته أو قدر عليه اآلن وال نعين فيما نقوله املراد نفس االجياد لذاته فلم

يف كل وقت عائد والزم  ال يف كل وقت عائد بل هذا السؤال حىت ألنهقول القائل إن هذا السؤال باطل ألن السؤ
كونه مبرتلة واحدة فليس بغرض والذي هو  وإن كان لغرض ومنفعة فمعلوم أن الذي هو للشيء حبيث كونه وال

الذات هو نافعاً والذي كونه منه أوىل فهو نافع واحلق األول كامل  للشيء حبيث كونه وال كونه مبرتلة واحدة فليس
 .وهو غاية اخلريات ال ينتفع بشيء كيف

 فصل يف أنه يلزم على قول املخالفني

  أن يكون اهللا تعاىل سابقاً على الزمان واحلركة بزمان



 148    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

   
الواحد لالثنني وإن كانا معاً  فإن األول مباذا يسبق أفعاله احلادثة أبذاته أم بالزمان فإن كان بذاته فقط مثل وأيضاً

وإن كانا معاً بالزمان فيجب أن يكون كالمها حمدثني أو  ة املتحرك بأن يتحرك حبركة ما يتحرك عنهبالزمان وكحرك
وال  الكائنة عنه وإن كان قد سبق ال بذاته فقط بل بذاته وبالزمان بأن كان وحده وال عامل قدم األول وقدم األفعال

كان كون مث مضى  ويعقبه قولك مث فقدحركة وال شك أن لفظة كان تدل على أمر مضى وليس اآلن وخصوصاً 
والزمان ألن املاضي إما بذاته وهو الزمان وإما  قبل أن خلق اخللق وذلك اخللق متناه فقد كان إذاً زمان قبل احلركة

فقد بان لك هذا فإن مل يسبق بأمر هو ماض للوقت األول من حدوث اخللق  بالزمان وهو احلركة وما فيها ومعها
خلق  ثه وكيف ال يكون سبق على أوضاعهم بأمر ماض للوقت األول من اخللقة وقد كان والحدو فهو حادث مع

مع كونه مع اخللق وال كان  وكان وخلق وليس كان وال خلق ثابتاً عند كونه كان وخلق وال كونه قبل اخللق ثابت
د كان وليس اآلن وحتت وعدم اخللق موصوف بأنه ق خلق هو وجوده مع عدم اخللق بال شيء ثالث فإن وجود ذاته

األمرين ألنك إذا قلت وجود ذات وعدم ذات مل يكن مفهوماً منه السبق بل قد  قولنا كان معىن معقول دون معقول
كان بل إمنا  يفهم معه التأخر فإنه لو عدمت األشياء صح وجوده وعدم األشياء ومل يصح أن يقال لذلك يصح أن

موجود غري املعنيني وقد وضع  ء وعدم الذات شيء ومفهوم كان شيءيفهم السبق بشرط ثالث فوجود الذات شي
أن خيلق قبل أي وقت توهم فيه أنه خلق فإذا كان هذا  هذا املعىن للخالق عز ذكره ممتداً ال عن بداية وجوز فيه

ت بل مكممة وهذا هو الذي تسميه الزمان إذ تقديره ليس تقدير ذي وضع وال ثبا هكذا كانت هذه القبلية مقدرة
عارض هليئة غري  التجدد مث إن شئت فتأمل أقاويلنا الطبيعية إذ بينا أن ما يدل عليه معىن كان ويكون على سبيل

سبق اخللق عندهم ليس سبقاً مطلقاً بل سبقاً  قارة واهليئة الغري القارة هي احلركة فإذا حتققت علمت أن األول إمنا
 .بزمان معه وحركة وأجسام أو جسم

  املخالفني يلزمهم أن يضعوا وقتاًفصل يف أن

  استقصى مال إىل الربهان قبل وقت بال اية وزماناً ممتداً يف املاضي بال اية وهو بيان جديل إذا

خيلو أمرهم إما أن يسلموا أن اهللا عز وجل كان قادراً قبل أن  وهؤالء املعطلة الذين عطلوا اهللا تعاىل عن وجوده ال
قادراً أن  سماً ذا حركات تقدر أوقاته وأزمنته ينتهي إىل وقت وأزمنة حمدودة أو مل يكن اخلالقج خيلق اخللق أن خيلق

اخلالق من العجز إىل القدرة أو انتقال   وهذا القسم الثاين حمال يوجب انتقال-يبتدئ اخللق اآلخر إال حني ابتدأ
يهم قسمني فيقال ال خيلو إما أن يكون كان والقسم األول يقسم عل املخلوقات من االمتناع إىل االمكان بال علة

وحمال  جسماً غري ذلك اجلسم إمنا ينتهي إىل خلق العامل مبدة وحركات أكثر أو أقل أوال ميكن ميكن أن خيلق اخلالق
الذي ذكرناه قبل هذا اجلسم أو إمنا  أنه ال ميكن ملا بيناه فإن أمكن فإما أن يكون خلقه مع خلق ذلك اجلسم األول

أن يكون ابتداء خلقني متساويي احلركة يف السرعة يقع حبيث   قبله فإن فرض إمكانه فهو حمال فإنه ال ميكنميكن
عنه يقدر  ومدة أحدمها أطول وإن مل يكن معه بل كان إمكانه مبايناً له متقدماً عليه أو متأخراً ينتهيان إىل خلق العامل
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ذلك متقدماً أو متأخراً مث ذلك  ذلك يف حال دون حال ووقعيف حال العدم إمكان خلق شيء بصفته وال إمكانه و
بدأ هلا يف الزمان إمنا البدأ هلا من جهة اخلالق وإمنا هي  إىل غري اية فقد وضح ما قدمناه من وجود حركة ال

 .السماوية

 فصل يف أن الفاعل القريب للحركة األوىل نفس

   
فنقول إما بينا   نفس ال عقل وأن السماء حيوان مطيع هللا عز وجلتعلم أن العلة القريبة للحركة األوىل فيجب أن

على حالته الطبيعية إذ كان كل حركة  يف الطبيعيات أن احلركة ال تكون طبيعية للجسم على االطالق واجلسم
ة تصدر تفارق بالطبع هي حالة غري طبيعية ال حمالة وظاهر أن كل حرك بالطبع مفارقة ما بالطبع حلالة واحلالة اليت

 غري طبيعية ولو كان شيء من احلركات مقتضى طبيعة الشيء ملا كان شيء من احلركات باطل عن طبع فعن حالة

يف الكيف كما إذا استحر املاء  الذات مع بقاء الطبيعة بل احلركات إمنا تقتضيها الطبيعة لوجود حال غري طبيعية إما
 وأما يف املكان كما إذا نقلت املدرة إىل حيز -ذبوالً مرضياً ها وأما يف الكم كما يذبل البدن الصحيح في-بالقسر

وتغيري  احلركة يف مقولة أخرى والعلة يف جتدد حركة بعد حركة جتدد احلال الغري الطبيعية اهلواء وكذلك إن كانت
 غري طبيعية وإال كانت عن حالة البعد عن الغاية فإذا كان األمر على هذه الصفة مل تكن حركة مستديرة عن طبيعة

يكون فيها بعينها قصد إىل تلك احلالة الغري الطبيعية ألن  إىل حالة طبيعية فإذا وصلت إليها سكنت ومل جيز أن
بل على سبيل تسخري وسبيل ما يلزمها بالذات فإن كانت الطبيعة حترك على االستدارة  الطبيعة ليست تفعل باختيار

طبيعي عن شيء فمحال   أو وضع غري طبيعي هرباً طبيعياً عنه وكل هربحترك ال حمالة إما عن أبن غري طبيعي فهي
كل نقطة وتتركها وتقصد يف تركها ذلك كل النقط  أن يكون هو بعينه قصداً طبيعياً إليه واحلركة املستديرة تفارق

 .إذاً احلركة املستديرة طبيعية وليست رب عن شيء إال وتقصده فليست

 فصل يف أن حركة السماء

   أا نفسانية كيف يقال إا طبيعيةمع

   
احملرك هلا وإن  قد تكون بالطبع أي ليس وجودها يف جسمها خمالفاً ملقتضى طبيعة أخرى جلسمها فإن الشيء إال أا

طبيعة وأيضاً فإن كل قوة طبيعية فإمنا حترك  مل يكن قوة طبيعية كان سبباً طبيعياً لذلك اجلسم غري غريب عنه وكأنه
يف اجلسم املتحرك وإن سكن قسراً أحس ذلك امليل كأنه يد يقاوم املسكن  ط امليل وامليل هو املعىن الذي جيسبتوس

عند إمتامها  للحركة فهو غري احلركة ال حمالة وغري القوة احملركة ألن القوة احملركة تكون موجودة مع سكونه طلباً
ال يزال حيدث يف جسمها ميالً بعد ميل  األوىل ألن حمركهااحلركة وال يكون امليل موجوداً فهكذا أيضاً احلركة 

نفس وال من خارج وال له إرادة أو اختيار وال ميكنه أن ال حيرك أو  وذلك امليل ال ميتنع أن يسمى طبيعة ألنه ليس
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يعة طب حمدودة وال هو مع ذلك مبضاد ملقتضى طبيعة ذلك اجلسم القريب فإن مسيت هذا املعىن حيرك إىل غري جهة
تصور النفس فقد بان أن  كان لك أن تقول إن الفلك متحرك بالطبيعة إال أن طبيعته فيض عن نفس يتجدد حبسب

عن إرادة ال حمالة، ونقول إنه ال جيوز أن يكون  الفلك ليس مبدأ حركته طبيعة وكان قد بان أنه ليس قسراً فهي
جلزئيات البتة وكأنا قد أشرنا إىل مجل مما يعني يف معرفة تتغري وال تتخيل ا مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة ال

بسبب فإنه ال  املعىن يف الفصول املتقدمة إذ أوضحنا أن احلركة معىن متجدد السبب وكل شطر منه خمصص هذا
ثابت فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل  ثبات له وال جيوز أن يكون عن معىن ثابت البتة وحده فإن كان عن معىن

 أما إن كانت احلركة عن -يلحقه ضرب من تبدل األحوال  أما إن كانت احلركة عن طبيعة فيجب أن-األحوال
تتجدد فيه فلتجدد قرب وبعد من النهاية املطلوبة وكل حركة ونسبة له تعدم  طبيعة فيجب أن يكون كل حركة

الثابت من جهة  دد حركة فإننسبة تعدم فلعدم بعد وقرب من النهاية ولوال ذلك التجدد مل ميكن جت وكل جزء له
إرادة متجددة جزئية فإن االرادة   وأما إن كان إرادة فيجب أن يكون عن-ما هو ثابت ال يكون عنه إال ثابت

جيب أن تتعني منها هذه احلركة دون هذه فإا إن كانت  الكلية نسبتها إىل كل شطر من احلركة نسبة واحدة فال
ن تبطل هذه احلركة وإن كانت علة هلذه احلركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة أ لذاا علة هلذه احلركة مل جيز

علة لالعدام فإما أن  املعدوم موجباً ملوجود واملعدوم ال يكون موجباً ملوجود، وإن كان قد يكون االعدام كان
ابت فإن كان جتدداً طبيعياً فالسؤال يف جتددها ث يوجب املعدوم شيئاً فهذا ال ميكن وإن كانت العلية ألمور تتجدد

 إرادياً يتبدل حبسب تصورات متجددة فهو الذي نريده فقد بان أن االرادة العقلية لزم احملال الذي قدمناه وإن كان

فإنه قد ميكن أن ينتقل العقل  الواحدة ال توجب البتة حركة ولكنه قد ميكن أن نتوهم أن ذلك االرادة عقلية منتقلة
كلي على ما أشرنا إليه فيجوز إذاً أن نتوهم وجود عقل  منتشراً خمصوصاً بعوارض عقالً بنوعاجلزئي حتت النوع 

يعقل انتقاالً من حد إىل حد ويأخذ تلك احلركات وحدودها بنوع معقول على ما  يعقل احلركة الكلية ويريدها مث
مبدأ ما كلياً   كذا إىل كذا فنعنيوعلى ما من شأننا أن نربهن عليه من أن حركة من كذا إىل كذا مث من أوضحناه

فال يبعد أن نتوهم أن جتدد احلركة يتبع  منهياً إىل طرف آخر كلي مبقدار ما مرسوم كلي وكذلك حىت تفىن الدائرة
السبيل ميكن أن يتم أمر احلركة املستديرة فإن هذا التأثري على هذا الوجه  جتدد هذا املعقول، فنقول أوالً على هذا

فإمنا هي بالقياس   عن االرادة الكلية وإن كان على سبيل جتدد وانتقال واالرادة الكلية كيف كانتصادراً يكون
-إىل طبيعة مشترك فيها وإن كانت إرادة حلركة تتبعها إرادة حلركة وأما هذه احلركة اليت من ههنا بعينه إىل هناك  

 من هناك إىل حد ثالث فنسبة مجيع أجزاء احلركة االرادة من هذه احلركة اليت بعينه فليست أوىل بأن تصدر عن تلك
أوىل بأن ينسب إىل  يف اجلزئية إىل واحد واحد تلك االرادات العقلية املتنقلة واحدة فليس من ذلك جزء املتساوية

وال نسبته واحدة فإنه بعد عن مبدئه  واحد من تلك التصورات من أن ال ينسب وكل شيء فنسبته إىل مبدئه
وكل ما مل جيب عن علته فإنه ال يكون كما علمت فكيف يصح  تميز ترجح وجوده عنه عن ال وجودهبإمكان ومل ي

من إرادة أخرى عقلية دون " ج"إىل " ب"لزمت عن إرادة عقلية واحلركة من " ب"إىل  "ا"أن يقال إن احلركة من 
    يلزم عن كل واحدة من أن

شيء من االرادات  متشاة يف النوع وليس" ج"و " ب"و " ا"االرادات غري ما مل يلزم ويكون بالعكس فإن  تلك
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بأن تتعني من الباء واجليم عن تلك االرادة ملا  الكلية حبيث تعني األلف دون الباء والباء دون اجليم وال األلف أوىل
 كانت حدوداً أن تصري نفسانية جزئية وإذا مل تتعني تلك احلدود يف العقل بل كانت عقلية وال الباء عن اجليم إال

نفرض فيها  مث كيف ميكن أن" ج"إىل " ب"أوىل من اليت من " ب"إىل " ا"مل ميكن أن تكون احلركة من  كلية فقط
خمصوص شخصي يقاس به ومع هذا كله فإن  إرادة وتصوراً مث إرادة وتصوراً خيتلفان يف أمر متفق وال استناد فيه إىل

مشاركاً للتخيل واحلس وألنا ميكنا إذا رجعنا إىل العقل الصريح أن نعقل  العقل ال ميكنه أن يفرض هذا االنتقال إال
نفسانية تكون هي املبدأ  وأجزاء االنتقال فيما نعقله دائرة معاً فإذاً على األحوال كلها ال غىن عن قوة مجلة احلركة

ل العقلي بعد استناده إىل شبه عقلية تنتقل هذا االنتقا القريب للحركة وإن كنا ال متنع أن يكون هناك أيضاً قوة
كلي  اردة عن مجيع أصناف التغري فتكون حاضرة املعقول دائماً إن كان معقوالً كلياً عن  وأما القوة العقلية-ختيل

والنفس مبدأ حركته القريبة  فإذا كان األمر على هذا فالفلك متحرك بالنفس. أو كلياً عن جزئي على ما أوضحناه
إدراك املتغريات اجلزئية وإرادة ألمور جزئية بأعياا وهي  ة التصور واالرادة وهي متومهة أي هلاوتلك النفس متجدد

ولو كانت ال هكذا بل قائمة بنفسها من كل وجه لكانت عقالً حمضاً ال يتغري وال  كمال جسم الفلك وصورته
هو السبب املتقدم  ب أن يكون قبله عقلواحملرك القريب للفلك إن مل يكن عقالً فيج. وال خيالطه ما بالقوة ينتقل

 وأما -جمردة عن املادة ال تتحرك وال بالعرض فقد علمت أن هذه احلركة حمتاجة إىل قوة غري متناهية: حلركة الفلك
جسمانية ومستحيلة متغرية وليست جمردة عن املادة بل نسبتها إىل الفلك نسبة  النفس احملركة فإا كما تبني لك

وباجلملة تكون أوهامها أو ما يشبه  نية اليت لنا إلينا إال أن هلا أن تعقل بوجه ما تعقالً مشوباً باملادة،احليوا النفس
حقيقة كالعقل العملي فينا، وباجلملة إدراكاا باجلسم ولكن احملرك  األوهام صادقة وختيالا أو ما يشبه التخيالت

  ليس جيوز أن تتحرك بوجه من الوجوه يف أن حترك وإالمادية أصالً بوجه من الوجوه إذ األول له قوة غري

وذلك اآلخر  فيجب بأن حيرك كما حيرك حمرك بتوسط حمرك آخر. الستحالت ولكانت مادية كما قد بني هذا
 .احملرك حملول للحركة مريد هلا متغري بسببها، وهذا النحو الذي حيرك علته حمرك

   

 فصل يف أن احملرك األول كيف حيرك

   حمرك على سبيل التشويق إىل االقتداء بأمره األوىل الكتساب تشبه بالعقلوأنه

   
احملرك وهو املعشوق  حيرك احملرك من غري أن يتغري بقصد واستئناف فهو الغاية والغرض الذي إليه ينحو والذي

 أمر ما وتشوق أمر حركة غري قسرية فهو إىل واملعشوق مبا هو معشوق هو اخلري عند العاشق بل نقول إن كل حمرك
طبيعي وهو الكمال الذايت للجسم إما يف صورته وإما يف أينه ووضعه  ما حىت الطبيعة فإن معشوق الطبيعة أمر

 إرادي إما إرادة ملطلوب حسي كاللذة أو ومهي خيايل كالغلبة أو ظين وهو اخلرب املظنون ومعشوق االرادة أمر

اخلري احلقيقي احملض هو  لغضب وطالب اخلري املظنون هو الظن وطالبوطالب اللذة هو الشهوة وطالب الغلبة هو ا
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جلوهر اجلسم الذي ال يتغري وال ينفعل فإنه ال  والشهوة والغضب غري مالئم. العقل ويسمى هذا الطلب اختياراً
 إىل لذيذ حال مالئمة فيلتذ أو ينتقم من خميل له فيغضب على أن كل حركة يستحيل إىل حال غري مالئمة فريجع إىل

احلركة اختياراً  متناهية وأيضاً فإن أكثر املظنون ال يبقى مظنوناً سرمدياً فوجب أن يكون مبدأ هذه أو غلبة فهي
باحلركة فيوصل إليه أو يكون خرياً ليس جوهره مما  وإرادة خلري حقيقي وال خيلو ذلك اخلري إما أن يكون مما ينال

كون ذلك اخلري من كماالت اجلوهر املتحرك فيناله باحلركة وإال النقطعت ي ينال بوجه بل هو مباين وال جيوز أن
لنمدح وحنسن  جيوز أن يكون متحركاً ليفعل فعالً يكتسب بذلك الفعل كماالً كما من شأننا أن جنود احلركة وال

ن يعود كماله من فاعله فمحال أ األفعال لتحدث لنا ملكة فاضلة أو نصري خريين وذلك ألن املفعول يكتسب
كمال العلة الفاعلة واألخس ال يكسب األشرف وإال  فيكمل جوهر فاعله فإن كمال املفعول املعلول أخس من

 وأما - لألفضل آلته ومادته حىت يوجد هو يف بعض األشياء عن سبب آخر كمل كماالً بل عسى أن يهيء األخس
بالفعل ليس  وامللكة الفاضلة اليت حنصلها. ونالذي نطلبه ونرغب فيه هو كمال غري حقيقي بل مظن حنن فإن املدح

اجلوهر املكمل ألنفس الناس وهو العقل  سببها الفعل بل الفعل مينع ضدها ويهيء هلا املادة وحتدث هذه امللكة من
احلرارة املعتدلة سبب لوجود القوى النفسانية ولكن على أا مهيأة  وعلى هذا فإن. الفعال أو جوهر آخر يشبهه

حصوله فبقي أن  وكالمنا يف املوجد مث باجلملة إذا كان الفعل يأ ليوجد كماالً انتهت احلركة عند ال موجدةللمادة 
وكل خري هذا شأنه فإمنا يطلب العقل التشبه  يكون اخلري املطلوب باحلركة خرياً قائماً بذاته ليس من شأنه أن ينال

اهلا األبدي ليصري مثله يف أن حيصل له الكمال املمكن يف ذاته ذاته يف كم والتشبه به هو تعقل. به مبقدار االمكان
ولوازمه دائماً  ملعشوقه فالنسبة باخلري يوجب البقاء األبدي على أكمل ما يكون جلوهر الشيء يف أحواله كما حصل

ن حيصل له به بالثبات وما كان ال ميكن أ فما كان ميكن أن حيصل كماله األقصى له يف أول األمر مث تشبهه. لذلك
باحلركة وحتقيق هذا هو أن اجلوهر السماوي قد بان أن حمركه حمرك عن  كماله األقصى يف أول األمر مث تشبهه به

ونوره دائماً تصري  والقوة اليت لنفسه اجلسمانية متناهية لكنها مبا تعقل األول فيسيح عليها من قوته قوة غري متناهية
أعين اجلرم "وهو . املعقول الذي يسيح عليها نوره وقوته ن هلا قوة غري متناهية بلكأا هلا قوة غري متناهية وال يكو

األقصى إذ مل يبق له يف جوهره أمر بالقوة وكذلك يف كمه وكيفه إال يف وضعه  يف جوهره على كماله" السماوي
جبوهره من أن يكون على  ىلأوالً وفيما يتبع وجودمها من األمور ثانياً فإنه ليس أن يكون على وضع وأين أو وأينه

كوكب أوىل بأن يكون مالقياً جلزء من جزء  وضع وأين آخر له يف حيزه فإنه ليس شيء من أجزاء مدار فلك أو
. فقد عرض جلوهر الفلك ما بالقوة من جهة وضعه أو أينه. بالقوة آخر فمىت كان يف جزء بالفعل فهو يف جزء آخر

  على أكمل كمال يكون للشيء دائماً ومل يكن هذا ممكناً للجرم السماوييوجب البقاء والتشبه باخلري األقصى

الشوق إىل التشبه باخلري  بالعدد فحفظ بالنوع والتعاقب فصارت احلركة حافظة ملا ميكن من هذا الكمال ومبدؤها
 تأملت حال وأنت إذا. هذا الشوق هو ما يعقل منه ومبدأ: األقصى يف البقاء على الكمال األكمل حبسب املمكن

إىل أن تكون بالفعل أيناً مل تتعجب أن يكون جسم يشتاق شوقاً إىل أن يكون  األجسام الطبيعية يف شوقها الطبيعي
ويتبع  أوضاعه اليت ميكن أن تكون له وإىل أن يكون على أكمل ماله من كونه متحركاً وخصوصاً على وضع من

    ذلك من األحوال واملقادير
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مبقدار االمكان  فيه باألول من حيث هو مفيض للخريات ال أن يكون املقصود هو التشبه باألولما يتشبه  الفائضة
باألول ال من حيث يصدر عنه أمور بعده  يف أن يكون على أكمل ما يكون يف نفسه وفيما يتبعه من حيث هو تشبه

 التشبه باألول من حيث هو وأقول إن نفس الشوق إىل: مثالً فتكون احلركة ألجل ذلك التشبه باملقصود األول
 الفلكية صدور الشيء عن التصور املوجب له وإن كان غري مقصود يف ذاته بالقصد األول بالفعل يصدر عنه احلركة

بالتعاقب وهو احلركة  وال ميكن بالشخص فيكون. ألن ذلك تصور ملا بالفعل فيحدث عنه طلب ملا بالفعل األكمل
بالقوة فاحلركة تتبع أيضاً ذلك التصور على هذا  صل ألمثاله وجود وبقيت دائماًألن الشخص الواحد إذا دام مل حي

" ذكرناها وفصلناها"وإن كان ذلك التصور الواحد تتبعه تصورات جزئية  النحو ال على أن يكون مقصوده أولية

ا يف األوضاع  تقلويتبع تلك التصورات اجلزئية احلركات املن. االنبعاث ال على سبيل املقصود األول على سبيل
ما ذكرنا ويكون سائر ما يتلوه انبعاثات  فيكون الشوق األول على" واجلزء الواحد بكماله ال ميكن يف هذا الباب"

أبداننا ليست تناسبها وإن كانت قد حتكيها وختيلها مثل أن الشوق إذا  وهذه األشياء قد توجد هلا نظائر بعيدة يف
اليت إىل   تبع ذلك فينا ختيالت على سبيل االنبعاث تتبعها حركات ليست احلركاتأو إىل شيء آخر اشتد إىل خليل

منه فاحلركة الفلكية كائنة  حنو املشتاق إليه نفسه بل حركات حنو شيء يف طريقه ويف سبيله وأقرب ما يكون
و الذي ذكرناه وميكن أن يكون على النح. واختيار باالرادة والشوق على هذا النحو وهذه احلركة مبدؤها شوق

بالقصد األول وهذه احلركة كأا عبادة ما ملكية أو فلكية وليس من شرط  ليس أن تكون احلركة هي املقصودة
منه تأثري تتحرك له  اإلرادية أن يكون مقصودها يف نفسها بل إذا كانت القوة الشوقية تشتاق حنو أمر يسيح احلركة

على حنو آخر مشابه أو مقارب له إذا كان عن  ل به إىل الغرض وتارةاألعضاء فتارة تتحرك على النحو الذي تتوص
يقتدى به وحيتذى حذوه ويتشبه بوجوده فإذا بلغ االلتذاذ بتعقل املبدأ  ختيل سواء كان الغرض أمراً ينال أو أمراً

من  بعثيعقل منه أو يدرك منه على حنو عقلي أو نفساين شغل ذلك عن كل شيء وكل جهة لكنه ين األول ومبا
احلركة ال من حيث هي حركة  ذلك ما هو أدون منه مرتبة وهو الشوق إىل التشبه به مبقدار االمكان فيلزم طلب

وااللتذاذ منبعثاً عنه وهذا االستكمال منبعثاً عن الشوق  ولكن من حيث قلنا ويكون هذا الشوق تبع ذلك العشق
 اتضح لك من هذه اجلملة أيضاً أن املعلم األول إذا قال إنوقد : األول جرم السماء فعلى هذا النحو حيرك املبدأ

متحرك بقوة غري متناهية حيرك  الفلك متحرك بطبعه فلماذا يعين أو قال إنه متحرك بالنفس فماذا يعين أو قال إنه
 .وال اختالف كما حيرك املعشوق فماذا يعين فإنه ليس يف أقواله تناقض

   

 فصل يف أن لكل فلك جزئي حمركاً

  ذلك أوالً مفارقاً قبل نفسه حيرك على أنه معشوق فإن احملرك األول للكل مبدأ جلميع

األول الذي جلملته السماء فوق واحد  يكون هذا احملرك وأنت تعلم أن جوهر هذا احملرك األول واحد وال ميكن أن
ه املعلم األول ومن بعده ومشوق معشوق خيصه على ما يرا وإن كان لكل كرة من كرات السماء حمرك قريب خيصه
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املفارقة  فإم إمنا ينفون الكثرة عن حمرك الكل ويثبتون الكثرة للمحركات املفارقة وغري من حمصلي احلكمة املشائية
" بطليموس"األوىل وهي عند من تقدم  اليت ختص واحداً واحداً منها فيجعلون أول املفارقات اخلاصة حمرك الكارة

لبطليموس كرة خارجة عنها حميطة ا غري مكوكبة وبعد ذلك  علم بالعلوم اليت ظهرتكرة الثوابت وعند من ي
 فهؤالء يرون أن حمرك الكل.  وكذلك ما بعدها وهلم جرا-األوىل حبسب اختالف الرأيني فمحرك الكرة اليت تلي

 زمانه ويتبع يف شيء ولكل كرة بعد ذلك حمرك خاص واملعلم األول يضع عدد الكرات املتحركة على ما ظهر
يف رسالته اليت يف مبادئ الكل أن " ويقول" عددها عدد املبادئ املفارقة وبعض من هو أسد قوالً من أصحابه يصرح

عدد كثرياً وإن كان لكل كرة حمرك ومتشوق خيصانه والذي حتسن  حمرك مجلة السماء واحد ال جيوز أن يكون
 ما هذا معناه إال أن" ويقول" مل يكن يغوص يف املعاين يصرح األول على سبيل تلخيص وإن عبارته عن كتب املعلم

له على أنه معشوق  األشبه واألحق وجود مبدأ حركة خاصية لكل فلك له على أنه فيه ووجود مبدأ حركة خاصية
القياس يوجب هذا فإنه قد صح لنا أيضاً   وهذان أقرب قدماء تالمذة املعلم األول من سواء السبيل مث-مفارق

وخمتلفة يف اجلهة ويف السرعة والبطء فيجب أن يكون لكل  اعة اسطي أن حركات وكرات مساوية كثريةبصن
وقد : ومتشوق غري الذي لآلخر وإال ملا اختلفت اجلهات وملا اختلفت السرعة والبطء حركة حمرك غري الذي لآلخر

الشوق إىل املبدأ  واحلركات كلها تشترك يفأن هذه املتشوقات خريات حمضة مفارقة للمادة وإن كانت الكرات  بينا
 .األول فتشترك لذلك يف دوام احلركة واستدارا

 فصل يف إبطال رأي من ظن

  أن اختالف حركات السماء ألجل ما حتت السماء

   
الختالف إذ يقول إن ا هذا بياناً ولنفتتح من مبدأ آخر فنقول إن قوماً ملا مسعوا ظاهر قول فاضل املتقدمني وحنن نزيد

الفاسدة اليت حتت كرة القمر وكانوا مسعوه أيضاً  يف هذه احلركات وجهاا يشبه أن يكون للعناية باألمور الكائنة
. ال جيوز أن تكون ألجل شيء غري ذواا وال جيوز أن يكون ألجل معلوالا وعلموا بالقياس أن احلركات السماوية

باخلري احملض  لوا إن نفس احلركة ليس ألجل ما حتت القمر ولكن للتشبهجيمعوا بني هذين املذهبني فقا أرادوا أن
عامل الكون والفساد اختالفا ينتظم  فأما اختالف احلركات فيختلف ما يكون من كل واحد منها يف. والتشوق إليه

ن أحدمها خيتص ميضي يف حاجته مست موضع واعتراض له إليه طريقا به بقاء األنواع كما أن رجالً خرياً لو أراد أن
 الذي فيه قضاء وطره واآلخر يضيف إىل ذلك إيصال نفع إىل مستحق وجب يف حكم خرييته أن بإيصاله إىل املوضع

كل فلك إمنا هي لتبقى  قالوا وكذلك حركة. يقصد الطريق الثاين وإن مل تكن حركته ألجل نفع غريه بل ألجل ذاته
فأول ما نقول هلؤالء أن أمكن أن . السرعة لينفع غريه ه اجلهة وذهعلى كماله األخري دائماً لكن احلركة إىل هذ

حركاا قصد ما ألجل شيء معلول ويكون ذلك القصد يف اختيار اجلهة فيمكن أن  حيدث لألجرام السماوية يف
كانت ال  ويعرض يف نفس احلركة حىت يقول قائل إن السكون كان يتم هلا به خريية ختصها واحلركة حيدث ذلك
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فإن كانت العلة . فاختارت األنفع تضرها يف الوجود وتنفع غريها ومل يكن أحدمها أسهل عليها من اآلخر أو أعسر
قصدها فعالً ألجل الغري من املعلوالت فهذه العلة موجودة يف نفس  املانعة عن القول بأن حركتها لنفع الغري استحالة

 ل يف قصد السرعة والبطء هذه احلالة فليس ذلك على ترتيبمتنع قصد احلركة وكذلك احلا قصد اختيار اجلهة مل

بل ذلك خمتلف  القوة والضعف يف األفالك بسبب ترتيب بعضها على بعض يف العلو والسفل حىت ينسب إليه
وال قصد جهة حركة وال تقدير سرعة  باجلملة ال جيوز أن يكون عنها شيء ألجل الكائنات ال قصد حركة" ونقول"

فيكون من أجل املقصود ويكون أنقص وجوداً من املقصود   فعل البتة ألجلها وذلك ألن كل قصدوبطء وال قصد
أمت وجوداً من اآلخر من حيث هو واآلخر على ما مها عليه بل يتم به لآلخر النحو  ألن كل ما ألجله شيء آخر فهو

يكون البتة إىل معلول  فال. األخسالوجود الداعي إىل القصد وال جيوز أن يستفاد الوجود األكمل من الشيء  من
 وإمنا يقصد بالواجب شيئاً -هو أكمل وجوداً منه قصد صادق غري مظنون وإال كان القصد معطياً ومفيداً لوجود ما

آخر مثل الطبيب للصحة فالطبيب ال يعطي الصحة بل يهيء هلا املادة  يكون القصد مهيأ له ومفيد وجوده شيء
ورمبا  مبدأ أجل من الطبيب وهو الذي يعطي املادة مجيع صورها وذاته أشرف من املادةالصحة  واآللة وإمنا يفيد

ألجله يف الطبع بل للخطأ وألن  كان القاصد خمطئاً يف قصده إذا قصد ما ليس أشرف من القصد فال يكون القصد
إن " فنقول"ىل الطريق األوضح إال بالكالم املشبع فلنعدل إ هذا البيان حيتاج إىل تطويل وحتقيق وفيه شكوك ال تنحل

منه هو الذي يكون وجود املقصود عند القاصد أوىل بالقاصد من ال وجوده عنه  كل قاصد فله مقصود والعقلي
كان بالظن فظناً  هذر والشيء الذي هو أوىل بالشيء فإنه يفيده كماالً ما إن كان باحلقيقة فحقيقياً وإن وإال فهو

كماالت ظنية أو الريح أو السالمة أو رضاء اهللا  قدرة وبقاء الذكر فهذه وما أشبههامثل استحقاق املدح وظهور ال
كماالت حقيقية ال تتم بالقصد وحده فإذاً كل قصد ليس عبثاً فإنه يفيد  وهذه وما أشبهها. وحسن معاد اآلخرة

املعلول  حمال أن يكونلو مل يقصد مل يكن ذلك الكمال والعبث مما علمت من سائر ما تبني لك و كماالً لقاصد
أن املعلول أفاد علته كماالً مواضع  املستكمل وجوده بالعلة يفيد العلة كماالً مل يكن فإن املواضع اليت يظن فيها

إن اخلريية توجب " فإن قال قائل"الفنون ال يقصر عن تأملها وحلها  كاذبة أو حمرفة ومثلك ممن أحاط مبا سلف له يف
يوجبه  إن اخلريية تفيد اخلري ال على سبيل قصد وطلب ليكون ذلك فإن هذا" قيل له"خلري تفيد ا هذا وإن اخلريية

وما دام معدوماً وغري  النقص وأن كل قصد وطلب لشيء فهو طلب ملعدوم وجوده عند الفاعل أوىل من الوجوده
ودة دون هذا القصد وال إما أن تكون صحيحة موج مقصود مل يكن ما هو األوىل به وذلك نقص وأن اخلريية ال خيلو

    كون هذا مدخل لوجود هذا القصد يف وجودها فيكون

تلزم بذاا ال عن  كونه عند اخلريية واحداً فال يكون اخلريية توجبه ويكون حال سائر لوازم اخلريية اليت القصد وال
ة الستكمال اخلريية وقوامها فيكون هذا القصد عل قصد هو هذه احلال وإما أن يكون ذا القصد تتم اخلريية وتقوم

للتشبه بالعلة األوىل يف أن فيه خريية متعدية وحىت تكون حبيث يتبعها خري  إن ذلك" فإن قال قائل"ال معلول هلا 
أن ينفرد بالذات  هذا يف ظاهر األمر مقبول ويف احلقيقة مردود فإن التشبه به يف أن ال يقصد شيئاً بل إن" فنقول"

بالقصد فمباين للتشبه به اللهم إن يقال أن   وإما استفادة كمال- اتفاقاً من مجاعة أهل العلمفإنه على هذه الصفة
وعلى جهة االستتباع، فيجب يف اختيار اجلهة أيضاً أن يكون املقصود  املقصود األول شيء وهذا بالقصد الثاين
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أولياً لنفس   اخلريية غري مقصودة قصداًفتكون. شيئاً وتكون املنفعة الذكورة مستتبعة لذلك املقصود بالقصد األول
حىت يكون تشبهاً باألول وحنن ال  ما يتبع بل جيب أن يكون هناك استكمال يف ذات الشيء مستتبع لتلك املنفعة

تشبه بذات األول من اجلهة اليت قلنا وتشبه بالقصد الثاين  مننع أن تكون احلركة مقصودة بالقصد األول على أا
  وأما النظر إىل-عنه الوجود بعد أن يكون القصد األول أمراً آخر ينظر به إىل فوق حيث يفيضبذات األول من 

جلاز يف نفس اختيار احلركة  فلو أجاز أن يقع القصد األول إىل اجلهة حىت يكون تشبهاً باألول: أسفل واعتباره فال
كامل الوجود معشوقه وإمنا ذلك من حيث هو  فكانت احلركة ألجل ما جيب يفيض عنها وجود ليس تشبهاً به

األشياء عنه يف تشريف ذاته وتكميلها بل املدخل أنه على كماله  لذاته من حيث ذاته وال مدخل البتة لوجود
وجود الكل ال طلباً وقصداً فيجب أن يكون الشوق إليه من طريق التشبه على هذه  األفضل وحبيث يبعث عنه

السماوي باحلركة خرياً  إنه كما قد جيوز أن يستفيد اجلرم" فإن قال قائل"ال ال على ما يتعلق لألول به كم الصورة
أن احلركة ليست تفيد كماالً وخرياً وإال النقطعت  فاجلواب. وكماله واحلركة فعال له مقصود فكذلك سائر أفاعيله

لجرم السماوي بالفعل إليه وهي باحلقيقة استثبات نوع ما ميكن أن يكون ل عنده بل هي نفس الكمال الذي أشرنا
بل تكمل هذه  استثبات الشخص له فهذه احلركة ال تشبه سائر احلركات اليت تطلب كماالً خارجاً عنها إذ ال ميكن

التعاقب، وباجلملة جيب أن يرجع إىل ما  احلركة نفس املتحرك عنها بذاا ألا نفس استيفاء األوضاع واأليون على
" فإن قال قائل"تتبع تصور املتشوق وهذه احلركة شبيهة بالثبات  هذه احلركة كيففصلناه فيما سلف حني بينا أن 

األشكال  وجوده العناية بالكائنات والتدبري احملكم الذي فيها فإنا سنذكر بعد ما يزيل هذه إن هذا القول مينع من
ى سبيل هي وأن الكائنات بعدها عل ويعرف عناية الباري عز وجل بالكل على أي سبيل هي وأن عناية كل علة مبا

واألسباب املتوسطة فقد اتضح مبا أوضحناه أنه ال جيوز أن يكون شيء  اليت عندنا كيف العناية ا من املبادئ األول
ويعلمه بل  باملعلول بالذات إال بالعرض وأا ال تقصد فعالً ألجل املعلول وإن كان يرضى به من العلل يستكمل

يربد غريه والنار تسخن بذاا بالفعل  بالفعل ليحفظ نوعه ال ليتربد غريه ولكن يلزمه أنكما أن املاء يربد بذاته 
تسخن غريها والقوة الشهوانية تشتهي لذة اجلماع لتدفع الفضل  لتحفظ نوعها ال لتسخن غريها ولكن يلزمها أن

 ا ال ألن تنفع املريض لكنعنها ولد ولكن يلزمه ولد والصحة هي صحة جبوهرها وذا ويتم هلا اللذة ال ليكون

وجه النظام واخلري فيها كيف  كذلك يف العلل املتقدمة إال أن هناك إحاطة مبا يكون وعلماً بأن- يلزمها نفع املريض 
على هذا فاألجرام السماوية إمنا اشتركت يف احلركة  فإذا كان األمر" وليس يف تلك"يكون وأنه على ما يكون 
-ق مشتركاملستديرة شوقاً إىل معشو وإمنا اختلفت ألن مباديها املعشوقة املتشوق إليها قد ختتلف بعد ذلك األول  

من أن  أشكل علينا أنه كيف وجب على كل تشوق حركة ذه احلال فيجب أن يؤثر ذلك فيما علمنا وليس إذا
 .احلركات خمتلفة الختالف املتشوقات

   

 فصل يف أن املعشوقات اليت ذكرنا ليست أجساماً

  ال أنفس أجسامو
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يكون مثالً اجلسم  علينا شيء وهو أنه ميكن أن يتوهم املعشوقات املختلفة أجساماً ال عقوالً مفارقة حىت ولكن بقي

العامري القدم من أخبث املتفلسفة  الذي هو أخس متشبهاً باجلسم الذي هو أقدم وأشرف كما ظنه أبو احلسن
األقدمني فنقول إن هذا حمال وذلك أن التشبيه به يوجب مثل  م غرضاإلسالمية يف تشويش الفلسفة إذ مل يفه

 يؤمها فإن أوجب القصور عن مرتبته شيئاً فإمنا يوجب الضعف يف الفعل ال املخالفة يف حركته وجهتها والغاية اليت

ف طبيعة ذلك اخلال الفعل خمالفة توجب أن يكون هذا إىل جهة وذاك إىل أخرى وال ميكن أن يقال إن السبب يف
فإن " أ"إىل " ب"وال تقتضي أن يتحرك من  "ب"إىل " أ"ذلك اجلسم كأن تكون طبعية اجلسم تقتضي أن يتحرك من 

والطبيعة مبا هي طبيعة للجسم تطلب األين الطبيعي من غري وضع  هذا حمال فإن اجلسم مبا هو جسم ال يوجب هذا
 قسراً فيدخل يف حركة الفلك معىن قسري مث وجود وضعاً خمصوصاً لكانت تنتقل عنه خمصوص ولو كانت تطلب

جزء من جهة  من أجزاء الفلك على كل نسبة حمتمل يف طبيعة الفلك فليس جيب إذاً أن يكون إذا أزيل كل جزء
حركة إىل جهة فتميل إىل تلك اجلهة وال  جاز وإن أزيل من جهة مل جتز حبسب الطبع إال أن يكون هناك طبيعة تفعل

قلنا إن مبدأ هذه احلركة ليست طبيعة وال أيضاً هناك طبيعة توجب  وقد: ة أخرى إن منعت عن جهتهامتيل إىل جه
وأيضاً ال  جهات خمتلفة فليس إذاً يف جوهر الفلك طبيعة متنع حتريك النفس له إىل أي جهة كانت وضعاً بعينه وال

إال أن يكون الغرض يف احلركة  ال حمالةجيوز أن يقع ذلك من جهة النفس حىت يكون طبعها أن تريد تلك اجلهة 
فإذا كان هكذا كان السبب خمالفة الغرض . تبعاً لإلرادة خمتصاً بتلك اجلهة ألن اإلرادة تبع للغرض وليس الغرض

والقسر أبعد اجلميع . وال من جهة الطبيعة وال من جهة النفس إال اختالف الغرض فإذاً ال مانع من جهة اجلسمية
حركة ذلك اجلسم  اً لو كان الغرض تشبهاً بعد األول جبسم من السماوية لكانت احلركة من نوعاإلمكان فإذ عن

الغرض حملرك هذا الفلك التشبه مبحرك ذلك  ومل يكن خمالفاً له أو أسرع منه يف كثري من املواضع وكذلك إن كان
 باحلركة بل شيئاً مبايناً وبان اآلن أنه احلركات شيئاً يتوصل إليه البتة الفلك وقد كان بان أنه ليس الغرض يف تلك

 وحمال أن يكون. فبقي أن الغرض لكل فلك تسبه بشيء غري جواهر األفالك وموادها وأنفسها ليس جسماً

شوق تشبه جبوهر عقلي  بالعنصريات وما يتولد عنها وال أجسام وال أنفس غري هذه فبقي أن يكون لكل واحد منها
ذلك وإن كنا ال نعرف كيفية وجوب ذلك وكميته  ت وأحواهلا وجهاا اليت هلا ألجلوختتلف احلركا. مفارق خيصه

فهذا معىن قول القدماء إن للكل حمركاً واحداً معشوقاً ولكل كرة . باالشتراك وتكون العلة األوىل متشوق اجلميع
أي تصور  سم ختيلخيصها ومعشوق خيصها فيكون إذاً لكل فلك نفس حمركة تعقل اخلري وهلا بسبب اجل حمرك

القريب منه مبدأ يشوقه إىل التحريك  للجزيئات وإرادة للجزئيات ويكون ما يعقله من األول من املبدأ الذي خيصه
العقل الفعال إىل أنفسنا وأنه مثال كلي عقلي لنوع فعله فهو  ويكون لكل فلك عقل مفارق نسبته إىل نفسه نسبة

 ك منها لغرض عقلي من مبدأ عقلي يعقل اخلري األول وتكون ذاته مفارقةبد يف كل متحر وباجلملة فال. يتشبه به

فقد علمت أن  ومن مبدأ للحركة جسماين أي مواصل للجسم. فقد علمت أن كل ما يعقل فهو مفارق الذات
االتصال جزئيتها فيكون عدد العقول  احلركة السماوية نفسانية تصدر عن نفس خمتارة متجددة االختيارات على

أفالك املتحرية إمنا املبدأ يف حركة كرات كل كوكب منها قوة  فارقة بعد املبدأ األول عدد احلركات فإن كانتامل
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 أن تكون املفارقات بعدد الكواكب هلا ال بعدد الكرات وكان عددها عشرة بعد األول تفيض من الكوكب مل يبعد

الثوابت مث الذي هو مثله  صى مث الذي هو مثله لكرةأوهلا العقل احملرك الذي ال يتحرك وحتريكه لكرة اجلرم األق
ونسميه حنن الفعال وإن مل : وهو عقل العامل األرضي وكذلك حىت ينتهي إىل العقل الفائض على أنفسنا-لكرة زحل 

هلا حكم يف حركة نفسها ولكل كوكب كانت هذه املفارقات أكثر عدداً  يكن كذلك بل كان كل كرة متحركة
يف  وقد علمت من كالمنا: املعلم األول قريباً من مخسني فما فوقها وآخرها العقل الفعال وكانت على مذهب

 .الرياضات مبلغ ما ظفرنا به من عددها

 فصل يف ترتيب وجود العقول والنفوس

   

  السماوية واألجرام العلوية

   
ينقسم بوجه من  م وال يف جسم واللنا مبا قدمناه من القول إن الواجب الوجود بذاته واحد وأنه ليس جبس فقد صح
بوجه من الوجوه وال سبب ال الذي عنه وال  فإذاً املوجودات كلها وجودها عنه وال جيوز أن يكون له مبدأ. الوجوه

ألجل شيء فلهذا ال جيوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد  الذي فيه أو به يكون وال الذي له حىت يكون
 وهذا الفصل قد فرغنا عن تقريره يف -لوجود الكل فيكون قاصداً ألجل شيء غريه  منه كقصدنا لتكوين الكل

فإنه حينئذ . ذاته وذلك فيه أظهر وخيصه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه أن ذلك يؤدي إىل تكثر غريه
ذلك مث قصد مث استحبابه أو خريية فيه توجب  يكون فيه شيء بسببه يقصد وهو معرفته وعلمه بوجوب القصد أو

قبل وهذا حمال وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود  فائدة يفيدها إياه القصد على ما أوضحنا
 وال رضاً منه وكيف يصح هذا وهو عقل حمض يعقل ذاته فيجب أن يعقل أنه يلزم وجود الكل الكل عنه ال مبعرفة

أنه مبدؤه وليس يف ذاته مانع أو  أوالً وإمنا يعقل وجود الكل عنه علىعنه ألنه ال يعقل ذاته إال عقالً حمضاً ومبدأ 
حبيث يفيض عنه اخلري وأن ذلك من لوازم جاللته املعشوقة له  كاره لصدور الكل عنه وذاته عاملة بأن كماله وعلوه

 مبا يكون عنهيصدر عنه وال خيالطه معاوقة ما بل يكون على ما أوضحناه فإنه راٍض  لذاا وكل ذات يعلم ما

اليت هي لذاا مبدأ لنظام  فاألول راض بفيضان الكل عنه ولكن احلق األول إمنا عقله األول وبالذات أنه يعقل ذاته
ينبغي أن يكون ال عقالً خارجاً عن القوة إىل الفعل وال عقالً  اخلري يف الوجود فهو عاقل لنظام اخلري يف الوجود كيف

ويلزم   فإن ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه على ما أوضحنا قبل بل عقالً واحداً معاًمعقول متنقالً من معقول إىل
يكون أن حيصل وجود الكل  وكيف يكون أفضل ما. ما يعقله من نظام اخلري يف الوجود إذ يعقل أنه كيف ميكن

 وأما حنن فنحتاج يف - ادة ما علمت علم وقدرة وإر على مقتضى معقوله فإن احلقيقة املعقولة عنده هي بعينها على
وإرادة حىت يوجد وهو ال حيسن فيه ذلك وال يصح لرباءته عن االثنينية على  تنفيذ ما نتصوره إىل قصد وإىل حركة

وتبع لوجوده ال  يف بيانه فنعقله علة للوجود على ما يعقله ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده ما أطنبنا
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الذي يفيض عنه كل وجود فيضاً تاماً  آخر غريه وهو فاعل الكل مبعىن أنه املوجودأن وجوده ألجل وجوده شيء 
واجب  هو على سبيل اللزوم إذ صح أن الواجب الوجود بذاته مبايناً لذاته وألن كون ما تكون عن األول إمنا

 نه وهي املبدعاتوفرغنا من بيان هذا العرض قبل فال جيوز أن يكون أول املوجودات ع .الوجود من مجيع جهاته

ال لشيء آخر واجلهة واحلكم  كثرية ال بالعدد وال باالنقسام إىل مادة وصورة ألنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته
الذي يلزم عنه ال هذا الشيء بل غريه فإن لزم منه  الذي يف ذاته الذي منه يلزم هذا الشيء ليست اجلهة واحلكم

متباينان يكون منهما شيء واحد مثل مادة وصورة لزوماً معاً فإمنا يلزمان عن  شيئان متباينان بالقوام أو شيئان
لزومهما ثابت حىت يكونا  خمتلفتني يف ذاته وتانك اجلهتان إذا كانت ال يف ذاته بل الزمتني لذاته فالسؤال يف جهتني

أول املوجودات عن العلة األوىل واحد فبني أن . وبينا فساده وقد منعنا هذا قبل. يف ذاته فيكون ذاته منقسماً باملعىن
معلوالً  موجودة ال يف مادة فليس شيء من األجسام وال من الصور اليت هي كماالت األجسام بالعدد وذاته وماهيته

املفارقة اليت عددناها ويشبه أن يكون  قريباً له بل املعلول األول عقل حمض ألنه صورة ال يف مادة وهو أول العقول
ولكن القائل أن يقول إنه ال ميتنع أن يكون احلادث عن األول . التشويق حملرك للجرم األقصى على سبيلهو املبدأ ا

الصورة وهذه  لكنها يلزم عنها وجود مادا فنقول إن هذا يوجب أن تكون األشياء اليت بعد هذه صورة مادية
املادة سبباً لوجود صور األجسام الكثرية يف  ناملادة ثالثة يف درجة املعلوالت وأن يكون وجودها بتوسط املادة فتكو

وجودها أا قابلة فقط وليست سبباً لوجود شيء من األشياء على غري سبيل  العامل وقواها وهذا حمال إذ املادة
املفروض ثانياً  فليس هو مادة إال باشتراك االسم فيكون إن كان الشيء. كان شيء من املواد ليس هكذا القبول فإن

    إليه على أنه صورة يف مادة إال باشتراك ى صفه املادة إال باشتراك االسم فاملعلول األول ال يكون نسبتهليس عل

ال تكون  كان هذا الثاين من جهة توجد عنه هذه املادة ومن جهة أخرى توجد عنه صورة شيء آخر حىت االسم فإن
حيتاج فيه إىل املادة وكل شيء يفعل فعله  عل فعالً الالصورة األخرى موجودة بتوسط املادة كانت الصورة املادية تف

وباجلملة فإن الصورة . غنية عن املادة فتكون الصورة املادية غنية عن املادة من غري أن حيتاج إىل املادة فذاته أوالً
صيصها وتعيينها وهو خت وإن كانت على للمادة يف أن خترجها إىل الفعل وتكملها فإن للمادة تأثرياً يف وجودها املادية

حمالة كل واحد منهما علة لألخرى يف شيء وليستا  وإن كان مبدأ الوجود من غري املادة كما قد علمت ستكون ال
يكون للصورة املادية تعلق باملادة بوجه من الوجوه وكذلك قد سلف منا  من جهة واحدة ولوال ذلك الستحال أن

جنعل  قط بل الصورة كجزء العلة وإذا كان كذلك فليس ميكن أنال يكفي يف وجودها الصورة ف القول أن املادة
املعلول األول صورة مادية أصالً بل  فبني أنه ال جيوز أن يكون. الصورة من كل وجه علة للمادة مستغنية بنفسها

ه وجود كثرية فمحال أن يكون وجودها مستفاداً بتوسط ما ليس ل وأنت تعلم أن ههنا عقوالً ونفوساً مفارقة. عقالً
مجلة املوجودات عن األول أجساماً إذ علمت أن كل جسم ممكن الوجود يف حد نفسه  مفارق لكنك تعلم أن يف

من حيث هو  فقد علمت أن الواحد. جيب بغريه وعلمت أنه ال سبيل إىل أن تكون الواسطة واحدة حمضة وأنه
بسبب اثنينية جيب أن تكون فيها  األوىلواحد إمنا يوجد عنه واحد فباحلري أن تكون األجسام عن املبدعات 

شيء من الكثرة إال على ما أقول إن املعلول بذاته ممكن  ضرورة أو أكثر كيف كانت وال ميكن يف العقول املفارقة
فيجب أن . ويعقل األول ضرورة. وهو يعقل ذاته" ووجوب وجوده بأنه عقل" الوجود وباألول واجب الوجود



 160    ابن سينا- النجاة يف املنطق واإلهليات

املعقول بذاته  عقله لذاته ممكنة الوجود يف حد نفسها وعقله وجوب وجوده من األولالكثرة معىن  يكون فيه من
ال بسبب األول بل له من األول وجوب  وعقله األول وليست الكثرة له عن األول فإن إمكان وجوده أمر له بذاته

مننع أن يكون عن شيء الزمة لوجوب حدوثه عن األول وحنن ال  وجوده مث كثرة أنه يعقل األول ويعقل ذاته كثرة
 ليست يف أول وجوده وداخلة يف مبدأ قوامه بل جيوز أن يكون الواحد -كثرة إضافية  واحد ذات واحدة مث يتبعها

يلزمه عنه  ويكون ذلك أيضاً واحداً مث. عنه واحد مث ذلك الواحد يلزمه حكم وحال أو صفة أو معلول يلزم
يكون مثل هذه الكثرة هي العلة  رة كلها تلزم ذاته فيجب إذاً أنمبشاركة ذلك الالزم شيء فتنبع من هناك كث

هذه الكثرة لكان ال ميكن أن يوجد منها إال وحدة وال ميكن  إلمكان وجود الكثرة معاً عن املعلوالت األوىل ولوال
 ول املفارقةوقد بان لنا فيما سلف أن العق: إمكان كثرة هناك إال على هذا الوجه فقط مث ال. أن يوجد عنها جسم

مث يتلوه عقل . األول عنه كثرية العدد فليست إذاً موجودة معاً عن األول بل جيب أن يكون أعالها هو املوجود
وعقالً دونه فتحت كل عقل ثالثة أشياء يف الوجود  وعقل وألن حتت كل عقل فلكاً مبادته وصورته اليت هي النفس

ك العقل األول يف اإلبداع ألجل التثليث املذكور فيه واألفضل الثالثة عن ذل فيجب أن يكون إمكان وجوده هذه
حتته ومبا يعقل ذاته  األفضل من جهات كثرية فيكون إذاً العقل األول يلزم عنه مبا يعقل األول وجود عقل يتبع

ود الوجود احلاصلة املندرجة يف تعلقة لذاته وج وجود صورة الفلك األقصى وكماهلا وهي النفس وبطبيعة إمكان
ذات الفلك األقصى بنوعه وهو األمر املشابك للقوة فيما يعقل األول يلزم  جرمية الفلك األقصى املندرجة يف مجلة

الصورة أو  خيتص بذاته على جهتيه الكثرية األوىل جبزأيها أعين املادة والصورة واملادة بتوسط عنه عقل ومبا
الفلك وكذلك احلال يف عقل عقل  فعل الذي حياذى صورةمبشاركتها كما أن إمكان الوجود خيرج إىل الفعل بال
أنفسنا وليس جيب أن يذهب هذا املعىن إىل غري النهاية حىت  وفلك فلك حىت ينتهي إىل العقل الفعال الذي يدير

 فإنا نقول إنه إن لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب املعاين اليت فيها من الكثرة يكون حتت كل مفارق مفارق

وال هذه العقول متفقة  هذا ليس ينعكس حىت يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فنلزم كثرته هذه املعلوالتوقولنا 
 .األنواع حىت يكون مقتضى معانيها متفقاً

   

 فصل يف برهان آخر على إثبات العقل املفارق

لول األول من جهة كثرته آخر فنقول إن األفالك كثرية فوق العدد الذي يف املع ولنبتدئ لبيان هذا املعىن بياناً
. املعلول األول وخصوصاً إذا فصل كل فلك إىل صورته ومادته فليس جيوز أن يكون مبدؤها واحداً هو املذكورة

اجلرم مبا هو جرم ال جيوز أن يكون مبدأ جرم  وال أيضاً جيوز أن يكون كل جرم متقدم منها علة للمتأخر وذلك ألن
مبدأ جرم ذي نفس أخرى وذلك النا بينا إن كل نفس لكل فلك فهو كماله   يكونومبا له قوة نفسانية ال جيوز أن

وكان ال حيدث فيه  جوهراً مفارقاً وإال لكان عقالً ال نفساً وكان ال حيرك البتة إال على سبيل تشويق وصورته فليس
ألحوال ألنفس األفالك كما إىل إثبات هذه ا وقد ساقنا النظر. من حركة اجلرم تغري ومن مشاركة اجلرم ختيل وتوهم

تكون أنفس األفالك تصدر عنها أفعال يف أجسام أخرى غري  وإذا كان األمر على هذا فال جيوز أن. علمت
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أما صور قوامها مبواد تلك األجسام -فإن صور األجسام وكماالا على صنفني  أجسامها إال بوساطة أجسامها
- يصدر عن قوامها يصدر بوساطة مواد تلك األجسامقوامها مبواد تلك األجسام فكذلك ما فكما أن وهلذا  

جسمها حبال والشمس ال تضيء  السبب فإن النار ال تسخن حرارا أي شيء اتفق بل ما كان مالقياً جلرمها أو من
مث كل نفس فإمنا جعلت . بذاا ال مبواد األجسام كاألنفس وأما صور قوامها. كل شيء بل ما كان مقابالً جلرمها

بذلك اجلسم وفيه ولو كانت مفارقة الذات والفعل مجيعاً لذلك اجلسم لكانت نفس  خاصة جبسم بسبب أن فعلها
ال تفعل إال  فقد بان على الوجوه كلها أن القوى السمائية املتعلقة بأجسامها. ألنفس ذلك اجلسم فقط كل شيء

فإن كانت . متوسطاً بني نفس ونفس يكونبوساطة جسمها وحمال أن تفعل بوساطة اجلسم نفساً ألن اجلسم ال 
دون اجلسم واختصاص بفعل مفارق لذاا ولذات اجلسم وهذا  تفعل نفساً بغري توسط اجلسم فلها انفراد قوام من

 وإن مل تفعل نفساً مل تفعل جرماً مساوياً ألن النفس متقدمة على اجلسم يف املرتبة غري األمر الذي حنن يف ذكره

شغل ذلك اجلرم وبه   لكل فلك شيء يصدر عنه يف فلكه شيء وأثر من غري أن يستغرق ذاته يفوالكمال فإن وضع
وهذا هو الذي نسميه العقل ارد وجنعل . هذا ويف الفعل لذلك اجلسم فنحن ال مننع. ولكن ذاته مباينة يف القوام

والكائن على . ائر صورة خاصة بهعن اجلسم وغري املشارك إياه والص صدور ما بعده عنه ولكن هذا غري املنفعل
األجسام  عنه حني أثبتنا هذه النفس فقد بان ووضح أن لألفالك مبادئ غري جرمانية وغري صور اجلهة اليت حدثنا

 .وإن كل فلك خيتص مببدأ منها واجلميع يشترك يف مبدأ واحد

 فصل يف طريق ثالث للربهنة على العقول املفارقة

   
وقد بني ذلك يف  . عقوالً بسيطة مفارقة وحتدث مع حدوث أبدان الناس وال تفسد بل تبقىشك فيه أن ههنا ومما ال

النوع وألا حادثة ليست مبعلوالت قريبة  العلوم الطبيعية وليست صادرة على العلة األوىل ألا كثرية مع وحدة
  األول يتوسط وال جيوز أن تكون العللاملعلوالت القريبة حمال فهي إذا معلوالت وهو أن الكثرة يف عدد. هلذا املعىن

ومفارقة فإن العلل املعطية للوجود أكمل  الفاعلية املتوسطة بني األول وبينها دوا يف املرتبة فال تكون عقوالً بسيطة
وجوداً فيجب إذاً أن يكون املعلول األول عقالً واحداً بالذات وال  وجوداً وأما القابلة للوجود فقد تكون أخس

الكثرة عنه إن كانت  يكون عنه كثرة متفقة النوع وذلك ألن املعاين املتكثرة اليت فيه وا ميكن وجود أيضاً أنجيوز 
اآلخر يف النوع فلم يلزم كل واحد منها ما يلزم  خمتلفة احلقائق كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئاً غري ما يقتضي

 فإذاً املعلول األول -اذا ختالف وتكثرت وال انقسام مبادة هناك احلقائق فبم اآلخر بل طبيعة أخرى وإن كانت متفقة
األول بال توسط  عنه وجوب كثرة إال خمتلفة النوع فليست هذه األنفس األرضية أيضاً كائنة عن املعلول ال جيوز

يكون عنه كون االسطقسات القابلة  على أخرى موجودة وكذلك عن كل معلول أول عال حىت ينتهي إىل معلول
تكثر القابل سبباً لتكثر فعل مبدأ واحد باللذات وهذا بعد  للكون والفساد املتكثرة بالعدد والنوع معاً فيكون

 مث تتكون االسطقسات وتتهيأ. كلها فيلزم دائماً عقل بعد عقل حىت تتكون كرة القمر استتمام وجود السماويات

الفاعل وجب أن يكون يف القابل  إنه إذا مل يكن السبب يفلقبول تأثري واحد بالنوع كثري بالعدد من العقل األخري ف
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حبيث ميكن أن حتدثه اجلواهر العقلية منقسمة متكثرة  ويقف. فإذاً جيب أن حيدث عن كل عقل عقل حتته. ضرورة
يعقل  فقد بان واتضح أن كل عقل هو أعلى يف املرتبة فإنه ملعىن فيه وهو أنه مبا. تنتهي بالعدد لتكثر األسباب فهناك

الفلك كأن عنه ومستبقى  األول جيب عنه وجود عقل آخر دونه ومبا يعقل ذاته جيب عنه فلك بنفسه وجرمه وجرم
 .بالفعل ألن املادة بنفسها ال قوام هلا بتوسط النفس الفلكية فإن كل صورة فهي علة ألن تكون مادا

 فصل يف حال تكون األسطقسات عن العلل األول

   
كائنة فاسدة  رات السماوية عددها لزم بعدها وجود االسطقسات وذلك ألن األجسام االسطقسيةاستوفت الك فإذا

ال يكون ما هو عقل حمض وحده سبباً  فيجب أن تكون مباديها القريبة أشياء تقبل نوعاً من التغري واحلركة وأن
قريرها وهلذه االسطقسات مادة التكرار فيها وفرغنا من ت لوجودها وهذا جيب أن يتحقق من األصول اليت أكثرنا

فيجب أن يكون اختالف صورها مما يعني فيه اختالف يف أحوال األفالك وأن يكون  تشترك فيها وصور ختتلف ا
املستديرة فيجب أن يكون  واألفالك تتفق يف طبيعة اقتضاء احلركة. مادا مما يعني فيه اتفاق يف أحوال األفالك اتفاق

مبدأ يؤ املادة للصور املختلفة لكن األمور الكثرية  ني يف وجود املادة ويكون ما ختتلف فيهمقتضى تلك الطبيعة يع
تكون وحدها بال مشاركة من واحد معني علة لذات هي يف نفسها متفقة واحدة وإمنا  املشتركة يف النوع واجلنس ال

أن تكون العقول  فيجب.  إىل أمر واحدغريها فال يوجد إذاً هذا الواحد عنها إال بارتباط بواحد يردها يقيمها
السماوية شيء فيه رسم صور العامل األسفل  املفارقة بل آخرها الذي يليثا هو الذي يفيض عنه مبشاركة احلركات

املعقول رسم الصور على جهة التفعيل مث تفيض منه الصور فيها  من جهة االنفعال كما أن يف ذلك العقل أو
فيكون  . فإن الواحد يف الواحد يفعل كما علمت واحداً بل مبشاركة األجسام السماويةذاته بالتخصيص ال بانفراد

بواسطته فيجعله على استعداد  إذا خصص هذا الشيء تأثري من التأثريات السماوية بال واسطة جسم عنصري أو
وأنت تعلم أن . صورة خاصة وارتسمت يف تلك املادة خاص بعد العام الذي كان يف جوهره فاض عن هذا املفارق

واحد منهما واحد بأمر دون أمر يكون له بل حيتاج إىل أن يكون هناك  الواحد ال خيصص الواحد من حيث كل
األمر  وخمصصات املادة معدات واملعد هو الذي حيدث منه يف املستعد أمر ما يصري مناسبته بذلك خمصصات خمتلفة

أوىل فيه من األوائل الواهبة   اإلعداد مرجحاً لوجود ما هولشيء بعينه أوىل من مناسبته لشيء آخر ويكون هذا
اللهم إال حبال ختتلف به -نسبتها إىل الضدين فما ترجح أحدمها  للصور ولو كانت املادة على التهيؤ األول لتشات

مادة   دوناالختالف أيضاً منسوب إىل مجيع املواد نسبة واحدة فال جيوز أن خيتص مبوجبه مادة املؤثرات فيه وذلك
مناسبة كاملة لشيء بعينه هو  إال ألمر أيضاً يكون يف تلك املادة وليس االستعداد الكامل وليس االستعداد إىل

السخونة الغريبة والصورة املائية وهي بعيدة املناسبة  املستعد له وهذا مثل أن املاء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت
 نارية فإذا أفرط ذلك واشتدت املناسبة اشتد االستعداد فصار من حقاملناسبة للصورة ال للصورة املائية وشديدة

قوامها عما تنسب إليه من  الصور النارية أن تفيض ومن حق هذه أن تبطل وألن املادة ليست تبقى بال صورة فليس
ة دوا فليس تقيم هذه املادة اآلن قد كانت املادة قائم املبدأ األول وحده بل عنه وعن الصورة وألن الصورة اليت
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 ا وباملبادئ الباقية بوساطتها أو لواسطة أخرى مثلها فلو كانت عن املبادئ األول قوامها عن الصورة وحدها بل

املتفق فيه من احلركة  ولو كانت عن الصورة وحدها ملا سبقت الصورة بل كما أن. وحدها الستغنت عن الصورة
فكذلك املادة ههنا يقيمها مع الطبيعة املشتركة ما  خلاصية بفلك فلكاملستديرة هناك يلزم طبيعة تقيمها الطبائع ا

الصورة وكما أن احلركة أخس األحوال هناك فكذلك املادة أخس الذوات ههنا  يكون عن الطبائع اخلاصية وهي
اخلاصية الطبائع  وكما أن-احلركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقوة فكذلك املادة ههنا موافقة ملا بالقوة  وكما أن

فكذلك ما يلزم الطبائع اخلاصية واملشتركة هناك  واملشتركة هناك مبادئ أو معينات للطبيعة اخلاصة واملشتركة ههنا
فيها بسبب احلركة مبدأ لتغري األحوال وتبدهلا ههنا كذلك امتزاح نسبها هناك  من النسب املختلفة املتبدلة الواقعة

بالكيفيات اليت ختصها وتسري  جسام السماويات تأثري يف أجسام هذا العاملالمتزاج هذه العناصر أو معني ولأل سبب
وذه املعاين نعلم أن الطبيعة اليت هي مدبرة هلذه . هذا العامل وألنفسها تأثرياً أيضاً يف أنفس. منها إىل هذا العامل
العلم إن  وم من املنتسبني إىلوقال ق. والصور حادثة عن النفس الفاشية يف الفلك أو مبعونتها األجسام كالكمال

وما . التسخني حىت يستحيل ناراً الفلك ألنه مستدير جيب أن يستدير على شيء ثابت يف حشوه فيلزم حماكته له
    يبعد عنه يبقى ساكناً

وما يلي األرض  التربد والتكثيف حىت يصري أرضاً وما يلي النار يكون حاراً ولكنه أقل حراً من النار فيصري إىل
الترطيب فإن اليبوسة إما عن احلر وإما عن  يكون كثيفاً ولكن أقل تكثفاً من األرض وقلة احلر وقلة التكثف يوجبان

فهذا سبب تكوين العناصر وما قد قالوا -والذي يلي النار هو أحر  الربد لكن الرطب الذي يلي األرض هو أبرد
 د التفتيش ويشبه أن يكون األمر على قانون آخر وأنبالكالم القياسي وال هو بسديد عن ليس مما ميكن أن يصح

أجرام وإما عن عدة منحصرة  تكون هذه املادة اليت حتدث بالشركة تفيض إليها من األجرام السماوية إما عن أربعة
فإذا استعد نال الصورة من واهب الصور أو يكون  يف أربع مجل عن كل واحد منها ما يهيئه لصورة جسم بسيط

هناك سبب يوجب انقساماً من األسباب اخلفية علينا فإنك إن أردت أن  فيض عن جرم واحد وأن يكونذلك كله ي
غري  فتأمل أم يوجبون أن يكون الوجود أوالً جلسم وليس له يف نفسه إحدى الصور املقومة تعرف ضعف ما قالوا

استحالة هذا وبينا أن اجلسم ال  حنن وإمنا تكتسب سائر الصور باحلركة والسكون ثانياً وبينا - الصور اجلسمية
صورة أخرى وليست صورته املقيمة للهيوىل األبعاد فقط  يستكمل له وجود رد الصورة اجلسمية ما مل تقرن ا

 وإن شئت فتأمل حال التخلخل من احلرارة-صوراً أخرى تسبق األبعاد إىل اهليوىل  فإن األبعاد تتبع يف وجودها

وقد متت طبيعته لكن جيوز  بل اجلسم ال يصري جسماً حىت يصري حبيث يتبع غريه يف احلركة إالوالتكاثف من الربودة 
فإن احلار يستحفظ حيث احلركة والبارد يستحفظ  أن يكون إذا متت طبيعته يستحفظ بأصلح املواضع الستحفاظها

وبعضه إن جاور . ض له الربدلبعض تلك املادة أن هبط إىل املركز فعر مث ال يفكرون أنه مل وجب. حيث السكون
فألنه قد   أما يف الكليات فاخلفة والثقل، وأما يف جزئي عنصر واحد-فإن السبب يف ذلك معلوم أما اآلن. الفوق

يكون سطح منها إىل الفوق إذا  صح أن أجزاء العناصر كائنة وأنه إذا تكون جزء منه يف موضع ضرورة لزم أن
 وأما يف أول تكونه فإمنا يصري سطح منه إىل فوق - اآلخر  بالفوقية من السطححترك إىل فوق كان ذلك السطح أوىل

واألشبه عندي ما قد . قد استحال حبركة ما وأن احلركة أوجبت له ضرورة وضعاً ما سطحاً إىل أسفل ألنه ال حمالة
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كاتبه من العاميني  نإليه وأظن أن الذي قال ذلك يف تكون االسطقسات إمنا رام تقريباً لألمر عند بعض م ذهبنا
 .التذبذب واالضطراب ذلك الكالم شديد فجزم عليه القول من تأخر عنه على أن كاتب

   

 فصل يف العناية وبيان دخول الشر

  يف القضاء اإلهلي

   
بيانه أن العلل  إذ بلغنا هذا املوضع أن حنقق القول يف العناية وال نشك أنه قد اتضح لك فيما سلف منا وخليق بنا

باجلملة يهمها شيء ويدعوها داع ويعرض عليها إيثار  أو تكون. العالية ال جيوز أن تعمل ما تعمل من العناية ألجلنا
 العجيبة يف تكون العامل وأجزاء السماويات وأجزاء النبات واحليوان مما ال يصدر وال لك سبيل إىل أن تنكر اآلثار

مبا عليه الوجود من نظام اخلري وعلة   العناية هي كون األول عاملاً لذاتهاتفاقاً بل يقتضي تدبرياً ما فيجب أن تعلم أن
على النحو املذكور فيعقل نظام اخلري على الوجه األبلغ يف اإلمكان  لذاته للخري والكمال حبسب اإلمكان وراضياً به

حبسب اإلمكان  تأدية إىل النظامنظاماً ما وخرياً على الوجه األبلغ الذي يعقله فيضاناً على أمت  فيفيض عنه ما يعقل
هو مثل اجلهل والضعف والتشويه يف   واعلم أن الشر على وجوه فيقال شر للنقص الذي-فهذا هو معىن العناية-

يكون هناك إدراكاً ما لسبب ال فقد شيء فقط فإن السبب املنايف  ويقال شر ملا هو مثل األمل والغم الذي. اخللقة
 جب لعدمه ربام كان ال يدركه املضرور كالسحاب إذا ظلل فمنع شروق الشمس عنواملو للخري املانع للخري

يدرك ذلك من حيث أن  احملتاج إىل أن يستكمل بالشمس فإن كل هذا احملتاج دراكاً أدرك أنه غري منتفع ومل
 من متأذياً بذلك متضرراً أو منتقصاً بل السحاب قد حال بل من حيث هو مبصر وليس هو من حيث هو مبصر

مدرك عدم السالمة كمن يتأمل بفقدان اتصال عضو حبرارة ممزقة فإنه  ورمبا كان مواصالً يدركه: حيث هو شيء آخر
 فيكون قد اجتمع هناك. االتصال بقوة يف نفس ذلك العضو يدرك املؤذي احلار أيضاً من حيث يدرك فقدان

إدراكنا األشياء  إدراك على حنو ما سلف منو. إدراكان إدراك على حنو ما سلف من إدراكنا األمور العدمية
 وأما عدم كماله وسالمته -إىل هذا الشيء وهذا املدرك الوجودي ليس شراً يف نفسه بل شراً بالقياس: الوجودية

وجود ليس هو به شراً إذ ليس نفس وجوده شراً فيه وعلى حنو كونه  فليس شراً بالقياس إليه فقط حىت يكون له
جهة أخرى  جيوز أن يكون إال يف العني ومن حيث هو يف العني ال جيوز أن يكون إال شراً وليس له شراً فإن العمى ال

جهة أخرى تكون ا غري شر والشر بالذات  يكون ا غري شر، وأما احلرارة مثالً إذا صارت شراً إىل املتأمل ا فلها
والشر بالعرض هو املعدم . لثابتة لنوعه وطبيعتهالشيء من الكماالت ا هو العدم وال كل عدم بل عدم مقتضى طباع

ولو كان له حصول . عن مستحقه وال خرب عن عدم مطلق إال عن لفظه فليس هو بشيء حاصل أو احلابس للكمال
وإمنا يلحق الشر ما يف  لكان الشر العام فكل شيء وجوده على كمال األقصى وليس فيه ما بالقوة فال يلحقه شر ما

فأما األمر الذي . أول يعرض هلا أو ألمر طارئ بعده ة وذلك ألجل املادة والشر يلحق املادة إما منطباعه ما بالقو
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يكون قد عرض ملادة ما يف أول وجودها بعض أسباب الشر اخلارجة فتمكن  يف نفسه قد عرض للمادة أوالً فأن
املادة اليت تتكون  مثل. يت بشر يوزايهاهليئات فتلك اهليئة متانع استعدادها اخلاص للكمال الذي من منها هية من

مزاجاً وأعصى جوهراً فلم تقبل التخطيط  منها إنسان أو فرس إذا عرض هلا من األسباب الطارئة ما جعلها أردى
احملتاج إليه من كمال املزاج والبنية ال أن الفاعل حرم بل ألن املنفعل  ومل يوجد. والتشكيل والتقومي فتشوهت اخللقة

-مل يقبل ممحق   وإما مضاد واصل- وأما األمر الطارئ من خارج فأحد شيئني إما مانع وحائل ومبعد للمكمل 
الشمس يف الثمار على الكمال،  مثال األول وقوع سحب كثرية وتراكمها وأظالل جبال شاهقة متنع تأثري. للكمال

 اخلاص وما يتبعه، ومجيع سبب الشر حىت يفسد االستعداد ومثال الثاين حبس الربد للنبات املصيب لكماله يف وقته
مث أن الشر إمنا . ومجلة ما حتت القمر طفيف بالقياس إىل سائر الوجود كما علمت إمنا يوجد فيما حتت فلك القمر

حبسب أمر واجب أو  واعلم أن الشر الذي هو مبعىن العدم إما أن يكون شراً. أشخاصاً إال نوعاً من الشر يصيب
ولو . األمر الذي هو ممكن يف األقل  وإما أن ال يكون شراً حبسب ذلك بل شراً حبسب-نافع قريب من الواجب

الكماالت الثانية وال مقتضى له من طباع املمكن الذي  وجد كان على سبيل ما هو فضل من الكماالت اليت بعد
ع بل حبسب اعتبار زائد حنن فيه وهو الذي استثنيناه هذا وليس هو شراً حبسب النو وهذا القسم غري الذي. هو فيه

    واجب النوع كاجلهل بالفلسفة أو على

يعم  أو غري ذلك فإن ذلك ليس شراً من جهة ما حتن ناس بل هو شر حبسب كمال األصلح يف أن اهلندسة
يقتضيه الشخص ال ألنه إنسان  وإمنا يكون باحلقيقة شراً إذا اقتضاه شخص إنسان أو شخص نفس وإمنا. وستعرفه
 وأما قبل -لذلك االستعداد كما سنشرح لك بعد ل ألنه قد ثبت عنده حسن ذلك واشتاق إليه واستعدأو نفس ب

النوع انبعاثه إىل الكماالت الثانية اليت تتلو الكماالت األول فإذا مل يكن  ذلك فليس مما ينبعث إليه مقتضى طبيعة
الشر يف األشياء  يل ومع ذلك فإن وجود ذلكعدماً يف أمر مقتضى يف الطباع فالشر يف أشخاص املوجودات قل كان

تتضاد وتنفعل عن الغالب مل يكن أن تكون عنها  ضرورة تابعة للحاجة إىل اخلري فإن هذه العناصر لو مل تكن حبيث
منها حبيث إذا تأدت ا املصادمات الواقعة يف جمرى الكل على الضرورة إىل  هذه األنواع الشريفة ولو مل ميكن النار

يكون اخلري املمكن يف  فوجب ضرورة أن. رداء رجل شريف وجب إحراقه مل تكن النار منتفعاً ا النفع العام ةمالقا
عنه ومعه وإفاضته اخلري ال يوجب أن يترك اخلري  هذه األشياء إمنا يكون خرياً بعد أن ميكن وقوع مثل هذا الشر

ما ميكن يف طباع املادة وجوده إذا كان عدمني شر من ذلك الشر ألنه عدم  الغالب لشر يندر فيكون تركه شراً من
ترك هذا القبيل من  وهلذا ما يؤثر العاقل اإلحراق بالنار بشرط أن يسلم منها حياً على املوت بال أمل فلو .عدم واحد

ب يف مقتضى العقل احمليط بكيفية وجوب الترتي اخلري لكان يكون ذلك شراً فوق هذا الشر الكائن بإجياده وكان يف
النمط من األشياء وجوداً جموزاً ما يقع معه من الشر ضرورة فوجب أن  نظام اخلري أن يعقل استحقاق مثل هذا

املطلق على  وإن كان جائزاً يف الوجود. قال قائل وقد كان جائزاً يف مثل هذا النمط من الوجود يفيض وجوده فإن
عن املدبر األول ووجد يف األمور  رب وذلك مما قد فاضأنه إن كان ضرب من الوجود املطلق مربأ فليس هذا الض

اإلمكان ومل يكن ترك إجياده ألجل ما قد خيالطه من الشر الذي إذا  العقلية والنفسية والسماوية وبقي هذا النمط يف
ن الشرين ولكا موجوداً أصالً وترك لئال يكون هذا الشر كان ذلك شراً من أن يكون هو فكونه خري مل يكن مبدؤه
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تؤدي إىل الشر بالعرض فإن وجود تلك  أيضاً جيب أن ال توجد األسباب اجلزئية اليت هي نيل هذه األسباب اليت
اخلري الكلي بل وإن مل نلتفت إىل ذلك وصرينا التفاتنا إىل ما  مستتبع لوجود هذه فكان فيه أعظم خلل يف نظام

 ختلفة يف أحواهلا فكان الوجود املربأ من الشر قد حصلالوجود إىل أصناف املوجودات امل ينقسم إليه اإلمكان يف

يفيض وجوده من  وبقي منط من الوجود إمنا يكون على هذه السبيل وال كونه أعظم شراً من كونه فواجب أن
إن الشر يقال على وجوه يقال  حيث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب على النمط الذي قيل بل نقول من رأس

ويقال شر لآلالم والغموم وما يشبهها ويقال شر لنقصان كل  مة ويقال شر ملباديها من األخالقشر لألفعال املذمو
شأنه أن يكون له وكأن اآلالم والغموم وإن كانت معانيها وجودية ليست إعداماً  شيء عن كمال وفقدانه ما من

كماله بوصول ذلك إليه  ياس إىل من يفقدتتبع اإلعدام والنقصان والشر الذي هو يف األفعال أيضاً إمنا هو بالق فإا
املدنية كالزنا وكذلك األخالق إمنا هي شرور بسبب  مثل الظلم أو بالقياس إىل ما يفقد من كمال جيب يف السياسة

النفس كماالت جيب أن يكون هلا وال جند شيئاً مما يقال له شر باألفعال إال  صدور هذه عنها وهي مقارنة إلعدام
آخر مينع عن فعله يف  ة الفاعل إليه وإمنا هو شر بالقياس إىل السبب القابل له أو بالقياس إىل فاعلبنسب وهو كمال

قوة طالبة للغلبة وهي الغضبية والغلبة هي كماهلا  تلك املادة اليت أوىل ا من هذا الفعل والظلم يصدر مثالً عن
و الغلبة تطلبها وتفرح ا فهذا الفعل خلقت لتكون متوجهة إىل حن ولذلك خلقت من حيث هي غضبية أعين

اليت كمال  هلا وإن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر هلا إمنا هي شر للمظلوم أو للنفس النطقية بالقياس إليها خري
الفاعل لآلالم واألحزان كالنار   وكذلك السبب-كسر هذه القوة واالستيالء عليها فإن عجزت عنه كان شراً هلا

 وأما الشر الذي - إىل من سلب سالمته بذلك لفقدانه ما فقد  اإلحراق كمال النار لكنه شر بالقياسإذا أحرقت فإن
بالقياس  اجلبلة ليس ألن فاعالً فعله بل ألن الفاعل مل يفعله فليس ذلك باحلقيقة خرياً سببه النقصان وقصور يقع يف

    فأما الشرور اليت تتصل: إىل شيء

الفاعل فإنه ملا   من سببني سبب من جهة املادة فإا قابلة للصورة وللعدم سبب منخريات فإمنا هي بأشياء هي
الوجود الذي يعين غناء املادة ويفعل فعل  وجب أن تكون عنه املاديات وكان مستحيالً أن تكون للمادة وجود

وكان مستحيالً أن تكون . توكان مستحيالً أن ال يكون قابالً للمتقابال املادة إال وأن يكون قابالً للصورة والعدم
ما يراد  أفعال مضادة ألفعال أخرى قد حصل وجودها وهي ال تفعل فعلها فإنه من املستحيل أن خيلق للقوى الفعالة

مسخن وأن يكون فيه متسخن مل يكن  مث كأن الكل إمنا يتم بأن يكون فيه: منه الغرض املقصود بالنار وهي ال حترق
آفات تعرض من اإلحراق واالحتراق كمثل إحراق النار  فع يف وجود هذين يستتبعبد من أن يكون الغرض النا

هو حصول اخلري املقصود يف الطبيعة واألمر الدائم أيضاً، أما األكثري فإن  عضو إنسان ناسك لكن األمر األكثري
الدوام إال  ستحفظ علىوأما الدائم فألن أنواعاً كثرية ال ت. األنواع يف كنف السالمة من االحتراق أكثر أشخاص

اآلفات اليت تصدر عنها وكذلك يف سائر  ويف األقل ما يصدر عن النريان من. بوجود مثل النار على أن تكون حرقة
املنافع األكثرية والدائمة ألغراض شرية أقلية فأريدت اخلريات  األسباب املشاة لذلك فما كان حيسن أن تترك

الشر أيضاً  لية على الوجه الذي يصلح أن يقال إن اهللا تعاىل يريد األشياء ويريداألشياء إرادة أو الكائنة عن هذه
. بالذات والشر مقتضى بالعرض على الوجه الذي بالعرض إذ علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به فاخلري مقتضى
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مور لكنها يتم هلا ما عن أمور وتقصر عنها الكماالت يف أ وكل بقدر وكذلك فإن املادة قد علم من أمرها أا تعجز
 فإذا كان كذلك فليس من احلكمة اإلهلية أن تترك اخلريات الثابتة الدائمة. عنها ال نسبة له كثرة إىل ما يقصر

إذا تومهت موجودة  واألكثرية ألجل شرور يف أمور شخصية غري دائمة بل نقول إن األمور يف الوهم إما أمور
 -يكون خرياً وميتنع أن يكون شروراً وناقصة وإما أمور وجودها أن. إلطالقوجودها ميتنع أن يكون إال شراً على ا

وإما . وإما أمور تغلب فيها الشرية. وجودها وال ميكن غري ذلك بطباعها وإما أمور تغلب فيها اخلريية إذا وجدت
املساوي أيضاً فلم  فيه أو وأما ما كله شر أو الغالب -فأما ما ال شر فيه فقد وجد يف الطباع. احلالني أمور متساوية

فإن قيل فلم مل متنع . كان األغلب فيه أنه خري وأما الذي الغالب يف وجوده اخلري فاألحرى به أن يوجد إذا. يوجد
خرياً، فيقال فحينئذ مل تكن هي هي إذ قلنا إن وجودها الوجود الذي  الشرية عنه أصالً حىت كان يكون كله

 نها شر فإذا صريت حبيث ال يعرض عنها شر فال يكون وجودها الوجود الذيحبيث ال يعرض ع يستحيل أن يكون

شر، ومثال هذا أن  هلا بل يكون وجود أشياء أخرى وجدت وهي غريها وهي حاصلة أعين ما خلق حبيث ال يلزمه
 ثوب مس ثوب الفقري أحرقه إذ كان وجود النار إذا كان وجودها أن تكون حمرقة وكان وجود احملرق هو أنه إذا

منهما أن تعرض له حركات شىت وكان وجود احلركات الشىت  وكان وجود كل واحد. الفقري أنه قابل لالحتراق
يلزمه  وجوداً يعرض له االلتقاء وكان وجود االلتقاء من الفاعل واملنفعل بالطبع وجوداً يف األشياء على هذه الصفة

القوى الفعالة واملنفعلة السماوية واألرضية   فالكل إمنا رتبت فيهاالفعل واالنفعال فإن مل تكن الثواين مل تكن األوائل
النظام الكلي مع استحالة أن تكون هي على ما هي عليه وال تؤدي إىل شرور  الطبيعية والنفسانية حبيث يؤدي إىل

ر يف نفس آخ أحوال العامل بعضها بالقياس إىل بعض أن حتدث يف نفس صورة اعتقاد ردي أو كفر أو شر فيلزم من
يلتفت إىل اللوازم الفاسدة اليت تعرض  أو بدن حبيث لو مل يكن كذلك مل يكن النظام الكلي يثبت فلم يعبأ ومل

فإن قال "وخلقت هؤالء للجنة وال أبايل وقيل كل ميسر ملا خلق له  بالضرورة وقيل خلقت هؤالء للنار وال أبايل
الكثري  وفرق بني. أكثري فليس كذلك بل الشر كثري وليس بأكثريشيئاً نادراً أو أقلياً بل هو  ليس الشر" قائل

فإذا تأملت هذا . وليست أكثرية واألكثري فإن ههنا أموراً كثرية هي كثرية وليست أكثرية كاألمراض فإا كثرية
إىل الذي يقابله ويوجد يف مادته فضالً عنه بالقياس  الصنف الذي حنن يف ذكره من الشر وجدته أقل من اخلري

الشرور اليت هي نقصانات الكماالت الثانية فهي أكثرية لكنها ليست من الشرور  اخلريات األخرى األبدية، نعم
    وهذه الشرور مثل اجلهل. كالمنا فيها اليت

اليت تليها فيما يظهر  ومثل فوت اجلمال الرائع وغري ذلك مما ال يضر يف الكماالت األوىل وال يف الكماالت باهلندسة
ألجل أن القابل ليس مستعداً أو ليس يتحرك إىل  نفعتها وهذه الشرور ليست بفعل فاعل بل ألن ال يفعل الفاعلم

 .باب الفضل والزيادة يف املادة القبول وهذه الشرور هي إعدام خريات من

 فصل يف معاد األنفس اإلنسانية

   
جيب أن تعلم أن " فنقول" اا وأا إىل أي حال تصريأن حنقق ههنا أحوال األنفس اإلنسانية إذا فارقت أبد وباحلري
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الشريعة وتصديق خرب النبوة وهو الذي للبدن عند  املعاد منه مقبول من الشرع وال سبيل إىل إثباته إال من طريق
طفى وقد بسطت الشريعة احلقة اليت أتانا ا نبيها املص. حتتاج إىل أن تعلم البعث وخريات البدن وشروره معلومة ال

والقياس الربهاين  اهللا عليه وسلم حال السعادة والشقاوة اليت حبسب البدن ومنه ما هو مدرك بالعقل حممد صلى
اللتان لألنفس وإن كانت األوهام منا تقصر عن  وقد صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتتان باملقاييس

غبتهم يف إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم يف إصابة واحلكماء اإلهليون ر .تصورها اآلن ملا نوضح من العلل
اليت هي مقاربة  البدنية بل كأم ال لتفتون إىل تلك وإن أعطوها فال يستعظموا يف جنب هذه السعادة السعادة

املضادة هلا فإن البدنية مفروغ عنها يف  احلق األول على ما نصفه عن قريب فلنعرف حال هذه السعادة والشقاوة
لذة وخرياً خيصها وأذى وشراً خيصها، مثاله أن لذة الشهوة  لشرع فنقول جيب أن تعلم أن لكل قوة نفسانيةا

 ولذة احلفظ. ولذة الغضب الظفر ولذة الوهم الرجاء. كيفية حمسوسة مالئمة من اخلمسة وخريها أن يتأدى إليها

الشركة يف أن الشعور  شترك كلها نوعاً منتذكر األمور املوافقة املاضية وأذى كل واحد منهما ما يضاده وت
واحد منتها بالذات واحلقيقة هو حصول الكمال الذي  مبوافقها ومالئمها هو اخلري واللذة اخلاصة ا واملوافق لكل

 وأيضاً فإن هذه القوى وإن اشتركت يف هذه املعاين فإن مراتبها يف احلقيقة. أصل هو بالقياس إليه كمال بالفعل فهذا

إليه وأحصل له هو يف  فة فالذي كماله أمت وأفضل والذي كماله أكثر والذي كماله أدوم والذي كماله أوصلخمتل
وأيضاً فإنه قد . أبلغ له وأوىف وال حمالة وهذا أصل نفسه أكمل فعالً وأفضل والذي هو يف نفسه أشد إدراكاً فاللذة

لذيذ وال يتصور كيفيته وال يشعر باللذاذة ما مل حيصل ما حبيث يعلم أنه كائن و يكون اخلروج إىل الفعل يف كمال
يشتهيه وال حين حنوه  يشعر به مل يشتق إليه ومل يرتع حنوه مثل العنني فإنه متحقق أن للجماع لذة ولكنه ال وما مل

يشتهي من جيرب من حيث حيصل به إدراك  كما"االشتهاء واحلنني اللذين يكونان خمصوصني به بل شهوة أخرى 
وكذلك حال األكمه عند الصور اجلميلة واألصم عند األحلان  .ويف اجلملة فإنه ال يتخيلة"  كان مؤذياًوإن

 وأن املبادئ األوىل املقربة. يتوهم العاقل أن كل لذة فهي كما للحمار يف بطنه وفرجه  وهلذا جيب أن ال-املنتظمة

وخاصية البهاء الذي له وقوته  ل ليس له يف سلطانهعند رب العاملني عادمة للذة والغبطة وأن رب العاملني عز وج
مث للحمار والبهائم حالة طيبة ولذيذة . عن أن يسمى لذة الغري متناهية أمر يف غاية الفضيلة والشرف والطيب جنله

للمبادئ العالية إىل هذه اخلسيسة ولكنها نتخيل هذا ونشاهده ومل نعرف ذلك  كال بل أي نسبة تكون ملا
وهو متيقن  بل بالقياس فحالنا عنده كحال األصم الذي مل يسمع قط يف عمره وال ختيل اللذة اللحنية باالستشعار

الدراكة وهناك مانع أو شاغل للنفس فتكرهه  وأيضاً فإن الكمال واألمر املالئم قد يتيسر للقوة: لطيبها وهذا أصل
طعوم الردية الكريهة بالذات ورمبا مل تكن الطعم احللو وشهوم لل وتؤثر ضده عليه مثل كراهية بعض املرضى

وأيضاً . أصل عدم االستلذاذ به كاخلائف جيد الغلبة أو اللذة فال يشعر ما وال يستلذمها وهذا كراهية ولكن كان
تنفر عنه حىت إذا زال العائق تأذت به ورجعت  فإنه قد تكون القوة الداركة ممنوة بضد ما هو كماهلا وال حتس به وال

مبرارة فيه إىل أن يصلح مزاجه وتشفى أعضاؤه فحينئذ ينفر عن احلال العارضة  غريزا مثل املمرور فرمبا مل حيسإىل 
طويلة فإذا زال  قد يكون احليوان غري مشته للغذاء البتة كارهاً له وهو أوفق شيء له ويبقى عليه مدة وكذلك. له

عنه ويهلك عند فقدانه وقد حيصل سبب  لغذاء حىت ال يصربالعائق عاد إىل واجبه يف طبعه فاشتد جوعه وشهوته ل
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إال أن احلسن مؤوف فال يتأذى البدن به حىت تزول اآلفة فيحس  األمل العظيم مثل إحراق النار وتربيد الزمهرير
 إن النفس الناطقة" فنقول"فإذا تقررت هذه األصول فيجب أن ننصرف إىل الغرض الذي نؤمه  حينئذ باألمل العظيم

    يف الكل واخلري الفائض يف الكل ماهلا اخلاص ا أن تصرياً عاملاً عقلياً مرتسماً فيها صورة الكل والنظام املعقولك

نوعاً ما من التعلق األبدان  من مبدأ الكل سالكاً إىل اجلواهر الشريفة فالروحانية املطلقة مث الروحانية املتعلقة مبتدئاً
تستويف يف نفسها هيئة الوجود كله فتنقلب عاملاً معقوالً  وقواها مث تستمر كذلك حىتمث األجسام العلوية يئاا 
مبثاله وهيئته  مشاهداً ملا هو احلسن املطلق واخلري املطلق واجلمال احلق ومتحداً به ومنتقشاً موازياً للعامل املوجود كله

اليت للقوى األخرى وحد يف املرتبة اليت  شوقةومنخرطاً يف سلكه وصائراً من جوهره وإذا قيس هذا بالكماالت املع
بل ال نسبة هلا إليه بوجه من الوجوه فضيلة ومتاماً وكثرة وسائر ما  حبيث يقبح معها أن يقال إنه أمت وأفضل منها

وأما شدة  .وأما الدوام فكيف يقاس الدوام األبدي بالدوام املتغري الفاسد- املدركات مما ذكرنا  يتفاوت به لذائذ
جوهر قابله حىت يكون كأنه هو  وصول فكيف يكون حال ما وصوله مبالقاة السطوح بالقياس إىل ما هو سار يفال

وأما أن املدرك يف نفسه أكمل فأمر ال . قريب من الواحد هو بال انفصال إذ العقل واملعقول والعاقل شيء واحد أو
وأشد  .فإن النفس النطقية أكثر عد مدركات. ا سلف بيانهفأمر أيضاً تعرفه بأدىن تذكر مل خيفى وأما أنه أشد إدراكاً

بل . اخلوض يف باطن املدرك وظاهره وله. تقصياً للمدرك وجتريداً له عن الزوائد الغري الداخلة يف معناه إال بالعرض
يف عاملنا هذه اللذة باللذة احلسية والبهيمية والغضبية ولكننا  كيف يقاس هذا اإلدراك بذلك اإلدراك أو كيف تقاس

قدمنا  الرذايل ال حنس بتلك اللذة إذا حصل عندنا شيء من أسباا كما أومأنا إليه يف بعض ما وبدننا وانغماسنا يف
الشهوة والغضب وأخواما من   اللهم إال أن نكون قد خلعنا ربقة-من األصول ولذلك ال نطلبها وال حنن إليها

منها خياالً طفيفاً ضعيفاً وخصوصاً عند احنالل املشكالت  ئذ رمبا ختيلناأعناقنا وطالعنا شيئاً من تلك اللذة فحين
 ونسبة التذاذنا هذا إىل التذاذنا ذلك نسبة االلتذاذ احلسي بتنشق روائح املذوقات واستيضاح املطلوبات النفيسة

ضت عليك شهوة وعر وأنت تعلم إذا تأملت عويصاً يهمك. اللذيذة بتطعمها بل أبعد من ذلك بعداً غري حمدود
العامية أيضاً كذا فإا تترك الشهوات  واألنفس: وخريت بني الطرفني استخففت بالشهوة إن كنت كرمي النفس

بسبب افتضاح أو خجل أو تعيري أو شوق لغلبة وهذه كلها أحوال عقلية  املعترضة وتؤثر الغرامات واآلالم الفادحة
العقلية أكرم  فيعلم من ذلك أن الغايات. ا على املكروهات الطبيعيةاملؤثرات الطبيعية ويصرب هل فبعضها يؤثر على

األنفس اخلسيسة حتس مبا يلحق احملقرات  على األنفس من حمقرات األشياء فكيف يف األمور النبيهة العالية إال أن
لبدن وكانت النفس منا  وأما إذا انفصلنا عن ا-النبهية ملا قيل من املعاذير من اخلري والشر وال حتس مبا يلحق األمور

بالفعل أنه موجود  وهي يف البدن لكماهلا الذي هو معشوقها ومل حتصله وهي بالطبع نازعة إليه إذ عقلت قد تنبهت
وكما ينسي . ينسي املرض احلاجة إىل بدل ما يتحلل كما. إال أن اشتغاهلا بالبدن كما قلنا قد أنساها ذاا ومعشوقها

وكما متيل الشهوة باملريض إىل املكروهات يف احلقيقة عرض هلا حينئذ من األمل  اشتهاءهاملرض االستلذاذ باحللو و
الشقاوة والعقوبة  كفء ما يعرض من اللذة اليت أوجبنا وجودها ودللنا على عظم مرتلتها فيكون ذلك هو بفقدانه

مثلنا حينئذ مثل املخدر الذي أومأنا فيكون . للمزاج اليت ال يعادهلا تفريق للنار لالتصال وتبديها وتبديل الزمهرير
مث عرض . نار أو زمهرير فمنعت املادة الالبسة وجه احلس من الشعور به فلم يتأذ إليه فيما سلف أو الذي عمل فيه
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الكمال ميكنها به إذا  وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حداً من. العائق فشعر بالبالء العظيم أن زال
مثلها مثل املخدر الذي أذيق املطعم األلذ وعرض   أن تستكمل االستكمال التام الذي هلا أن تبلغه كانفارقت البدن

عنه اخلدر فطالع اللذة العظيمة دفعة وتكون تلك اللذة ال من جنس اللذة  للحال األشهى وكان ال يشعر به فزال
-كل لذة وأشرف   احلية احملضة وهي أجل منواحليوانية بوجه بل لذة تشاكل احلال الطيبة اليت للجواهر احلسية

الناقصني بل للذين أكسبوا القوة  فهذا هو السعادة وتلك هي الشقاوة وليست تلك الشقاوة تكون لكل واحد من
من شأن النفس إدراك ماهية الكمال بكسب اهول من  وذلك عندما تربهن هلم أن. العقلية الشوق إىل كماهلا

    ذلك ليس فيها لفعل فإناملعلوم واالستكمال با

وأما النفوس والقوى  .األول وال أيضاً يف سائر القوى بل شعور أكثر القوى بكماالا إمنا حيدث بعد أسباب بالطبع
ألن هذا الشوق إمنا حيدث حدوثاً وينطبع يف  الساذجة الصرفة فكأا هيوىل موضوعة مل تكتسب البتة هذا الشوق

وأما -ههنا أموراً يكتسب العلم ا باحلدود الوسطى على ما علمت  وى النفسانية أنجوهر النفس إذا تربهن للق
اكتسبوا هذا  ألن الشوق يتبع رأياً وليس هذا الرأي للنفس أولياً بل رأياً مكتسباً فهؤالء إذا قبل ذلك فال يكون

النفصال إىل التمام وقعت يف هذا بعد ا الرأي لزم النفس ضرورة هذا الشوق فإذا فارقت ومل حيصل معها ما تبلغ به
وهؤالء إما مقصرون . العلمية إمنا كانت تكتسب بالبدن ال غري وقد فات النوع من الشقاء األبدي ألن أوائل امللكة

 .الكمال األنسي وإما معاندون جاحدون متعصبون آلراء فاسدة مضادة لآلراء احلقيقية عن السعي يف كسب

عند نفس اإلنسان من  وأما أنه كم ينبغي أن حيصل. بوا من هيئات مضادة للكمالواجلاحدون أسوأ حاالً ملا كس
ويف تعديه وجوازه ترجى هذه السعادة فليس  تصور املعقوالت حىت جتاوز به احلد الذي يف مثله تقع هذه الشقاوة

 تصوراً حقيقياً ويصدق ا وأظن أن ذلك أن يتصور اإلنسان املبادئ املفارقة .ميكنين أن أنص عليه نصاً إال بالتقريب
الكلية دون اجلزئية اليت ال  ويعرف العلل الغائبة لألمور الواقعة يف احلركات. يقينياً لوجودها عنده بالربهان تصديقاً
بعض والنظام اآلخذ من املبدأ األول إىل أقصى  ويتقرر عنده هيئة الكل ونسب أجزائه بعضها إىل. تتناهى

العناية وكيفيتها ويتحقق أن الذات املتقدمة للكل أي وجود خيصها وأية  ويتصور. تيبهاملوجودات الواقعة يف تر
املوجودات إليها  وإا كيف تعرف حىت ال يلحقها تكثر وال تغري بوجه من الوجوه وكيف ترتبت نسبة وحدة ختصها

سان عن هذا العامل وعالئقه إال أن ليس يتربأ اإلن وكأنه. مث كلما ازداد الناظر استبصاراً ازداد للسعادة استعداداً
فصار له شوق إىل ما هناك وعشق ملا هناك يصده عن االلتفات إىل ما خلفه مجلة  يكون أكد العالقة مع ذلك العامل

وكأنا قد . مقدمة أيضاً إن هذه السعادة احلقيقية ال تتم إال بإصالح اجلزء العملي من النفس ونقدم لذلك ونقول
ما بسهولة من غري تقدم روية وقد أمر يف  فنقول إن اخللق هو ملكة يصدر ا عن النفس أفعالذكرناها فيما سلف 

بل بأن حيصل ملكة التوسط . الضدين ال بأن يفعل أفعال التوسط كتب األخالق بأن يستعمل التوسط بني اخللقني
هيئة اإلذعان   احليوانية فبأن حيصل فيهاأما القوة. موجودة للقوة الناطقة وللقوى احليوانية معاً وملكة التوسط كأا

ملكة اإلفراط والتفريط موجودة للقوة   وأما القوة الناطقة فبأن حيصل فيها هيئة االستعالء كما أن-واالنفعال 
ومعلوم أن اإلفراط والتفريط مها مقتضيا القوى احليوانية . النسبة الناطقة وللقوى احليوانية معاً ولكن بعكس هذه

انفعايل قد رسخ  وأثر. احليوانية وحصل هلا ملكة استعالئية حدثت يف النفس الناطقة هيئة إذعانية ت القوةوإذا قوي
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 وأما ملكة التوسط فاملراد منها -االنصراف إليه  يف النفس الناطقة من شأنه أن جيعلها قوية العالقة مع البدن شديد
  على جبلتها مع إفادة هيئة االستعالء والترته وذلك غري مضادوتبقية النفس الناطقة التربئة عن اهليئات االنقيادية

دائماً مث جوهر النفس إمنا كان  فإن التوسط يسلب عنه الطرفني. جلوهرها وال مائل ا إىل جهة البدن بل عن جهته
خيصه وعن طلب الكمال الذي هل وعن الشعور بلذة  البدن هو الذي يغمره ويلهيه ويغفله عن الشوق الذي

النقصان إن قصر عنه ال بأن النفس منطبعة يف البدن ومنغمسة فيه ولكن العالقة  لكمال إن حصل له أو الشعور بأملا
ومبا يتقرر فيه من . عوارضه كانت بينهما وهو الشوق اجلبلي إىل تدبريه واالشتغال بآثاره ومبا يورد عليه من اليت

االتصال به كان قريب الشبه من حاله وهو فيه فيما  صلة بسببفإذا فارق وفيه امللكة احلا. ملكات مبدؤها البدن
الشوق الذي له إىل كماله ومبا يبقى منه معه يكون حمجوباً عن االتصال  ينقص من ذلك تزول غفلته عن حركة

 مضادة جلوهرها سعادته وحيدث هناك من احلركات املتشوشة ما يعظم أذاه مث إن تلك اهليئة البدنية الصرف مبحل

فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك املضادة  .وإمنا كان يلهيها عمها أيضاً البدن ومتام انغماسه فيه. ذية لهمؤ
    األذى وهذا األمل ليس ألمر الزم بل ألمر عارض غريب والعارض العظيمة وتأذت ا أذى عظيماً لكن هذا

فيلزم إذاً أن تكون  انت تثبت تلك اهليئة بتكرارهايدوم وال يبقى فيزول ويبطل مع ترك األفعال اليت ك الغريب ال
حىت تزكو النفس وتبلغ السعادة اليت ختصها وأنا  العقوبة اليت حبسب ذلك غري خالدة بل تزول وتنمحي قليالً قليالً

 فإا إذا فارقت البدن وكانت غري مكتسبة اهليئات البدنية الردية صارت إىل النفوس البله اليت مل تكتسب الشوق

غري ذلك وال معىن  رمحة اهللا ونوع من الراحة وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردية وليس عندها هيئة سعة من
. عذاباً شديداً بفقد البدن ومقتضيات البدن قد بقي يضاده وينافيه فتكون ال حمالة ممنوة بشوقها إىل مقتضاها فتعذب

اً وهو أن هذه األنفس إن كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ منها العلماء حق ويشبه أيضاً أن يكون ما قاله بعض
أنفسهم من ذلك فإم  االعتقاد يف العاقبة اليت تكون ألمثاهلم على ما ميكن أن خياطب به العامة وتصور يف حنو من

ة وال شوق كمال فوقهم المتام كمال فتسعد تلك السعاد إذا فارقوا األبدان ومل يكن هلم معىن جاذب إىل اجلهة اليت
السماوية  هيئام النفسانية متوجهة حنو األسفل منجذبة إىل األجسام وال منع يف املواد فتشقى تلك الشقاوة بل مجيع

من األحوال األخروية وتكون اآلله  عن أن تكون موضوعة لفعل نفس فيها قالوا فإا تتخيل مجيع ما كانت اعتقدته
فتشاهد مجيع ما قيل هلا يف الدنيا من أحوال القرب والبعث  ن األجرام السماويةاليت ميكنها ا التخيل شيئاً م
اخليالية  األنفس الرديئة أيضاً تشاهد العقاب املصور هلم يف الدنيا وتقاسيه فإن الصورة واخلريات األخروية وتكون

مبا كان احمللوم به أعظم شأناً يف املنام فر ليست تضعف عن احلسية بل تزداد عليها تأثرياً وصفاء كما تشاهد ذلك يف
استقرار من املوجود يف املنام حبسب قلة العوائق وجترد النفس وصفاء القابل  بابه من احملسوس على أن األخرى أشد

أن إحدامها تبتدئ  الصورة اليت ترى يف املنام واليت حتس يف اليقظة كما علمت إال املرتسمة يف النفس إال وليست
وإمنا . ارتسمت يف النفس مت هناك إدراك املشاهدة ر إليها والثانية تبتدئ من خارج وترتفع إليها فإذامن باطن وتنحد

النفس ال املوجود من خارج فكل ما ارتسم يف النفس فعل فعله وإن مل يكن  يلذ ويؤذي باحلقيقة هذا املرتسم يف
  وأما األنفس-رض أو سبب السبب فإن السبب الذايت هو هذا املرتسم واخلارج سبب بالع سبب من خارج

احلقيقية لتتربأ عن النظر إىل ما  احلقيقية فإا تبتعد عن مثل هذه األحوال وتتصل بكماهلا بالذات وتنغمس يف اللذة
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كان يف فيها أثر من ذلك اعتقادي أو خلقي تأذت وختلفت  ولو. خلفها وإىل اململكة اليت كانت هلا كل التربي
 .تنفسخ عنها  أي أنألجله عن درجة عليني

   

 فصل يف املبدأ واملعاد

 -ومنها الكالم على التنجيم  - بقول جممل ويف اإلهلامات والدعوات املستجابة والعقوبات السماوية وسائر األحوال

  ومنها الكالم على القضاء والقدر

   
يزال ينحط  تبة من األول والتعلم أن الوجود إذا ابتدأ من عند األول مل يزل كل تال منه أدون مر وجيب أن

مراتب املالئكة الروحانية اليت تسمى  درجات فأول ذلك درجة املالئكة الروحانية اردة اليت تسمى عقوالً مث
السماوية وبعضها أشرف من بعض إىل أن تبلغ آخرها مث بعدها  مث مراتب األجرام. نفوساً وهي املالئكة العملية
 مث تتدرج يسرياً يسرياً فيكون. للصور الكائنة الفاسدة فتلبس أول شيء صورة العناصر يبتدئ وجود املادة القابلة

مث . مث املركبات اجلمادية أول الوجود فيها أخس وأرذل مرتبة من الذي يتلوه فيكون أخس ما فيه املادة مث العناصر
قالً بالفعل وحمصالً لألخالق اليت من استكملت نفسه ع الناميات وبعدها احليوانات وأفضلها اإلنسان وأفضل الناس

هو املستعد ملرتبة النبوة وهو الذي يف قواه النفسانية خصائص ثالث ذكرناها  تكون فضائل عملية وأفضل هؤالء
وبينا أن هذا . هذا وقد بينا كيفية. يسمع كالم اهللا ويرى مالئكة اهللا تعاىل وقد حتولت على صورة يراها وهو أن

من قبل اهللا تعاىل واملالئكة فيسمعه من غري  ح له املالئكة وحيدث يف مساعه صوت يسمعه يكونالذي يوحي إليه تتشب
األرضي وهذا هو املوحى إليه وكما أن أول الكائنات من االبتداء إىل  أن يكون ذلك كالماً من الناس واحليوان

وإمنا تفيض  ام مث حتدث نفوس مث عقولعقالً مث نفساً مث جرماً فهاهنا يبتدئ الوجود من األجر درجة العناصر كان
حتدث من مصادمات القوى الفعالة واملنفعلة  هذه الصور ال حمالة من عند تلك املبادئ واألمور احلادثة يف هذا العامل

 أما القوى األرضية فيتم حدوث ما حيدث فيها بسبب شيئني -السماوية  األرضية تابعة ملصادمات القوى الفعالة
-إما الطبيعية-والثاين القوى االنفعالية . الفعالة فيها إما الطبيعية وإما اإلرادية أحدمها القوى وأما . وإما النفسانية 

أحدها من تلقائها حبيث ال تسبب : على ثالثة أوجه القوى السماوية فيحدث عنها آثارها يف هذه األجرام اليت حتتها
 طبائع أجسامها وقواها اجلسمانية حبسب التشكالت الواقعة وثانيها إما عن :فيه لألمور األرضية بوجه من الوجوه

شركة ما مع األحوال   وإما عن طبائعها النفسانية والوجه الثالث فيه-القوى األرضية واملناسبات بينها  منها مع
 لك أن لنفوس تلك األجرام السماوية ضرباً األرضية وتسبب بوجه من الوجوه على الوجه الذي أقول إنه قد اتضح

إدراك غري عقلي حمض وإن ملثلها أن تتوصل إىل إدراك احلادثات اجلزئية  من التصرف يف املعاين اجلزئية على سبيل
وأا تنتهي  إدراك تقارن أسباا الفاعلة والقابلة احلاصلة من حيث هي أسباب وما يتأدى إليه وذلك ميكن بسبب

تنتهي إىل القسر فإن القسرية إما قسر عن  حامتة وال جازمة والإىل طبيعية وإرادية موجبة لنسب إرادية فاترة غري 
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مث أن اإلرادات كلها كائنة بعد ما مل تكن فلها : التحليل يف القسريات أمجع طبيعة وإما قسر عن إرادة وإليهما ينتهي
يد وإال للزمت املر تتواىف فتوجبها وليست توجد إرادة بإرادة وإال لذهب إىل غري النهاية وال عن طبيعة أسباب

والدواعي تستند إىل أرضيات ومساويات  اإلرادة ما دامت الطبيعة بل اإلرادات حتدث حبدوث علل هي املوجبات
فإن كانت راهنة فهي أصل وإن كانت قد حدثت فال حمالة أا  وتكون موجبة ضرورة لتلك اإلرادة وأما الطبيعة

 وإن الزدحام هذه العلل وتصادمها. يع خذا فيما قبلمساوية وأرضية وقد عرفت مج تستند أيضاً إىل أمور

اجنرارها إىل الثواين علمت  واستمرارها نظاماً ينجر حتت احلركة السماوية وإذا علمت األوائل مبا هي أوائل وهيئة
 على أما ما فوقها فعلمها. وما فوقها عاملة باجلزيئات الثواين ضرورة فمن هذه األشياء علمنا أن النفوس السماوية

. يكون جزئي كاملباشر أو املتأدي إىل املباشر املشاهد باحلواس فال حمالة أا تعلم ما  وأما هي فعلى حنو-حنو كلي 

اخلري املطلق من األمرين  وال حمالة أا تعلم يف كثري منها الوجه الذي هو أصوب والذي هو أصلح وأقرب من
لوجودات تلك الصور ههنا إذا كانت ممكنة ومل يكن هناك  لل مباداملمكنني وقد بينا أن التصورات اليت لتلك الع

. التصورات مما هو أقدم ومما هو يف أحد القسمني من الثالث غري هذا الثالث أسباب مساوية تكون أقوى من تلك

من  األمر كذلك وجب أن حيصل ذلك األمر املمكن موجوداً ال عن سبب أرضي وال عن سبب طبيعي وإذا كان
    تأثرياً ملبادئ وجود ذلك  بل عن تأثري بوجه ما هلذه األمور يف األمور السماوية وليس هذا باحلقيقة-ء السما

ما هو أوىل بأن  األمور السماوية فإا إذا عقلت األوائل عقلت ذلك األمر وإذا عقلت ذلك األمر عقلت األمر من
 أما عدم -أرضية أو وجود علة طبيعية أرضية   طبيعيةيكون وإذا عقلت ذلك كان إذ كان ال مانع فيه إال عدم علة

الشيء هو أن يوجد حرارة فال تكون قوة مسخنة طبيعية أرضية فتلك  العلة الطبيعية األرضية مثل أن يكون ذلك
 السماوي لوجه كون اخلري فيه كما أنه حتدث هي يف أبدان الناس عن أسباب من تصورات السخونة حتدث للتصور

التسخني فقط بل وجود املربد   وأما مثال الثاين فأن يكون ليس املانع عدم سبب-ما عرفته فيما سلف الناس وعلى 
كما يقسر تصورنا للغضب . يوجبه املربد يقسر املربد يف ذلك أيضاً فالتصور السماوي للخري يف وجود ضد ما

مات تتصل باملستدعي أو بغريه أو اختالط هذا القسم إحاالت ألمور طبيعية أو إهلا املربد فينا فتكون أصناف السبب
هذه القوة نسبة التفكر إىل  ونسبة التضرع إىل استدعاء. ذلك يؤدي واحد منها أو مجلة جمتمعة إىل الغاية النافعة من

بل األول احلق يعلم مجيع ذلك . النفوس السماوية وكل يفيض من فوق وليس هذا يتبع تصورات. استدعاء البيان
عنده يبتدي كون ما يكون ولكن بالتوسط وعلى ذلك علمه فبسبب هذه  ذي قلنا إنه يليق به ومنعلى الوجه ال

خياف املكافأة  وهلذا ما جيب أن. بالدعوات والقرابني وخصوصاً يف األمر االستسقاء ويف أمور أخرى األمور ما ينتفع
لشر وثبوت حقيقة ذلك يكون بظهور ا فإن ثبوت حقيقة ذلك مزجرة عن. على الشر ويتوقع املكافأة على اخلري

عند املبادئ فيجب أن يكون هلا وجود فإن مل يوجد فهناك شيء  وهذه احلال معقولة. آياته وآياته هي وجود جزئياته
 ووجود ذلك ووجود هذا معاً من احملال وإذا شئت أن. يعاوقه وذلك أوىل بالوجود من هذا ال ندركه أو سبب آخر

من اإلجياد الذي علمته  قلت نافعة مؤدية إىل املصاحل قد أوجدت يف الطبيعة على النحوتعلم أن األمور اليت ع
كل واحد كيف خلق وليس هناك البتة سبب طبيعي  وحتققته فتأمل حال منافع األعضاء يف احليوانات والنبات وإن

 فإا متعلقة بالعناية على وكذلك فصدق بوجود هذه املعاين. الذي علمت بل مبدؤه ال حمالة من العناية على الوجه
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هؤالء املتشبهة  واعلم أن أكثر ما يقر به اجلمهور ويفزع إليه ويقول به فهو حق وإمنا يدفعه. علمت الوجه الذي
الرب واإلمث فليتأمل شرح هذه األمور من هناك  وقد علمنا يف هذا الباب كتاب. بالفالسفة جهالً منهم بعلله وأسبابه

. النازلة على مدن فاسدة وأشخاص ظاملة وانظر أن احلق كيف ينصر من العقوبات اإلهليةوصدق مبا كان حيكى 

فإن  الدعاء منا أيضاً ويف الصدقة وغري ذلك وكذلك حدوث الظلم واإلمث إمنا يكون من هناك واعلم أن السبب يف
واإلرادات اليت لنا كائنة . هناك مبادئ مجيع هذه األمور تنتهي إىل الطبيعة واإلرادة واالتفاق والطبيعة مبدؤها من

إرادة لنا فلها علة وعلة تلك اإلرادة ليست إرادة متسلسلة  بعد ما مل تكن وكل كائن بعد ما مل يكن فله علة وكل
أمور تعرض من خارج أرضية ومساوية واألرضية تنتهي إىل السماوية واجتماع ذلك كله  يف ذلك إىل غري النهاية بل

إىل مبادئ   وأما االتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه وإذا حللت األمور كلها استندت.وجود اإلرادة يوجب
األول البسيط والتقدير هو ما يتوجه  والقضاء من اهللا سبحانه وتعاىل هو الوضع. وجودها يرتل من عند اهللا تعاىل

يث هي بسيطة إىل القضاء األمور البسيطة اليت تنسب من ح إليه القضاء على التدريج كأنه موجب اجتماعات من
إنسان من الناس أن يعرف احلوادث اليت يف األرض والسماء مجيعاً وطبائعها لفهم  واألمر اإلهلي األول ولو أمكن

ليست تسند إىل برهان  وهذا املنجم القائل باألحكام مع أن أوضاعه األوىل ومقدماته. ما حيدث يف املستقبل كيفية
أو خطابية يف إثباا فإنه إمنا يعول على دالئل  ة أو الوحي ورمبا حاول قياسات شعريةبل عسى أن يدعي فيها التجرب

اليت يف السماء على أنه ال يضمن من عنده اإلحاطة جبميع األحوال اليت يف  جنس واحد من أسباب الكائنات وهي
وإن كان  .مجيعها يف كل وقتضمن لنا ذلك ووىف به مل ميكنه أن جيعلنا ونفسه حبيث نقف على وجود  ولو. السماء

أو مل يوجد وذلك ألنه ال يكفيك أن  وذلك مما ال يكفي أن تعلم أنه وجد. مجيعها من حيث فعله وطبعه معلوماً عندنا
وأي طريق يف احلساب . تعلم أا سخنت ما مل تعلم أا حصلت تعلم أن النار حارة مسخنة وفاعلة كذا وكذا يف أن

    وبدعة يف ثيعطينا املعرفة بكل حد

فإن األمور املغيبة  أمكنه أن جيعلنا ونفسه حبيث نقف على وجود مجيع ذلك مت لنا به االنتقال إىل املغيبات الفلك ولو
اليت تتسامح أننا حصلناها بكمال عللها وبني األمور  اليت يف طريق احلدوث إمنا تتم مبخالطات بني األمور السماوية

 وليست تتم بالسماويات وحدها فما مل حيط جبميع. فاعلها ومنفعلها وطبيعيها وإراديها األرضية املتقدمة والالحقة

االنتقال إىل املغيب  احلاضر من األمرين وموجب كل واحد منهما خصوصاً ما كان متعلقاً باملغيب مل يتمكن من
 .مام احلكمية صادقةما يعطوننا من مقد فليس لنا إذاً اعتماد على أقواهلم وإن سلمنا متربعني أن مجيع

 فصل يف إثبات النبوة

  وكيفية دعوة النيب إىل اهللا واملعاد

   
وحده شخصاً واحداً يتوىل  اآلن من املعلوم أن اإلنسان يفارق سائر احليوانات بأنه ال حيسن معيشته لو انفرد ونقول

إلنسان مكفياً بآخر من نوعه يكون بد أن يكون ا وأنه ال. تدبري أمره من غري شريك يعاونه على ضرورات حاجاته
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 واآلخر - وهذا خييط لآلخر-وذاك خيبز هلذا . فيكون مثالً هذا ينقل إىل ذاك ذلك اآلخر أيضاً مكفياً به وبنظريه
فمن كان . واالجتماعات  وهلذا ما اضطروا إىل عقد املدن-اإلبرة هلذا حىت إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً  يتخذ

ومن شركائه االقتصار على اجتماع فقط فإنه   عقد مدينته على شرائط املدينة وقد وقع منهمنهم غري حمتاط يف
لكماالت الناس ومع ذلك فال بد ألمثاله من اجتماع ومنت تشبه  يتحصل على جنس بعيد الشبه من الناس عادم

ال بد يف   املشاركة إال مبعاملة كماظاهراً فال بد يف وجود اإلنسان وبقائه من مشاركة وال تتم باملدنيني وإذا كان هذا
بد للسنة والعدل من سان ومعدل  وال.  وال بد يف املعاملة من سنة وعدل-ذلك من سائر األسباب اليت تكون له 

وال جيوز أن . السنة وال بد من أن يكون هذا إنساناً وال بد أن يكون هذا حبيث جيوز أن خياطب الناس ويلزمهم
 فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدالً وما عليه ظلماً فاحلاجة إىل هذا اإلنسان يف أن  ذلكيترك الناس وآراءهم يف

احلاجبني وتقعري األمخص من  يبقى نوع الناس ويتحصل وجوده أشد من احلاجة إىل إنبات الشعر على األشفار وعلى
ا هلا أا تنفع يف البقاء ووجود اإلنسان البقاء بل أكثر م القدمني وأشياء أخرى من املنافع اليت ال ضرورة إليها يف

تقتضي  فال جيوز أن تكون العناية األوىل تقتضي تلك املنافع وال. ممكن كما سلف منا ذكره الصاحل ألن يسن ويعدل
وال أن يكون ما يعلمه يف نظام  .هذه اليت هي أسها وال أن يكون املبدأ األول واملالئكة تعلم ذلك وال تعلم هذا

ال يوجد بل كيف جيوز أن ال يوجد وما هو متعلق  مكن وجوده الضروري حصوله لتمهيد نظام اخلرياألمر امل
إذاً أن يوجد نيب وواجب أن يكون إنساناً وواجب أن يكون له  بوجوده ومبين على وجوده موجود فواجب

  فتكون له املعجزات اليت.حىت يستشعر الناس فيه أمراً ال يوجد هلم فيتميز به عنهم خصوصية ليست لسائر الناس

وإذنه ووحيه وإنزاله الروح  أخربنا ا فهذا اإلنسان إذا وجد وجب أن يسن للناس يف أمورهم سنناً بأمر اهللا تعاىل
صانعاً واحداً قادراً وأنه عامل بالسر والعالنية وأن من حقه  القدس عليه فيكون األصل فيما يسنه تعريفه إياهم أن هلم

املشقي  وأنه قد أعد ملن أطاعه املعاد املسعد وملن عصاه املعاد. أن يكون األمر ملن له اخللق وأنه جيب. أن يطاع أمره
وال ينبغي له أن يشغلهم بشيء من . والطاعة حىت يتلقى اجلمهور رمسه املرتل على لسانه من اإلله واملالئكة بالسمع

ما أن يتعدى م إىل تكليفهم أن يصدقوا بوجوده وهو غري فأ. ال شبيه له معرفة اهللا تعاىل فوق معرفة أنه واحد حق
عليهم  مكان فال ينقسم بالقول وال هو خارج العامل وال داخله وال شيء من هذا اجلنس فقد عظم مشار إليه يف

يشذ وجوده ويندر كونه فإنه ال  الشغل وشوش ما بني أيديهم وأوقعهم فيما ال خيلص عنه إال من كان املوفق الذي
وإمنا ميكن القليل منهم أن يتصور حقيقة هذا التوحيد  .كنهم أن يتصوروا هذه األحوال على وجهها إال بكدمي

مبثل هذا الوجود أو يقعوا يف الشارع وينصرفوا إىل املباحثات واملقايسات اليت  والترتيه فال يلبثون أن يكذبوا
فكثرت فيهم الشكوك  صالح املدينة ومنافية لواجب احلقعن أعماهلم البدنية ورمبا أوقعتهم يف آراء خمالفة ل تصدهم

احلكمة اإلهلية وال يصح حبال أن يظهر أن عنده  والشبه وصعب األمر على اللسان يف ضبطهم فما كل مبتيسر له يف
يرخص يف التعريض بشيء من ذلك بل جيب أن يعرفهم جاللة اهللا تعاىل  حقيقة يكتمها عن العامة بل ال جيب أن

ال نظري له  وأمثلة من األشياء اليت هي عندهم عظيمة وجليلة ويلقي إليهم منه هذا القدر أعين أنه  برموزوعظمته
كيفيته وتسكن إليه نفوسهم   وكذلك جيب أن يقرر عندهم أمر املعاد على وجه يتصورون-وال شبه وال شريك 

وهو .  يف ذلك فال يلوح هلم منه إال أمراً جممالًوأما احلق .ويضرب للسعادة والشقاوة أمثاالً مما يفهمونه ويتصورونه
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. وإن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن األمل ما هو عذاب مقيم. وال إذن مسعته أن ذلك شيء ال عني رأته

ما عملت وال  أن اهللا تعاىل يعلم وجه اخلري يف هذا فيجب أن يؤخذ معلوم اهللا سبحانه على وجهه على واعلم
    بأس

العبادات ومنفعتها  خطابه على رموز وإشارات ليستدعي املستعدين باجلبلة للنظر إىل البحث احلكمي يف ملأن يشت
فإن املادة اليت تقبل . وجود مثله يف كل وقت مث إن هذا الشخص الذي هو النيب ليس مما يتكرر: يف الدنيا واآلخرة

 ن النيب قد دبر لبقاء ما يسنه ويشرعه يف أمور املصاحلفيجب ال حمالة أن يكو كماالً مثله تقع يف قليل من األمزجة

واملعاد وحسم سبب وقوع  وال شك أن الفائدة من ذلك هو استمرار الناس على معرفتهم بالصانع. اإلنسانية تدبرياً
على الناس أفعال وأعمال يسن تكرارها عليهم يف  النسيان فيه مع انقراض القرن الذي يلي النيب فيجب أن يكون

مصاقباً للمقتضى منه فيعود به التذكر من رأس وقبل أن ينفسخ يلحق  دد متقاربة حىت يكون الذي ميقاته بطلم
والتذكري ال يكون  تكون هذه األفعال مقرونة مبا يذكر اهللا تعاىل واملعاد ال حمالة وإال فال فائدة فيها وجيب أن. عاقبه

األفعال يتقرب ا إىل اهللا ويستوجب ا اخلري الكرمي  قال هلم إن هذهوأن ي. إال بألفاظ تقال أو نيات تنوى يف اخليال
جيب  وباجلملة. باحلقيقة على هذه الصفة وهذه األفعال مثل العبادات املفروضة على الناس وأن تكون تلك األفعال
فمثل فأما احلركات  واملنبهات إما حركات وإما إعدام حركات تفضي إىل حركات. أن يكون فيها منبهات

عدمياً فإنه حيرك من الطبيعة حتريكاً شديداً ينبه   وأما إعدام احلركات فمثل الصوم فإنه وإن كان معىن-الصلوات 
وجيب إن . ليست هدراً فيتذكر سبب ما ينويه من ذلك وأنه القربة إىل اهللا تعاىل صاحبه على أنه على مجلة من األمر

أيضاً أن يفعلوا وذلك  تقوية السنة وبسطها واملنافع الدنيوية للناسأن خيلط ذه األحول مصاحل أخرى يف  أمكن
املواضع للعبادة وأا خاصة هللا ويعني أفعاالً مما ال بد  مثل اجلهاد واحلج على أن يعني مواضع من البالد باا أصلح

هذا  ة واملوضع الذي منفعته يفمثل القرابني فإا مما تعني يف هذا الباب معونة شديد. وجل منه بأا يف ذات اهللا عز
املنفعة املذكورة تالية لذكر اهللا عز  الباب هذه املنفعة إذا كان مأوى الشارع ومسكنه فإنه يذكره أيضاً وذكراه يف

. يكون نصب عني األمة كافة فباحلري أن يفرض إليها مهاجرة وسفراً وجل واملالئكة واملأوى الواحد ليس جيوز أن

 هذه العبادات من وجه هو ما يفرض متوليه أنه خماطب هللا عز وجل ومناج إياه وصائر إليه وجيب أن يكون أشرف

للصالة ما جرت به العادة  وهذا هو الصالة فيجب أن يسن للمصلى من األحوال اليت يستعد ا. وماثل بني يديه
. يف الطهارة والتنظيف سنناً بالغةوأن يسن . والتنظيف مبؤاخذة اإلنسان نفسه عند لقاء امللك اإلنساين من الطهارة

العادة مبؤاخذته نفسه عند لقائه امللك من اخلشوع والسكون وغض البصر وقبض  وأن يسن عليه فيها ما جرت
. حممودة وكذلك يسن له يف كل وقت من أوقات العبادة آداباً ورسوماً-وترك االلتفات واالضطراب  األطراف

هلم التشبث بالسنن والشرائع بسبب  فيدون.  رسوخ ذكر اهللا عز امسه يف أنفسهمفهذه األحوال ينتفع ا العامة يف
ذلك مع انقراض قرن أو قرنني وينفعهم أيضاً يف املعاد منفعة  ذلك وأن مل يكن هلم مثل هذه املذكرات تناسوا مجيع

قررنا حال  م يف املعاد، فقد وأما اخلاصة فأكثر منفعة هذه األشياء إياه-أنفسهم على ما عرفته عظيمة فما يرته به
النفس تبعيدها عن اهليئات البدنية املضادة  املعاد احلقيقي وأثبتنا أن السعادة يف اآلخرة مكتسبة بترتيه النفس وترتيه

بأخالق وملكات واألخالق وامللكات تكتسب بأفعال من شأا أن تصرف  وهذا الترتيه حيصل. ألسباب السعادة
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من األحوال  وتدمي تذكريها باملعدن الذي هلا فإذا كانت كثرية الرجوع إىل ذاا مل تنفعلواحلس  النفس عن البدن
بل الفطن يتوالها مع التكلف فإا  البدنية ومما يذكرها ذلك ويعينها عليه أفعال متعبة وخارجة عن عادي الفطن

عناء وإمخاد الغريزة واجتناب االرتياض االستراحة والكسل ورفض ال تتعب البدن والقوى احليوانية ودم إرادا من
وعامل  من اللذات البهيمية ويفرض على النفس احملاولة لتلك احلركات ذكر اهللا واملالئكة إال يف اكتساب أعراض

وملكة التسلط على البدن فال  السعادة شاءت أن أبت فيتقرر لذلك فيها هيئة االنزعاج عن هذا البدن وتأثرياته
هيئة وملكة تأسرها لو كانت خملدة إليه منقادة له من كل وجه  رت عليها أفعال بدنية مل يؤثر فيهاتنفعل عنه فإذا ج

    فإن دام هذا الفعل من" إن احلسنات يذهنب السيئات"احلق  فلذلك ما قال القائل

ىل السعادة إ استفاد ملكة االلتفات إىل جهة احلق واإلعراض عن الباطل وصار شديد االستعداد للتخلص اإلنسان
فريضة من عند اهللا تعاىل وكان مع اعتقاده ذلك   وهذه األفعال لو فعلها فاعل ومل يعتقد أا- بعد املفارقة البدنية 

ويعرض عن غريه لكان جديراً بأن يفوز من هذا الذكاء حبظ فكيف إذا  يلزمه يف كل فعل أن يتذكر اهللا تعاىل
يسنه فإمنا هو  وبإرسال اهللا وواجب يف احلكمة اإلهلية إرساله وأن مجيع ماأن النيب من عند اهللا  استعملها من يعلم

عند اهللا أن يفرض عباداته وتكون الفائدة  واجب من عند اهللا أن يسنه وإمنا يسنه من عند اهللا فالنيب فرض عليه من
قرم عند املعاد من اهللا زلفى السنة والشريعة اليت هي أسباب وجودهم ومبا ي يف العبادات للعابدين مبا يبقى به فيهم

معادهم وهو إنسان  مث هذا اإلنسان هو امللي بتدبري أحوال الناس على ما تنتظم به أسباب معيشتهم ومصاحل بزكام
 .يتميز عن سائر الناس بتأهله

 .العقل واحلكمة يف املبدأ واملآب مت الكتاب واحلمد والثناء لواهب
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