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 يوسف شمعون السمعاني  ل نصوص مختارة 

 (وفق التسلسل الزمني )
 
 

 : القسم الثاني]من كتاب اإللهي ات[ لاألو  الكتاب 
 

 في علم اهلل:المقالة الخامسة عشر]عشرة[
 الفصل األو ل: في العلم

نيه إتصوير الشييء خبالف ما هو، كقولنا إذا تصويرنا االنسان العلم هو معرفٌة. واملعرفة إميا هي صادقٌة، و إميا كاذبٌة. فالكاذبة هي ما ت  
نسان وقلنا إنيه حيواٌن عادم النيطق؛ إلبرفع شيٍء عن شيٍء، كقولنا إذا نزعنا النيطق عن اأحدهما حيواٌن صاهٌل. والكذب على نوعني: 

نيه حيواٌن ناطٌق صاهل. وأميا املعرفة الصيادقة فهي إالنسان شيٍء على شيء ما ال حيتمل اتيفاقه، كقولنا إذا زدنا على حدِّ ا جبمعوالث اني 
برفع ما جيب أحدهما : اٌن ناطق. والصيدق على نوعني أيض  نيه حيواإتصوير الشييء على ما هو يف ذاته، كقولنا إذا تصويرنا االنسان ما ت  

إذا جريدنا النياطق عن  بتجريد شيٍء عن شيء، كقولناي والثانرفعه وجبمع ما جيب مجعه، كقولنا إني االنسان حيواٌن ناطٌق غري صاهل. 
ا يف ذاته مع اآلخر، فتصويرناه بعقلنا من غري أن نلتفت إىل اآلخر، كقولنا إني   احليوان يف االنسان. والتيجريد هو إذا كان شيٌء واحد 

لي عليه احليوان، ميكن أنيا نعقله من دون نيه يدلي حسب اللفظ على ما ال يدإنسان؛ فمن حيث إلالناطق هو واحٌد مع احليوان يف ا
احليوان. وميتاز التيجريد عن الكذب من طريق أني الكذب يوجب شيء ]شيئا [ لشيء ما ال جيب إجيابه، ويسلب شيء ]شيئا [عن شيٍء 

 .اب وال يسلب شيئ  يوج  ما ال جيوز سلبه. وأميا التجريد فال 

، . فالعلم اخلاصي  وعلمٌ  والعلم الصيادق على قسمني: علٌم خاصي عرف هبا الشيء بعليته،  ي   هو معرفٌة صادقٌة يقينييٌة واضحةٌ غري خاصي
ن. كما مري يف مدخل العلوم. وأميا العلم غري اخلاصي فيؤخذ بالداللة على أيية معرفٍة كانت، وينقسم إىل قسمني: علٌم يقيني، وعلٌم مظنو 

وأنيه ال ميكن أن ال يكون كذا. والعلم املظنون هو ما يقع التصديق به ألجل شهادة أحد فالعلم اليقيني هو اعتقاٌد بأني الشييء كذا، 
 العلماء القابلني الكذب والضيالل. وقد مري ذلك يف الفصل الثياين والثيالث من املقالة اخلامسة يف املنطق.

ن دون إجياٍب وسلب؛ وحكٌم، وهو تعقيل  شيٍء ، هو فعل العقل. وأفعال العقل ثالثة: تصويٌر، وهو تعقيل شيٍء ماوالعلم، عموم  
بإجياٍب أو سلب؛ وقياٌس، وهو استدالل شيٍء من شيٍء، كما مري يف مدخل املنطق. وقد يؤخذ العلم واملعرفة والتيصوير والتيعقيل مبعىن  

ق على كافية أفعال العقل. إالي أنيا قد استعملنا ل  ط  واحد. واألعمي يف هذه األلفاظ هو لفظ املعرفة والتيعقيل والتيصوير، ، ألني هذه األلفاظ ت  
 لفظ التيصوير للداللة على أويل فعل العقل.  
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 ،السمعاني يوسف شمعون
منشورات جامعة سييدة د الثاين، لبنان، ، إشراف وتقدمي أمني ألربت الرحياين، اجمللي ، الكتابان الثاني والثالث1708مخطوط من العام اإللهي ات، من كتاب 

 .407-405 ، ص2003الطبعة األوىل، ، مكتب األحباث واإلمناء، اللويزة
 

### 
 

 ليوسف السمعاني  الماروني   في الث الوث األقدس :لهي اتإلمن ا الكتاب الثاني
 

 في الت كل م بالث الوث األقدس :المقالة األولى
 في اسم الث الوث :الفصل األو ل

الثيالوث األقدس هو ثالثة أقانيم إهلييٍة يف طبيعٍة واحدة: آٌب وابٌن وروح القدس. الطبيعة ال تتمييز هذا اعتقاد املؤمنني أني املدلول باسم 
بن، عن األقانيم، واألقانيم تتمييز بعضها عن بعض متييزا  حقيقييا ، آٌب والٌد، وابٌن مولوٌد، وروح القدس منبثق أي صادٌر:"آٌب والد اال

واحٍد وعليٍة واحدة، والطيبيعة واحدٌة غري والدٍة وغري مولودٍة  دإٍ قدس منبثق من اآلب واالبن كمن مبلواالبن مولود من اآلب، والروح ا
آٌب إلٌه وابٌن إلٌه وروح القدس إلٌه، والالهوت هو واحٌد. ألني الهوت اآلب هو عني الهوت االبن، والهوت اآلب  3وغري منبثقٍة."

دس واالبن هو عني الهوت الروح القدس. آٌب أزيلٌّ وابٌن أزيلٌّ وروح القدس أزيلٌّ، واألزليية هي واحدٌة. آٌب حيٌّ وابٌن حيٌّ وروح الق
آٌب مريٌد وابٌن مريٌد وروح القدس مريٌد، واالرادة  .ب عاقٌل، وابن عاقٌل وروح القدس عاقٌل، والعقل هو واحدٌ  .حيٌّ، واحلياة واحدٌة 

هي واحدٌة. آٌب قادٌر وابٌن قادٌر والريوح القدس قادٌر، والقدرة هي واحدٌة. آٌب صاحٌل وابٌن صاحٌل وروح القدس صاحلٌ، والصيالح هو 
غري حمدوٍد وروح القدس غري حمدوٍد، وعدم احملدوديية هو واحٌد. آٌب كامٌل وابٌن كامٌل وروح القدس كامٌل،  واحٌد. آٌب غري حمدوٍد وابنٌ 

والكمال هو واحٌد. آٌب بسيٌط وابٌن بسيٌط وروح القدس بسيٌط ، والبساطة هي واحدٌة. آٌب سعيٌد وابٌن سعيٌد وروح القدس سعيٌد ، 
عادٌل  واليروح القدس عادٌل ، والعدل هو واحٌد. آٌب رحوٌم وابٌن رحوٌم  وروح القدس رحوٌم ،  والسعادة هي واحدٌة. آٌب عادٌل وابنٌ 

والرمحة هي واحدٌة. آٌب حكيٌم وابٌن حكيٌم  وروح القدس حكيٌم ، واحلكمة هي واحدٌة. آٌب خالٌق وابٌن خالٌق وروح القدس خالٌق، 
الربايا[ كليها وابٌن معتن فيها ]معنٍت هبا[ وروح القدس معتن فيها ]معنٍت هبا[، والعناية واخلالق هو واحٌد. آٌب معتن يف الربايا ]معنٍت ب

راذهلم وروح القدس  وابٌن وامسهم وروح القدس وامسهم، والوسم هو واحٌد. آٌب راذٌل األشرار وابنٌ  هي واحدٌة. آٌب واسٌم األبرار  
االبن، واالبن ليس هو  ٌس وروح القدس قديوٌس، والقداسة هي واحدٌة. اآلب ليس هوذل هو واحٌد. آٌب قديوٌس وابٌن قديو ري راذهلم، وال
وح االقدس هي ذات ري وذات االبن هي ذات اآلب، وذات ال. وذات اآلب هي ذات االبن، اا وال ابن  وح القدس ليس هو آب  ري اآلب، وال

 التيسبيح من اآلن وكلي أواٍن وإىل دهر الدياهرين، آمني.اآلب واالبن. آٌب وابٌن وروح القدس إلٌه واحٌد له اليسجود واجملد و 

. وهو أربعة أحرٍف منها حرٌف [Deus]اهلا، وبالعريبِّ الليه، وباليوناينِّ تاوس، وباليالتينِّ ديوس  ويقال: اهلل بالعرباينِّ يهوه، وبالسريايني 
 ث األقانيم الكلييية القداسة. أحرٍف تدلي على تثلي يدلي على وحدانيية الطيبيعة اإلهليية، وثالثة  
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 ،يوسف شمعون السمعاني
منشورات جامعة د الثالث، لبنان، ، إشراف وتقدمي أمني ألربت الرحياين، اجمللي ، الكتابان الثاني والثالث1708مخطوط من العام اإللهي ات، من كتاب 

 .895-893 ، ص2003الطبعة األوىل، ، مكتب األحباث واإلمناء، سييدة اللويزة
 

### 
 

 [وأنواعها ]في الفضيلة

بإطالق  ى فضيلة  م  س  ة وقد ت  والفضيلة قسمان: أدبيية وعقليية؛ فاألدبيية هي ما ي رش د هبا اإلنسان إىل غايته األ خرويية أي السيعادة السيماويي 
هلييات الليفظ؛ وأميا الفضيلة العقليية فهي ما ي رش د هبا اإلنسان إىل غايات خصوصيية كالصيرف والبالغة واملنطق وعلم الطيبيعييات وعلم اإل

 ظ أفعال العقل. الح  ظ أفعال اإلرادة؛ والفضيلة العقليية ت  الح  ى فضيلة بقيد. والفضيلة األدبيية ت  م  وسائر العلوم والصينائع؛ وقد ت س  

 .. ]...[وأنواع الفضيلة مخسة: عقل وعلم وحكمة وفطنة وصناعة

صف والعقل هو ما يالحظ اليقينييات األويلييات. واليقينييات األويلييات هي ما حيكم فيها العقل مبجريد تصوير ط ر ف يه؛ كقولنا الواحد ن
لكون غاية العقل أن  يعقل األويلييات؛ كغاية  ]عقال  [يرتفعان. وي سميى عقل اإلثنني والكلي أعظم من اجلزء والنيقيضان ال جيتمعان وال 

 اإلرادة أن تالحظ النيهاية األ خرويية.

ظ اليقينييات الثيانيات. واليقينييات الثيانيات هي ما ال حيكم فيها العقل مبجريد تصوير ط ر ف يه؛ بل حيتاج إىل اليقينييات الح  والعلم هو ما ي  
ت كقولنا احلجر مركيب من مادية وصورة. وي رسم العلم أنيه معرفة يقينيية واضحة. واليقيني هو اليذي يعتقد به العقل أنيه كذى األويلييا

. الثياين يقيني ثاينٌّ ]كذا[إالي كذى  ]يكون[؛ مع اعتقاد أنيه ال يكن ]كذا[ وهو ثالثة: األويل  ،. وهو قسمان: األويل يقيني أوييلي كما مري
ر بم ش وهو ما حيكم فيه العقل بتكرير املشاهدة  ،اه د أو حسييي؛ وهو ما حيكم فيه العقل مبشاهدة احلواسي كقولنا النيار حمرقة. الثياين ُم 

 يؤمن يف ذلك كقولنا السيييد وهو ما حيكم فيه العقل مبجريد السماع من مجعٍ  ،ش. الثيالث متواترعطِّ مرية بعد أخرى كقولنا إني احلمية ت  
 .. ]...[املسيح افتعل العجائب. والواضح هو اليذي يكون يقينيًّا بالنوع األويل والثاين

دعى حكيم ا. والفطنة هي ما ترشد واحلكمة هي معرفة مؤل فة من العلم والعقل؛ لكون اليذي يعرف اليقينييات واألويلييات والثانييات ي  
 بالنسبة إىل ما جيب أن جيوز عمله وإمهاله. الكوهنا تضع قانون  ؛ [اا أدبيًّ علم  [ أفعال اإلرادة وتدعى علم أديبي 

وهبذا املعىن ال متتاز عن  ،وهي ما تضع قانون ا بالنسبة إىل حتصيل مقصودها ،ؤخذ على وجهني: األويل صناعة مطلقةوالصيناعة ت  
ظ األشياء املخصوصة بالعقل كاملنطق الح  وهي ما ت   ،الفضيلة العقليية واألدبيية؛ الثياين صناعة بقيد وهي قسمان: األويل صناعة عقليية
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وتنقسم إىل قسمني: األويل ما يتبقيى مقصودها  ،وهي ما تالحظ مصنوعات اليد ،والصيرف والشيعر والبالغة. الثياين صناعة غري عقليية
صود التيصوير والنيحت؛ الثياين ما ال ومها مق ،فيتبقيى بعد حفظ قوانينهما الصيورة والشيخص ،بعد حفظ قوانينها كالتيصوير والنيحت

 يتبقيى مقصودها بعد حفظ قوانينها كاملوسيقى فال يتبقيى منها شيء بعد الليحن. 

ل والصيناعة الغري عقليية ]غري العقليية[ قسمان: األويل شريفة وهي ما تليق بالنياس الشيرفاء على ظني النياس، وقد يكون فيها تعب العق
كالكتابة وما أشبه. والثياين دنيية ]دنيئة[ وهي ما ال تليق بالنياس الشيرفاء على ختمني النياس وقد يكون فيها تعب أكثر من تعب اجلسم  

اجلسم أكثر من تعب العقل كالنيجارة واحلياكة وما شاكل ذلك. وقد تكون الصينائع خادمة لبعضها كقولك تصنيع الورق خيدم لصناعة 
 الكتابة.

 ،السمعاني يوسف شمعون
، إختيار وحترير مركز حفظ املخطوطات، زرق مصبح، 1، ط. 1710مدخل العلوم، مدخل المنطق، المنطق، الجدل، مخطوط من العام من كتاب 

 .25، 23، 21، 19، ص 2014منشورات جامعة سييدة اللويزة، 


