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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال
واستشكل عليها بان النظر الذي اريد منه ان يكون صيانة من اخلطأ هو ، االدلة اليت اقيمت على وجوب النظر واالجتهاد يف اصول الدين حول  كان الكالم    

من نفس النظر بل من املنهج وذكرنا ان املناهج اربعة االول احلسي ينشأ غالبا ال مظنة اخلطأ والوقوع يف اهلالك واجبنا بوجوه عديدة كان ثامنها ان اخلطأ بدوره 
واستخدامه يف العقليات بل يف الطبيعيات موجب للوقوع يف اخلطأ واملنهج وجب للخطأ كالعكس واملنهج الثاين الذوقي العرفاين هو املالتجريب فاستخدامه يف العقليات 

 )من املستقالت العقليةلطبيعيات والغيبيات اال ما كان مالكات االحكام وا(ا منها ثالث املستقالت العقلية وليس جماله امور ذكرناالثالث هو العقلي وقلنا ان حدوده 
  .وهذا قد مضى

هذه نكتة دقيقة غفل و، من شؤون العقل مبا هو هو  -عادة–هو تطبيق الكليات العقلية البديهية على املصاديق اخلارجية فالتمصدق ليس :مما ال يدركه العقل
من خلط الكلي باملصداق مبعىن تصور ان العقل حيث كان اي من هذه اجلهة  نشأيكثريا ما لكثري رغم كثرة االبتالء ا واخلطا يف البحوث العقلية الدقيقة عنها ا

حاكما أو مدركا للكلي فله ان يماملستقالت العقلية لكن انطباقه على املصداق ليس من من  وان كانومن هنا ينشأ اخلطأ ألن الكلي ، ق ذلك على اجلزئي صد
  :من االمثلةو واالمثلة كثرية يف االصول والفلسفة ولعلها باملئات ان مل تكن باالالف  املستقالت العقلية

ام كربى الكلية على املصاديق وان هذا دور هو من الفطريات لكن تطبيق هذه الو بالفطرة االنسان ال شك عقال ان الدور حمال وهذا مما يدركه  :املثال االول 
موقوف النقل :الدور بهو منشأ اخلطأ وقد تقدم توهم الدور يف اعمال النظر يف اصول الدين حيث ذكر صاحب القوانني وصاحب الفصول وصاحب الفقه ال ، 

من ، الم االن ليس يف اجلواب عنه بل بيان ان اخلطأ ينشأ يف املوجب او النايف والك،عنه سابقا كما اجابوا واجبنا ، للزم الدور فلو توقف النظر على النقل على النظر 
، تنشأ الكثري من البحوث الفلسفية واالصولية حيث يدعي طرف ان هنا دور واالخر ينفي انه يف : ، واحلاصل اجلزئية تطبيق هذه الكربى الكلية على  الصغرى 

  ليس من شأن العقل لذا يقع اخلطأك وذلتطبيق الكلي على اجلزئيات  من املشكلة 
–يدرك ليس بالضرورة  هلكن تطبيق هذه الكربى على املصاديق هو منشأ اخلطا فلو ادرك العقل استحالة الطفرة لكن، الطفرة على املشهور حمال :املثال الثاين

ان الشيء املوجود هنا و حماالت اخرى  ه الطفرة احملالة او يستلزممثال استشكل البعض على طي االرض بان يلزم من، انطباق الكربى على هذه الصغرى  -مصيبا 
اي ان االرض بني النقطة الف والنقطة باء مبا فيها من اشجار واار  ان نقول باخنساف وانعدام الوسائط فاما، كيف ينتقل يف آن ما اىل افاق االرض او خارجها 

يوم نطوي السماء كطي (واما ان نقول بالتداخل وانه ال تنعدم بل تنضغط كما انه خمالف للوجدان ادة وبشر تنعدم يف حلظة واحدة او تنخسف وهذا مستحيل ع
وهذا ايضا حمال وخالف الوجدان  مثال ا مكعبا واحداان هذه املسافة بني النقطة الف والنقطة باء يف آن ما تنضغط وتصري سنتمتريعين االنضغاط و ) السجل للكتب

لذا صار البعض اىل استحالة طي الطفرة حمال وحيث ان  –بان ينتقل اجلسم من النقطة الف اىل النقطة باء ، دون مرور باملسافة املتوسطة  –ة وال يبقى اال الطفر
ت هل تنطبق على ولسنا يف صدد نقاش هذا القول فاملشكلة ليست يف اصل ادراك العقل او عدم ادراكه ان الطفرة حمال بل املشكلة ان هذه الكربى ان مت ١االرض

  الصغرى اوال ؟
ليس ، لكن احلقل انه برهان عقلي يستند اىل قاده تباعان  ولذا نرى ان كل طرف قاطعوهو مغفول عنه ، مما ليس من جماالت العقل اذن هذا هو االمر الرابع 

  الصغرى فليس للعقل جمال فيها  ان تقطع اما تطبيق الكربى على لك وهناك، العقل بل جمال العقل هو ادراك الكلي نطاق هذا من 
  هذا هو املنهج العقلي وجماله الوحيد املستقالت العقلية وليس له جمال يف امور اربعة تقدم بياا

وابط اظر بضان التزم الن ان النظر يف اصول الدين ليس مظنة اخلطأيدور حول ألن حبثنا وحمورية نطاق العقل لي يف النظر قعاملنهج العن  نقرأ بعض الرواياتسو
الروايات يغنينا عن حبث  هوهذ، اخطاء الفالسفة ينشأ من هنا يف الوصول اليها وان كثريا من اتباع منهج مل ميهد للوصول اىل هذه احلقيقة من اخلطأ ينشأ ان املنهج و

تدالل العقلي الذي تقدم ذكره من ان احلقائق خمتلفة والطرق اليها لبحوثنا العقلية بالنسبة ملن يؤمن اما من ال يؤمن فهي مؤيدة لالسدليل على اا ، سندها تواترها 
عن كرسكوب فكالمها كاشف واملتلسكوب ال: جهازان للرؤية واضح على ذلك انه يف العلم املادي العلمي الثال املو، لكل حقيقة  خمتلفة وليس كل طريق موصال

هو خمصص الكتشاف االجسام الدقيقة اهرية كاجلراثيم والبكتريا وحنوها اما بل والنجوم  حلقيقة لكن املكرسكوب ال ميكن استخدامه الكتشاف االفالكا
اذا؟ وكذلك التلسكوب فال ميكن استخدامه الكتشاف االجسام الصغري بل هو خمصص الكتشاف االجسام البعيدة فقط اذن كالمها معد لالكتشاف لكن اكتشاف م

  كتشافيف االخاص جمال س والذوق والنقل فلكل منها العقل واحل

                                                             
شيا ويظهر ذلك مبالحظة شخص يسري ما(اجاب السيد دام ظله عن سؤال عن معىن طي االرض بان طي االرض عبارة عن السرعة الفائقة جدا  - ١

والسرعة الفائقة ليست مصداقا للطفرة حىت يشكل عليها باالستحالة فالطفرة تعين ان تنتقل من النقطة الف اىل النقطة باء دون ان تقطع ) واالخر بالطائرة 
ن لنا تأمل يف الكربى لكن الكالم مع املسافة الفاصلة بينهما او ينتقل زمانيا من اليوم اىل بعد الغد بدون املرور بالغد وهذا حبسب املشهور غري معقول وحن

  تسليم الكربى 



عبد اهللا ان الراسخني يف العلم هم الذين اغناهم اهللا عن االقتحام على السدد  واعلم يا(يقول امري املؤمنني عليه السالم يف حديث طويل  :اما الرواية الشريفة 
زاحة السدد واملوانع وال حياول ا سخ بالعلم فيذعن انه ال يعلم شيئاافريى انه يعلم كل شيء اما الر ان يرى الشخص  غروران من العجب او ال )املضروبة دون الغيوب

ما مل حييطوا به علما ومسى  وقد مدح اهللا اعترافهم بالعجز عن تناولربنا امنا به كل من عند (قالوا فاقرارا جبهل ما جهلوا تفسريه من الغيب احملجوب (هللا اليت جعلها ا
  . وهذ البحث مهم جدا ومظنة مزال االقدام يف خمتلف البحوث  ٢)رسوخا ، تركهم التعمق فيما مل يكلفهم البحث عن كنهه 

م يقول عقلك ال يتناوله االمام عليه السال، و احد اهم البحوث املشهورة يف الفلسفة مبحث  ربط القدمي باحلادث فهذا املبحث حري عقول الفالسفة ان :مثاله
فكيف ارتبط القدمي  )مل نكن فكنا(ان اهللا قدمي وحنن حادثون ال يباىل بذلك فيتوغل بالتفكري لكن الفيلسوف ، فال تقتحم فيه ومهما ازددت توغال تزداد جهال وحتريا 

 اح منه قدمياملترش ق به فكيف يكونالذي يترشح من شيء ملتصرة الفيض فبىن هذا البحث على فكرة الرشح او فك ؟ وذلك ألن بعضهمباحلادث هذا ال يعقل 
ثت بني القدمي فاختلقوا فكرة لربط القدمي باحلادث وان اهللا خلق العقل االول فالعقل االول كان قدميا اذن ال فاصل حىت تعلل الفراغ والطفرة اليت حد اح حادثواملترش

اي ربط : وهذه خالصة كالمهم بتبسيط ، هذه الدورانات خنلق حنن و جتدد بدورانه مث ان الفلك االول  االولخلق العقل الثاين والفلك واحلادث والعقل االول 
اذ باطلة فلكية هذه النظرية الفلسفية مبنية على نظرية اي ان القدمي باحلادث عرب صنع حلقة وسيطة امسها الفلك وهذا الفلك مبين على فكرة االفالك البطليموسية 

الكالم لبيان ربط هذا النوع من وصفحات طويلة من !! ك فحفيدك وهكذا ابناخرى فيولد تك مث يتحرك حركة الفلك بدورانه يكون علة معدة لوالدهذا : يقولون 
  !القدمي باحلاضر

وما هي حقيقة ، اال بعض الظواهر  طاقة ال نعرف منهاعالقة املادة بال؟  لقدمي باحلادث انت ال تستطيع فهم ربط احلادث باحلادث فكيف ربط ا :وحنن نقول
رفون منها واعظم علماء النفس ال يع ،ربط الوعي بالالوعي حقيقة اعظم فيلسوف ال يعرف كما ان ) الظل(ال يعلم حقيقة ربط البدن باخليال كما ربط املخ بالقلب ؟

يكفيه ان  بل؟  يعرف ظواهر االشياء كيف يعرف ربط القدمي باحلادثربط الوعي الباطن بالوعي الظاهر فالذي ال  كيفيةو مؤشرات وعالمات على اال كلمات 
اذن البد من خالق وهذا اخلالق البد ان يكون عاملا وقادرا اما كيفية ربط القدمي ايضا ال شك فيه وهذا مل اخلق نفسي  اننا موجودون وهذا ال شك فيه وانىنيسلم ب

من انفسنا لربط شيئني  امثلةواهللا جل وعلى قد ترك لنا  اطلة ،يتفلسف بفلسفات معقدة ويبين على نظريات بفيلسوف العقل ، لذا جند الدث فألنه ليس مما يناله اباحل
املستقلي االعتبار من حني االنشاء لكن تارة تنشئ موجودا االعتبار  يكونفهلذه العملة النقدية الفعلى تارة تنشئ االعتبار ف، أ االنشاء واملنش: ومنها ين بينهما فاصل زم

  . من حني االنشاء بل من الغد او بعده فانفك املنشأ عن االنشاء بالوجدان واالمثلة يف حياتنا كثرية اي ال 
ما هي كنه الكائنات حىت تفكر يف كيفية ربط القدمي مث ما ادراك ) سبحانه وتعاىل عما يصفون(واقعه وكنهه وتعاىل ما ادراك ما حقيقة اهللا واحلاصل انه 

اخلالء حقيقة ملا تصور فيسأل ما هو اخلالء؟فلو ان شخصا يفكر مخسني سنة يف )اخلالء(ال يوجد شيء:اجلواب  ؟ ما وراء الكونوهذا مثال اخر عريف وهو ،ث باحلاد
اذا جاء نص من املعصوم عليه نعم  ،ال نعرف منه اال حملة اما تصور كنهه فال و عدم  اهات ورائهناك موجود نلتصور وامنا الذي ندريه هو ا لالليس حمألنه امكنه 

   ه يذكر عن اهللا وهو املطلع احمليطان نتحمله فهذا ال اشكال فيه ألنمبا ميكن بعض معادالت الغيب السالم يف ايضاح 
به االيات والروايات من ينتج النتيجة اخلطأ ، لكن احلق يف حل مشكلة ربط القدمي باحلادث هو ما صرحت مبىن خطا كفكرة الترشح ان البناء على  واحلاصل

  ) االرادة(بل امنا هو بفاالبداع ال يشترط فيه االتصال حىت حيتاج اىل حل مشكلة ربط القدمي باحلادث ) ق لخلااالبداع و(
العقل لعقل االول خلق اضر بارادة القدمي ولكن التخلص بافتراض ان اهللا خلق العقل االول واحيح وانه يستحيل ربط القدمي باحللو فرض ان املبىن صمث انه 

ننقل الكالم اىل تلك احلركة ، اذ عن طريق حركات الفلك فهذا ال يقبله العقل وال النقل وال العلم احلديث وال القدمي ارتبطوا باحلق الثاين والفلك االول وان اخللق 
ه خطأ فانا اذن مبىن كالمه خطأ وبناؤ! وسيطة  ةمل يندفع مبجرد خلق حلق ألن االشكالتعاىل ؟ وكيف ارتبطت باهللا  الفلكية املدعاة فهل هذه احلركة حادثة ام ال؟

يقول حترك الفلك وحركته متجددة وا يتجدد كل شيء فنقول هذه احلركة للفلك حادثة ام ال؟اجلواب  ؟ حادث وايب حادث وابين حادث فكيف ارتبطت باهللا
هل بواسطة ؟ وهذه احلركة من اوجدها ،  ه احلركة باهللا ؟والنتيجة ال جواب ألنذذن كيف ارتبطت هاحلدوث اذاتيتها حادثة واال ملا كانت حركة ألن احلركة 

احلركة املتجددة  فبدل ان اكون انا املصداق جعلاملصداق  فقط غريالفيلسوف اذن ، يلزم التسلسل او بال واسطة فاذن ميكن للقدمي ان خيلق احلادث باالرادة فاخرى 
  ....صله تأيت ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين  هي املصداق وللحديث
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