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 أقسام القديم والحادث

 
 الّسؤال: كم هي أقسام القديم والحادث؟ 

 
الجوووا : ىوورض الووم الحكموواء والف سووفم أّن القوودم عمووا قسوومىن: قوودم  ا ووّي وقوودم  مووا ّي   

والحوودوث أيضوواى عمووا قسوومىن: حوودوث  ا ووّي وحوودوث  مووا ّي   القووديم الووّ ا ّي هووو وجووود لووم  سوواق  
  عّموومو والقووديم الّ مووا ّي   أّول لوو و والحووادث الّ مووا ّي لوو  أّول وآ وورو عّموومو والحووادث الووّ ا ّي سوواق 

ألّن وجود كّل شيء مون األشوياء ى وّقول عموا عمول أرلوة: عّموم  اعمّيوم وعّموم مادّيوم وعّموم  وورّ م 
وعّمم غائّيمو مث ى ه ه األر كم لها  ا ة وهو الّ جارو ولها ماّدة وهي ال ش و ولهوا  وورة وهوي 

و وعّم هووا الئائّيووم هووي الجمووو  عمىهوواو ك اى  األر كووم هوو ه حووادث  ا ووّي ألّ هووا مسووبوقم االلّمووم األر كووم
ووجودهوا مشووروا االلّموم ويقولووون لهو ا حووادث  ا وّي وحووادث حقيقوّيو ك اى  هوو ا الىوون االّ سووام كلووا 

ام كلووا الّ ووا ة حووادث حقيقووّيو وحىووث أّن الجسووم مسوو مّد موون الووّروف وقووائم اووالّروف  الجسووم االّ سوو
ن كوان  الّروف حوادث  ا وّي والوّروف مسو ئن ع و و وهوو االّ سوام كلوا الجسوم قوديم  ا وّيو كالّشولا  وا 
م  ماى لمّشم  دائماى ولىن الّشم  قديمم وشلاعها حادثو ألّن وجود الّشلا  ى وّقل عما وجوود 

 الّشم و أّما وجود الّشم     ى وّقل عما الّشلا   هي الفائضم وهو الفيم 
 

والمسوللم الّثا يووم هوي أّن الوجووود واللوودم كمىهموا  سووبّي كضوا ّيو  مووو قىوول أّن شوىئاى وجوود موون  
اللووودم  موووي  المق وووود أّ ووو  وجووود مووون اللووودم المحوووم بووول كّن الحوووال القديموووم االّ سوووام كلوووا الحوووال 

حىووث أّن اللوودم المالمووك   ى ىووّون م وو  وجووودو ك  لووي  لوو  قابمّيووم لموجووودو الحاضوورة كا ووت عوودماىو 
 اإل سوان موجووود والجمواد أيضوواى موجوودو غىوور أّن الوجوود الجمووادّإ االّ سوام كلووا الوجوود اإل سووا ّي 
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عووودمو ألّ ووو  ع ووودما ى لووودم جسوووم اإل سوووان ي وووىر  رااووواى وجمووواداىو وحى موووا ى  قووول ال ّووورا  كلوووا عوووالم 
ن كان ل  وجود  وي مقامو   اإل سان ويحيا  لك الجسم المّىت ىوجد اإل سانو  الّ را  أإ الجماد وا 

ولىّ   االّ سام كلا اإل سان عدمو والمق ود أّن كمىهما موجود ولىّن وجود الّ را  والجماد االّ سوام 
ن كوان  كلا اإل سان عدم و  واءو ألّ و  ك ا ا لودم اإل سوان  وار  رااواى وجمواداىو ك اى  لوالم اإلمكوان وا 

موجوووداى ولىّ وو  االّ سووام كلووا وجووود الحووّك عوودم و  وواءو  اإل سووان وال ّوورا  ك همووا موجووود ولىوون أىوون 
وجود الجماد من وجود اإل سوانو  هوو االّ سوام كليو  عودمو وكو لك وجوود ال موك االّ سوام كلوا وجوود 

ن كان ل  وجوود ولىّ و  االّ سوام كلوا وجوود الحوّك عودمو  ومون هو ا ىّ ضون أّن الحّك عدم   الىون وا 
الىائ ووات ولووو أّ هووا موجووودة كّ  أّن وجودهووا االّ سووام كلووا الحووّك وكممووم   يل بوور عوودماىو هوو ا هووو 

ألّ   مبدأ الفويم وم  هواهو ولمحوّك أنا األلف والياء مل ا األّولّيم واآل رّ م لىممم  و حىث يقول 
ملوم ك  أّن الّشوم  دون  وور هوي  و م دائماى  مك وأشّلم شم  الحقيقم لم   ل كا ت سوااللم  

ّن األسوووماء والّ وووفات اإللهّيوووم  ق ضوووي وجوووود الىائ ووواتو والفووويم القوووديم   يمكووون أن  دىجوووورو وا 
 ى قالة ألّن ا قالاع  ى ا ي الىما ت اإللهّيم 

     
 


