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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

املرسلني، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد أشرف 
 ورضي هللا عن آله األكرمني، وصحابته والتابعني.

 أما بعد ...
((، التوقي واالستنـزاه، عن خطأ البناين يف معىن اإللهفهذا جزء مسيته: ))

 وأرجو من هللا أن يوفقين للصواب، إنه الكرمي الوهاب.
 

 فصل
 :صاحب السلمقال 

 كأسد، وعكسه اجلزئي  فمفهم اشرتاك الكلي
 يف شرحه: المة البناينالعقال 

يعين أن الكلي هو الذي يفهم الشركة يف معناه، أي ال مينع نفس تصور معناه )
 .(من صدقه على متعدد، كإنسان وأسد، فدخل يف تعريف الكلي أنواع

 فذكر النوع األول مث قال: 
النوع الثاين: ما وجد منه فرد واحد، إما مع استحالة وجود غريه، بدليل خارج )

صوره، كاإلله، أي املعبود حبق، فإن جمرد تصور معناه ال مينع من تعدد مصدوقه، عن ت
هللا تبارك وتعاىل ابأللوهية واستحالة ثبوهتا لكن قام الدليل القاطع على وجوب انفراد 

 لغريه.
وتفسري اإلله ابملستغين عن كل ما سواه املفتقر إليه كل ما عداه، ال مينع كونه  

تشخصه؛ ألنه هبذا املعىن حيتمل أن يصدق على كثري، على سبيل كليًا، إذ ال يوجب 
 اهـ. (البدلية، وكذا يقال يف مفهوم الواحد وحنوه
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كان ينبغي إسقاط هذا القسم من أقسام الكلي؛ ألنه موهم يف مقام األلوهية 
ما ال يصح يف حقه تعاىل من التعدد واجلسمية والرتكيب، فال ينبغي إطالقه، كما صرََّح 

القرايف يف شرح التنقيح، ونصه: )إطالق لفظ الكلي على واجب الوجود سبحانه فيه  به
 إيهام، متنع من إطالقه الشريعة، فلذلك تركته أدابً( اهـ.

وكذا اجلزئي، يوهم النسبة إىل جزء الشيء )قال سيدي عيسى الكتاين: 
 اهـ. (املوضوع للمجموع، فلذلك يستحيل يف حقه تعاىل

إطالق لفظ "الكلي" على اإلله ال جيوز شرعًا لإليهام  يعلم من هذا أن
 املذكور، وألن فيه إساءة أدب.

 وهذا أول خطأ من البناين رمحه هللا تعاىل.
 

: أن اإلله ليس بكلي، بل هو -ويشاركه فيه القرايف ومعظم أهل املنطق– الثاين
وإطالقه على  خاص ابهلل تعاىل، مثل الرمحن، ويف الناس كثريون امسهم عبد اإلله،

 معبودات املشركني ال جيعله كليًا، ألنه ليس إبطالق حقيقي.
اإلله املعبود، وهو هللا سبحانه وتعاىل، مث )قال الفيومي يف املصباح املنري: 

 اهـ. (استعاره املشركون ملا عبدوه من دون هللا تعاىل
سواه، لكن وإله حقه أال جيمع؛ إذ ال معبود )وقال الراغب يف مفردات القرآن: 

 اهـ. (العرب العتقادهم أن ههنا معبودات مجعوه فقالوا: اآلهلة
 القرآن الكرمي ))ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم ما ويف

 أنـزل هللا هبا من سلطان((، وهذه اآلية من أدلة القائلني أبن اللغة توقيفية.
وأنه لتضمنه معىن العبادة، أطلقه تبني من هذا أن اإلله علم خاص، كما قلنا، 

على سبيل االستعارة، وتوهم أهل املنطق أن هذا إطالق حقيقي،  العرب على معبوداهتم
 فزعموه كليًا، مع أنه علم خاص.

ونظري هذا إطالقهم لفظ "حامت" على الكرمي، اشتقاقًا من معىن الكرم الذي  
 ق عن علميته الشخصية.كان صفة حامت الطائي املعروف، ومل خيرجه ذلك اإلطال
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كذلك لفظ "اإلله" ال خيرجه إطالقه على املعبودات اشتقاقًا من معىن العبادة 
 عن علميته اخلاصة ابهلل تعاىل.

 
: أن الكلي إمنا يتأتى يف املمكنات، كالنيب وامللك والعرش والكرسي الثالث

نفس واإلنسان واللوح والقلم والسماء والشمس والقمر والفلك والكوكب والروح وال
واحليوان والنبات وما إىل ذلك مما يرتكب من أجناس وفصول، ويدخل يف دائرة 

 املقوالت العشر اجملموعة يف قول القائل:
 ببيته ابألمس كان متكي  زيد الطويل األبيض ابن مالك

 فهذه عشر مقوالت سوا  وىـواه فالتـن لـبيده غص
كله، ليس شيء من أمسائه   أما واجب الوجود سبحانه فهو منـزه عن ذلك

وصفاته كليًا يرتكب من جنس يشرتك به مع غريه، وال من فصل مييزه عنه، بل هي 
 خاصة به كخصوص العلم الشخصي مبسماه.

 
: إن الكلي ال يتصور كونه حمااًل، إذ هو ما له جزئيات موجودة  الرابع

 كاحليوان، أو ممكنة الوجود كجبل ايقوت.
ست له صورة يف الذهن، وال ميكن أن تكون له واملستحيل عدم حمض، لي

صورة، وال يدرك إال بطريق التشبيه، كأن ميثل اجتماع السواد واحلالوة يف العنب مثاًل، 
مث يقال: مثل هذا االجتماع ال يكون بني السواد والبياض، فكيف يتصور كونه كليًا له 

 جزئيات ؟!!
 

، خمطئون مل يعرفوا معىن احملال والذين اعتربوا "اإلله" و"شريك الباري" كلينَي 
حني وجدوا كليًا جزئياته معدومة، كجبل ايقوت  على حقيقته، أو اشتبه عليهم األمر

وحبر زئبق، واعبرتوا احملال كليًا مثله، لكن بينهما بوٌن شاسع؛ ألن املمكن املعدوم قابل 
، وأهنار من مخر لذة الوجود، وقد أخرب هللا أن يف اجلنة أهنارًا من لنب مل يتغري طعمه
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للشاربني، وأهنارًا من عسل مصفى، وهذه األمور ممكنة غري موجودة يف الدنيا وهي 
موجودة يف اآلخرة، خبالف احملال؛ فإنه مغرق يف العدم ال يقبل الوجود أبداً حبال، ال يف 
اخلارج وال يف الذهن، وجود جزئيات الكلي مرتتب على وجود صورة له يف الذهن، 

 ال ال صورة له، وال يُذكر إال منفيًا.واحمل
واخلالصة أن الكلي ال يكون إال يف املمكنات فقط دون احملال، وواجب 

 الوجود.
 

: إن قول البناين يف بيان كلية اإلله: )جمرد تصور معناه ال مينع من اخلامس
هية( تعدد مصدوقه، لكن قام الدليل القاطع على وجوب انفراد هللا تبارك وتعاىل ابأللو 

 يشتمل على هتافت وتناقض، إذ حاصله: أن اإلله مصدوقه متعدد عقاًل.
وهذا تناقض واضح ال خفاء فيه، واإلله مصدوقه واجب االنفراد يف واحٍد 

 عقاًل.
 

: وهو مبين على ما قبله: أن جواز تعدد اإلله قائم اثبت، وأن قيام السادس
ال مينع منه؛ ألن ما ابلذات ال يتبدل، الدليل القاطع على وجوب انفراد هللا ابأللوهية 

 ويف هذا من اخلطر ما ال خيفى، بل هو هدم للتوحيد من أصله.
 

أن زايدته لفظ "حبق" يف معىن اإلله، ال أصل هلا يف اللغة، وال عالقة السابع: 
للعقل هبا، فاإلله هو املعبود، وكونه معبودًا حبق حكم شرعي، واألحكام ال تدخل يف 

 احلدود.
 ل صاحب السلم:قا

 أن تدخل األحكام يف احلدود  وعندهم من مجلة املردود
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: قال البناين: )تفسري اإلله ابملستغين عن كل ما سواه املفتقر إليه كل ما الثامن
عداه، ال مينع كونه كليًا، إذ ال يوجد تشخصه؛ ألنه هبذا املعىن حيتمل أن يصدق على  

 كثري على سبيل البدلية( اهـ.
يف اخلطأ، وتشبث به إىل حد التزمت والتعصب، حىت أنه مل يفرق بني  إغراقٌ 

 ما يعنيِن املسمى وخيصصه، وبني ما ليس كذلك.
ومن البديهيات يف علم املنطق أن التشخص يف اجلزئي مينع االشرتاك فيه، 

 فـ"إنسان" كلي يقبل االشرتاك، و"زيد" جزئي ال يقبل االشرتاك لتشخصه وتعيُّنه.
أن اإلله مبعىن املعبود كلي، لشموله ملعبودات، فإن تفسريه ابملستغين  ولو فرضنا

عن كل ما سواه املفتقر إليه كل ما عداه، ختصيٌص له مبا ال يشاركه فيه غريه، فهو مبنـزلة 
التشخص يف زيد، ذلك أن املعبودات جبميع أنواعها ال تستغين عن احملل واملخصص، 

 هي مفتقرة إىل ما ميلكها، بل املمكنات كلها مفتقرة غري مستغنية.و 
مث إن اللفظ يصدق على كثري على سبيل البدلية ليس بكلي، بل هو نكرة يف 

مطلقًا، وكالمنا يف اإلله  سياق اإلثبات، كرجل ورقبة ودرهم، ويسميه أهل األصول
خاص ابإلله كما بينا، وهو الذي ال العلم، وال تتأتى فيه البدلية أبدًا حبال؛ ألنه َعَلم 

 ن كلياً على القول الضعيف الساقط، فيعم املعبودات عموماً مشولياً.جيوز غريه، وإن كا
 فظهر بطالن كالم البناين على مجيع االحتماالت.

مث إن قوله: )إذ ال يوجب تشخصه( خطأ اتسع، والصواب أن يقول: إذ ال 
 يضاف إىل هللا تعاىل. يوجب تعينه، ألن التشخص ال جيوز أن
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 إيرادات واجلواب عنها
 

دعوى أن احملال ليس بكلي، ختالف ما أطبق عليه أهل املنطق من  األول:
، وتعريف  اعتبار شريك الباري كليًا، كذلك اإلله، وإن مل يذكروه أتدابً، كما مرَّ

 احملال يقتضي كليته.
 

ع، وال بقول األكثر، وإمنا واجلواب عليه: مسائل املنطق ال حيتج فيها ابإلمجا 
 العربة فيها مبا يقضي به العقل والفكر السليم.

وبناء عليه نقول: ال خيفى أن الكليات مبادئ التصورات اليت هي حدود 
ورسوم ملاهية املوجودات املمكنة، فاحلدود والرسوم ترتكب من أجناس وفصول وخواص،  

ل كاحليوان واإلنسان، وموجودات كما هو معلوم، واملوجودات نوعان: موجودات ابلفع
ابلقوة كنهر لنب وحبر زئبق وجبل ايقوت، فإن هذه األشياء ممكنة الوجود وإمكان 

 الشيء كوقوعه، فهي موجودة ابلقوة.
والكليات اليت تدخل يف التعريف تقع على أشياء موجودة يف الذهن أو يف 

 اخلارج، كاإلنسان واحليوان مثاًل.
العقل وجوده، ويسميه احلكماء منفيًا، والعقل ال ميكن أن واحملال ال يتصور يف 

يتصور اجتماع البياض والسواد يف ثوب واحد أو شخص واحد، وابلضرورة ال ميكن 
 تصور أفراد ملا ال ميكن تصوره يف نفسه.
 فثبت أن احملال ال يكون كليًا.

 
اجلمع  الثاين: قال الشيخ سعيد قدورة يف بيان أفراد الكلي املمتنع: )فإن

بني البياض والسواد مجع بني الضدين، واجلمع بني القيام والقعود مجع بني 
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الضدين، واجلمع بني الرتقي والتديل مجع بني الضدين، فتبني أن اجلمع بني الضدين 
 .واقع على كثريين، وأفراده كلها ممتنعة الوجود يف اخلارج( اهـ

 
 :واجلواب عليه: أن هذا الكالم يشتمل على أوهام

 أن اجلمع بني الضدين مثال حملاولة فعل احملال الذي هو اجتماع الضدين. -1
أن أفراد احملال ليس هلا وجود يف اخلارج وال يف الذهن، كاحليوان فإن  -2

أنواعه من اإلنسان والفرس والبقر واإلبل يتحقق فيها معىن احليوانية، أي جسم انٍم 
 سبة إىل أفراده.حساس متحرك ابإلرادة، وكذلك إنسان ابلن

وهذا إمنا يتأتى يف املاهيات املمكنة اليت يتمايز أفرادها ابلتشخص يف الوجود 
 الذهين، أو اخلارجي.

وماهية احملال عدٌم حبٌت، ال تقبل الوجود يف اخلارج وال يف الذهن، والعدم ال 
 متايز فيه بني املعلومات.

طلق على شيء موجود واحملال ليس بشيء، وال يسمى شيئًا، والكلي إمنا ي
 ابلفعل أو ابلقوة.

وتعدد األفراد يف األسئلة اليت ذكرها الشيخ سعيد إمنا هي أمثلة ملتعلق احملال، 
أعين الضدين، فإنه لفظ عام، يشمل األبيض واألسود، والقيام والقعود، والرتقي 

ال يف احملال  والتديل، والليل والنهار، وغري ذلك من األضداد املوجودة، فالتعدد وقع فيها
 الذي هو سلب اجتماعها.

وقد اشتبه األمر على الشيخ سعيد رمحه هللا تعاىل، أال ترى أنك لو ذكرت 
 حمااًل ال يتعلق بعدم شيء، فإنك ال جتد له أفراداً أبداً، وذلك مثل شريك الباري تعاىل.

 فتأمل هذا، فإنه دقيق.
 
يقتضي أن أفراد احملال موجودة  جقوله: )وأفراده كلها ممتنعة الوجود يف اخلار  -3

 يف الذهن( وهو خطأ حمض، بل هي ممتنعة الوجود فيهما.
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الثالث: دخول النفي العام على إله، يف قولنا: ال إله إال هللا، يؤيد القول 

 بكليته، ألنه ال جيوز أن يقال: ال زيد يف الدار، وإمنا يقال: ال إنسان يف الدار.
 

توجه ابعتبار اإلطالق اجملازي، أي ال معبود إال هللا، واجلواب عليه: أن النفي 
وهذا كما يقول: ال حامت إال فالن، أي ال كرمي، أو ال قس إال فالن أي ال فصيح، 

 وهكذا.
فالكلمة املشرَّفة تنفي األلوهية عن معبودات املشركني، الذين أطلقوا عليها اسم 

ابهلل تعاىل، فإله يف الكلمة املشرفة كلي يف  اإلله، جمازاً، اشتقاقاً من معىن العبادة اخلاصة
املعىن اجملازي، كما أن لفظ حامت كلي؛ الستعماله يف الكرمي جمازاً، وهو يف احلقيقة َعَلم 

 شخصي.
 

الرابع: اختار السنوسي أن معىن إله، يف كلمة التوحيد: ال مستغنيًا عن كل 
لى هذا كلي، خالف ما سبق من ما سواه، ومفتقرًا إليه كل ما عداه إال هللا، فهو ع

 أنه خاص ابهلل، ال يشاركه فيه غريه، وأنه مبنـزلة التشخص يف زيد.
 

واجلواب عليه: أن ما سبق هو احلق، وما سواه ابطل، وما اختاره السنوسي هو 
 الذي غرَّ البناين، وأوقعه يف ذلك اخلطأ الفاحش الذي مرَّ بيانه.

يجعل كلمة التوحيد شاملة للصفات الواجبة والسنوسي إمنا اختار هذا املعىن ل
 هلل تعاىل، لكن ما اختاره غري صحيح ألمور: 

أنه تكلف يف إدخال يف تلك الصفات، مبا ال دليل عليه، وال حاجة  -1
 تدعو إليه.
أنه لزم عليه جعل ذلك املعىن كليًا، وهو مبثابة جعل الَعَلم الشخصي كلياً،  -2

 وذلك ابطل ابلضرورة.
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اإلله مل تستعمله العرب إال مبعىن املعبود، وكذلك جاء يف القرآن: أن  -3
))إهنم كانوا إذا قيل هلم: ال إله إال هللا يستكربون، ويقولون إانَّ لتاركوا آهلتنا لشاعر 
جمنون...((، ))وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله...((، ))والذين اختذوا من 

بوان إىل هللا زلفى..(( ))أجعل اآلهلة إهلًا واحدًا إن هذا دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقر 
 لشيء عجاب ...((، ))وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني، إمنا هو إلٌه واحد((.

فاإلله يف هذه اآلايت وغريها مفردًا وجمموعًا ومثىن معناه املعبود، ونفي 
لشرك، ولذلك جعلها املعبودات يف الكلمة املشرفة كاٍف يف إثبات التوحيد ونبذ ا

الشارع دلياًل على اإلسالم وعنوااًن له ألنه يلزم ابلضرورة من نفي املعبودات نفي 
خصائص األلوهية عنها، فال حاجة إىل زايدة ما تكلفه السنوسي وغريه، يف شرح 

 الكلمة  املشرفة.
 

 ]خامتة[
يما علمُت، وهذا آخر ما رأيُت كتباته يف هذا املوضوع، الذي مل يتنبه له أحد ف

 واحلمد هلل على توفيقه وإهلامه، وأسأله القبول ابلفضل.
والداعي إىل حترير هذا البحث، أين درَّسُت للطلبة بزاويتنا الصديقية شرح 
البناين على السلَّم، فلما وصلُت إىل هذا املوضوع وبينُت هلم خطأ ما قرره بناين كغريه 

لبحث، فأجبُت طلبهم ملا فيه من عموم من املنطقيني، طلب مين بعضهم كتابة ذلك ا
 الفائدة، وكان أنس رضي هللا عنه يقول لبنيه: اي بين قيدوا العلم ابلكتابة.

رفع اإلشكال عن أما مسألة تعلق القدرة ابحملال، فلي فيها رسالة امسها: )
 (، أتيُت فيها مبا مل يسبقين إليه أحد، واحلمد هلل.مسألة احملال
ه أن الكلي واجلزئي، ال يكوانن إال ممكنني، أما واجب : علم مما حررانتتمة

 الوجود واحملال فال شيء منهما يكون كليًا، ملا مرَّ بيانه بتفصيل.
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