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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(11) 
 معاني الطريقية التكوينية وأنواعها

 (1)الكشففا عنففه اون العةل يففة، ا ففا ةعفف  احل يففة  ففا ئهامث ان الكواشففا الناقصففة عففن الواقفف  تكففن ان هيعففارق ضففا هففي هففي القي ففا
 ضعىن  يممية الكشا بالفع  فال تكن.

 التصديقات المعلومة الموصلة إلى تصديق مجهول -1
  الثالث:

املعف  عنهفا بفف)احل ة( يف علفم املنطف  والفل هقابف  املعفر و الف   يوصف  وهفي  (2)(اليصديقات املعلو ة املوصلة إىل هصفدي  ههفول)
 إىل ههول هصو ر .

 مث ان الطري  هب ا املعفىن تكفن ان يقف  فيفه اليعفارق ال كفان ان هيعفارق اليصفديقات املعلو فة ففان ةولفا  علو فة للشف   يقينيفة  
إرااة املقطفو  هبفا ال خصفول العلفم  وهفوابقفة للواقف  لكنفه خفالو هفاهرهم لديه أعفم  فن  طابقيهفا للواقف  إال ان يريفدوا باملعلو فة املط

 الثبوت.عامل عامل اإلثبات ال  بلحاظ (3)املطاب  للواق  لظهور ةونه
 .م احل يةوعلى أ  فقد يقال بان األاق واألصح ان يع  بف)اليصديقات الصااقة...( فالا هي احل ة واقعا  وغريها  يوه  

ن: احدمها ان العلة الغائية للمنط  هي الوصول للواق  ال للواق  امليوهم وذلف   وقفوو علفى هرهيفت اليصفديقات أ را (4)ويشهد له
ففففرو اليصففففديقات املفففف عهبن هبففففا أو املقطففففو  هبففففا أو املعلففففوم لففففد  الشفففف   ةولففففا حقففففا   . ثانيهففففا: الففففم ةعلففففوا احففففد  (5)الصففففااقة ال صة

احل فة( الففل هفي  وضفو  علفم املنطفف  وذلف  ال يكفون إال لفو بنففوا علفى ان احل فة هففي الصفناعات صفناعة املغالطفة، فففال يعي ولفا  فن )
 ت احل ُة املغالطةهب. فيأ  اليصديقات الصااقة املوصلة إىل هصدي  ههول صااق، ال  طل  اليصديقات املقطو   ا وإال لعم  

صلة هي احل ة ضعىن املوص  للواق  ثبوها أو الكاشا ان األمساء  وضوعة ملسمياهتا الثبوهية واليصديقات الصااقة املو  والحاصل:
 الشا   ملطل  املقطو  هبا فالا عندئٍ  صورة برهان وليست به. أ  عنه ة ل  ال األعم  ن الصااقة

ففلةوعلففى هفف ا فانففه ال تكففن ان ييعففارق الطريقففان ضعففىن )اليصففديقات الصففااقة  ..( لوضففوا اسففيحالة هنففاقق الواقفف  وه ففاا  املوصة
 ةي هكونا طريقني؟  صااقينيهكون احل يان على النقي ني  فكيا

 الذاتية أو االقتضائية تكوينا المحركيةالرابع: 

                                                           

 أ  للميعارضات. (1)
 صرا بان  وضو  املنط  هو: )املعلو ات اليصورية واليصديقية  ن حيث الا هوص  إىل ههول هصور  أو هصديقي(. 86ويف الرسالة الشمسية ل (2)
 أ  ةون قو م )اليصديقات املعلو ة(. (3)
 أ  ألن ه ا هو األاق واألصح. (4)
 طلقففا   وضففو  املنطفف  بفف  هففي  –املعلو ففات اليصففورية واليصففديقية  –انيشففارات بيففدار )ولففيد املففراا الففا  4ط 22لة الشمسففية لويففدل علففى ذلفف   ففا ذةففر  يف الرسففا (5)

  قيدة  بصحة اإليصال،  وضو  له( إذ بيان املراا ال يدف  اإليراا.
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غريمها، فاحل ج ةالعلم، والصفات ةالرمحفة والشف اعة فالفا حمفرو هكفوي   ن الصفات و  ن واحملرةية أو الزاةرية أعم  ن احل ج و 
 عن اإلحسان. –اقي اءا   –ي  عن اإلقدام والب   املان  هكوينا لإلحسان أو لالقدام عكد اجلنب فانه زاةر هكو 

 .(1)، فالطري  للشيء هو احملرو حنو  املوص  إليهواحلاص : ان احملرو املوص  لأل ر، هو الطري  إليه
 اعنه اأو سلب محركيته واالقتضائية ةاالعتباري المحركاتإمكان التضاد في 
  ن ةهة. (2)تكن ان يق  الي اا فيه  واالعيبار  مث ان احملرو االقي ائي

 فففن ةهفففة  ان يعطفففى  فففا لفففيد ضحفففرو هكوينفففا ، احملرةيفففة االعيباريفففة. ، أوحمرةييفففه –يف عفففامل االعيبفففار  –ةمفففا تكفففن ان هسفففلت عنفففه 
 أخر .

 – ، ففأ كن للشفار  الفرا  واألول: ةالقياس واألحالم فالا حمرو هكوي  لكثري  ن الناس حنو  ا حلموا به أو  فا قاسفو  علفى غفري 
 إذ انه حمرو هكوي  اقي ائي ال غري. –وقد را  

زان خفف  الثقففة وانففه زانففه وة ضعففىن ان وة  (3)والثففا : ةالشففيا  غففري املفيففد للعلففم وال االطم نففان، فانففه ح ففة علففى قففوٍل  ففالا للمشففهور
ان العففرو ال يففرا  ح ففة  ففااام ال يفيففد العلففم وال  فعلففى الففرغم  ففن ،ح ففة نوعيففة  وةففت للظففن النففوعي وان مل يففوري الظففن الش صففي

يف  ) قفدس سفر  (اسفيند إليهفا الل  النقلية فان الشار  اعي   ح ة حست ه ا الرأ  باألالة –على فرق هسليم ذل   –االطم نان 
 .(4)حملها

 ، وسعة دائرة الحججعنده المرجع ،تنبيه: عناوين المباحث: إمكان التعارض
إىل األقسففففام املاضففففية واحهيففففة،  بحففففث ةثففففري الفائففففدة يف األصففففول والفقففففه  هقسففففيمهاإىل اليكففففوي  واالعيبففففار  مث هنويفففف  الطريفففف  ان 

أحكفام ةف   نهفا عنفد طفرا العنفاوين الثالثفة األصفولية املعهففواة حبفث والفلسففة والكفالم واليفسفري، وال بفد  فن  الحظفة األقسفام ةلهفا و 
 وهي:
 .ا ببعق أنواعها تكن فيها اليعارق وببع ها اله  اليعارق ممكن بني الطرق؟ فال -1
علففففى فففففرق اإل كففففان والوقففففو  فهفففف   ففففت القةففففيح بأيففففة  زيففففة؟ أم  ففففت االقيصففففار يف خصففففول الروايففففات علففففى املرةحففففات  -2

د املرةحات يف غري الروايات  طلقا وفيها يف صورة فق    وةوا املرةحات حىتاملنصوصة؟ أو ال بد  ن االليزام باليساقط أو الي يري 
 املنصوصة؟

  ؟ياتاملؤا  و  -الدرةات ب –ه  للطرق عرق عريق يشم  أ  -3
وهفف ا هفو  ففا  واملفراا  فن الففدرةات ارةفات الظففن والوثفوق و فن املؤايففات ةولفا أعففم  فن ااطففرية أو اخيصاصفها بفبعق  راهبهففا هبفا

 . وللحديث صلةأشرنا إليه يف البحث الساب 
 رينوصلى اهلل على محمد وآله الطاه

                                                           

 راة  )احل ة  عانيها و صاايقها( حول  عا  احل ة العشرة و ناقشاهتا. (1)
الشفففقة علففى ابنهففا الرضففي  إىل البقففاء عنففد  والففدفا  عنففه فهمففا عففا الن هكوينيففان  -يف الوقففت نفسففه  –ففف  ااففوو  ففن الفف ئت  ففثال  األم  إىل الفففرار وافعيهففا ةمففا لففو ا  (2)

 اقي ائيان  يدافعان.
 صناعة، ولعله فيو  أي ا . ) قدس سر  (ةما ذهت إليه السيد الوالد   (3)
 ةاجلسر والسل م والدف  اليكوي  )أ  اف  ش   لش  (. فيأ    ة ا ةان طريقا  حقيق –و يعد خا سا  أ –وقد يلح  هب ا الراب   (4)


