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كلمه الناشر
تسعى شعوب العامل إىل احياء تراثها العلمي و الثقايف و الديني؛ ملا لذلك من 

أهمية عىل صعيدين: األول: يتمثل بإبراز اعتزاز الشعوب برتاثهم العلمي والثقايف 

والديني ما يعكس فخر األشخاص و اعتزازهم باألرض التي انتجت هذا الرتاث، و 

الثاين: يتمثل يف كون إبراز الرتاث سيساهم بشكل كبري يف تطّور البالد من خالل 

ما سوف يوضحه كمنهج حضاري يقتدى به، و لعل من بني اهم املوروثات القيمة 

الكتب التي تركها املفكرون املسلمون.

و التي عززت العلوم اإلسالمية و لعل من أبرز من اشتغلوا عىل هكذا تراث هم 

املفكرون الشيعة الذين انتموا اىل مدرسة أهل البيت و اتخذوا خطوات مهمة يف 

تطوير العلوم اإلسالمية ومتثل املؤلفات التي تركوها دليل واضح عىل ذلك. 

هذا  إلحياء  االختصاص  أصحاب  بذلها  التي  الكبرية  الجهود  من  الرغم  عىل  و 

زوايا  يف  مستخدمة  غري  و  منسية  الكتب  هذه  من  العديد  بقي  الثمني  الرتاث 

أبرز  من  ولكن  بأحيائها  الكفيلة  الجهود  تبذل  ال  و  والعامة  الخاصة  املكتبات 

املشاكل التي ابتلت بها هذه الكتب طريقة الطباعة القدمية التي شابتها الكثري 

الباحثني  من  كثري  أن  ذلك  اىل  يضاف  تصحح  أو  تحقق  مل  وكذلك  األخطاء  من 

هجروا هذه الطريقة البدائية يف الطباعة لكرثة األخطاء التي تعرتيها.

أن إحياء هذه اآلثار الثمينة له العديد من الفوائد و الربكات منها:

1- إشاعة و ترويج علوم اهل البيت وجعلها معروفة عىل الصعيد العاملي

أثر يف حل  من  لذلك  الباحثني ملا  قبل  من  الرتاث  إىل  الوصول  تسهيل   -2

العديد من القضايا 

3- تكريم العلامء العظام الذين ساهموا يف وضع هذا الرتاث و حفظ تراثهم من 

الضياع 

4- حفظ األعامل الرتاثية من الكوارث واالوبئة التي قد تحدث عرب التاريخ 

أن دار »چرتدانش« هی إحدى املطبعات التي تويل اهتامماً كبرياً بنرش وتوزيع 

كتب العلوم اإلسالمية و تحاول نرش هذه العلوم وفقا ملعايري النرش و اهتاممها هذا 

اال يقترص عىل الكتب الفقهية، بل ميتد إىل مجاالت أخرى أيضاً مبا يف ذلك أصول 

الفقه و الحديث و علم الرجال و علوم القرآن و اللغة العربية و اآلداب و ما اىل ذلك.

فرزاد دانشور
مدیر منشورات چتر دانش
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ان  و  الله  اال  اله  ال  ان  اشهد  و  الصمد  الفرد  االحد  الواحد  الحمدلله 

منار  و  قادًة  و  سادًة  و  امئًة  بعده  من  االمئة  ان  و  رسوله  و  عبده  محمداً 

الهدی من متسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق والصاله والسالم علی 

محمد و علی اله الطيبني االبرار و اللعن علی اعدائهم اجمعني.

وليّاً  ابائه  وعلی  عليه  صلواتک  الحسن  ابن  الحجة  لوليک  کن  اللهم 

وحافظاً وقائداً ونارصاً ودليالً وعيّناً حتی تسکنه ارضک طوعاً ومتتعه فيها 

طويالً.

اللهم انا نرغب اليک يف دولة کرمية تعز بها االسالم واهله وتذل بها 

النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبيلك.



مقدمة الطبعة الثانية

کتاب التوحيد الفائق من آثار مفاخر خوزستان 
بقلم اية الله الشيخ رضا الحيدري دامت توفيقاته.

العربية موجز و  باللغة  الخالق کتاب  الفائق يف معرفة  التوحيد  کتاب 

بليغ حول التوحيد االلهي، و قد انتهی من کتابته العالمة السيد البهبهاين 

يف الرابع و العرشين من صفر سنة 1384 قمرية هجرية و قد طبع الکتاب 

الول مرة يف خرم آباد يف 26 صفحة بالقطع الرقعي کام و قد طبع مرارا 

يف حياة املؤلف بضميمة کتب اخری .

و کان غرض املؤلف من تأليف الکتاب هو اثبات توحيد الباري تعاىل 

شأنه ودفع شبهات الطبيعيني و مخالفي خالص توحيده اجابة اللتامس 

بعض املؤمنني و قد بني الکتاب علی ست مراحل:

املرحلة االوىل: يف اثبات حدوث العامل وبطالن ازليته.

و الثانية: يف انه البد له من صانع ومدبر واجب بذاته.

و الثالثة: يف ان الصانع تعاىل شأنه مستجمع لجميع صفات الكامل، 

و انه ال يتطرق فيه النقص واالحتياج.

و الرابعة: يف ان صفاته تعاىل شأنه عني ذاته، و ان القول: باملعاين 

مستلزم للحدوث و االحتياج.

و الخامسة: يف توحيده تعاىل شأنه و انه اليتطرق فيه التعدد.

و السادسة: يف ان وجوده تعاىل شأنه ليس مشرتكاً مع وجود املمكنات 

يف الحقيقة .

و کان اسلوب املؤلف هو االستفادة من املباحث العقلية يف تحقيق 



مفاد االحاديث الواردة من االمئة املعصومني، و يف کثري من املوارد فقد 

الفلسفة  کتب  نظريات  من  قسام  شجاعة  بکل  البهبهاين  العالمة  انتقد 

الغربية و الرشقية و التي تعد من البديهيات و رّدها و علی سبيل املثال 

فقد رّد ما يف املباحث املادية املبتنية علی اساس العلوم الطبيعة مثل 

فرضية داروين کام و انه اعلن عن بطالن القول باشرتاک الوجود و بطالن 

فارغة  الوجود  و املخلوق و عن کون نظرية اصالة  الخالق  السنخية بني 

املحتوی...و قد طبع هذا الکتاب مرة اخری يف سنة 1422ق - 1380 

ش بتعليق و تقديم الشيخ ماجد الکاظمي احد مدريس الحوزة العلمية 

يف االهواز بواسطة نرش أملاس يف قم املقدسة بتعداد ثالثة آالف نسخة 

و قد وقع الکتاب موردا لالستقبال.

و کانت تعاليق اية الله الشيخ ماجد الکاظمي بقلمه العريب الفصيح 

 54 الی  صفحة   26 من  الکتاب  صفحات  ارتفعت  قد  و  مفيدًة  البليغ  و 

صفحة.

و لالستاذ الکاظمي مقدمة موسعة يف 49 صفحة - و التي هي مبثابة 

مقالة ناقدة مستقلة - يف تبيني املباين العقلية للمصنف - يف هذا االثر و 

سائر اثار املؤلف-وتبيني ارائه الفلسفية و الکالمية و علی هذا فقد ازدادت 

مطالب الکتاب و ارتفعت الی 110 صفحات بالقطع الرقعي.  

واخرياً فقد ترجم هذا الکتاب بهمة بعض الفضالء الی اللغة الفارسية و 

طبع سنة 1396 ش من قبل مؤسسة نرش دار الهدی .

و کان هذا االثر الباقي احد اثار ما کتبه اية الله العظمی مري سيد عيل 

البهبهاين احد فقهاء الشيعة االصوليني و الذي تولد يف بهبهان 1302 - 

1303ق و کان قد درس يف بهبهان و النجف االرشف عند فطاحل العلامء 



امثال صاحب الکفاية و صاحب العروة و ان کان اکرث تحصيالته مرهونة 

للسيد حسني الکوه کمري.

االدب  و  الکالم  و  االصول  و  الفقه  يف  متعددة  رسائل  و  تآليف  له  و 

العريب و اکرثها شهرًة کتاب:مصباح الهداية يف اثبات الوالية، کام و انه 

و  ثقافية  مراکز  عرشة  من  اکرث  اسس  فقد  واسعة  اجتامعية  خدمات  له 

طبية بال مساعدة من الدولة کام و انه مارس التدريس الکرث من خمسني 

سنة يف النجف االرشف و کربالء املقدسة و االهواز و رامهرمز و بهبهان و 

اصفهان و قد تربی علی يديه عرشات الطالب و املبلغني و املجتهدين، 

تسعني سنة  من  اکرث  عّمر  ان  بعد  الخوزستاين  املرجع  هذا  قد رحل  و 

يف سنة 1395ق-1354ش و دفن يف غرفته يف مدرسة دار العلم يف 

االهواز.

الکتاب  هذا  مطالعة  املدرسني  و  الفضالء  و  العلم  طالب  اويص  و 

و  االفادة،  و  االستفادة  تدريسه الجل  و  مباحثته  و  بل  الفائق«  »التوحيد 

التعليق عليه ورشحه و احيانا نقده و تحقيقه.

۲۰/۴/۱۳۹۹ - اهواز  



المقدمه
و بعد فالكالم عن اية الله العظمى السيد عيل البهبهاين ذو شجون و 

و  الحق  بيان  و شجاعته يف  تقواه  النظر  يلفت  الذي  لكن  ابعاد مختلفة 

االفصاح عن الحقيقة و هذه القضية ليست باالمر السهل فالحق مرٌ    وكريهٌ  

َمطَْعُمه و من هنا تظهر عظمة السيد البهبهاين حيث افصح بالحق بقوة 

و شجاعة فكتب كتاب التوحيد الفائق يف معرفة الخالق وقد كتب عىل 

صفحته االوىل هذا كتابنا ينطق بالحق معلناً موقفه بذلك و الجل ان تقف 

عىل عظمة شخصيته نقول:

اثبات وجوده  و استدلوا عىل  التوحيد  الكثريين كتبوا يف  ان  صحيح 

جل وعال باستدالالت كثرية علمية و عقلية و رياضية و فلسفية و غري ذلك 

قد  و  االخرون  يختلف عامكتبه  البهبهاين  السيد  العالمة  كتبه  ما  ان  ااّل 

الفلسفة  يف  قديطرح  ما  فناقش  االخرون  يدخله  مل  ما  كتب  فيام  دخل 

اصالة  مسألة  فناقش  الحق  انه  مايدعى  زيف  اثبت  و  بديهي  انه  بعنوان 

الوجود و قال عنها انها فارغة املحتوى وناقش مسألة اشرتاك الوجود و 

الواحد اليصدر  قاعدة  ناقش  الكتاب1القيّم  و يف غري هذا  بطالنها  اثبت 

العلة و املعلول  السنخيّة بني  اثبت زيفها و بدوره ناقش  ااّل  واحد و  منه 

الخالق و املخلوق  اثبت ان ال سنخيّة بني  و  تُطرح كالبديهيات  التي  و 

فالحق ال مثيل و ال شبيه و ال نظري و ال ضد و ال مامنع له فهو واحد ااّل ان 

وحدته ليست عدديّة فهو واحد ال يتثنى و ال ميكن ان يكون له ثان بخالف 

املخلوقات فان وحدتها عددية فالواحد منها قابل للتعدد و التكرار فأثبت  

1- كما في كتاب شرح حال افكار وآثار اية اهلل البهبهاني ؛ تأليف علي دواني الطبعة الثانية ص249



ان الله جل وعال ال سنخيّة بينه و بني مخلوقاته فكان سيدنا البهبهاين 

و ال  و ال يف الفقه  و ال يف االصول  الفلسفة  احداً ال يف  يقلّد  ال  مجتهداً 

يف  غريها و لذا فقد ابدع يف هذه املجاالت فجاء بتحقيقات رشيقة يف 

الفلسفة و الكالم  و يف الفقه و االصول و النحو و هكذا املجتهد حقيقًة 

وليس من الصحيح ان يردد االنسان نظريات االخرين بال نقد و ال تحقيق 

فكثري من الطالب درسوا الفلسفة لكنهم متاشوا معها حذو النعل بالنعل 

ااّل ان سيدنا البهبهاين وقف امام امهات قواعدها واستخرج الحق بخالفها 

الكتاب  هذا  تضمنُه  تسهيالً ملا  و  توضيحاً  املقدمة  اكتب هذه  انا  ها  و 

القيّم و أبدأ بذكر مباين املصنف العقلية و ما يكتنفها من شبهات و الجواب 

عنها فنقول:



مباني المصنف العقلية
املعروف بني الفالسفة ان الذات االلهية املقدسة مساوية للوجود و انه 

ال يصدر منها ااّل الوجود وانه تعاىل كل الوجود و انه رصف الوجود و ان 

بسيط الحقيقة متام االشياء وكلها و ان صدور الخالئق منه تعاىل باالرشاق 

و الفيض و عليه فالعامل مظهر حقيقي للذات االلهية و ظله الذي ال ينفك 

عنه و انه ال انفكاك بني الذات و مخلوقاته الستحالة انقطاع الفيض و لذا 

انها عني ذاته، و املصنف يجيب عىل  و  الذات  ارادته من صفات  جعلوا 

ذلك كله بانه: ال سنخيّة بني الذات االلهية املقدسة و بني املخلوقات و 

ال اشرتاك بينهام بل يستحيل ذلك وانهام ليسا من حقيقة واحدة ويرى 

بطالن قاعدة الواحد اليصدر منه ااّل واحد و بطالن القول باصالة الوجود، 

و عليه فالذات االلهية املقدسة ليست متام االشياء و ال انها كل الوجود 

او رصف الوجود و ال انها ال يصدرمنها ااّل الوجود و ال ان صدور املوجودات 

عنه تعاىل باالرشاق و الفيض و ال ان ارادته تعاىل بااليجاب بل هو فاعل 

التوحيد و نجيب  مختار و تفصيالً لذلك نطرح مجموعة من االسئلة يف 

عنها مع يشء من  التوسعة الهمية املوضوع و الحاجة اىل ذلك و قد قال 

جل وعال }ان الله ال يغفر ان يرُْشك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء و من 

يرشك بالله فقد افرتى امثاً عظيام{1 وقال عزَّوجل }انه من يرشك بالله فقد 

حرّم الله عليه الجنة{2 وقال عز من قال } ومن يرشك بالله فكامنا خرَّ من 

السامء فتخطفه الطري أو تهوي به الريح يف مكان سحيق{3، و غريها من 

1- النساء آيه 48.
2- المائده آيه72.
3- الحج آيه31 .



االيات فعىل العاقل و طالب الحقيقة ان يرتك الهوى و التعصب فمسألة 

غض  ميكن  فال  االنسان  مصري  بها  يرتهن  حيث  خطرية  مسألة  التوحيد 

النظر عنها.
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اسئله حول التوحيد
هل ان الله جل وعال مساٍو للوجود؟ واليصدر منه ااّل الوجود؟

هل ان الله جل وعال كل الوجود؟

هل ان الله جل وعال رصف الوجود؟

هل ان بسيط الحقيقة كل االشياء ومتام االشياء؟

ما هي نظرية الفيض االلهي؟

هل ان العامل مظهر وجود الله جل وعال؟

انساناً                         و  ارضاً  و  الوجود فصار سامءاً  بهذا  الله جل وعال تجىّل  ان  هل 

و ملكاً…؟

هل ان العامل ظل الله عزوجل؟

هل ان الله جل وعال خلق االشياء من كتم العدم؟

هل ان وجود املخلوقات ميانع وجود الله عز وجل؟

لو تعددت حقيقة الوجود فهل من حدود بني الخالق واملخلوق؟

هل ان ارادته تعاىل من صفات الذات ام من صفات االفعال؟

هل ان الواحد اليصدر منه ااّل واحد؟

هذه مجموعة اسئله تسّهل فهم املباين العقلية للمصنف نجيب عليها 

بالرتتيب و من خاللها سوف يفهم الجواب عن اسئلة اخرى احدها سؤآل: 

ما الفرق بني التوحيد بناًء عىل اصالة الوجود و التوحيد بناًء عىل اصالة 

املاهية؟ و غريه من املطالب.
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هل ان اهلل جل وعال مساو للوجود؟
الله سبحانه عزوجل مساٍو  اما الجواب عن السؤآل االول و هو أن   )1

للوجود ام ال؟ فنقول: 

كلمة  اما  و  املقدسة  االلهية  للذات  علم  اسم  الله  الجاللة  لفظة  ان 

الوجود فهي لغًة وعرفاً اسم معنی تعني التحقق والثبوت و عليه فال عالقة 

اذاً بني لفظة الجاللة و بني كلمة الوجود فاالوىل اسم علم و الثانية تَُعربِّ 

املعاين  من  اذاً  فهام  التحقق  و  الثـبـوت  عن  تعبرياً  كيّل  مفـهـوم  عن 

املتخالفة مثل زيد والشجاعة نعم ذُكَِر يف االصطالحات الفلسفية لكلمة 

الوجود اربعة معاٍن،  ذكرها صاحب توضيح املراد:

عن  اإلباء  حيّثيّة  ذاتها  حيّثيّة  التي  النوريّة  البسيطة  الحقيقة  االول: 

الوجود وهي  القوم بحقيقة  يُعرب عنها يف لسان  و  االثار  و منشأيّة  العدم 

التي أختلف يف اصالتها و عدمها و هذه الحقيقة ليس لها لفظ موضوع 

ميكن  ال  الـحقيقة  هـذه  و  له  املـوضوع  تصور  عىل  يتوقف  الوضع  الن 

تصـّورها اصالً لـوجـهني ذكــرهمـا صاحب املنظومة يف رشحها.

الثاين: املفهوم العام البديهي املشرتك الذي هو عنوان لتلك الحقيقة 

و وجٌه من وجوهها و من طريقه يشري العقل اىل تلك الحقيقة وهذا هو 

انتزاعه  بعد  عليها  ويحمله  املوجودات  من  العقل  ينتزعه  الذي  املفهوم 

منها، و هذا الذي مىض القول يف بداهته و له احكام مذكورة يف املسائل 

االتية ووضع له يف العربية لفظ الوجود والكون وغريهام و يف الفارسية 

لفظ: هستى.

الثالث: املعنى املركب االشتقاقي الذي يفهم من لفظه واجديّة ذات 
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لصفة و اليحمل املعنى الثاين عىل املوضوعات اال باعتبار هذه الواجديّة 

ووضع له لفظ املوجود يف لغة العرب ولفظ هست يف لغة الفرس .

 « « بودن  لفظ  الفارسية  يف  له  وضع  الذي  املصدري  املعنى  الرابع: 

ومرادفاته  الوجود  لفظ  له  يستعمل  بل  لفظ خاص  العربية  له يف  وليس 

وهذا املعنى يتصور عند اعتبار العقل تلبس الذات بالوجود اذا مل ينظر 

اليه نظرا استقاللياً وبعبارة اخرى اذا يرى الوجود نعتاً للذات مراًة للنظر 

فيها ال مفهوماً مستقالً 1� 

واما  العرف  و  اللغة  االخرية مستعملة يف  الثالثة  : االصطالحات  اقول 

ان   : نقول  اخرى  وبعبارة  دعاء  اال  عىل  مبني  اصطالح  مجرد  فهو  االول 

املقابلة  الحيثيّة  هي  التي  االشياء  حقيقة  ان  يدعي  االصطالح  صاحب 

للعدم ان اسمها هو الوجود لكن من املعلوم ان هذا االسم الربط له بكلمة 

املرتتبة  االحكام  ان  يعني:  واللغة  العرف  التي هي يف مصطلح  الوجود 

عىل تلك الكلمة ال ترتتب عىل هذا االصطالح الجديد.

اللغوي - مشرتك وكيّل ومنتزع من  - باملصطلح  الوجود  قلنا ان  فاذا 

حقائق متعددة ال يعني ذلك ان هذه الحقيقة النوريّة - حسب االصطالح 

االول - هي واحدة و مشرتكة بني كل الحقائق.

و الحاصل: ان كلمة الوجود اسم معنی ال اسم ذات کام يدعي الفالسفة 

بل هي عبارة عن مفهوم عام مشرتك بني كل الحقائق الخارجيّة و اما انها 

عني الذات االلهيّة فهذا ما ال يرتبط بالكلمة ابداً ال لغًة والعرفاً و ال عقالً.  

مباينة  املقدسة  االلهية  الذات  ان  من   & املصنف  تحقيق  سيأيت  و 

شرح  )وهو  الثالثة  الطبعة  ؛  المفيد  انتشارات  ؛  الطهراني  الحسيني  هاشم  السيد  تأليف  المراد  توضيح   -1
لكتاب كشف المراد للعالمه الحلي قدس سره( صفحة 8 .
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لغريها من املوجودات وان حقيقة الوجود ليست مشرتكة فهو بذلك يقرر 

ما اوضحناه من ان الذات االلهية ال تساوي الوجود بل الوجود مفهوم عام 

يصدق عىل كثريين .

الکلمة معنی الذات و  القائلون باصالة الوجود لهذه  هذا و قد اعطی 

الشخص و يف مقابل ذلك افرغوا الذوات و االشياء من معناها فقالوا إنها 

الواقع  و  الحقيقة  و  و خيال  و وهم  اعتبار  االشياء مجرد  فذوات  اعتبارية 

بالشجاعة  کامٌن يف الوجود فقط و يشبه عملهم هذا مبن يصف شخصاً 

و يقول إن ذاته هذه ال حقيقة لها و إمنا الحقيقة و الواقع ذات الشجاعة 

الحقيقة  للذات هي  و صفة  معنی  اسم  التي هي  الشجاعة  أن  و  غري  ال 

و  اعتبار. هذا هو مغزی  و  و خيال  بها مجرد وهم  وأن املتصف  الواقعية 

محتوی کالمهم و هو کام تری. 
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هل ان اهلل جل وعال کل الوجود؟
من  اصله  االدعاء  فهذا  الوجود  ااّل  منه  يصدر  ال  الوجود  ان  اما  و   )2

عزوجل  سبحانه  الله  ان  قلنا  فاذا  املعلول  و  العلة  بني  السنخيّة  اعتقاد 

يساوي الوجود و اليصدر منه ااّل الوجود فقد حافظنا بذلك عىل التناسب 

و التسانخ بني العلة و املعلول.

اقول: و قد ابطل املصنف القول با لسنخيّة بني الذات االلهية و التي 

هي علة املوجودات، و بني املخلوفات - و هي املعلوالت - مضافاً اىل ان 

الالزم من ذلك ان  يكون كل ما يف هذا العامل موجوداً يف ذاته عزوجل 

بالبعض كام  بعضه  ائتالف  و  العامل  هذا  فجسامنيّة  كبريا  علواً  ذلك  عن 

البعض االخر  الروح و تخالف بعضه مع  يف اشتامل جسم االنسان عىل 

كام يف الذكورة واالنوثة و ماديته و تلّونه بالوان مختلفة و ما اىل ذلك من 

اختالفات و تنوعات يلزم ان يكون كل ذلك يف ذاته عزوجل حتى نحافظ 

عىل السنخيّة بينه جل وعال و بينها فيلزم ان يكون جل وعال جسامً ماديّاً 

مشتمالً عىل روح و روحه غري بدنه و اىل اخره بل و يلزم ان يكون محدوداً 

النها محدودة.

فإن قلت : نعم كل ذلك موجود يف ذاته جل وعال ااّل أنه من نوع عامل  

االلوهيّة و بنحو أتم وأرقى.

قلت: اوالً: ما الدليل عىل ذلك؟

وثانياً: كيف يكون املجرد عىل تجرده - مبعنى انه غري محدود و فوق 

بني  الجمـع  ااّل  هذا  هل  و  محدود؟  وهو  املادي  الوجود  عني   - املادة 

النقيـضيـن  والحاصل: اما ان نحافظ عىل تجرد املجرد و عدم محدوديته 
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جل  وعال  بـيـنه  و  بينـها  اذاً  سنخيّة  فال  املاديات  غري  اذاً  جل وعال  فهو 

واما ان نـقـول انـه تعاىل عيـنـها ونحافـظ عىل هذه القاعدة و هو خالف 

الربهان العقيل القاطع من كونه جل وعال ال حد له.
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هل ان اهلل جل وعال صرف الوجود؟
3( و اما كونه جل وعال كل الوجود ورصف الوجود فقد مرَّ بعض الكالم 

يف ذلك و نزيد توضيحاً عىل ما مرَّ و نقول:

ما معنى الوجود حتى يكون الله جل وعال كل الوجود؟ هل املقصود 

مفهوم الوجود؟ ام حقيقته وكنهه؟ و اذا كان املقصود الكنه و الحقيقة فام 

هي حقيقتة؟ و هل هي واحدة ام متعددة؟ فاذا كان املقصود هو االول 

اي املفهوم، فالزم ذلک انه جل وعال رصف مفهوم و هو معلوم البطالن.

و اذا كان املقصود هو الثاين اي الكنه والحقيقة، فلم تنكشف حقيقته 

للفالسفة بل اعرتفوا بالعجز عن درك كنهه وحقيقته وحينئٍذ فام دام انها غري 

منکشفة فال ميكن الحكم عليها نفياً وال اثباتاً. نعم بعد انكشافها ميكن الحكم 

عليها، و بذلك يظهر بطالن القول بانها واحدة استناداً اىل ان مفهوم الوجود 

واحد .

هذا و مضافاً اىل وضوح بطالنه، اّي عالقة بني مفهوم الوجود وحقيقته؟ 

املاء  حقيقة  ان  عىل  الجسمية  مفهوم  وحدة  بعد  يحكم  ان  يصح  هل   و 

اذا  و  واحـد؟  شيـئ   - الواحد  املفهوم  بهذا  مشرتكان  النهام   - والرتاب 

كانـت حقيقة الـوجود واحدة فمعناه ان حقيقة االنسان و الشجر و البقر 

و  الكافر  و  النبي  فرق بني  فال  واحدة   - استغفرالله   - الخالق  و  املَملَك  و 

الخالق و املخلوق و الشيطان و االنسان و…… بل كلهم شيئ واحد و هو 

مام تضحك منه الثكىل.

و كيف صح لهم الحكم عىل الوجود بعد اعرتافهم بانه مجهول الحقيقة؟

مقالة  معنی  يکون  واحدًة  الوجود  بكون حقيقة  القول  بعد  الحاصل  و 
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انه تعاىل كل هذا الشيئ املجهول الذي ال  كونه جل وعال كل الوجود: 

وجود لغريه و ال تعدد فيه.

و هل هذا ااّل تفسري باملجهول؟ وهل هذا كالم له معنى؟ مضافاً اىل 

ذلك ان القول بان حقيقة الوجود واحدة - مع بطالنه كام تقدم - يتوقف 

عىل القول باصالة الوجود و سيوافيك من املصنف بطالنها. مضافاً اىل 

حقيقًة  وجودها  يكون  فكيف  للمخلوق  والخالق  لعمرو  زيد  غرييّة  بداهة 

واحدًة، و هم قد اعرتفوا ببداهة تکرثها لکنهم ادعوا وهميتها.
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