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Com a presente tradução, encerramos a série de três artigos sobre
a metafísica de Al-Kindi. O final do presente texto alude a uma possível continuidade
da Filosofia Primeira, da qual ainda não se teve notícia. De toda maneira, esta quarta e
última parte sela a discussão a respeito da unidade e da multiplicidade. Em todo o
trajeto argumentativo, a primeira é afirmada como instância real apenas e tão somente
ao verdadeiramente um, cujas marcas de identitização nos múltiplos existentes são
determinações concomitantes, acidentes em vista de suas substâncias. Nesse sentido,
Al-Kindi estabelece um vínculo uno e indissolúvel entre os existentes e o um
verdadeiro um, por um lado; e entre todos os existentes entre si, por outro. No primeiro
caso, sob a égide da processão e da dependência e, no segundo, sob a equânime
condição de igualdade perante o verdadeiro um. Aliando, assim, elementos da filosofia
platônica e aristotélica aos alicerces da ciência da unicidade divina (tawhid), é
justificável que Al-Kindi esteja localizado na história da filosofia como um dos elos
mais esclarecedores na passagem da escola mutazilita para a falsafa propriamente dita,
em cuja Filosofia primeira encontram-se atestados elementos de ambas, em toda sua
extensão.
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Abstract:
With the present translation, we lock up the series of three articles on the metaphysics of Al-Kindi. The
end of the present text alludes to a possible continuity of First philosophy, of which not yet notice was
had. Anyway, this last part stamps the argument regarding the unit and the multiplicity. The first one is
located as which had real instance only to true one, whose marks of identity in the existing multiples are
concomitant determination, accidents in sight of its substances. In this direction, Al-Kindi establishes a
bond indissoluble between existing and the true one; and between all the existing ones between itself. In
the first case, under egis of the procession and the dependence; and in the second one, under condition of
equality before the true one. Uniting, thus, elements of the platonic and aristotelian philosophy to the
foundations of the science of the divine unicity (tawhid), Al-Kindi reveals one of the links most
enlightening of the passage of the mutazilita school for falsafa properly said, whose First philosophy it
certifies in all its extension.
Key-words: Alkindi, Falsafah, Philosophy, Metaphysics, Arabic Philosophy, Islam.
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Digamos agora, pois, de que modo a unidade existe nos predicados; o que é, na
verdade, o “um”; e o que é o “um” em sentido figurado, [mas] não verdadeiramente.
Para tal, que antecipemos aquilo que é necessário antecipar, dizendo, então: o grande e
o pequeno; o longo e o curto; o muito e o pouco; nenhum deles é enunciado a respeito
de algo [em sentido] absolutoi, mas por relação. Assim, somente se diz “grande” frente
àquilo que for menor do que ele; e “pequeno” frente àquilo que for maior do que ele.
Da mesma maneira, um infortúnio é dito “grande”, quando for relacionado a [outro]
infortúnio menor do que ele; assim como uma montanha é dita “pequena”, quando for
relacionada a uma outra montanha maior do que ela.
Caso o “grande” – ou o “pequeno” – dito a respeito de algo, fosse dito “grande”
em [sentido] absoluto, então o infinito não teria existência alguma, nem em ato e nem
em potência, visto que não seria possível haver outra coisa maior do que o dito
“grande” em [sentido] absoluto, com respeito a algo. Para o absolutamente “grande”
não haveria, pois, nem infinito em ato e nem em potência, pois caso houvesse outra
coisa maior do que ele – em ato ou em potência –, então ele não seria “grande” em
[sentido] absoluto, na medida em que poderia suceder que fosse “pequeno” mediante
outro maior do que ele. Do contrário, aquilo que fosse maior do que ele, ou seria menor
ou igual a ele, o que é absurdo, impossível. Portanto, não seria possível haver [outra
coisa] que fosse maior do que o absolutamente “grande”, nem em ato e nem em
potência.
Também, caso houvesse um “grande” [em sentido absoluto], ele não poderia ter
duplicidade, nem em ato nem em potência. Duplicar a coisa é dobrar sua quantidade e,
o dobro de sua quantidade, existiria em ato ou em potência. Ora, a duplicação do
absolutamente “grande” existiria, então, em ato ou em potência, e o absolutamente
“grande” teria duplicidade. Agora, para o que tem duplicidade, a duplicidade é um
todo, o que tem duplicidade é uma metade em vista da duplicidade, e a metade é parte
do todo. Logo, o que possui duplicidade é parte da duplicidade. Desse modo, o
absolutamente “grande” seria todo, e o absolutamente “grande” seria parte, [o que é
absurdo].
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Agora, se a duplicidade do absolutamente “grande” não fosse maior do
que o absolutamente “grande”, então, ou ela seria igual ou menor do que ele. Caso
fosse igual, decorreria aquele absurdo infame, isto é, que o todo seria igual à parte, o
que é absurdo, impossível. Do mesmo modo, se [a duplicidade] fosse menor do que [o
absolutamente “grande”], ocorreria que o todo seria menor do que a parte, o que é mais
absurdo e abominável ainda. Agora, como o todo é maior do que a parte, então a
duplicidade do que hipoteticamente fosse o absolutamente “grande” seria maior do que
o hipoteticamente “grande”. Ora, com absolutamente “grande” não se quer dizer outra
coisa que não seja de que não haveria nada maior do que ele.
Agora, caso o absolutamente “grande” não fosse um absolutamente “grande”,
então, ou ele não seria “grande” de jeito nenhum, ou ele seria “grande” por relação –
visto que somente se diz: “grande” ou em [sentido] absoluto ou por relação. Pois bem,
se o absolutamente grande não for “grande”, então ele não seria ele [mesmo], o que é
absurdo, impossível. Por sua vez, se o absolutamente “grande” for “grande” por relação,
então “absoluto” e “relação” seriam dois nomes sinônimos para uma única coisa:
aquela outra coisa que seria menor do que ele, pois já se esclareceu que não haveria
jamais nada maior do que ele, nem em potência e nem em ato. Por meio desse [mesmo]
procedimento, se esclarece também que o “pequeno” não é um absolutamente
“pequeno”, mas que somente é “pequeno” por relação.
Enquanto “grande” e “pequeno” são, ambos, ditos com respeito a toda
quantidade, por seu turno, “longo” e “curto”, são ditos, ambos, com respeito a toda
quantidade contínua, sendo próprios a ela, excluindo-se todas as outras quantidades.
Ambos são ditos, também, somente por relação e não [em sentido] absoluto. A
explicação a esse respeito é análoga àquela que já adiantamos a respeito do “grande” e
do “pequeno”.
Agora, quanto a “pouco” e a “muito”, ambos são uma propriedade da quantidade
segmentada, podendo ocorrer ao “muito” aquilo que ocorre para o “grande”, o
“pequeno”, o “longo” e o “curto”, [ou seja,] que não são ditos em [sentido] absoluto,
mas por relação. A explicação disto está no que já antecipamos, pois o procedimento é
o mesmo. Quanto a “pouco”, poder-se-ia supor que ele fosse dito em [sentido] absoluto.
Isso porque, caso for suposto que o primeiro dos números seria o dois e que todo
número que não é o dois é mais do que dois, então, o dois seria o menor dos números.
Assim, na medida em que jamais ele seria “muito”, o dois seria, então, o absolutamente
“pouco”, pois não haveria um número menor do que ele.
Agora, se o “um” fosse um número, não havendo nada menor do que a unidade,
então o “um” seria o absolutamente “menor”. Tal suposição não é correta, pois se
dissermos que o “um” é número, supomos a partir disso [algo] demasiadamente
infame, repugnante. Afinal, se o “um” fosse número, então, ele seria certa quantidade;
e se o “um” fosse uma certa quantidade, então, a propriedade da quantidade estaria
vinculada e inerente a ele – quero dizer, que ele seria igual e não-igual. Ora, se o “um”
tivesse “uns”, alguns destes seriam iguais a ele, enquanto outros não seriam iguais a
3

tiraz – REVISTA DE ESTUDOS ÁRABES E DAS CULTURAS DO ORIENTE MÉDIO, Ano V, 2008
ele. Portanto, o um dividir-se-ia, dado que o menor “um” mediria o maior “um” – ou
mediria uma porção dele. Logo, o maximamente “um” teria uma porção e,
conseqüentemente, seria divisível. Ora, o um não se divide. Portanto, sua divisibilidade
seria “é-não é”, o que á absurdo, impossível. Logo, o “um” não é número.
E que, a partir do enunciado “um”, não se preconize que a hylé do “um” – quero
dizer o elemento [material] por meio do qual se unifica o “um” – chega a ser “um”,
pois isso que existe não é “um”. Embora o que é assim sintetizado seja enumerado, não
se trata de um número. Por exemplo, quando dizemos “cinco cavalos”, os cavalos são
numerados por meio do cinco que é um número, mas este não tem hylé, visto que a hylé
está somente nos cavalos.
E que, a partir do enunciado “um”, não se preconize aquilo que é unificado por
meio do “um”, mas a própria unidade. Afinal, a unidade jamais se divide. Assim, se o
“um” for [considerado] número, mas não quantidade, ao passo que os demais números
– quero dizer, o dois e os que estão acima dele – fossem quantidade, então, o “um” não
estaria sob a [categoria da] quantidade, mas sob outra categoria. Desse modo, o “um” e
os demais números somente seriam ditos “números” por equivocidade, mas não por
natureza. Assim, o “um” não seria um número por natureza, mas por equivocidade,
dado que os números só seriam ditos com relação a algo único – [tal como] as [coisas]
médicas em relação à medicina, e as [coisas] curativas em relação à cura. Ora, mas
como é possível que tal suposição seja válida? Quero dizer, se o “um” fosse número,
ser-lhe-ia inerente a propriedade da quantidade – isto é, “igual” e “não-igual”. Ora,
então, o “um” possuiria “uns”, alguns dos quais seriam iguais a ele, e outros seriam
maiores ou menores do que ele? Afinal, se tal [propriedade] fosse inerente ao “um”,
então, também o seria a todo número – quero dizer que para cada [número] haveria um
homônimo para um [outro] igual a ele, um [homô]nimo para um [outro] que seria
menos do que ele, e um [homô]nimo para um [outro] que seria mais do que ele, de
modo que o “três” teria outros “três”, alguns dos quais seriam iguais a ele, outros
seriam menos do que ele, e outros, ainda, seriam mais do que ele, o mesmo sendo
necessário para todo número. Ora, se isto não é necessário quanto aos números – o que
não se duvida –, então não será necessário quanto à unicidade.
Por sua vez, se o significado de nosso enunciado “a característica do número e
de toda quantidade é ser igual e não-igual” for o de que todo número teria um [outro]
número igual a ele e um outro não-igual a ele – isto é, um que seria mais do que ele e
um que seria menos do que ele – então, o dois não seria número, dado que não há
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número que seja menos do que ele, mas apenas aqueles que são mais do que ele. Agora
se for [considerado] necessário ao dois ser um número, visto que ele possui um igual a
ele – que é outro dois – e um não-igual, mais do que ele –, então, [também] seria
necessário que o “um” fosse número, dado que ele [também] tem igual – que é outro
“um” – e tem não-igual, mais do que ele, ou seja, “dois” e o que está acima deste.
Assim, o “um” seria uma quantidade, estando o “um” e os demais números sob a
[categoria] da quantidade; e dado que o “um” não seria número por equivocidade,
então o seria por natureza.
Além disso, forçosamente, ou o “um” é número ou não é número. Pois bem, se
ele fosse número, então, ou seria par ou ímpar. Se ele fosse par, então, seria divisível
em duas partes de unidades iguais. Dado que o “um” não se divide, então [nesse caso]
ele não se dividiria e dividir-se-ia, o que é absurdo, impossível. Além do mais, caso
nele houvesse “uns”, então, ele seria composto de “uns”, sendo composto em sua
essência, dado que ele seria “um” e seria “uns”. Ora, o “um” é nada mais do que “um”.
Ele não é “uns”. Assim, ele seria “uns” e “não-uns”, o que também é absurdo,
impossível. Por outro lado, se ele não fosse par, então seria ímpar. Ora, o ímpar é todo
aquele que se divide em duas partes de unidades desiguais. Dessa maneira, o “um”,
seria “divisível/ não-divisível” “uns/não uns”, o que é absurdo, impossível. Logo, o
“um” não é número.
Todavia, supõe-se que esta definição – por meio da qual se define o número
ímpar – não seja necessária, a não ser depois que tenha sido explicado que o “um” não
é número. Em caso contrário, o que impediria alguém de dizer que o “um” seria
número, desde que definisse o número ímpar como sendo o número que, dividido em
duas partes, suas partes não fossem desiguais em unidades? Ora, nisto está implicado o
“um”, posto que ele não deveria, necessariamente, ser divisível.
Agora, dado que com esta investigação, não parece necessário que o “um” não
seja número, então, que digamos pois: o fundamento da coisa, aquela a partir da qual a
coisa é erigida –quero dizer, aquilo a partir do que a coisa é composta – não é a
[própria] coisa. Por exemplo, como se dá com os fonemas a partir dos quais se compõe
o discurso. Ora, eles não são o discurso, na medida em que o discurso é um som
composto, convencionado e significativo a respeito de algo ao longo de um tempo, ao
passo que o fonema é um som natural, não composto. Assim, se o número for
[considerado] um composto de unidades – o que todos estão de acordo – e o “um”, sem
ser número, fosse o fundamento do número, sem que o “um” tivesse fundamento a
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partir do qual ele se compusesse, ainda que fosse um fundamento para o que se
compõe a partir do “um”, então o “um” seria número, cujo fundamento seria o
fundamento daquilo em que todos estão de acordo serem números, sendo possível,
portanto, que o “um” fosse número. Ora, [se assim fosse] então, poder-se-ia supor que
o “um” fosse o fundamento do dois, e que o dois fosse fundamento do três, dado que no
três existe os doisii. Pelo fato de ambos serem um número e do dois ser fundamento do
três, supôs-se que o “um” seria número, e seria fundamento do dois. Contudo, tal
suposição não é válida, visto que o dois, suposto como fundamento do três, teria um
fundamento que seria o “um”, ao passo que o “um” – ainda que fosse fundamento do
dois – não teria fundamento. Ora, ele [o “um”] não é composto, diferenciando-se do
dois enquanto é simples, sendo o dois um composto a partir do “um” simples.
Desse modo, não seria possível que um número tivesse uma porção simples,
[como] seu fundamento – com “simples” quero dizer que não é composto de nada – e
outra porção composta daquele simples.
Mas, chegou-se a supor que algo parecido [também] ocorreria [quanto] à
substância composta – quero dizer, quanto ao corpo que é composto a partir de duas
substâncias simples, quais sejam, o elemento [material] e a forma – dizendo-se que a
substância seriam três: duas simples, que seriam o elemento [material] e a forma, e o
composto de ambas, que é o elemento [material] informadoiii, quero dizer, o corpo. A
partir disso, se supôs que seria possível haver também, o número que fosse simples:
este seria o “um”, a partir do qual seria composto o número reconhecido como tal, e a
partir deste número reconhecido como tal haveria a composição a partir do “um”
simples. Ora, tal suposição não é válida, porque a comparação é ao inverso, a saber,
que as substâncias primárias simples, a partir das quais o corpo se compõe, são o
elemento [material] e a forma. Visto que ele [corpo] é um composto a partir de
substâncias, ocorre que o corpo é “substâncias”, dado que ele é nada além do que
substâncias. Por outro lado, por sua natureza ele é um corpo, quero dizer, ele é um
composto do elemento [material] e de dimensões, que são sua forma. Agora, não é o
caso do elemento [material] tomado isoladamente e nem da dimensão – que é uma
forma – tomada isoladamente, serem cada uma delas duas um corpo, na medida em que
corpo é o composto delas duas.
Assim, de maneira análoga, não é necessário que o “um” – visto que ele é o
fundamento do número reconhecido como tal – seja número, mas do mesmo modo que
o corpo por ser composto de substâncias é “substâncias”, assim o número por ser um
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composto de unidades é “unidades”. Na verdade, as coisas a partir das quais se
compõem [outras] coisas são tal como os fundamentos, partes que o composto possui,
não havendo nada que impeça de darmos a elas os [mesmos] nomes e definições como,
por exemplo, “vivo”, quantos aos viventes; “substância”, quanto às substâncias – quer
dizer, seus nomes substanciais e não os acidentais. Assim, o “um” é o fundamento do
número, mas não é número, de maneira alguma.
Bem, já que ficou esclarecido que “um” não é número, então, a definição
enunciada a respeito do número restringe-se ao número [propriamente dito], quer dizer,
que ele é o arranjo das unidades, o conjunto das unidades e a combinação das unidades.
Desse modo, é o dois o primeiro dos números. Agora, ao se dizer o dois em sua
natureza, sem cogitar nada que não seja ele, não é de sua natureza ser “pouco” [em
sentido absoluto]. A “pouquidade” somente se vincula a ele se houver relação com o
que for mais do que ele. Desse modo, ele só é [considerado] “pouco” em vista do
conjunto dos números que são mais do que ele. Por isso, ele somente é “pouco” quando
estiver em relação com os [outros] números. Agora, quando se pensa sobre sua
natureza, é ela, pois, o dobro do “um”, a reunião de duas unidades, um composto de
duas unidades. Ora, o composto é dotado de partes, sendo um todo para suas partes e,
como o todo é maior do que a parte, então, por sua natureza, o dois não é “pouco” [em
sentido absoluto].
Por seu turno, dado que “grande e pequeno”, “longo e curto”, “muito e pouco”,
nenhum deles é dito em [sentido] absoluto, mas por relação, então, cada um deles só
está relacionado a outro de seu gênero, e somente de seu gênero. Por exemplo, a
grandeza, quando dita de um corpo, só terá relação com outro corpo, e não com uma
superfície, nem com uma linha, nem com um lugar, nem com um tempo, nem com um
número, e, tampouco, com um enunciado. Não se diz que um corpo é maior ou menor
do que uma superfície, uma reta, um lugar, um número ou um enunciado, mas sim em
vista de um [outro] corpo. O mesmo acontece com cada uma das demais grandezas,
não sendo correto dizer que [algo] é maior ou menor do que aquilo que não está em seu
gênero.
Assim, não se diz que uma superfície é maior ou menor do que uma reta, um
lugar, um tempo, um número ou um enunciado, mas do que [outra] superfície.
Tampouco [se diz] que uma linha é maior ou menor do que um lugar, um tempo, um
número ou um enunciado, mas do que uma [outra] linha. Também não [se diz] que um
lugar é maior ou menor do que um tempo, um número, ou um enunciado, mas do que
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[outro] lugar. Do tempo, também não [se diz] que seja maior ou menor do que um
número ou um enunciado, mas do que [outro] tempo. Também não [se diz] que um
número seja maior ou menor do que um enunciado, mas do que outro número; e nem
[se diz] que um enunciado seja maior ou menor do que qualquer uma das demais
grandezas, mas do que [outro] enunciado.
Da mesma maneira, não é correto dizer que um corpoiv [orgânico] é mais longo
ou mais curto do que uma superfície, uma linha, um lugar, um tempo, um número ou
um enunciado. Supor que um corpo [sólido] seja mais longo ou mais curto do que uma
superfície, uma linha ou um lugar, eis aí uma suposição equivocada, pois ao supor que
o comprimento de um corpo [sólido] é mais longo ou mais curto do que o comprimento
de uma superfície, de uma linha ou de um lugar; e que o comprimento de cada uma
delas seria uma única dimensão daquelas que foram atribuídas a ele [corpo] –sendo que
a dimensão única é uma linha – então, somente estaríamos indo de um vcerto corpo
[sólido] – ou de uma superfície, de uma linha ou de um lugar – mais longo ou mais
curto para [dizer] “tal linha é mais longa do que tal [outra] linha”. Tais conjuntos fazem
parte da quantidade contínua, assim como o tempo também faz parte da quantidade
contínua. Mas, como não há uma linha do tempo claramente manifesta, então, não se
diz que um corpo [sólido] é mais longo ou mais curto do que um tempo.
Está claro, portanto, que não se diz “longo” e “curto” a propósito daquilo que
seja longo ou curto, a não ser que esteja dentro do mesmo gênero, isto é, só volume, só
superfície, só lugar e só tempo. Agora, quanto a um número ou a um enunciado,
essencialmente não lhes cabe ser longo ou curto por essência, mas isto dito com
respeito a eles, o é do ponto de vista do tempo no qual eles estejam. Assim, se for dito
“um número longo”, isto será “num tempo longo”. Da mesma maneira, ao se dizer “um
enunciado longo”, isto será “num tempo longo”. Não que se possa atribuir nem ao
enunciado e nem ao número, em si mesmos, a denominação “longo” ou a denominação
“curto”.
O mesmo se dá com “muito” e “pouco”, não sendo ditos – naquilo a respeito do
que são ditos – a não ser que estejam num mesmo gênero, quero dizer, naquilo a
respeito do que se diz “número” e “enunciado”. Não é correto dizer que um enunciado
é mais ou menos do que um número; tampouco que um número seja mais ou menos
do que um enunciado. Antes, [se diz] que um número seja maior ou menor do que
[outro] número; e que um enunciado seja maior ou menor do que [outro] enunciado.
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Muito bem, tendo se esclarecido o precedente, [digamos], pois, que o “um”, na
realidade não é suscetível de ser posto em relação com algo de seu gênero, e tampouco
que haja para ele um gênero suscetível de estar em relação com algo de seu gênero.
Portanto, para o verdadeiramente “um” não há gênero algum. Já adiantamos que aquilo
que tem gênero não é o eterno, e que o eterno não tem gênero. Portanto, o
verdadeiramente “um” é eterno, de maneira alguma multiplicado em qualquer espécie,
jamais. O “um” não é dito em relação a outro que não seja ele [mesmo], visto ser ele o
que não tem hylé, por meio da qual ele se dividiria. Ele [também] não tem uma forma
composta de gênero e espécies – pois o que assim é, se multiplica por meio daquilo
que o compõe. Ele não é de modo algum uma quantidade e nem tem quantidade,
porque o que assim é também se divide, na medida em que toda quantidade – ou tudo
aquilo que tem quantidade – é suscetível de aumento e diminuição; e o que é suscetível
de diminuição é divisível, e o que é divisível é multiplicado numa certa espécie.
Já foi dito que a multiplicidade está em cada uma das categorias, assim como
naquilo que a elas se vincula, a partir do gênero, da espécie, do indivíduo, da diferença,
da propriedade, do acidente geral, do todo, da parte e do conjunto. Da mesma maneira,
o “um” se diz a respeito de cada um dos que vêm dele, ainda que o verdadeiramente
“um” não é o “um” dele. Agora, o movimento inclui-se neles – refiro-me ao corpo
hílico informado – dado que o movimento nada mais é do que deslocamento de um
lugar a outro; desenvolvimento ou diminuição; geração ou corrupção; ou
transformação. O movimento é múltiplo, dado que o lugar é uma quantidade e,
portanto, divisível. Ora, o que existe em divisões é divisível por meio das divisões do
lugar sendo, então, múltiplo. Portanto, o movimento local é múltiplo.
Da mesma forma, o desenvolvimento e a diminuição são múltiplos, pois o
movimento das extremidades do que cresce e do que diminui é divisível, em virtude do
que existe nas divisões do lugar, que está entre a extremidade do corpo antes do
desenvolvimento e a extremidade do corpo no limite do desenvolvimento. O mesmo
acontece quanto ao que está entre a extremidade do corpo antes da diminuição e a
extremidade no limite da diminuição. Analogamente é o caso da geração e da
corrupção, pois, desde o começo da geração e da corrupção, até seus limites, ambas são
divisíveis pela divisão do tempo no qual se dá a geração e a corrupção. Portanto, o
movimento de desenvolvimento e de diminuição, assim como o da geração e da
corrupção são todos divisíveis.
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Do mesmo modo, a transformação por troca [de qualidades] e a transformação
até a completudev são divisíveis segundo as divisões do tempo da transformação.
Portanto, todos os movimentos são divisíveis, ainda que sejam unificados – pois a
totalidade de cada movimento é una, dado que a unidade se diz com respeito ao todo
por completo, assim como uma parte sua [também] é una, dado que o “um” se diz com
respeito à parte por completo. De todo modo, dado que a multiplicidade existe no
movimento, então, o verdadeiramente “um” não é movimento.
Agora, visto que tudo o que é percebido por meio do sentido [e] por meio do
intelecto ou é existente em si mesmo, ou existe naturalmente em nosso pensamentovi,
ou existe acidentalmente em nossa palavra e em nossos escritos, logo, o movimento
existe na alma. Quero dizer que o pensamento, a partir das formas das coisas, deslocase de umas às outras, [assim como] a partir de diversas disposições e aflições inerentes
à alma, tal como a ira, o medo, a alegria, a tristeza, etc. Desse modo, os pensamentos
são multiplicados e unificados, dado que para toda multiplicidade há todo e há parte,
visto ser numerável. Esses são acidentes da alma, os quais, desse modo, tanto são
multiplicados como são unificados. Portanto, o verdadeiramente “um” não é alma.
Agora, visto que o limite do pensamento, se conduzido por um método correto
dirige-se ao intelecto, ou seja, às espécies das coisas – dado que a espécie e o que está
acima dela são inteligíveis, ao passo que os indivíduos são sensíveis, e por “indivíduos”
refiro-me às partes das coisas que não dão nem o nome e nem a definição das coisas –
então, quando estas [espécies] unificam-se com a alma, elas são inteligidas. Assim, a
alma, que antes da unificação era inteligente em potência, quando tais espécies
unificam-se com a alma, esta [torna-se] inteligente em ato. Ora, toda coisa, em vista de
[outra] coisa, está em potência. Esta, somente sai para o ato [por meio] de outra coisa,
que é aquela, em ato, que a faz sair da potência ao ato.
Assim, isto que faz a alma sair, [da condição] de inteligente em potência para se
tornar inteligente em ato – refiro-me à unificação das espécies e dos gêneros das coisas,
isto é, seus universais, com a [alma] – são os próprios universais. Com efeito, é pela
unificação deles com a alma que esta se torna inteligente [em ato], ou seja, que ela
passa a ter uma certa intelecção, melhor que os universais das coisas passam a estar
com ela. Dado que eles [universais] estão na alma que saiu da potência ao ato, são eles
o intelecto adquirido da alma – os quais estavam em potência para ela [alma] –, são
eles o intelecto que está em ato, o qual faz a alma sair da potência ao ato. Ora, os
universais são múltiplos, como já antecipamos. Logo, o intelecto é múltiplo. Pode-se
10
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supor que ele seja um princípio múltiplo que, de algum modo, fosse unificado – visto
ser um todo, como já adiantamos – já que a unidade é dita em relação ao todo. Mas, na
verdade, a unidade não é intelecto.
Agora, dado que em nossas palavras há nomes sinônimos – tais como lâmina,
canivete e faca são sinônimos para “ferro de corte”, então se pode predicar “um” para
os sinônimos, dizendo-se que o canivete, a lâmina e a faca são “um”. Todavia, esse
“um” também é múltiplo, na medida em que tanto o seu elemento [material] como
aquilo que se diz com referência ao seu elemento [material] são múltiplos. “Ferro de
corte” – que é o elemento [material] da sinonímia [entre] canivete, lâmina e faca – é,
pois, partido e múltiplo; assim como os nomes a eles atribuídos também são múltiplos.
Logo, o verdadeiramente “um” não tem nomes sinônimos.
Além do mais, dado que em nossas palavras há homônimos como, por exemplo,
o bicho que é chamado de “cão” e a constelação que é chamada de “cão” , diz-se,
portanto, que ambas são “um” quanto ao nome, ou seja, “cão”, ainda que o elemento
[material] desse “cão” seja múltiplo – refiro-me [ao elemento material] do bicho e da
constelação – e [ainda] que tais homônimos não [indiquem] causa de uma coisa em
vista da outra, na medida em que a constelação não é causa do bicho e nem o bicho é a
causa da constelação. É possível haver homônimos em que uns sejam causa de outros
como, por exemplo, o escrito, o pronunciado, o pensado e o “em-si”vii estrutural. Desse
modo, a escrita, que é uma substância, informa a respeito da palavra que [também] é
uma substância. Por sua vez, a palavra, que é uma substância informa a respeito do
pensado, que é uma [outra substância; e o pensado, que é uma substância informa a
respeito do em-si, que é [outra] substância. Tudo isto pode ser dito “um” – quero dizer
quanto ao próprio em-si, quanto ao pensamento, quanto à palavra e quanto à escrita. O
próprio em-si é a causa do em-si no pensamento; o em-si no pensamento é a causa do
em-si na palavra; o em-si na palavra é a causa do em-si na escrita. Ora, essa espécie de
“um” também é múltipla, na medida em que é predicado de muitos. Portanto, o
verdadeiramente “um” não é “um” ao modo de homonímia.
Agora, visto que se pode dizer “um” para aquilo cujo elemento [material] é o
mesmo – ainda que variem de certa maneira, seja [por] ação, paixão, relação ou outras
dessas variantes – como, por exemplo, “porta” e “cama”, que têm o mesmo elemento
[material], quer dizer “madeira”, melhor, um elemento [material] a partir do qual se
fabricam coisas de diversos modelos. Assim, se diz que a porta e a cama são “um” pelo
elemento [material]. Ora, mas isto, do ponto de vista de seus elementos [materiais]
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também é múltiplo, dado que considerando seus modelos, o elemento [material] de
cada um é multiplicado e partido. Do mesmo modo, aquilo que é “um” pelo elemento
[material] primeiroviii – refiro-me à possibilidadeix – também é múltiplo, do ponto de
vista do elemento [material], dado que existe em vista de modelos múltiplos.
Agora, “um” pelo elemento [material] também pode ser dito com referência a
certas coisas que são ditas em relação a algo, vinculando-se a estas, necessariamente,
outras coisas. Tal é o caso da corrupção predicada com respeito ao corruptível,
vinculando-se a geração a este, dado que a corrupção do corruptível é geração de outro.
Assim, se diz que o gerado, estando em ato, é corruptível pelo elemento [material].
Ora, isto também pode se multiplicar, dado que o elemento [material] diz respeito a
inumeráveis modelos. Esse tipo pode ser dito “um” em potência – quero dizer, o “um”
pelo elemento [material] – para coisas ditas em relação a algo, vinculando-se outras
coisas a estas. Por exemplo, o desenvolvimento que é predicado com referência àquele
que se desenvolve, tem vinculado a este a atrofia, pois aquilo que tem desenvolvimento
tem atrofia em potência, dizendo-se “um” ao mesmo que desenvolve e se atrofia; ou
seja, aquele que se desenvolve é aquele que atrofia. Do ponto de vista do elemento
[material], isto também é múltiplo, dado que o elemento [material] é em vista de
inúmeros modelos, nesse caso, o desenvolvimento e a atrofia . Ora, o verdadeiramente
“um” jamais é dito segundo a espécie do elemento [material]. Portanto, ele não é dito
“um” a partir das espécies de “um” que estão no elemento [material].
Como já antecipamos, é possível se dizer “um” para aquilo que não se divide.
Agora, aquilo que não se divide, ou não se divide em ato ou em potência. Quanto
àquilo que não se divide em ato, é como aquilo que não se divide em razão de sua
dureza tal como a pedra de diamante – refiro-me ao fato de que ela seja dura de ser
dividida. Ora, isto necessariamente é dotado de partes, dado que é um corpo e,
portanto, é múltiplo. Ou assemelha-se a algo bastante diminuto para o instrumento de
divisão dizendo-se, então, que ele não se divide, dado que não há instrumento que o
divida. Ora, isso [também] é dotado de partes, visto ser uma certa grandeza, na medida
em que a ele está vinculada a pequenez e, portanto, é múltiplo.
Agora, também se diz que não se divide em ato [aquilo] que é seccionado
indefinidamente sem trocar sua natureza por outra. Antes, tudo o que dele é partido
carrega sua definição e seu nome. Por exemplo, todas as grandezas contínuas – refirome ao volume, à superfície, à linha, ao lugar e ao tempo. Ora, o que é seccionado do
volume é volume; o que é seccionado da superfície é superfície; o que é seccionado da
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linha é linha; o que é seccionado do lugar é lugar; e o que é seccionado do tempo, é
tempo. Ora, isso tudo não se divide nem em ato nem em potência em [algo] que não
seja sua [própria] espécie, mas cada um deles é suscetível de ser seccionado e
multiplicado sempre em sua espécie.
Além do mais, o volume se multiplica de acordo com suas três dimensões e com
seus seis limites; a superfície por suas duas dimensões e seus quatro limites; e a linha
por sua dimensão e seus dois limites. Do mesmo modo, o lugar se multiplica de acordo
com a medida das dimensões do que é locado e de seus limites. O mesmo vale para o
tempo, que se multiplica segundo seus limites que são os instantes do tempo, os
definidores dos seus limites, da mesma maneira como os pontos definem os limites da
linha.
Do mesmo modo, um todo que tiver partes semelhantes é dito “um”. Isso porque
ele não se divide, ou seja, tudo o que dele é seccionado mantém sua definição e o seu
nome. Ora, isto também é múltiplo – ainda que não se divida – pois, o todo estará
suscetível a multiplicar-se indefinidamente. Agora, também se diz que não se divide –
nem em ato nem em potência – aquilo que, ao ser dividido tiver sua essência aniquilada
como, por exemplo, um único homem – Muhammad ou Sayid – ou um único cavalo –
Arrā’id ou Di-al‘uqqālx – e aquilo que assim for, [isto é] todo indivíduo natural dotado
de modeloxi, ou [tudo que for] acidental, espécie, gênero, diferença, propriedade, ou
acidente geral. Ora se [o indivíduo] se dividir, então, ele não será mais aquilo que é.
Agora, ele é múltiplo, em razão daquilo que o compõe sendo, também, seccionável
indefinidamente. Tudo isto concerne ao predicado “um”, em vista, também, de sua
continuidade.
De outra maneira, porque não se divide também se diz “um”, para aquilo que
não se divide porque não é contínuo. Isso que assim é, diz-se de dois modos: um deles
porque não é contínuo, não tem posição, nem é comum, tal como o “um” numérico,
pois ele não é algo contínuo – quero dizer que ele tivesse dimensões e limites, porque
isso é que é uma coisa contínua – , antes ele é indivisível e não é seccionável. Agora,
do ponto de vista dos sujeitos que ele enumera, isto também é múltiplo. Este, que é o
“um” numérico, é medida de tudo. O outro [modo] são os fonemas, pois eles não são
contínuos – não cabendo aqui, então, as causas por meio das quais o “um” numérico
não se divide – sendo simplesmente medida das palavras.
Dado que não se divide em outra espécie, também se diz “um” aquilo que assim
é porque tem [alguma] parte semelhante e outra não semelhante, ainda que haja
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comunidade. Aquilo que assim é, se diz de dois modos: um deles é o que tem uma
posição, tal como o ponto da linha que é o seu limite, não tendo parte, pois ele é o
limite de uma só dimensão, e o limite da dimensão não é uma dimensão. Ora, isso é
múltiplo segundo seus atributos – quero dizer o tempo passado e o tempo futuro que
são comuns a ambosxii.
Também se diz “um” com respeito àquilo que não se divide do ponto de vista da
totalidadexiii. Assim, se diz “uma libra” xiv, porque se algo for seccionado da totalidade,
anula-se a libra, já que não haveria uma libra inteira. Do mesmo modo é que se diz que
a linha do círculo, mais do que qualquer outra, merece justamente ser “um”, visto que
ela é o limite por completo, na medida em que, nela, não há falta nem excesso; antes, é
um todo perfeito. Agora, o que assim é, pelo seu seccionamento, também é múltiplo.
Enfim, entre as demais espécies de “um”, aquilo que não se divide reivindica mais
fortemente que seja dito “um” em vista da unidade, pois é mais forte sua unicidade.
De todo modo, pelo que dissemos, fica esclarecido que o “um” ou é dito por
essência, ou por acidente. Quanto ao que é por acidente, ele é da mesma espécie do
enunciado que se faz por homonímia, por nomes sinônimos ou por reunião de muitos
acidentes, como por exemplo ao dizermos “o escritor e o orador são um só”, referindonos a um único homem ou ser humano. Ou, ainda, “o homem e o escritor são um”, e
assim por diante.
Agora, quanto a ser por essência, são os demais [casos] já mencionados em que
se diz “um”, ou seja, tudo aquilo cuja substância é una, dividindo-se por uma divisão
primária, seja pela continuidade, a qual diz respeito ao âmbito do elemento [material];
seja pela forma, a qual diz respeito ao âmbito da espécie; seja pelo nome, o qual é dos
dois âmbitos em conjunto; seja pelo gênero, o qual diz respeito ao âmbito do princípio.
Assim, o “um” pela continuidade ou pela ligação é o “um” pelo elemento
[material], isto é, aquele que é dito “um” numericamente ou pela figura. O “um” pela
forma são aqueles cuja definição é uma só. O “um” pelo gênero são aqueles cuja
definição de seus atributos é uma só. Agora, há aqueles que são “um” pelo nome, isto
é, aqueles nos quais há igualdade, sendo que o “um” por igualdade são aqueles cuja
relação é a mesma, tal como as coisas médicas, que são estabelecidas com relação à
medicina.
Agora, de todas essas espécies que mencionamos – refiro-me ao “um” segundo o
número, segundo a forma, ao “um” segundo o gênero e, depois, ao “um” segundo a
igualdade – os últimos seguem os primeiros, ao passo que os primeiros não seguem os
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últimos. Quero dizer: o que é “um” pelo número é, portanto, “um” pela forma; o que é
“um” pela forma, é, pois, “um” pelo gênero; o que é “um” pelo gênero é, pois, “um”
pela relação. Contudo, o que é “um” pela relação não é, pois, “um” pelo gênero; nem o
que é “um” pelo gênero é, pois, “um” pela forma; tampouco o que é “um” pela forma é
“um” pelo número. Estando claro, portanto, que a multiplicidade é o oposto da unidade,
quando a multiplicidade for predicada a respeito de cada uma dessas espécies, dir-se-á
“múltiplo”, seja pelo fato de não serem contínuos, caso em que serão separáveis; seja
porque seus elementos [materiais] são divididos pelas formas, ou suas formas pelos
gêneros, ou pelo que tenha relação com isso.
É óbvio que [o termo] “identidade” é predicado com respeito a tudo isso cuja
causa é o “um”. Portanto, a identidade é predicada em razão daquilo que enumera as
espécies de “um”. Já foi explicado que o verdadeiramente “um” não é nada que
pertença aos inteligíveis, nem é um elemento [material], nem gênero, nem espécie, nem
indivíduo, nem diferença [específica], nem propriedade nem acidente geral, nem
movimento, nem alma, nem intelecto, nem todo, nem parte, nem conjunto, nem porção;
tampouco ele é “um” por relação a outro que não seja ele mesmo. Antes, ele é
absolutamente “um”, não sendo suscetível à multiplicação nem composto de muitos;
nem é o “um” que mencionamos, a saber, todos os modos de espécie de “um” que
foram citados, nem se vincula a ele o que é vinculado à diversidade daqueles.
Agora, dado que isto que mencionamos [sobre o “um”] é mais simples do que
aquilo que estas [coisas] têm – refiro-me ao que se diz a respeito delas, predicados
assaz múltiplos –conseqüentemente, o verdadeiramente “um” não é dotado de hylé,
nem de forma, nem tem quantidade, nem qualidade, nem relação, nem é descrito por
nada que pertença aos inteligíveis, não tem gênero, nem tem diferença específica, não é
indivíduo, nem é propriedade, nem tem acidente geral, não é móvel, nem é descrito por
nada daquilo que se negue ser, na realidade, o “um”. Ele é, portanto, pura unidade, e
nada mais – quero dizer que ele não é nada que não seja unidade, ao passo que todo
“um” que não seja ele é múltiplo.
Portanto, dado que a unidade é um acidente em todas as coisas, então, ela é outra
que não o verdadeiramente “um”, como já adiantamos. Ora, o verdadeiramente “um” é
o “um” por essência, aquele que jamais e sob qualquer ponto de vista se multiplica.
Tampouco ele se divide segundo qualquer modo que seja, nem do ponto de vista de sua
essência nem sob qualquer outro, nem por tempo, nem [por] lugar, nem [por] substrato,
nem [por] predicado, nem [como] todo, nem [como] parte, nem em razão da substância,
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nem em razão do acidente, e de maneira alguma por qualquer uma das espécies de
divisão ou de multiplicação.
Agora, quanto a todas as espécies de “um” que não sejam ele [o verdadeiramente
“um”], dado que naquilo em que eles estão, estão por acidente, e que tudo aquilo que
está numa coisa por acidente é feito acidente por um outro que não ele, então, o que
está nessa coisa ou está por acidente ou está por essência. Ora, não é possível que as
coisas sejam infinitas em ato e, portanto, a primeira causa da unidade nos que são
unificados é o verdadeiramente “um”, aquele que não adquire a unidade de nenhum
outro que não seja ele; visto não ser possível que, uns aos outros, os fornecedores [da
unidade] fossem sem fim quanto ao início. Desse modo, a causa da unidade naqueles
que são unificados é o primariamente e verdadeiramente “um”. Tudo, pois, que é
suscetível à unidade é causado. Todo “um” que na realidade não seja o “um”, é “um”
em sentido figurado, mas não na realidade. Assim, todo “um” que faz parte dos
causados tem unidade, indo de sua unidade à sua não-identidade – quero dizer que ele,
ainda que não se multiplique enquanto exista, é múltiplo e não é absolutamente “um”,
ou seja, o absolutamente “um” é aquele que jamais se multiplica, e sua unidade não é
outra [coisa] que sua [própria] identidade.
Agora, dado que a unidade e a multiplicidade encontram-se simultaneamente em
cada um dos sensíveis e naquilo que está vinculado aos sensíveis, e dado que em todos
eles a unidade é uma marca que provem de um marcador –acidental neles e não por
natureza– e dado que a multiplicidade é necessariamente uma reunião de unidades,
então, necessariamente se não houver unidade jamais haverá multiplicidade. Logo, a
identitização de tudo o que é múltiplo é por meio da unidade, pois se não houvesse
unidade a multiplicidade jamais teria identidade. Portanto, toda identitização nada mais
é do que uma paixão que faz existir aquilo que não é. Dessa maneira, o fluxo da
unidade oriundo do que é primariamente e verdadeiramente “um” é uma identitização a
todo sensível e àquilo que está vinculado aos sensíveis. Cada um destes existe na
medida em que sua identitização se dá por meio da identidade do [“um”]. Assim, a
causa da identitização procede do que é verdadeiramente “um”, aquele que não adquire
a identidade a partir de [outro] que a forneceria a ele. Antes, por sua essência ele é
“um”, ao passo que aquilo que é identitizado não é eterno. Ora, aquilo que não é eterno
é criado, ou seja, sua identitização procede de uma causa. Logo, aquilo que é
identitizado é criado. Agora, dado que a causa da identitização é o primariamente e
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verdadeiramente “um” então, a causa da criação é o primariamente e verdadeiramente
“um”.
E mais, a causa da qual procede a origem do movimento – refiro-me ao motor –
é o agente. Assim, o primariamente e verdadeiramente “um” é, então, a causa da
origem do movimento de identitização – isto é, das paixões – sendo, portanto, o criador
de todos os identitizados. Portanto, posto que não há identidade a não ser por aquilo
que nela procede do “um”, em que a unicidade deste é a identitização daqueles, então, a
unidade é a estrutura do todo. Assim, se elas se separam da unidade, no momento da
separação, elas se perdem e passam, instantaneamente. Portanto, o verdadeiramente
“um” é o primeiro, o criador, o que sustenta tudo o que cria, não havendo nada que
esteja fora de seu sustento e de seu poder, caso contrário, se perde e passa.
Dessa maneira, posto que ficou claro o que queríamos evidenciar com respeito à
discriminação das unidades para que se manifestasse o verdadeiramente “um” – o
dispensador, o criador, o poderoso, o mantenedor – e aquelas unidades em sentido
figurado – refiro-me pelo que se adquire do verdadeiramente “um”, excelso, acima do
que lhe atribuem os desviados.
Que finalizemos, pois, esta parte, seguindo com o que naturalmente se segue,
com o sustentáculo daquele que é dotado da plenitude do poder, da perfeição da força e
da profusão da generosidade.
Fim do primeiro segmento do livro de Ya‘qūb bin ’Ishāq Alkindī.
Louvor ao senhor dos mundos e bençãos a Muhammad, o profeta, e a toda sua família.
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ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ
ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻭﱃ

ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﻫﻮ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻠﻨﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺑﺄﻱ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﻮﻻﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﳊﻖ ،ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﺎﺯ ﻻ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻟﻨﻘﺪﻡ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻓﻨﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑ ،ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ،ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ
ﻼ ﺑﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺻﻐﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻗﻮ ﹰﻻ ﻣﺮﺳ ﹰ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻬﻨﺎﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﺓ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﺠﺒﻞ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺟﺒﻞ ﺁﺧﺮ
ﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﺎ ﻻ ﺎﻳﺔ ﻟﻪ
ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺮﺳ ﹰ
ﻭﺟﻮﺩ ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺑﺘﺔ .ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻗﻮ ﹰﻻ
ﻼ .ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻟﻴﺲ ﻻ ﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺮﺳ ﹰ
ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮﺳﻼﹰ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﲑﺍﹰ ،ﺇﺫ ﺁﺧﺮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ .ﻓﺈﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﺷﻲﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ .ﻓﺈﺫﻥ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﻻ ﺿﻌﻒ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﻭﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﺜﲏ ﻛﻤﻴﺘﻪ ،ﻭﺗﺜﻨﻴﺔ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﻓﺈﺫﻥ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ .ﻓﺈﺫﻥ ﻟﻠﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺿﻌﻒ ،ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻛﻞ ﻟﺬﻱ ﺍﻟﻀﻌﻒ ،ﻭﺫﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻧﺼﻒ
ﻟﻠﻀﻌﻒ ،ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻜﻞ ،ﻓﺬﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻀﻌﻒ .ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻛﻞ ،ﻭﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ
ﺟﺰﺀ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻪ
ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﳏﺎﻝ ﺑﺸﻊ :ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺰﺀ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮﺽ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺷﺪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻭﺑﺸﺎﻋﺔ .ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻜﻞ
ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ .ﻓﺈﻥ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ.
ﻭﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺷﻲﺀ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻻ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮﺳﻞ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻼ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ
ﻋﻈﻴﻢ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺇﺫ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﺇﻻ ﻣﺮﺳ ﹰ
ﻻ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻫﻮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﺎﳌﺮﺳﻞ
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ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﲰﺎﻥ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﻥ ﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ .ﺇﺫﻥ ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻲﺀ
ﻻ ﺷﻲﺀ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﺔ.
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺗﺒﲔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﲑﹰﺍ ﻣﺮﺳﻼﹰ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ .ﻭﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ﻳﻘﺎﻻﻥ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺔ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑ ﻓﻴﻘﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺧﺎﺻﺎﻥ ﳍﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ .ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﺎﻻﻥ
ﻼ .ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻗﻮ ﹰﻻ ﻣﺮﺳ ﹰ
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻓﺈﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻼ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺼﲑ ،ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻗﻮ ﹰﻻ ﻣﺮﺳ ﹰ
ﻼ .ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﺛﻨﲔ ،ﻭﻛﻞ ﻋﺪﺩ ﻏﲑ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ،
ﻧﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺮﺳ ﹰ
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺃﻗﻞ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ .ﻓﺎﻻﺛﻨﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻛﺜﲑ ،ﺇﺫ ﻻ ﻋﺪﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﺍﹰ ،ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻇﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺎﺩﻕ ،ﻷﻧﺎ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩ ﻧﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺤﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻨﺎﻋﺔ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﺟﺪﹰﺍ .ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺎ ،ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﻭﺗﻠﺰﻣﻪ؛ ﺃﻋﲏ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺎﻭ ،ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻭ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭﺣﺎﺩ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﻛﱪ ،ﺃﻭ ﺑﻌﺪ
ﺑﻌﻀﻪ .ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﻛﱪ ﺑﻌﺾ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ،ﻓﺎﻧﻘﺴﺎﻣﻪ ﺃﻳﺲ ﻟﻴﺲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﻥ ﻋﺪﺩﹰﺍ.
ﻭﻻ ﻧﺬﻫﱭ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻭﺍﺣﺪ ،ﺇﱃ ﻫﻴﻮﱃ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻓﺼﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻻ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ .ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ ﻻ ﻋﺪﺩ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ :ﲬﺴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺱ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺱ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ
ﺑﺎﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺪﺩ ﻻ ﻫﻴﻮﱃ ﻟﻪ؛ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳍﻴﻮﱃ ﰲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺱ .ﻓﻼ ﻧﺬﻫﱭ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺯﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺑﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺘﺔ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﺍﹰ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻜﻤﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺃﻋﲏ
ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﲢﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﲢﺖ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﻭﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ،ﺇﳕﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺎ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻻﺳﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﺩ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﺑﻞ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻻﺳﻢ.
ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺐ ،ﻭﺍﳌﱪﺋﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﺀ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻦ ﺻﺎﺩﻗﺎﹰ ،ﺃﻋﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻟﺰﻣﺘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ
ﻣﺴﺎﻭ ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻭ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ ﺁﺣﺎﺩ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻪ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ .ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،
ﻓﻬﻮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﻋﺪﺩ ،ﺃﻋﲏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﲰ ﻰ ﻣﺴﺎﻭﻳﹰﺎ ﻟﻪ ،ﻭﲰﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ،ﻭﲰﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ
ﺛﻼﺛﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺴﺎﻭ ﳍﺎ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺪﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ﻻ ﳚﺐ ﰲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ ﳚﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻣﺴﺎﻭ ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻭ ،ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﺪﺩ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻣﺜﻠﻪ ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺎﻻﺛﻨﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﻻ ﻋﺪﺩ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻋﺪﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ.
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ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺎﻭ ،ﻭﻫﻮ ﺍﺛﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ،ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻭ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﺍﹰ ،ﺃﻭ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻭ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻻ ﻣﺴﺎﻭ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻋﲏ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ
ﺫﻟﻚ .ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﻤﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﲢﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ .ﻓﺈﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﻳﺲ،
ﻓﺈﺫﻥ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﻻ ﳜﻠﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻻ ﻋﺪﺩﺍﹰ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﺍﹰ ،ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﻭﺟﺎﹰ ،ﻭﺇﻣﺎ ﻓﺮﺩﹰﺍ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﹰﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﲔ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻘﺴﻢ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ.
ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺁﺣﺎﺩ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺁﺣﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺁﺣﺎﺩ ،ﻓﻬﻮ ﺁﺣﺎﺩ ﻻ ﺁﺣﺎﺩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﹰﺎ.
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺯﻭﺟﹰﺎ ﻓﻬﻮ ﻓﺮﺩ .ﻭﺍﻟﻔﺮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻞ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺎﺕ .ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺇﺫﻥ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻻ ﻣﻨﻘﺴﻢ ،ﻭﺁﺣﺎﺩ ﻻ ﺁﺣﺎﺩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ .ﻓﺈﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﹰﺍ .ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺒﲔ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﺩ .ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳛﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺑﻘﺴﻤﲔ .ﻓﺈﻥ ﻗﺴﻤﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻲ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺎﺕ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﹰﺍ.
ﻓﺈﺫ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﺩ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺇﺫﻥ :ﺇﻥ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲎ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻛﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻼﻣﻬﻦ ﻓﻐﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺻﻮﺕ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻊ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺻﻮﺕ ﻃﺒﺎﻋﻲ ﻻ
ﻣﺆﻟﻒ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﺆﻟﻔﹰﺎ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪﺩ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ ﺭﻛﻦ ﺭﻛﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﻛﻨﹰﺎ ﳌﺎ ﺭﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﺭﻛﻨﻪ ﺭﻛﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﱵ
ﻧﻘﺮ ﺑﺄﺎ ﺃﻋﺪﺍﺩ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩﹰﺍ.
ﻭﻗﺪ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺭﻛﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ،ﻭﺍﻻﺛﻨﲔ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺇﺫ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﻥ ،ﻓﻨﻈﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻹﺫ
ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ  -ﻭﳘﺎ ﻋﺪﺩ  -ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﺩ ،ﻭﻫﻮ ﺭﻛﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻦ ﻏﲑ ﺻﺎﺩﻕ ،ﻷﻥ
ﺍﻻﺛﻨﲔ ،ﻭﺇﻥ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻓﻠﻪ ﺭﻛﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﻛﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺭﻛﻦ،
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻣﺮﻛﺐ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺴﻴﻂ .ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﻓﻠﻴﺲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﺭﻛﻨﻪ  -ﺃﻋﲏ ﺑﺒﺴﻴﻂ ﻻ ﻣﺮﻛﺒﹰﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ  -ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ .ﻭﻟﻜﻦ
ﻗﺪ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳉﻮﻫﺮ ﺍﳌﺮﻛﺐ ،ﺃﻋﲏ ﺍﳉﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﻄﲔ،
ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺛﻼﺛﺔ :ﺑﺴﻴﻄﺎﻥ :ﳘﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻣﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺃﻋﲏ ﺍﳉﺴﻢ.
ﻓﻨﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻘﺮ ﺑﻪ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻘﺮ ﺑﻪ
ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺴﻴﻂ .ﻭﻫﺬﺍ ﻇﻦ ﻏﲑ ﺻﺎﺩﻕ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻜﺲ .ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﱵ
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ﻳﺮﻛﺐ ﺍﳉﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .ﻓﻌﺮﺽ ﻟﻠﺠﺴﻢ  -ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ  -ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮ ،ﺇﺫ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻫﻮ ﺑﻄﺒﺎﻋﻪ ﺟﺴﻢ ﺃﻋﲏ ﻣﺮﻛﺒﹰﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ،ﻭﱂ
ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻭﻟﻠﺒﻌﺪ  -ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺻﻮﺭﺓ  -ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺴﻤﺎﹰ ،ﺇﺫ ﻛﺎﻥ
ﺍﳌﻜﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺴﻤﹰﺎ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻷﻧﻪ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﺩﺍﹰ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩ ﻓﻬﻮ ﺁﺣﺎﺩ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﺴﻢ  -ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ  -ﻓﻬﻮ ﺟﻮﺍﻫﺮ  -ﻭﳛﻖ ﺇﺫﻥ
ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻻ ﺷﻲﺀ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ
ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ،ﻛﺎﳊﻲ ﰲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ،ﻭﺍﳉﻮﻫﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ،ﺃﻋﲏ ﺃﲰﺎﺀﻫﺎ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ .ﻓﺈﺫﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻻ ﻋﺪﺩ ﺑﺘﺔ.
ﻓﺈﺫ ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﺩ ،ﻓﺎﳊﺪ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﳏﻴﻂ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻋﲏ ﺃﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺎﺕ ،ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺎﺕ ،ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺎﺕ .ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﻭﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺮﺩ ﺑﻄﺒﺎﻋﻪ،
ﻼ .ﻓﺈﺫﻥ ﺇﳕﺎ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈﺫﻥ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ
ﻭﱂ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻏﲑﻩ ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻄﺒﺎﻋﻪ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻗﻠﻴﻞ ﺇﺫ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ .ﻓﺈﺫﻥ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ .ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻫﻢ ﻃﺒﻌﻪ ،ﻓﻬﻮ
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻓﻬﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﻳﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﳌﺮﻛﺐ ﺫﻭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ،ﻓﻬﻮ ﻛﻞ ﻷﺟﺰﺍﺋﻪ،
ﻼ ﺑﻄﺒﺎﻋﻪ.
ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻼ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑ ،ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ،ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺮﺳ ﹰ
ﻳﻀﺎﻑ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﺴﻪ ،ﻛﺎﻟﻌﻈﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺴﻤﹰﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﺎﻑ
ﺇﱃ ﺟﺴﻢ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺇﱃ ﺳﻄﺢ ،ﻭﻻ ﺇﱃ ﺧﻂ ،ﻭﻻ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻭﻻ ﺇﱃ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻭﻻ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ،ﻭﻻ ﺇﱃ ﻗﻮﻝ .ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺟﺴﻢ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ،ﺃﻭ ﺧﻂ ،ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ،ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ.
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﻻ ﺃﺻﻐﺮ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻨﺴﻪ ﻗﻮ ﹰﻻ ﺻﺎﺩﻗﹰﺎ .ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ
ﺳﻄﺢ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻂ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ .ﻭﻻ ﺧﻂ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻂ .ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ،ﺑﻞ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ .ﻭﻻ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ .ﻭﻻ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ،
ﺑﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ .ﻭﻻ ﻗﻮﻝ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻈﺎﻡ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻗﻮ ﹰﻻ
ﺻﺎﺩﻗﹰﺎ :ﺟﺴﻢ ﺃﻃﻮﻝ ﺃﻭ ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ﺃﻭ ﺧﻂ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ،ﻭﺇﻥ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻣﺎ
ﺃﻃﻮﻝ ﺃﻭ ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ﺃﻭ ﺧﻂ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻇﻦ ﻛﺎﺫﺏ ،ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻇﻦ ﺃﻥ ﻃﻮﻝ ﺟﺮﻡ ﺃﻃﻮﻝ ﺃﻭ
ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﺳﻄﺢ ﺃﻭ ﺧﻂ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻃﻮﻝ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ،
ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺧﻂ ،ﻓﺈﺫﻥ ﺇﳕﺎ ﻧﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺟﺮﻣﹰﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﺃﻭ ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ﺃﻭ ﺳﻄﺢ ﺃﻭ ﺧﻂ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ
ﺃﻥ ﺧﻂ ﻫﺬﺍ ﺃﻃﻞ ﻣﻦ ﺧﻂ ﻫﺬﺍ .ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ.
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ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ،ﻓﻸﻧﻪ ﻻ ﺧﻂ ﻟﻠﺰﻣﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮﺭﹰﺍ ﺗﺎﻣﺎﹰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺟﺮﻡ ﺃﻃﻮﻝ ﻭﺃﻗﺼﺮ
ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ .ﻓﺒﲔ ﺃﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﳌﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﺇﻻ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﰲ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻱ ﰲ ﺟﺰﻡ
ﻓﻘﻂ ،ﺃﻭ ﺳﻄﺢ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻘﻂ.
ﻓﺄﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﺼﺮ ﺑﺬﺍﺗﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻘﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ.
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻃﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﻝ :ﻗﻮﻝ ﻃﻮﻳﻞ ،ﺃﻱ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻳﻞ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ
ﳛﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﳌﻘﺼﺮ ﺑﺬﺍﺗﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﺎﻻﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎﻻﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻋﲏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻗﻮ ﹰﻻ ﺻﺎﺩﻗﹰﺎ :ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ،ﻭﻻ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ،ﺑﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺜﺮ
ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ،ﻭﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ.
ﻼ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳎﺎﻧﺴﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺟﻨﺲ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺑ ﹰ
ﳎﺎﻧﺴﻪ ،ﻓﺄﻗﻮﻝ :ﻻ ﺟﻨﺲ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ .ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺄﺯﱄ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺯﱄ ﻻ ﺟﻨﺲ ﻟﻪ،
ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺃﺯﱄ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﺑﺘﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺃﺑﺪﺍﹰ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ .ﻓﺈﺫ ﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻫﻴﻮﱃ ﻟﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺎ ،ﻭﻻ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺆﺗﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﲟﺎ ﺃﻟﻒ
ﻣﻨﻪ .ﻭﻻ ﻫﻮ ﻛﻤﻴﺔ ﺑﺘﺔ ،ﻭﻻ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻨﻘﺴﻢ ،ﻷﻥ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﻱ ﻛﻤﻴﺔ ﻳﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ .ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻣﻨﻘﺴﻢ ،ﻭﺍﳌﻨﻘﺴﻢ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﺎ .ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻻﺕ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻭﺍﳉﺰﺀ
ﻭﺍﳉﻤﻴﻊ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ.
ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ،ﺃﻋﲏ ﺍﳉﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻫﻴﻮﱃ ﻣﺼﻮﺭﺓ ،ﺇﺫ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ
ﻣﻜﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺭﺑﻮ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ،ﺃﻭ ﻛﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ .ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ﻷﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻛﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﺴﻢ.
ﻓﺎﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ :ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻜﺜﺮ ،ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﻴﺔ
ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﰊ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺎﻳﺔ ﺍﳉﺮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻣﻨﻘﺴﻤﹰﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﲝﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﲨﻴﻌﹰﺎ .ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ،ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ .ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ؛
ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﺘﻮﺣﺪﺓ .ﻷﻥ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ .ﻭﺟﺰﺅﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺇﺫ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﻄﻠﻖ .ﻓﺈﺫﻥ  -ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ  -ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﻻ ﺣﺮﻛﺔ.
ﻭﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺑﺎﳊﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﹰﺍ ﰲ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩﹰﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ،ﻭﺇﻣﺎ ﰲ ﻟﻔﻈﻨﺎ ﺃﻭ
ﺧﻄﻮﻃﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩﹰﺍ ﻋﺮﺿﻴﺎﹰ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ :ﺃﻋﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﱃ
ﺑﻌﺾ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺇﱃ ﺳﺮﻭﺭ ﻭﻏﻠﻰ ﺁﻻﻡ ﻛﺎﻟﻐﻀﺐ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﳊﺰﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻛﺬﻟﻚ .ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺣﺪﺓ ﺇﺫ ﻟﻜﻞ ﻛﺜﺮﺓ ﻭﻛﻞ ﺟﺰﺀ ،ﺇﺫ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻬﻲ
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ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻭﻣﺘﻮﺣﺪﺓ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﻻ ﻧﻔﺲ .ﻭﻷﻥ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ
ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻞ  -ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ،ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ ،ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﳏﺴﻮﺳﺔ ،ﺃﻋﲏ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺃﺳﺎﻣﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ  -ﻓﺈﺫﺍ ﺍﲢﺪﺕ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺎ .ﻭﻗﺒﻞ ﺍﲢﺎﺩﻫﺎ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻫﻮ ﻛﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﻓﺈﳕﺎ
ﳜﺮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺎﻗﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺃﻋﲏ ﻣﺘﺤﺪﺓ ﺎ ،ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﺟﻨﺎﺳﻬﺎ ،ﺃﻋﲏ ﻛﻠﻴﺎﺎ .ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻴﺎﺕ
ﺃﻋﻴﺎﺎ ،ﻓﺈﺎ ﺑﺎﲢﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﺎﻗﻠﺔ ،ﺃﻱ ﳍﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﳍﺎ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ .ﻓﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺇﺫ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﻫﻲ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ .ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ .ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﺘﻜﺜﺮ .ﻭﻗﺪ
ﻧﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺘﻜﺜﺮ .ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺣﺪ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﺎ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ .ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﲝﻖ ﻻ ﻋﻘﻞ.
ﻭﺇﺫ ﰲ ﺃﻟﻔﺎﻇﻨﺎ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺔ ﻛﺎﻟﺸﻔﺮﺓ ﻭﺍﳌﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﻓﺔ ﺣﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺬﺑﺢ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻤﺘﺮﺍﺩﻓﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ
ﺍﳌﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻷﻥ ﻋﻨﺼﺮﻩ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻩ ﻣﺘﻜﺜﺮ .ﻓﺈﻥ ﺣﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﳌﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﲔ ﻣﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ.
ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ .ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﻻ ﺃﲰﺎﺀ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺔ.
ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﺫ ﰲ ﺃﻟﻔﺎﻇﻨﺎ ﺍﳌﺸﺘﺒﻬﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻛﺎﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻛﻠﺒﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻛﻠﺒﺎﹰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻱ ﻛﻠﺐ .ﻭﻋﻨﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﻟﻜﻮﻛﺐ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺘﺒﻬﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﻲﺀ ﻋﻠﺔ ﻟﺸﻲﺀ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ .ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﻛﺎﳌﺨﻄﻮﻁ ،ﻭﺍﳌﻠﻔﻮﻅ ،ﻭﺍﳌﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻨﱮﺀ ﻋﻦ
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ،ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻨﱮﺀ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ .ﻭﺍﳌﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻨﱮﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ .ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺬﻩ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻔﻲ ﺫﺍﺎ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ،
ﻭﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﰲ ﺍﳋﻂ .ﻭﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺫﺍﺎ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﺍﻟﻌﲔ ﰲ
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺍﳋﻂ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ .ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ
ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻻﺳﻢ.
ﻭﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﱵ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺑﻐﲑﻳﺔ ﻣﺎ ،ﺇﻣﺎ ﻓﻌﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﺃﻭ ﻏﲑ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ،ﻛﺎﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻋﲏ ﺧﺸﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺍﳌﺜﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ .ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ،ﺇﺫ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻣﺘﻜﺜﺮ
ﻣﺘﺠﺰﺀ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ .ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻟﻼﰐ ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺃﻋﲏ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﳌﺜﻞ ﻛﺜﲑﺓ .ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻠﺤﻘﻬﺎ
ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍﹰ ،ﻛﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻜﻮﻥ ،ﺇﺫ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻛﻮﻥ ﻵﺧﺮ .ﻓﺈﻧﻪ
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ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ .ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺜﻞ .ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ
ﻛﺎﻟﺮﺑﻮ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﰊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻀﻤﺮ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺭﺑﻮ ﻟﻪ ﺿﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ .ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺮﺍﰊ ﺍﻟﻀﺎﻣﺮ،
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﰊ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﺮ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ .ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﺜﻞ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﺮﺑﻮ
ﻭﺍﻟﻀﻤﺮ.
ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ .ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ .ﺃﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻓﻜﺎﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻟﺼﻼﺑﺘﻪ ،ﻛﺤﺠﺮ ﺍﳌﺎﺱ ﺃﻋﲏ ﺃﻧﻪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻋﺴﺮ .ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺫﻭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍﹰ ،ﺇﺫ ﻫﻮ
ﺟﺴﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻜﺜﺮ .ﺃﻭ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﺼﻐﺮ ﺟﺪﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﲰﺔ ﻓﺈﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﺁﻟﺔ ﺗﻘﺴﻤﻪ.
ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻷﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎ ،ﺇﺫﺍ ﳊﻘﻪ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻜﺜﺮ.
ﻼ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ،ﱂ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﻪ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻔﺼﻮﻝ ﻣﻨﻪ
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ ﻓﺼﻞ ﺗﻔﺼﻴ ﹰ
ﳛﺘﻤﻞ ﺣﺪﻩ ﻭﺍﲰﻪ ﻛﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻈﺎﻡ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ،ﺃﻋﲏ ﺍﳉﺮﻡ ﻭﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﺍﳋﻂ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ .ﻓﺈﻥ ﻣﻔﺼﻮﻝ
ﺍﳉﺮﻡ ﺟﺮﻡ ،ﻭﻣﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺳﻄﺢ ،ﻭﻣﻔﺼﻮﻝ ﺍﳋﻂ ﺣﻂ ،ﻭﻣﻔﺼﻮﻝ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻭﻣﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ،ﻓﻬﺬﻩ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻻ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻧﻮﻋﻬﺎ .ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﲑ
ﻗﺒﻮ ﹰﻻ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﻪ.
ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺮﻡ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺎﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺖ ،ﻭﺍﻟﺴﻄﺢ ﺑﺒﻌﺪﻳﻪ ﻭﺎﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺭﺑﻊ ،ﻭﺍﳋﻂ ﺑﺒﻌﺪﻩ
ﻭﺎﻳﺘﻴﻪ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻵﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺗﻪ ﻛﺤﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ
ﺍﳋﻂ .ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ،ﺃﻱ ﻛﻞ ﻣﻔﺼﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﳏﺘﻤﻞ ﺣﺪﹰﺍ ﻭﺍﲰﹰﺎ
ﻼ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ .ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﻗﺴﻢ
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺃﻱ ﻛﻞ ﻗﺎﺑ ﹰ
ﺑﻄﻠﺖ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻛﻤﺤﻤﺪ ﻭﺳﻌﻴﺪ .ﻭﻛﺎﻟﻔﺮﺱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻛﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﻝ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺫﻱ ﻣﺜﺎﻝ ،ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻲ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ،ﺃﻭ ﺟﻨﺲ ،ﺃﻭ ﻓﺼﻞ ،ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺃﻭ
ﻋﺮﺽ ﻋﺎﻡ .ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﻗﺴﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ .ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﳌﺎ ﺭﻛﺐ ﻣﻨﻪ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ .ﻭﻫﺬﻩ ﲨﻴﻌﹰﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺃﻳﻀﹰﺎ.
ﻼ .ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﺼ ﹰ
ﻧﻮﻋﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﺼﻞ ،ﻭﻻ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ،ﻭﻻ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻛﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺃﻋﲏ
ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﻭﺎﻳﺎﺕ ﻓﻬﻮ ﺷﻲﺀ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻻ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻭﻻ ﻣﻨﻔﺼﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺪﻫﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻣﻜﻴﺎﻝ ﻛﻠﻬﺎ .ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﺈﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﲟﺘﺼﻠﺔ ،ﻭﻻ ﻭﺿﻊ ﻟﻠﻌﻠﻞ ﺍﻟﱵ ﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻻ ﻣﻨﻘﺴﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻴﺎﻝ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﺟﺰﺀ ﻟﻪ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﻻ ﻣﺜﻞ ﻏﲑﻩ ،ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ :ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﻪ ﻭﺿﻊ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ
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ﻻ ﺁﺧﺮ ﳍﺎ ،ﻷﺎ ﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻻ ﺑﻌﺪ .ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻜﺜﺮﺓ ﲝﺎﻣﻼﺎ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﺍﻵﰐ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳍﻤﺎ.
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺭﻃﻞ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻃﻞ
ﻼ ﻟﺮﻃﻞ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺧﻂ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﺷﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﹰﺎ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺷﻲﺀ ،ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺮﻃﻞ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻚ ﻛ ﹰ
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﻁ ،ﺇﺫ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺍﳊﺪ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﻛﺎﻣﻞ .ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺑﺘﻔﻀﻠﻪ ﺃﻳﻀﹰﺎ .ﻭﺃﺣﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﹰﺎ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﺗﻮﺣﺪﹰﺍ.
ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﳑﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﻓﻜﻨﻮﻉ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺔ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻘﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﳋﻄﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻘﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻓﺒﺎﻗﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﻫﻦ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻣﺎ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ
ﻗﺴﻤﺔ ﺃﻭﱃ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﺣﻴﺰﳘﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﳉﻨﺲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻷﻭﻝ .ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ .ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﳉﻨﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ
ﺣﺪ ﳏﻤﻮﳍﺎ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻋﲏ ﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ
ﻛﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺐ .ﻭﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ،ﰒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﰒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﳉﻨﺲ ،ﰒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻳﺘﺒﻊ ﺃﻭﺍﺧﺮﻫﺎ ﺃﻭﺍﺋﻠﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﺃﻭﺍﺋﻠﻬﺎ ﺃﻭﺍﺧﺮﻫﺎ ﺃﻋﲏ ﺃﻥ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﺎﳉﻨﺲ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ
ﺑﺎﳉﻨﺲ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﳉﻨﺲ ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﺎﳉﻨﺲ
ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ.
ﻓﺒﲔ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ .ﻓﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﺇﺫﻥ ﺗﻘﺎﻝ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ .ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻛﺜﲑ ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻬﻲ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻭﻷﻥ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻟﻠﺼﻮﺭ ،ﺃﻭ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ ،ﺃﻭ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﺑﲔ ﺃﻥ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺗﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .ﻓﺎﳍﻮﻳﺔ ﺗﻘﺎﻝ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻘﻮﻻﺕ ﻭﻻ ﻋﻨﺼﺮ ،ﻭﻻ ﺟﻨﺲ ،ﻭﻻ ﻧﻮﻉ ،ﻭﻻ ﺷﺨﺺ ،ﻭﻻ
ﻓﺼﻞ ،ﻭﻻ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻻ ﻋﺮﺽ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺣﺮﻛﺔ ،ﻭﻻ ﻧﻔﺲ ،ﻭﻻ ﻋﻘﻞ ،ﻭﻻ ﻛﻞ ،ﻭﻻ ﺟﺰﺀ ،ﻭﻻ ﲨﻴﻊ ،ﻭﻻ
ﺑﻌﺾ ،ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻣﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺳﻞ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ؛ ﻭﻻ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻛﺜﲑ ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﳑﺎ
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎ .ﻭﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﺎ ﳛﻠﻖ ﻣﺴﺎﻣﺘﻬﺎ.
ﻭﺇﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻟﻪ ،ﺃﻋﲏ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺷﺪ ﺗﻜﺜﺮﺍﹰ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺇﺫﻥ ﻻ
ﺫﻭ ﻫﻴﻮﱃ ﻭﻻ ﺫﻭ ﺻﻮﺭﺓ ،ﻭﻻ ﺫﻭ ﻛﻤﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺫﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺫﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﻭﻻ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﳌﻌﻘﻮﻻﺕ؛ ﻭﻻ ﺫﻭ ﺟﻨﺲ ،ﻭﻻ ﺫﻭ ﻓﺼﻞ ،ﻭﻻ ﺫﻭ ﺷﺨﺺ ،ﻭﻻ ﺫﻭ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻻ ﺫﻭ ﻋﺮﺽ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻻ ﻣﺘﺤﺮﻙ
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ﻭﻻ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺸﻲﺀ ﳑﺎ ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ .ﻓﻬﻮ ﺇﺫﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﳏﺾ .ﺃﻋﲏ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ
ﻭﺣﺪﺓ .ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻏﲑﻩ ﻓﻤﺘﻜﺜﺮ .ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﺇﺫ ﻫﻲ ﻋﺮﺽ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ،ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ .ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﺑﺘﺔ ﲜﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ،ﻭﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﲑﻩ ،ﻭﻻ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻭﻻ ﺣﺎﻣﻞ ﻭﻻ ﳏﻤﻮﻝ ،ﻭﻻ ﻛﻞ ﻭﻻ
ﺟﺰﺀ ،ﻭﻻ ﻟﻠﺠﻮﻫﺮ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﺮﺽ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺜﺮ ﺑﺘﺔ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻏﲑﻩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻤﻌﺮﺿﻪ ﻓﻴﻪ
ﻏﲑﻩ ،ﺇﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺮﺽ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﻼ ﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻓﺄﻭﻝ
ﻋﻠﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺣﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻔﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻔﻴﺪﺍﺕ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻼ ﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺀ.
ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺣﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻮﻝ .ﻭﻛﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻠﻮﻝ ،ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﺎﺯ ﻻ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻻﺕ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺇﳕﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺇﱃ ﻏﲑ
ﻫﻮﻳﺔ ،ﺃﻋﲏ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻫﻮ ﻛﺜﲑ ﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺳﻞ ،ﺃﻋﲏ ﻣﺮﺳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺘﻜﺜﺮ ﺑﺘﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﲑ ﻫﻮﻳﺘﻪ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﶈﺴﻮﺳﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﶈﺴﻮﺳﺎﺕ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ
ﻣﻌﹰﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺃﺛﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺎﺭﺿﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻭﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﲨﺎﻋﺔ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺎﺕ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍﹰ ،ﻓﺒﺎﺿﻄﺮﺍﺭ ﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺑﺘﺔ.
ﻓﺈﺫﻥ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻮ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ .ﻓﺈﺫﻥ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻫﻮ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ .ﻓﺈﺫﻥ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻫﻮ ﻮﻱ ﻛﻞ ﳏﺴﻮﺱ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ
ﺍﶈﺴﻮﺱ ،ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﻳﻬﻮﻱ ﻮﻳﺔ ﺇﻳﺎﻫﺎ.
ﻓﺈﺫﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ،ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻔﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻔﻴﺪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻮﻱ
ﻣﺒﺪﻉ .ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻓﻌﻠﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﳊﺮﻛﺔ ،ﺃﻋﲏ ﺍﶈﺮﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﺮﻛﺔ .ﺃﻋﲏ ﺍﶈﺮﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺇﺫ ﻫﻮ ﻋﻠﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻬﻮﻱ
ﺃﻱ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ  -ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻬﻮﻳﺎﺕ .ﻓﺈﺫﻥ ﻻ ﻫﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﻭﺗﻮﺣﺪﻫﺎ ﻫﻮ ﻮﻳﻬﺎ.
ﻓﺒﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﻜﻞ ،ﻟﻮ ﻓﺎﺭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﺎﺩﺕ ﻭﺩﺑﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻣﻌﹰﺎ ﺑﻼ ﺯﻣﺎﻥ.
ﻓﺎﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺍﳌﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﻉ ،ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺇﻣﺴﺎﻛﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ ،ﺇﻻ ﻋﺎﺩ
ﻭﺩﺑﺮ.
ﻓﺈﺫﻥ ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻧﺎ ﺇﻳﻀﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺍﺕ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ،ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺍﳌﺒﺪﻉ ،ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﳌﻤﺴﻚ ،ﻭﻣﺎ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺍﺕ ﺑﺎﺎﺯ ،ﺃﻋﲏ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﻖ ﺟﻞ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻠﺤﺪﻳﻦ ،ﻓﻠﻨﻜﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ،ﻭﻟﻨﺘﻠﻪ ﲟﺎ
ﻳﺘﻠﻮ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻮﹰﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ،ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺍﳉﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ.
ﰎ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﺻﻠﻮﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺁﻟﻪ ﺃﲨﻌﲔ.
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i

O termo usado na passagem é

ﻼ
 ﻣﺮﺳ ﹰ/ marsilan que tem aqui o sentido de “solto, livre”. O termo não

é de uso corrente no vocabulário filosófico árabe, mas indica aquilo que está sem vínculo,
incondicionado, absoluto, que existiria desvinculado de qualquer outra realidade. O contraste se dá pelo
uso de

 /

’iÅafā , termo que vem a seguir, traduzindo “relação”. Esse termo traduziu uma das dez

categorias indicadas por Aristóteles. Aqui, ganha o sentido daquilo que só pode ser definido mediante
uma necessária relação de vínculo com um outro.
ii
Isto é, o um e o dois.
iii
Ou seja, aquele que adquiriu certa forma.
iv

Na passagem, 

/ jism traduziu-se por corpo [orgânico] e م

/ jiram por corpo [sólido].

v

No sentido da enteléquia. Transformação em sentido absoluto da substância, numa outra substância.
Trata-se da faculdade de cogitação e não propriamente da intelecção.
vii
ن////////العي
viii
Isto é, pela matéria-prima.
ix
Ou seja, à potencialidade de vir-a-ser numa determinada porção de matéria, uma forma qualquer.
vi

x

  א אوذא لfoi entendido por Guerrero como sendo aquel que busca los pastos suelto o trabado

(p.83), na medida em que os dois termos significam respectivamente “aquele que está solto” e “aquele
que está arreado”. Aqui, acompanhamos Rashed (p.90) entendendo tratar-se de nomes próprios a dois
cavalos específicos.

xi

  ل/ mitāl, entendida por forma intelectual no sentido platônico.

xii
xiii
xiv

Entendido como sendo comuns ao ponto e à linha simultaneamente.
Subentende-se tratar do segundo modo anunciado logo acima.
Medida de peso.
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