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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .م أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه      
وذكرنا دليلني مث تطرقنا الشكال ،كان احلديث حول وجوب او عدم وجوب االجتهاد والنظر يف اصول الدين واالدلة العقلية اليت اقيمت واليت ميكن ان تقام على ذلك

  بوجوه سبعة تقدمت عنه بنافيحرم واج االبدي واهلالك االحنراف عن الدينوهو ان النظر مظنة 
او م ولكن سوف نقتصر على يرين او ثالثة وهو جواب منهجي واساسي وعليه تدور الكثري من املباحث ومن حق هذا اجلواب ان يبحث يف شه:اجلواب الثامن

  :يومني يف البحث كمفتاح ملن اراد ان يقتحم هذا احلقل فنقول 
حنراف غالبا لو كان املنهج املستخدم للوصول للحقائق الغيبية منهجا خاطئا اما لو كان املنهج سليما فان احتمال اخلطأ مظنة الوقوع يف االيكون نظر واالستدالل ال

  :توضيح ذلك،يتضائل بشكل كبري
الطريق املمهد اتهد فلو استخدم ، ا ثانيا وحيث ان احلقائق خمتلفة بذاا فان الكواشف عنها وطرق الوصول اليها خمتلفة ايضا هذ،  احلقائق خمتلفة بذاا هذا اوالًان 

وهذا البحث يف العلم احلديث ،ال حمالة او غالبا والعكس بالعكس ر ونوع اخر من احلقائق فانه سيخطئلاليصال اىل هذه السلسلة من احلقائق يف الوصول اىل منط اخ
  ومن حقه ان يبحث بشكل مفصل كل عابر العلمية ، مل يبحث فيما اعلم اال بشمطروق بشكل مفصل لكنه يف حوزاتنا 

  :واصول املناهج اربعة،ان الكثري من االخطاء تنشأ من املنهج املستخدم للوصول للحقيقة  تقدملقد 
وهناك ن بشكل عام االخباريو استند اليهوهو الذي  املنهج النقلي:الرابع املنهج العقلي االستداليل:الثالث املنهج الذوقي العرفاين :الثاين املنهج احلسي التجريب:االول
بني هذه املناهج االربعة ايها املوصل اىل اي نوع من احلقائق هو السبب يف ان واخللط ، متفرعة وليس كالمنا يف استقصائها وامنا كالمنا يف املناهج الرئيسية  مناهج

يف دائرة القضايا  ١ه الكثري من الفالسفة املنهج احلسي التجريب استخدمان :  كتوضيح ذل، االساس يف خطأ غالب الفالسفة الغربيني وغالب فالسفة املسلمني وغريهم 
استخدام املنهج العقلي يف القضايا احلسية ال ينتج اال اخلطأ دائما او ان كما ان العكس صحيح فانه حمض مصادفة دائما او غالبا ولو اصاب فالعقلية فلم ينتج اال اخلطأ 

استخدم فالسفة الغرب املسمون باحلسيني املنهج احلسي يف القضايا العقلية فاخطأوا  ومن  : توضيح ذلك مبثالواالتفاق صدفة باب ال ليس اال منغالبا ولو اصاب ف
  هذه الكربى، حلقائق تصوروا ان احلس هو النافذة الوحيدة املشرعة للوصول اىل ا غري حيث ام هلذا اخلطأ املنهجي النتيجة ذلك ام انكروا قانون العلية واملعلولية 

ان الذي (هذه الكليةهو منشأ اخللط ف. فقد انكروا العلية لذلك امنا الذي نراه هو التعاقب و ال ترى وال حتس وال تلمس مثال  )العلية(فحيث ام رأوا ان اما الصغرى 
لكنما ال ترى وال حتس اقتضاء ذايت من هذا النتاج ذاك فهي العلية اما ري على اثره ال غنراه هو التعاقب فقط فعند حدوث العامل الف وجدنا دائما حيصل العامل باء 

  . ٢رابطة ذاتية بني االمرينيرون  الو، التعاقب كالتقارن واحلاصل ام يؤمنون ب! فليس موجودة 
اما فقط قائق بل للمحسوسات او املاديات حلليس لكل الكن ، احلس نافذة نقول نعم ،ان احلس هو النافذة الوحيدة للوصول للحقيقة هو توهم اذن هذا املنهج خلله 

اذن استخدام املنهج احلسي العلية فقانون عقلي وليس قانونا حسيا نعم اثرها هو التعاقب وهو حمسوس اما العلية فال يكتشفها اال العقل ألا ال ترى كما هو واضح 
، حيث استخدموا املنهج العقلي يف الطبيعيات ، املسلمني فالسفة صنعه ما عكس اي على  ر وبالعكسهو منشأ اخلطأ يف االستدال ل والنظقد يكون للوصول للعقليات 

لثكلى وان صدر من عبقري ما يضحك االطبيعيات مباحث والنتيجة انا نرى يف كتب الفلسفة يف ، ليس طريقا للوصول اىل الطبيعيات واحملسوسات  ٣العقلمع ان 
ليس من الطرق املشرعة للوصول للطبيعيات هو العقل اذ انه  يف املنهج الذي سلكههي فيه بل لعلها ال تكون واملشكلة ، لقضايا العقلية وفيلسوف ال يشق له غبار يف ا

لكواكب واموعة حركة االعامل العلوي والسفلي و ارد ولذا الغيت الطبيعيات من الفلسفة االن حىت ممن يعشقون الفلسفة ألن استعمال العقل ارد يف اكتشاف 
الفالسفة باستحالة اخلرق وااللتئام حيث صرح العديد من منها قضية اخلرق وااللتئام ، ذلك مباين مضحكة على بنو جندهم ولذا ، نتيجته اخلطأ وغريها الشمسية 

فستجد استدالال عقليا قويا ، وسلم ومن شاء فلرياجع كلمام  والنتيجة استحالة الوصول للسماء والنتيجة استحالة املعراج اجلسماين لرسول اهللا صلى اهللا عليه واله
وهو املعراج  الدين بديهياتااللتئام انكروا بديهية من اخلرق ووعلى انكارهم العقل ال يستخدم للوصول للمحسوسات وما ذلك اال الن لكن النتيجة خاطئة بوضوح 

  )د احلرام اىل املسجد االقصىسبحان الذي اسرى بعبده ليال من املسج(الذي تلى االسراء 
يوضع هنا فتنطبع صورتك انت البعيد مبجرد ضغطة زر فاقام االدلة العقلية على  االفالسفة املشهورين ان يف الغرب جهاز سنة نقل ألحد٢٠٠حواىل قبل :مثال اخر

  مثلة كثرية يف هذا احلقل وهناك ا،٤اقام ادلة اخرىووذلك حمال عقال ) الطفرة(هذا يلزم ان و! استحالة ذلك وكيف تقفز صورتك من هنا اىل هناك 
ليس منهجا موصال للحقيقة كما ان ، فوقد يصيب لكن صدفة ال ضابطة له فانه فاستخدامه للوصول اىل احلقائق العقلية ايضا خطأ :املنهج الثاين الذوقي العرفاين 

ومثال ذلك ما جنده كثريا ايضا طا اخلاملنام ليس منهجا موصال للحقيقة وان اصاب احيانا فاستخدام املنهج الذوقي العرفاين للوصول للحقائق الغيبية والعقلية هو منشأ 

                                                             
 .وهم الفالسفة احلسيون كما سيأيت  - ١
  .غري حمسوس فليست متحققة ) العلية(ان انكارهم العلية و الترابط الذايت ال يستند لربهان عقلى بل لصرف ان : جدير ذكره  - ٢
  سية اي العقل ارد عن االدوات احل - ٣
 )انتقال االعراض(ومنها استحالة  - ٤



مستدال مبكاشفة حصلت  جبواز التكليف مبا ال يطاق هالعقل ومن ذلك ما تقدم من قوليف مقابل بديهيات حىت يف كتب ابن عريب حيث استخدم املنهج الذوقي العرفاين 
 وان -اواي حكم اخر–ئة الف ركعة يف اليوم فهل يعقل ان يكلفنا اهللا بصالة ما!  عاقبنايمنتثل  مل يعقل ان يكلفنا اهللا مبا ال نطيق مث انوال حبث عقلي مع ان هذا ! له 

النه رأى ان شريك الباري موجود  وبامكان اجتماع النقيضني اطيق وحال هذا الكالم حال من يقول نمبا ال  رأي ابن عريب جيوز ان يكلفنا؟لكن على  مل نفعل عاقبا
  !طريق للوصول للحقائق العقلية، ج فهو يتصور ان الذوق او الكشف او ما يسميه الشهود من املنه اخلطأان : واحلاصل ! ذلك يف املكاشفة 

  :يستخدم للوصول اىل حقائق ثالثيصح ان املنهج العقلي ودائرته فقط املستقالت العقلية فال  :الثالثاملنهج 
اال ، عند اهللا ال نعلمها هي مالكات االحكام  نقول ان لكشف مالكات االحكام وحنناخلالف حيث يرون ان القياس طريق على عكس اهل ،مالكات االحكام )اوالً(

ال ارد اما شؤون الغيب كاحلشر والصراط وامليزان فالعقل  ا،شؤون الغيب بشكل عام اال املستقالت العقلية منه)ثانياً(قتضي ال العلة التامة حملات وشذرات وبنحو امل
ه من هذه القضية منشؤ البا يكونفخطأ الفالسفة االسالميني غمثال ، وحدانيته  ووعدله اال بعض االوليات البديهية العقلية كوجود اهللا  ايستطيع ان يتوغل يف معرفته

العلمية ، كما تصوروا خطأ قدرة العقل ان بعض ما قالوه خيالف البداهة كثريا من اخطائهم حىت والعلم احلديث كشف ، فكما تصوروا ان العقل طريق للطبيعيات 
املوجودات وان الوجودات مراتب نازلة من وجود احلق جل  لكل هذه الوجود االكمل  االمتمرتبة و مثال مشككية الوجود وان اهللا ه على كشف الكثري من الغيبيات

  فالنتيجة ستكون الوحدة يف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة والنتيجة وحدة الوجود مث وحدة املوجود ، امسه 
ن سنخ وجود اهللا هو من سنخ وجودنا حىت نقول من قال اكيف يعقل ان حييط ا عقلك؟ هو ان ذات اهللا سبحانه غائبة عنا ف ٥اخلطأ املنهجي:حنن نقول

كن الوجود فال يعقل ان اجب الوجود بالذات وانا مما عني الفقر واهللا ومتاما ألن اهللا عني الغىن وانسنخ وجود اهللا مباين لوجودات خلقه ان ف؟ بالتشكيكية مث الوحدة 
  .ر لذاته الوجود والعدم سنخ ما يتساوى اليه بالنظ ما ميتنع عليه العدم هو نفسيكون سنخ 

مع بداهة بطالن ذلك اذ فاسس على ذلك ما ااه اىل وحدة الوجود او املوجود تعاىل ب بسالح العقل يستطيع ان يستكشف الر هاذن املشكلة ان الفيلسوف تصور ان
اهللا تعاىل عن ذلك و على القول مبشككية الوجود فسيكون هناك فعلى القول بوحدة سنخ وجود املمكنات مع اصالة الوجود فال شيء غري الوجود ب قوهلم ا علىبناء

 -على اصالة الوجود–حمض عندك  فنقول املاهية عدم؟ ان الفرق يف املاهية  ب الفيلسوففيجي؟ ي ووجود اخلالق بني وجودوما املائز اذن ما الفرق ، د ممتدواح وجود
اي ال وجود هلا يف عامل الثبوت واخلارج واال للزم اصالة الوجود واصالة اعتبارية وانا ماهييت له ، ماهية  ال اهللاان حسب كالمك فاخلالق اذن الفرق بيين وبينك وبني 

  وغري وجود اهللا  لكن الواقع اننا حقائق متباينة بالوجدان فوجودي غري وجودك اذن ال مائز  -وهو ما يرفضه القائلون باصالة الوجود قطعا–املاهية معا 
يسألونك عن الروح قل الروح من (وانت الذي ال تعرف روحك ونفسك؟ فمن اين تعرف ان اهللا هو وجود شديد كشدة النور ، ذا خطأ منهجي ه:نقول هنا و
له القابليبة  توالعقل ليس؟ ان تعرف ان اهللا من سنخ وجودنا  كوال اجزاء بدنه فمن اين لبل نفسه حقيقة ف الروح وال يعرحقيقة فاعظم الفالسفة ال يعرف )امر ريب

، نعرف ان اهللا موجود اما سنخ وجوده فال  طريق اليه ؟ واحلاصل اننا العقل حمدود واهللا غري حمدود فكيف يكتشف غري احملدود الالحمدود ان على كشف ذلك ف
فحد معرفته الدنيا )لمون ظاهرا من احلياة الدنيايع(؟ كيف يستطيع معرفة اهللا وسنخ وجوده  فارتكب االخطاء الفادحة) الطبيعيات(والفيلسوف الذي عجز عن معرفة 

يف ما و التوغل مل بسبب التدخل اب اىل قدم العاذهالواحدة من مأسي العقل الفلسفي ان : ؟  مثال اخر بل ظاهرها اما باطن الدنيا فخفي علينا فكيف بعامل الغيب 
  مستندا للعقل ارد ؟ باحلادث ربط القدمي كيفية فكيف تتحدث عن  وال حقيقة سائر معادالتهوال حقيقة اخلالق  القدميحقيقة عرف يال انه ليس للعقل جمال فيه ف

وللحديث ، مالكات االحكام وعامل الغيب والثالث الطبيعيات  :ةاو دوائر ثالثجمال فيه وهي امور  ما ليس له العقل يفواقحام نشأ من املنهج املشكلة تان :واحلاصل 
           ...ء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرينصلة وتتمة تأيت ان شا

 

                                                             
  .مع قطع النظر عن االدلة الكثرية على بطالن هذه النظرية يف حد ذاا  - ٥


