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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية 

 ىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.على أعدائهم إ
 دروس في أصول العقائد

 )مباحث المعرفة(
(61) 

 ب النظرية الحسيةالفرق بين الجعل البسيط والمركب، يكذ   -1
العقلل للققلائق الرياضلية واألخالقيلة إ  للمنا    لا  حلل ععلللة املعر لة ل  ملا  وللل إليله كلو  للوع ل علخ ععاةللة خالقيلة إن

لكنله ال ككلن أ  يصلمن  -أو املخللو  للعقلل، حسلب رأيله، با الاة البسلي   -البسلي  يصمن يف ذات وكوةهلا اععلول بالعلل 
 -بيسللتقيل كعلهللا وإااةهللا بالعللل البسللي   -أعللا هللو  عللول شعللل عنعللو انتألاعلله وذللل  ألنلله أي عفاهيمهللا ذاهتللا و يف لللوا م 

يسللتلألم  (1) مللا يسللتقيل كعلهللا وإااةهللا بالعللل املر للبة أعللا اسللتقالة العللل البسللي  يف حقهللا  ط للا لللوا م وكعلهللا البسللي 
ال العللوارا إال العللوارا املنفكلة  ينلالوأعللا اسلتقالة كعلهلا بالعللل املر لب  طنلله ال  ،وهللو حملال انتألاعهلاعلن عنعللو  (2)االنفكلاع

 .(3)الذا ية بذايت باب الخها 
 ذل : إ  العل وا ااة على قسمني: وتوضيح

 وغريها، وبالنسبة لنا   نه عثل خلقنا للصور الذهنية. واألشجارالعل البسي : عثل خلق الواهر  ا ة  خلق ا نسا   -1
 .(4)وبعبارة عوكألة: العل البسي  هو إااة العيء

عثل خلق األعراا املفارقة وذل  عثل كعلل احللائ  أبليإ  ل   احللائ    يكلن أبليإ  صلببناه بالبيلاا  العل املر ب: -2
  صار أبيإ وعثل كعلنا القماش ثوباً والطني االلطناعي عكعباً أو اسطوانيًا أو غري ذل .

 بصفٍة.، أو كعل العيء ذا لفة أي عتصفاً وبعبارة عوكألة: العل املر ب هو إااة لفة للعيء
 والعل املر ب يتعلق بالصفات. ، العل البسي  يتعلق بالذات

 نلوازم الذات مجعولة بجعل منشأ انتزاعها، دون الجعلي
اهها، عاذا علن للوا م اللذات ، وهذا هو السؤال اهلام وعوطن ا شكال على نظرية خالقية العقل للققائق الرياضية وأشبولكن

  وكية األربعة عثاًل؟  هل نوكدها بالعل البسي  أو املر ب؟ كنماالعكا  للم ة عثلذا عن األعراا غري املفارقأي عا
 المهللا حمللالة إذ كعلنللا إياهللا بالعللل املر للب يعلله إعكللا  انفكا هللا عللن ععروضللاهتا أي إننللا لللو أوكللدنا االثنللني   الجــواب 

)وهلي ال م اللذات( للو  انلل  عوللة مللا   الألوكيلةرةاً!  ل    وكلني ومللا  انلل الثالثلة  ل ا) خ قالتني( و  نوكد هلما الألوكية ملا  انل
                                                             

 أي ال شعل عنعو انتألاعها. (1)
 ويكفي استلألاعه إعكا  االنفكاع. (2)
 وهو املنتألع عن حا  ذات العيء  االعكا  للممكن، وأيلاً  الألوكية لطربعة عقابل ذايت باب الكليات اخلمس. (3)
 أي إااةه بنفسه، ال ب ااة عنعو انتألاعه. (4)
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  انل عوكوةة لو   جتعل  لو كعلنا األربعة و  جنعل  وكيتها لكانل أربعة بال  وكية، وذل  حمال.
وكوةهللا ال يف عوضللوع أي وكوةهللا  ، مللا يسللتقيل كعلهللا بالعللل السللي  إذ ذللل  يسللتلألم إضللا ة إىل اهللذور السللابق بعينلله

 .(1)، و المها حمالعرضاً عفارقاً هذا خلف  و اععلقة يف الفلاء ال  صفة لطربعة أو الثمانية وغريها أو  
 (2)ال يمكن للعقل أن يخلق القواعد الرياضية االنتزاعية

بالعلل البسلي  عنهللا  خللق العقلل عللثاًل نقلول: إ  ررالله خالقيلة العقلل للققللائق الرياضلية قلد  صللمن  يملا ككلن كعللله  وهنـا
 ، ولكنها ال  صمن يف لوا عها الذا ية اليت ال ككن كعلها ال بالبسي  وال باملر ب.(3)املثلث أو املربع لنفس

عن اللوا م الذا ية للمثلث  ما أ  الألوكية علن الللوا م الذا يلة لطربعلة، أي  هووعليه:      و  املثلث  واياه  ساوي قائمتني، 
 لو  العقلل خالقللاً ملسلاواة  وايلا املثلللث   إذاً   لال يعقللل ،إنله  لملا وكلد املثلللث   نله يلألعله قهللراً، لذا له،  لو   وايللاه  سلاوي قلائمتني

 اهلا عن غلري أ  جتلديها ررالة للوع  ل   هلذا النملوذمل )أي املسلاواة(للقائمتني، وعليه  بقى املعللة املعر ية يف الرياضيات باقية  
ا  خيلللق بللاخللق البسللي  أو املر للب اللللوا م  )وال غللريه( ككنلله الال يعقللل أ  يكللو  عللن لللنع العقللل نفسلله، أل  العقللل  للقللائمتني
 للعيء. الذا ية

أي األحللوال  –عللا عللدا أ كارنللا عللن الللواهر  –املر بللة وبللذل  يظهللر عللدم لللقة احلللل الللذي  ولللل إليلله وهللو )إ  أ كارنللا 
والعالقات  طابق عوضوعاهتا، أل ا  لاذمل علن للنع العقلل ذا له و  يكلن القصلد عنهلا أ   كلو  نسلخاً ألشلياء، وال أ   علري إىل 

شلليًاً عللدا ذا لله، ال  أشلياء  عتللخ ألللوهلا، ولللذل   للال  فتقللر إىل املطابقلة اللللرورية للمعر للة احلقيقيللة،  لل   عللا   يقصلد بلله أ  كثللل
 .(4)عن اختالف( إىل  هم حقيقي ألي شيء بسبب عا بينهما يوللناككن أ  يطابق شيًاً آخر، بل وال ككن أ  

أو البسلليطة ل حللل عثللل األربعللة نصللف  املعقللدة عنهللاوإذا علمنللا أ  ععظللم احلقللائق الرياضللية هللي عللن قبيللل الللذا يات سللواء 
الثمانية      و ا نصف الثمانية ال م ذايت قهري هلا غري  علول ل علمنلا أ  احللل اللذي خلرمل بله للوع ل عللى  لرا للقته أيللًا ل 

 (5)قليل الدوائية كداً وال ينفع إال لتفسري ألل عفاهيم عوضوعات املعاةالت الرياضية ال املعاةالت بنفسها.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                             

 ولذل  قال احلكيم:  (1)
ــــــــــــــــــــــــــي  شــــــــــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــــــن   معلّــــــــــــــــــــــــــاذات

 

 وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبقه تعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

غري عنعو انتألاعه وانله لليس ععللال شعلل بسلي  وال شعلل عر لب،  لال يتلوهم علن ذلل  وكلوب اللذايت، إذ هلو ععللل شعلل  واملراة بل)  يكن ععلاال( أي بعلةٍ    
 عنعو انتألاعه.  تدبر

 ونقصد هبا عا هو ذايت هلا بذايت باب الخها . (2)
 أي ملصداقه الذهه. (3)
(4) Ibid.IV,4،4,p254 An Essay Concerning Human understanding 
اهلندسلية الليت  أي ينفع لتصور وكه املطابقة يف ععىن املثلث  ق    نه عطابق ل حسب لوع ل للنموذمل العقلي للمثلث وال ينفلع حللل ععلللة فتللف املعلاةالت (5)

ة عليه إشكال آخر وهو ا  املثلث لليس علن األحلوال والعالقلات أي لليس علن أ كارنلا املر بلة بلل علن أ كارنلا البسليطة  تقدث عن املثلث وأحكاعه، لكن ير 
حسب الطبعلة الرابعلة علن  تابله قسالم أ كلار االحسلاط البسليطة إىل أ كلار الصلفات األوليلة  – ال يندرمل يف إطار هذا احلل باملرة  انه  –حسب  قسيمه  –

 املثلث شكل، ولو   يعده عنه  انه ال  ر  بينه وبني العكل عن حيث هذا احلكم.  تدبر. نقول: دة واالعتداة، وعنها العكل والع


