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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني
اخلطأ يف :ومن العوامل، كان احلديث حول ان النظر ليس بذاته مظنة اخلطأ واهلالك بل هنالك عوامل اخرى تتدخل يف نظر العقل السليم فتنتج اخلطأ 

وذكرنا من االمثلة على ذلك قضية ، جعل له حلصل اخلطأ  ى به عن ذلك النطاق الذيدعفلو ت، خلق ليكتشف حقائق خاصة  املنهج حيث ان العقل قد
 هناك اشكاالذلك ان ولكل منهم خطاب خاص به  مان طرف خطابنا هم الفالسفة املسلمون وغريه:فنقولربط القدمي باحلادث ونضيف على ما تقدم 

من له بل البد ، ه قاصر عن الوصول اىل الكثري من احلقائق املادية وهو ان العقل قاصر عن الوصول اىل الكثري من احلقائق الغيبية كما ان امشترك امنهجي
لكن الفالسفة املسلمني خنصهم خبطاب خاص وهو االيات  هذا خطاب مشترك ودليل عامو ادوات اخرى مثل احلس يف القضايا املادية كما اسلفنا 

مثال ابن سينا ومال صدرا يف موجه العليه واله واملفروض ان خطابنا حاليا نخصه بروايات الرسول االكرم صلى اهللا فوان كان غري امامي ، والروايات 
فهؤالء اماميون واالحتجاج عليهم بااليات والروايات صحيح ومما يقبله الطرف االخر ،  االسفار والسبزواي يف املنظومة وغريها وامثال العالمة الطباطبائي

القدمي باحلادث ربط وجه اخللل يف نظرية بيان بعض الروايات الدالة على ذلك مث نفصل يف اذن نذكر لف،باالضافة اىل احتجاجنا العام وان العقل قاصر 
  :فقط سنذكر ثالثة احاديثالروايات كثرية وو

يل املادي اما الفيلسوف كتيه بين اسرائ ١)اهللا ال يزيد اال تيهايف اياكم والتفكر يف اهللا فأن التفكر (قال ابو عبداهللا الصادق عليه السالم :احلديث االول
فالنتيجة تكون التيه )الذين يؤمنون بالغيب(به دود ومل يؤمن بالغيب ويتعبد احملحمدود لو فكر يف اهللا غري فسيقع فيمتاهة عقلية فكرية عقدية وذلك النه 

  والضالل واهلالك
اذا (هذه االية يقول االمام الصادق عليه السالم  تفسري وجوه جه منيف وتفسريا باملصداق ) وان اىل ربك املنتهى(يف تفسري قوله تعاىل:احلديث الثاين

فما هي  ٢... )انتهى الكالم اىل اهللا فامسكوا وتكلموا فيما دون العرش وال تكلموا فيما فوق العرش فان قوما تكلموا فيما فوق العرش فتاهت عقوهلم
  .فالاحلقيقة والكنه نعلمه اما عامل ومريد م اصل انه ماهي حقيقة مشيئة اهللا ؟ال ندري نع،حقيقة علم اهللا ؟ال ندري

  ٣)من نظر يف اهللا كيف هو هلك(قال االمام ابو عبداهللا الصادق عليه السالم:احلديث الثالث
متاهة حسب اال تيها و ان امثال ابو علي بن سينا ومن سبقه ومن حلقه فكروا يف اهللا ويف حقيقة علم اهللا لكن التفكر يف اهللا ال يزيد صاحبه:مثال للتوضيح

هم اكثر اما من سبقه و،بن سينا بشكل اخرابو علي ابشكل وهلك هلكوا من كان قبل بن سينا  ا حسب الرواية الثانية ، فاكثركهالالروايتني االوليني و
هؤالء اكثر :جوزي يف كتاب تبليس ابلييسكما نقل ابن ) ج املسترشدين ني اىلبالارشاد الط(الفاضل السيوري يف كتابه وقد نقل سقة فقد هلكوا الفال

اال يعلم من خلق ( تعاىل يقول اهللامث ان راى هذا الكالم غري معقول جدا فحيث بن سينا ا ال يعلم شيئا ابدا وامنا يعلم ذاته فقط اما ابو علي ذهبوا اىل ان اهللا
ان اهللا يعلم اوال ذاته وثانيا يعلم الكليات لكنه ال يعلم ببن سينا مترتال ال ابو علي فقاعليهم انكارهم لعلم اهللا مبخلوقاته فالقران ينكر  )وهو اللطيف اخلبري

وما تسقط من ورقة اال يعلمها وال حبة يف ظلمات االرض وال رطب وال (وقوله تعاىل)يعلم ما بني ايديهم وما خلفهم (اجلزئيات على خالف نص القران 
يعلم ا ن النار اذا اشتعلت حترق اما ان هذه النار يعلم القضايا الشرطية اي ان اهللا من مصاديق الكليات انه ات واىل غريها من االي)يابس اال يف كتاب مبني

فلذا ، للحوادث ايضا حادث  للحوادث وما هو حمل حمال من علمه باجلزئيات كونه هلذا االستدالل الفلسفي وهو ان يلزم! ال يعلم ا فانه  مشتعلة او ال؟
هكذا !! يف الزمن اخلاص االنسان على الكرة االرضية هذا وجود خصوص اي يعلم كلي االنسان ال فقط ال يعلم باجلزئيات ويعلم بالكليات  التزم بانه

  التزم ابو علي ابن سينا ومجع من الفالسفة 
ليل حقيقة علم اهللا وان علم اهللا باالرتسام يف حتوما خطؤهم اال لتوغلهم زئيات جلالفالسفة وان اهللا ال يعلم ااولئك حديث جوهر اذن هذا :ونقول
  !!واحلصول 

  حماولة حتليل علم اهللا  وقعوا يف نفس اخلطأ وهوفام اما الفالسفة الذين تأخروا عنهم كصدر املتأهلني وغريه 

                                                             
  ٣٥٩ص   ٣البحار ج: عنه  :اماىل الصدوق  - ١
  ٣٥٩ص  ٣، عنه البحار ج ٣١٦ص  ٢تفسري القمي ج - ٢
  ٢٦٤ص  ٣عنه البحار ج/ احملاسن  - ٣



) احلضوري العلم(يف خطأ وهو  خطأ باجلزئيات غري معقول دخلوا يف مدخل اخر هواهللا  عدم علم وانفلكي يتخلصوا من ذلك االشكال وعلى ذلك 
ئيسية منها ألشهر روتوجد ختلصات اخرى ولسنا يف صدد استقصائها بل نذكر ال(الفالسفة التخلص من االشكال ذه الطريقة هؤالء وهكذا حاول  

  :فقالوا ان العلم قسمان  )جامعها اخلطأ يف املنهج  ةفاالراء كثري الواالفالسفة 
يف الذهن وهذا احد  ٤كعلمنا باملعلوم بالعرض فنعلم باملعلوم من خالل ارتسام صورته، الشيء يف الذهن املنطبعة من صورة ال العلم احلصويل وهو:االول

مل االذي ال يعلم حقيقة العلم احلصويل وهل هو انطباع الصورة يف الذهن ام هو االضاقة بني الع: (، ونقول االراء الستة يف العلم احلصويل وما هي حقيقته 
العلم احلضوري ال يستلزم يف : قالوا . لدى العامل العلم احلضوري وهو حضور نفس الشيء :الثاين  )واملعلوم اىل اخر االقوال هل يعلم حقيقة علم اهللا؟

يلزم ، ودي هو علم اهللا ومعلوم اهللا فوج مل فالعلم هو عني املعلوم وليس صورة منطبعةاألنه يعين حضور نفس املعلوم بذاته لدى العمل التغري بتغري املعلوم االع
مل ااحتاد العلم والع(اال ان يلتزموا مبا هو اسوأ من ! وال يعقل ان يكون املعلوم عني اهللا العلم سيكون عني املعلوم الن اهللا  من صفاتيكون العلم ال ان 

  !!الوجود الذي جوهره وحدةو ) قل واملعقولعاواملعلوم او احتاد العقل وال
ومثلوا له بنفس الصورة الذهنية اليت هي املعلوم بالذات فاملعلوم بالذات هو هذه الصورة مل اى العم احلضوري هو حضور نفس املعلوم لدالعل :المهم توضيح ك

   لدى الذهنبنفس حضورها هو قل الكالم للصورة االخرى وللزم التسلسل بل علمي بصوري الذهنية اخرى واال نوليس العلم ا صورة 
علم النفس بقواها الغضبية :املثال الثالث  .ال مالكه حضور النفس لنفسها  علم النفس بنفسها فال واسطة امسها الصورة الذهنية بينك وبني نفسك:اهلم الثاينمث

وم فال تغري يف ذات اهللا ألنا اخرجنا العلم عن حضور املعلوم بنفسه لدى اهللا فاذا انعدم املعلبنفس فعلم اهللا هو : وغري ذلك ، قالو  والشهوية واا مريدة وذات مشيئة
  هذا توجيههم للعلم احلضوري،خارج عن ذاته اهللا بل شيء اخر صفة هو املنتفى فليس  ال يلزم التغري يف ذات اهللا واذا انتفى املعلومفساحة اهللا فاذا تغري 

ومنها ان صفاته  شكوال (يلزم ان ال يكون العلم ذات اهللا  :اوالً :نقول لهو) ىاخريقع يف معضلة اهللا وكلما هرب من (فنسأل هذا الفيلسوف الذي يبحث يف ذات 
اذ ان :اشكال كربوي :وثانياًاذ العلم عني املعلوم واملعلوم غريه فعلمه غريه فعلمه غريه فكان يف ذاته غري عامل اي جاهال، ليس بعامل يف حد ذاته وانه  )عني ذاتهعلمه 
  ،اصل موضوعي وكلما تسأل عن دليل ال جتد دليال اال تنظريات كللعلم لكنهم اخذوه  ابل املقطوع به انه ليس مالك، لم اول الكالم مالك الع احلضور هوكون 

 نقول ليس ذلك بصحيح، يقولون العلم احلضوري كما يف علمك بنفسك اذ  من نفس االمثلة اليت مثلوها للعلم احلضوريان االشكال عليهم ينشأ  :توضيح ذلك
اين حضور صورة الشيء يف الذهن اذ يق العلم دوالدليل على ذلك ان العلم احلضوري هو اعلى واجلى وامت مصااي ليس حضور النفس للنفس مالك علمها بنفسها 

فعلى ، اخلطأ يف احلصويل  شيء كما ان العلم احلضوري ال يعقل فيه اخلطأ وان حصلمنها يغيب عنها ؟ اذ على هذا ال من حضور نفس الشيء بتمام وجوده لديك 
اال  بالعلم احلصويل حلال انا ال نعلم عن انفسنا شيئا اال انيتها ، وانية قواها ، وال نعلم عنها ما سوى ذلك هذا يلزم ان تكون معرفتنا بانفسنا واضحة اشد الوضوح وا

الذي درسته او قرأته يف الكتب نعم الذي نعلمه بالعلم احلضوري هو اصل علمي فانت ماذا تعرف عن نفسك ؟ ال شيء اال : واعترب ذلك من نفسك ! فرجعنا لالردأ 
   ا يف الكتبا قرأال اعلم منها اال الفاظ اها؟ما هي نفسي وحقيقتها وحقيقة اراديت وقو:لكن  ،وان يل ارادة وقوى غضبية وشهوية وغريهاباين موجود 

من العلم ولكن بالوجدان ال نرى ذلك بل كل ما ذكروه انه ملا حضر عنده ء بنفسه متام االنكشاف العلم احلضوري هو انكشاف حقيقة الشي وبعبارة اخرى
او يف القلب وما هو حقيقة ) العصبونات(هل يف املخ او االعصاب  ٥اين هي منطبعةمثال  ا شيئاال نعلم منهفاننا حىت الصورة الذهنية  احلضوري ال نعلم منه شيئا
انقسموا على  انفسهم ال نعلم حقيقتها بل حىت الفالسفةلكن يف الروح او النفس او البدن ؟ ال ندري كل ذلك نعم نعلم اا صورة ذهنية القلب؟ وهل هي منطبعة 

  )مع ان كل شخص فان نفسه حاضرة لنفسه بذاا من غري فرق بني الفيلسوف والعامل والعامي( ا عامة الناس فال يعلمون منها شيئاستة اراء ام
لالطالع  اولو كان احلضور مالك العلم لكان حضور النفس موجب، ال نعلم منه شيئا ، بل هو احلق بنفسه كاشف العلم احلضوري الذي ينبغي ان يكون امت  : اذن

لو كان (من كلمات اهللا  اا بل االلوف الدات واكثر لعمقها وعمق اغوارها وقواها وغري ذلك ، مثالدات  مئات -احلضورية–ولبلغت معلوماتنا على حقيقتها 
فنقول ، بل هي عينه لنفسها مع اا حاضرة بنفسها  ال نعرف منها شيئا اهللامن ايات ية آفالنفس  )بحر قبل ان تنفد كلمات ريبلالبحر مدادا لكلمات ريب لنفد ا

ما ادراك ان علم اهللا هو حضوري بل ان نفس احلضور ككربى هو مورد و؟ فكيف يعلم حقيقة علم اهللا لديه للفيلسوف الذي ال يعلم حقيقة نفسه رغم اا حاضرة 
وللحديث صلة تأيت ان شاء اهللا وصلى اهللا على حممد واله الطيبني ، وال علم وال حضور والعلم موجود متحقق احلضور ان : جند بل  او ال؟ انه مالك للعلميف كالم 

                  ...الطاهرين

                                                             
  .وهي املعلوم بالذات  - ٤
  بل هي منطبعة او ال ؟ - ٥
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