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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٓ1) 

 تفسريات لإلضافة االشراقية العلمية
 ية العلمية، فيمكن تفسريىا بوجوه: واما اإلضافة االشراق

 إحاطة الروح ابألشياء وحضورىا لديها
حيررورشً، ومشرراىد ا مباشرررة ان الررروح لردردىررا زليطررة ابألشرريامل فهرري عادلررة رررا علمرراً حيررورشً فعلمهررا ابألشرريامل ابشررراقها عليهررا األول: 

 ويكون نفس حيور ادلعلوم لدى العامل ىو ادلسمى علماً.وعلى ىذا فليس ىناك ثالثة أمور: علم وعامل ومعلوم بل عامل ومعلوم 
لكرن ذلررب مبرى علررى لرّرد الررروح، وال دليررل عليرو إال رلرررد الردعاوى واألدلررة اخلطابيرة، بررل ال دليررل علرى ان  ررل رلررد فهررو زلرري  

 العلّررة ا ررردة مرن ادلعلررول ا رررد  مراتر  فرر ين مررجالً وجرود هللا ا رررد مررن وجرود الررروح ا ررردة  وأيرنعلررى بكرل شرريملذ إذ الوجرود ا رررد 
 وقد حققنا ذلب وما ميكن ان يورد عليو واجلواب عنو يف بعض ادلباحث. والردرد من ادلادة وادلكان أعم من اإلحاطة رما،

 إشراق الـُمثل العليا على النفس
 يف عروامل سرابقة مب اشراىد اال الرنفس ررا على النفس، فباتص (1)ان ادلراد من اإلضافة االشراقية إشراق الرُمجل العلياالثاين: 
 يف ىذا العامل حيصل ذلا العلم. اجلزئيات

  :شلا ميكن تلخيصو يف النقاط الراليةما عن افالطون  :وقد يقرر ذلب بوجوه، منها
 .ان ادلعرفة احلقيقية إمنا ىي إدراك الرُمجل -أ

 وان الرُمجل ىي  ليات أزلية اثبرة غري مرغرية.  -ب
 .قبل رليئها إىل ىذا العامل انت موجودة ن الروح  وا -ج
 . انت تعيش يف عامل ا ردات وتشاىد الرُمجل  واهنا حينذاك -د
 .ىذا العامل وتقّيدىا ابلبدن، بوجٍو، نسيت ذلب  لوإىل لكنها بعد رليئها  -ىر
 .ترذ ر ما شاىدتو يف عامل الرُمجللكنها عندما تشاىد اجلزئيات يف ىذا العامل واليت ىي ظل دلا ىنالب وانعكاسو،  -و
وىرري معقرروالت غررري زلسوسررات، دون اجلزئيررات  الجابرررة األزليررةومنررو يريرر  ان مرعلررم العلررم احلقيقرري إمنررا ىررو الكليررات  -ز

 .(2)ادلرغرية احملسوسة
                                                             

 أو غريىا  العقل الفّعال أو غريه. (1)
وفم ما ينس  إليو  –)ذى  أفالطون  :وذلب حبس  تقرير الشيخ ادلطّهري لرأي أفالطون )ولعلنا سنشري إىل ان فيو خالفاً شديداً( قال (2)

إىل ان العلم وادلعرفة ال تنص  على احملسوساتذ ألهنا مرغرية وجزئية وفانية، وما يرعلرم برو العلرم ار  ان يكرون  –عادة يف اتريخ الفلسفة 
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 للنفس علم اشراقي حضوري ابملبصرات
 ال: ما ذى  إليو، يف احملسوسات خاصة، يف شرح حكمة اإلشراق قالثالث: 

بصرار إمنرا ىرو بنطبرار صرورة ادلبَصرر يف الرطوبرة اجلليديرة و ديهرا إىل : قد مّر فيما سلف بطالن رأي من يقرول ان اإل)أقول
ى العصرربرني ا رروفرني علررى مررا يررراه ادلعلررم األول وأتباعررو. وابطلنررا أييرراً رأي مررن يقررول ان اإلبصررار  ررروج شررعار مررن البصررر قرملر

 أيياً ابالسردالل ابلصورة ادلنطبعة على اخلارج عن البصر على ما عرفت تفصيلو. يالقي ادلبصرات، وال ىو
ا يقر  للرنفس علرم اشرراقي ىوعند (1)ان اإلبصار إمنا ىو مقابلة ادلسرنري للعيو الباصر الذي فيو رطوبة صقيلة مرائية :فاحلم

 .(2)حلداب بني الباصر وادلبَصر ال غري(بصار يرج  إىل عدم احيوري على ادلبَصر فردر و النفس مشاىدة، وحاصل اإل
 وادلبصر.وعليو فال يوجد أمر اثلث بل ادلوجود ىو النفس 

 .وقد يعّد ىذا الجالث مرمماً للجاين، فالحظ
ال ضرررورة لنقلررو منهررا،  ،مب انررو لررو  المرراً حررول ادلجررل االفالطونيررة النوريررة واهنررا غررري الرررُمجل الشرربحمية ادلعّلقررة ال يف مكرران وزلررل

 .(3)جعو إن شئتفرا

                                                                                                                                                                                                                                           

وسة، وحتصل ىذه ادلعرفة للروح اثبراً و لياً ودائمياً. وادلعرفة احلقيقية تعى إدراك "الرُمجل"، اليت ىي وقائ   لية واثبرة ودائمة ومعقولة ال زلس
رل  بعرامل اإلنسانية قبل رليئها إىل ىرذا العراملذ ألن الرروح قبرل رليئهرا إىل ىرذا العرامل حتيرا يف عرامل ا رردات، فرشراىد ادلجرل. لكنهرا بعرد ان  ر

ىررذا العررامل الرريت ىرري منرروذج  عررم مشرراىدة مفررردات –البرردن ولرراور مفررردات العررامل الرردنيوي تنسررى مشرراىد ا لررذلب العررامل، ولكررن الررروح 
تعود لررذ ر عامل ادلجل. ومن ىنا فكل ما حيصل عليو اإلنسان يف ىذا العامل من إدارا ات ال جدة فيها، بل ىي  –وانعكاس لرلب احلقائم 

 تذ ر واسرتجار لعهد سابم:
 وىذا ادلذى  ادلنسوب إىل افالطون يريمن القياش الرالية:

 ابلبدن. للروح وجوٌد قبل تعلقها -1
 تروفر الروح منذ تعلقها ابلبدن على معلومات ومعقوالت  جرية. -2
 العقل قبل احلس، واإلدراك الكلي سابم إلدراك اجلزئيات. -3
 مشاىدة ادلجل ىي الطريم حلصول ادلعرفة. -4

كر وجرود الرروح قبرل البردن،  مرا انكرر لكن ارسطو تلميذ أفالطون عارض نظرية أسراذه منذ ذلب الزمان، وانكر وجود معلومات قبلية، بل ان
اسرربقية العقررل للحمررس، وتقرردم اإلدراك الكلررري علررى اإلدراك اجلزئرري(. )السرريد دمحم حسررني الطباطبرررائي، أصررول الفلسررفة وادلررنه  الرررواقعي، 

 .308-307ص 1ادلؤسسة العراقية للنشر والروزي ، م
 الظاىر: مرآتية. (1)
 .379-378بريوت، ص –اإلشراق مؤسسة الراريخ العريب مشس الدين دمحم شهرزوري، شرح حكمة  (2)
( والسررعدامل مررن ادلروسررطني والزّىرراد مررن ادلرنررزىني قررد 244ومنررو قولررو )فصررل: يف بيرران أحرروال النفرروس اإلنسررانية بعررد ادلفارقررة البدنيررة، ) (3)

جل والقروة علرى ذلرب. فيسرحميرر مرن األطعمرة والصرور يرخلصون إىل عامل الرُمجل ادلعلقة الريت مظهرىرا بعرض الرمازخ العلويرة، وذلرا إاراد الررمُ 
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 االختالف الذريع بني الفالسفة يف حقيقة العلم
 وليس ىذا مقام األخذ والرد يف ذلب وغريه، إمنا نشري إشارة إىل أمرين:

كفرري تو  ،ان اخرررالا الفالسررفة يف حقيقررة العلررم ويف حقيقررة الوجررود الررذىى ويف الرررب  بينهمررا خررالا  بررري األمــر األول:
 دلنظومة:اإلشارة إىل ما قالو يف ا

 فـــــــــــــــــــــــــــ   ر الــــــــــــــــــــــــــــذى  قـــــــــــــــــــــــــــو  م لقــــــــــــــــــــــــــــا
 

 بعــــــــــــــــــــا قيامــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــ  حصــــــــــــــــــــول فّرقــــــــــــــــــــا 

 

  وقيـــــــــــــــــــــل ابألشـــــــــــــــــــــباح األشـــــــــــــــــــــياء ا  بعـــــــــــــــــــــ 
 

  وقيـــــــــــــــــــــــــل ابأل فـــــــــــــــــــــــــس وىـــــــــــــــــــــــــي ا قلبـــــــــــــــــــــــــ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ابلت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيو و املســــــــــــــــــــــــــــــــــــا ة  وقي
 

 (ٔ)تســــــــــــــــــــمية ابل يــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــنهم مفصــــــــــــــــــــ ة 
 

  ما يقول: 
  علــــــــــــــــــــــــــــم وإن بــــــــــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــــــــــو مراتــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــــــــــــــــــــل وا ـــــــــــــــــــــــــ     إذ بعضـــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــواىر ب

 

 فبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  يفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حري  هاىنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ اث
 

ــــــــــــــــــــــــ  أن يف  نســــــــــــــــــــــــو أقــــــــــــــــــــــــوال   مــــــــــــــــــــــــ  تل
 

 (ٕ)  يـــــــــــــــــــــــــــــــــ   إضـــــــــــــــــــــــــــــــــافة  أو ا فعـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 

                                                                                                                                                                                                                                           

والسمار الطي  وغري ذلب على ما يشررهى. وتلرب الصرور أا شلرا عنردن، فران مظراىر ىرذه وحواملهرا نقصرة، وىري  املرة. و لّردون فيهرا 
ة اإلشراق مؤسسة الرراريخ العرريب لبقامل عالقرهم م  المازخ والظلمات وعدم فساد المازخ العلوية( )مشس الدين دمحم شهرزوري، شرح حكم

 (.547بريوت، ص –
 و:)قولو: والصورة ادلعلقة ليست ُمُجل افالطون.

، ىري ُمجُرل أقول: ال ينبغي ان يروىم ان ىذه ان ىذه الرُمجل اخليالية اليت ترنعم را السعدامل من ادلروسطني، أو ترعذب ررا األشرقيامل مرن ا ررمني
فالطونية. فان ُمجل افالطون نورية، وىي عبارة عن عامل األنوار العقلى، وىذه الرُمجل شبحمية معلقة ال يف مكان افالطون ادلشهورة ابلرُمجل اال

وزلرل، وتنقسرم إىل: ُمجرل روحانيررة مسررنرية تلررذ ررا السررعدامل، وىري الصرور احلسررنة الفاضرلة ادلشررفة اللذيرذة مررن ادل  رل وادلشررب وادلالبررس 
ُثوراً )مرد   هنم  وادلنا   من حور عني وغلمان ذ وإىل ُمجل روحانية مظلمة معلقة تر مل را األشقيامل، وىي 19سورة اإلنسان: آية  (ُلْؤُلؤاً َمنـْ

صررور قبيحمررة مكروىررة سررود زرق تررر مل النفرروس اشرراىد ا وتنررزع  مررن مباشررر ا ومالبسرررها. وافالطررون وسررقراط وفيجرراغوروس وانبرراذقلس، 
ا يقولون بجبوت الرُمجل النورية العقلية االفالطونية، فاهنم أيياً يقولون ابلرُمجل اخليالية ادلعلقة ال يف مكران وغريىم من احلكمامل األقدمني،  م

ُمجل وزلررل ادلسرررنرية والظلمانيررة، ويزعمررون اهنررا جررواىر رلررردة مفارقررة للمررواد اثبرررة يف الفكررر والرخرريالت النفسررية اعرر  اهنمررا مظرراىر ذلررذه الررر
ن ال يف مكان وزلل. وقد قالت األوائل ان للعامل مجااًل وقالباً عند البارئ تعاىل مل يزلذ والعامل عندىم عادلان: عامل ادلعر ، ادلوجودة يف األعيا

يررة وىررو عررامل العقررل واألنرروار ا ررردة احمليررةذ وعررامل الصررور، ادلنقسررمة إىل: الصررور احلسررية، وىررو عررامل األفررالك والعناصرررذ وإىل الصررور ادلجال
 (.552-551بريوت، ص –، وىو عامل ادلجال ادلعّلم( )مشس الدين دمحم شهرزوري، شرح حكمة اإلشراق مؤسسة الراريخ العريب الشبحمية

 .121ص 2طهران، ج –ادلال ىادي السبزواري، منظومو مالىادی سبزواري، نشر نب  (1)
 .484ص 2طهران، ج –ادلال ىادي السبزواري، منظومو مالىادی سبزواري، نشر نب  (2)
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 ذمرتبررة عاليررة مررن علومنررا تعرراىل وغررري خفرري ان مررن الغلرر  عررّد علررم ادلخلوقررات مررن مراترر  علررم البرراري النازلررة و ررون علمررو
و يرف يكرون ادلمكرن مرن سرنخ  ،شلكرن وعلمرو واجر  وعلمنرا ،لبداىة ان العلم عني ذاتو وعلمنرا مهمرا  ران فلريس عرني الرذات

برل امنرا نعلرم انيررو ووجروده فقر ( برل    يفيررو  نعلمو )فانو عرني ذاترو فكيرف نعلرم الواج  ومراتبو  بل سنخ علمو سنخ آخر ال
السرداد، وقرد فّصرلنا الكرالم عرن مباينرو وجروده ابعامل الغي  ادليروب دونرو  أمخاس أبسداس يفالبحمث عن  يفية علمو ضرب 

 يف  راب )نقد العرفان والفلسفة(. ادلمكنات )وصفات ذاتو( ابلذات والسنخ لوجودات تعاىل
 اختالء آراء الفيلسوف الواحد اختالفاً شديدًا!

، وإن حاول بعض من  خر  ويرل  لمرا م مجالً  بل  جرياً ما اخرلفت آرامل الفيلسوا الواحد يف األمر الواحد  مس لة العلم
( يف حرررال الرفاسرررري ادلرررذ ورة يف ابب العلرررم و تزييفهرررا و حتصررريل ادلعررر  اجلرررام  3)فصرررل ) :األسرررفار يف مرررا قالرررو فالحرررظ مرررجالً 

 . ألفراده
 :ييرب  المو  فإن الشيخ الرئيس ذ زعم  جري من الناس أن أقوال احلكمامل ميطربة يف ابب العقل و ادلعقول غاية االضطراب

د مررا بررني أن  ررون البرراري عرراقال ومعقرروال ال يقريرري  جرررة يف ذاتررو وال يف وذلررب عنرر -اترة إىل أن اعررل الرعقررل أمررراً سررلبياً 
 . صفاتو ألن مع  عاقليرو ومعقوليرو لرده عن ادلادة وىو أمر عدمي

مل لذاتررو  واترة اعلررو عبررارة عررن الصررور ادلرتسررمة يف اجلرروىر العاقررل ادلطابقررة دلاىيررة ادلعقررول وذلررب عنررد مررا بررني أن تعقررل الشرري
مل ىرو أن يكرون  وأييا نص على ذلب يف النم  الجالث من اإلشارات حيث قال إدراك الشي  صورتو عند ذاتو ليس إال حيور

 . حقيقرو مرمجلة عند ادلدرك
ليسررت عقليرررو ألجرل حصررول صررور   -وذلررب عنررد مرا بررني أن العقررل البسري  الررذي لواجرر  الوجرود إضرافةاترة اعلرو رلرررد و 

اخلرالق للصررور ادلفصرلة و  رذا العقرل البسرري   ادلبردمِل حر  يكررون العقرل البسري     نرو جررية فيرو برل ألجرل فييرران تلرب الصرور ع
 .اخلالق لعلومنا النفسانية  ادلبدملِ اإلمجايل إذا حصل فينا يكون  

داخرل يف مقولرة  -وذلرب عنرد مرا برني أن العلرم مرن الكيفيرات النفسرانية  اترة اعلو عبارة عن  يفيرة ذات إضرافة إىل األمرر اخلرارجيو 
 أييا عند ما بني أن تغري ادلعلوم يوج  تغري العلم الذي ىو  يفية ذات إضافة.مقولة ادلياا ابلعرض و لكيف ابلذات ويف ا

 (1)(...فذى  إىل أن العلم عبارة عن الظهور والظهور نفرس ذات النرور وأما الشيخ ادلقرول صاح   راب حكمة اإلشراق
لكررن ميكررن  ويلهررا وإرجاعهررا إىل مررذى  واحررد ىررو أن العلررم عبررارة عررن وجررود  )وىررذه األقرروال ظواىرىررا مرناقيررة :قررال إىل ان
ادلسرلوب عنرو  -مل آخرر فرإن  ران ىرذا الوجرود ا ررد مل رلرد فهو وجود بشرط سل  الغواشي سوامل  ان علما لنفسو أو لشي شي

فهررذا  ،و خيرراال لررو أو حسررا لررو رران عقررال لغررريه أ  -الغواشرري وجررودا لنفسررو  رران عقررال لنفسررو وإن  رران وجررودا لغررريه  رراألعراض
  -حتقيم مع  العلم مطلقا على اإلمجال
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فلنرجرر  إىل إبطررال مررا يفهررم مررن ظررواىر األقرروال ادلررذ ورة يف تفسررري العلررم مب إىل تشررييد مررا ىررو احلررم عنرردن مب إىل إصررالح 
 .(1)( بواطن ما ذ روه من تلب األقوال بقدر اإلمكان

إىل مرا أوذلرا برو  –والظراىر حدرة لردى  افرة العقرالمل  – ادلرناقية وادلخرلفرة ر  لما مفالحظ  ويلو وتكلفو يف إرجار ظواى
 اا يرج  إىل  المو!

 ري الـُمثل االفالطو ية  حس  مال صدراساالختالف يف تف
مب رلفرة سلوجرود  ويرالت عديردة وقرول مرال صردرا بمب الحظ ما قالو يف األسفار عن الرُمجل االفالطونية و ويل بن سرينا ذلرا 

 اا يرآه ىو الصحمي . مال صدرا فيها مجيعًا مب حتقيقو ىو ذلا قدح
 ( يف حتقيم الصور و ادلجل األفالطونية9قال: )فصل )

  رلرردة يف عرامل اإللرو اً قد نس  إىل أفالطون اإلذلي أنو قال يف  جري من أقاويلرو موافقرا ألسرراده سرقراط إن للموجرودات صرور 
 ية وأهنا ال تدثر وال تفسد ولكنها ابقية وأن الذي يدثر ويفسد إمنا ىي ادلوجودات اليت ىي  ائنة.وراا يسميها ادلجل اإلذل

إنسران  :يف معر  اإلنسرانية  مل  إنسرانني ظن قوم أن القسمة توج  وجود شريئني يف  رل شري :قال الشيخ يف إذليات الشفامل
ل واحررد منهمررا وجررودا فسررموا الوجررود ادلفررارق وجررودا مجاليررا وجعلرروا لكرر ،مفررارق أبرردي ال يرغررري  فاسرد زلسرروس و إنسرران معقررول

وجعلوا لكل واحد من األمور الطبيعية صورة مفارقرة وإشىرا يرلقرى العقرل إذ  ران ادلعقرول شريئا ال يفسرد و رل زلسروس مرن ىرذه 
ىررذا قراط يفرطران يف معلمرو سرر، و ران ادلعررروا أبفالطرون و إشىررا ترنراولالعلروم والماىرني تنحمررو ذرو ىرذه و وجعلهررا  -فهرو فاسرد
لريس ىرو ادلعر  احملسروس ادلركجرر حردا موجرودا يشررتك فيهرا األشرخاص ويبقرى مر  بطالهنرا و يقوالن إن لإلنسرانية معر  واالرأي و 

مرا يقردح برو يف ال وجروه مرا قيرل يف  ويرل  المرو و توفيقرو نرذ ر أو ادلع  ادلعقول ادلفرارق انرهرى وذرن بعرون هللا و  الفاسد فهو إذن
 .فالحظ صراحة ذيل  المو (2)مب ما ىو احلم عندي يف حتقيم الصور ادلفارقة و ادلجل( ،وجوه الر ويل ل من 

علررم هللا وقررال: )و قررال ادلعلررم الجرراين يف  ررراب اجلمرر  بررني رأيرري أفالطررون و أرسررطو إنررو إشررارة إىل أن للموجررودات صررورا يف 
ادلرر خرين حيررث قرال إن يف عرامل احلرس شريئا زلسوسررا مجرل اإلنسران مر  مادتررو    ذلرب بعرضبررنّي تعراىل ابقيرة ال تربردل وال ترغرري و 

  (3)(...وعوارضو ادلخصوصة وىذا ىو اإلنسان الطبيعي
اىر ملو على اجلواىر لمال احتادش فيجبت بذلب وجود جواىر عقلية يف العقول يكون تلرب اجلرو حلِ  وقال: )وىذا ادلع  جوىرٌ 

 .ىذا ىو بعينو مذى  أفالطوناخلارجية و ماىيات ادلوجودات 
 ادلشهور أن أفالطون أثبت اجلواىر العقلية يف األعيان حبيث ىي ماىيات  ليات لألفراد اخلارجية. :فإن قيل

 .احلسي إمنا ىو ظل ذلا عنده انرهى  المو  فإهنا أعيان العامل احلسي و العامل  قلت لعل مراده ابألعيان العقول
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تشررنيعات الالحقررني مررن أتبررار أرسررطو علررى مررذىبهم يرردل بعد جرردا إذ ادلنقررول عررن أفالطررون واألقرردمني و سرررىررذا الر ويررل مو 
قرد نقرل عنرو أنرو قرال إين رأيرت عنرد الردررد أفال را ، و زللارج قائمة بذوا ا ال يف موضور و على أن تلب الصور موجودة يف اخل

لررو مل يكررن ! و قررال أن طباعررب الرررام  ادلعررارا فقلررت مررن أنررت عررن ىرررمس أنررو  رران يقررول إن ذاات روحانيررة ألقررت إيل، و نوريررة
عوا عليهم اا نقلو الفارايب من أنرو ار  دلا شنّ  -لكلما م داللة صرحية على أن لكل نور موجودا رلردا شخصيا يف عامل اإلبدار

يوجررد ىنرراك علرروم مجررل أن د حر ررات تلررب األفررالك واألدوار و أفررالك مب توجررخطرروط وسررطوح و   ن يف العقررولمررن أقررواذلم أن يكررو 
أشريامل ابردة وأشريامل حرارة وابجلملرة  ومقرادير مسررقيمة وآخرر معوجرة و  أصوات مؤتلفة وط  وىندسةعلم الندوم وعلم اللحمون و 

 (1)و ليات وجزوشت ومواد وصور يف شناعات أخر( - يفية فاعلة ومنفعلة
 فرفصيل األخذ والرد خارج عن عهدة ادلقام. وعلى أيّ 

 ن مر عية ال    وال هو م  و وه ب ال
يف  همرا ادعرروا اهنررم رأو وعلررى علررى الكشرف والشررهود،  جررياً ان أمجررال شريخ االشررراق وصردر ادلررر ذلني اعرمرردوا   األمـر الثــاين:

 عامل الردرد أو يف اخللوات.
كرون شريطانياً ولكن ال  فى ان شهود األنبيامل واألوصيامل ىو احلدة فق ، اما شهود غريىم فليس حبدرة ألن الشرهود قرد ي

فمررن أيررن ان ىررذا الشررهود رلمرراين ولرريس شرريطانياً  مب انررو قررد يكررون مررن صررناعة القرروة  – مررا اعرررتا بررو ابررن عررريب بنفسررو   –
 ىذه القوة  من سللوقاترومهة فمن أين انو شهود بل لعلو ادل

ا ألهنرا ليسرت طريقراً شلنهدراً واحلاصل: ان الشهود  األحالم، ال حدية فيها وإن أصرابت أحيرانً، وقرد أعررض العقرالمل عنهر
% مررجاًل، عكرررس الطرررق العقالئيرررة،  10نوعيرراً غالرر  اإليصرررال للواقرر  وال دليرررل علررى ان األحررالم والشرررهود تصرري  أ جرررر مررن 

، إضرافة إىل انرو % مجالً  ران حدرة مربعرة90وإن حدث اخلط  فيها إال اهنا حيث  انت مصيبة بنسبة  ا احلواس وشبهها فاهن
ومقيراس واضر  لرمييرز الكشرف الرلمراين مرن الشريطاين إال  رون الشرخص نبيراً وامرا مرا عرداه فر ين ادلرجر   أال ال توجرد مرجعيرة 

ترررى ان احلررس قررد  طرر  وادلرجرر  لررو العقررل  فرر ين مرجرر  أييررز الصررحمي  مررن اخلطرر  يف الكشررف والشررهود  ولررذلب مل يعرمررده 
 .العقالمل عموماً، من  ل ادللل والنحمل

ر –ان مّدعي الكشف قد قط  بكشرفو فهرو  إضافة إىل انو لو فرض حدرة عليرو ال علرى  –راً يف ادلقردمات لرو مل يكرن مقصِّ
 ذ رنه يف ذلب الكراب.يطل  شلا . وللبحمث تفصيل ح  لو ،أي معذراً  ،ولو  ان مقصراً دلا  ان حدة غريه

 وصلى هللا على دمحم وآلو ال اىري 
  ((اَل ًَة ِإْن ِمتْمْم َمَعَها َبَ ْوا َعَلْيُ ْم َوِإْن ِعْ ُتْم َحنْموا ِإلَْيُ مْ َخاِلُ وا النَّاَس مَُ )) :عليو السالم أمري ادلؤمننيقال 

 .(470/10هن  البالغة: )
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