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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املصطفى
حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول
وال قوه إال باهلل العلي العظيم.
()2
دروس يف أصول العقائد
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وذلك ما يؤكد األصل اخلامس السابق واألصل السادس اآليت.
مجاات القوى ومساحات كل قوة

األصل السادس :إن لكل قوة من القوى ولكل طريق من طرق املعرفة جماالً معيناً ومساحة حمددة ال يصال االا أن جتجاواهالا ،فالجتذا هتاواقالا وقال
اإلنسان يف اخلطأ واخلطل وضل يف صحاري التيه األعظم.
فلو أن العقل اقتحم جماالت العلم غري متسل بسالح التجربة واحلواس مثالً ،فجتنه ال يُالؤمن خطالؤه بالل يكالون علالى حالفا حفالرة هالار جنهالار باله يف
وادي اجلهل والضالل.
كما أنه لو أراد املرء أن يدرك املعقوالت باحلواس ،لعجز وحار وضل وجاه.
وكذلك لو أراد أن يدرك ما يف عامل الغيب بأدوات عامل الشهود أو العكس.
وممالالا يشالالهد لالالذلك أنالاله كمالالا ال ككالالن أن يالالدرك اإلنسالالان املسالالموعات بقالالوة اإلبصالالار أو املبص الرات بالالالقوة الذائقالالة ألن كالالل حاسالالة جمالالاالً ومالالدركاً
كذلك ال ككنه إدراك املعقوالت باحلواس أو أكثر الغيبيات بالعقل أو الفطريات بالتجربة أو حبه ذلك.
ومن األمثلة على ذلك ما قاله مج من الفالسفة من أن اهلل جعاىل (مبتهج بالذات) فجتن هذا الوصف لاله جعالاىل مال قطال النظالر عالن مناقشالته يف
حد ذاجه ،يشكل خطأ منهجياً ،فجتن اهلل جعاىل فوق أن يدرك ويوصف وهو غيب الغيوب ،وال جُدرك صفاجه إال بالوحي ،مبعىن أنه ال يدرك العقل إال
أصالالل التحقالالق واإلنيالالة يف بعضالالها فقالالو (كالالالعلم واحليالالاة والقالالدرة) دون أن يكالالون قالالادراً علالالى إدراك احلقيقالالة واملاهيالالة أبالالداً ،ومالالا وصالالفه جعالالاىل باالبتهالالا
بالذات إال قياس له جعاىل على النفس جعاىل عما يقول الواصفون علواً كبرياً.
وقد سبق كالم اإلمام الرضا عليه السالم ...وِ َّْ ال َ ِ
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حدود القوى ومدداتها طاقَها
األصل السابع :إن كل قوة من جلك القوى اا حدود حىت يف جمال اختصاصها ويف متعلقاقا أال جرى (البدن) قادراً على محل األثقال ،ولكن
إىل حد معني؟
وأال جرى (البصر) قادراً على اإلبصار ولكن إىل مسافة معينة؟
وأال جرى (التجربة) حمدودة حبدود اإلمكانات والقدرات وغريها؟
فكالذلك العقالالل فالالجتن مسالالاحته املعقالالوالت ،ولكالالن هنالالاك لقدرجالاله علالالى التحليالالق فيهالالا حالالدود أال جالالرى العقالالول متفاوجالالة يف القالالوة والضالالعف والكمالالال
والنقص؟ ،وأال جرى ذا العقل األقوى يدرك من املعقوالت ما ال يدركه ذو العقل األضعف مبراجب ودرجات؟
فكذلك عامل املعقوالت الواس  ،فجتن أقوى عقل بشري ال ككنه أن ينال كافة ما يف عامل املعقوالت ،إال بجتاام من اهلل ووحي ،كما كان لرسالول
اهلل صالاللى اهلل عليالاله ومثلالاله مث أوره علومالاله كافالالة لمئمالالة املعصالالومني صالاللوات اهلل علاليهم أمجعالالني ،وقالالد أامهالالم اهلل جعالالاىل  22حرف الاً مالالن اإلسالالم األعظالالم

( )1الكايف

 1باب النهي عن الكالم يف الكيفية ص 22ح.1

( )2الكايف

 1باب جوام التوحيد ح 3ص.131
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واستأثر باالسم الثالث والسبعني لنفسه إذ ال ككن ال إمكاناً ذاجياً ال للممكن أن يناله ولو كالان مالن املمكالن ذلالك ملالنحهم إيالاه لكالو م أفضالل خالئقاله
على اإلطالق.
أخطاء منهجية

()1
األصل الثامن :يتفرع على ذلك كله إن هنالك أخطاء منهجية كبرية جداً
األول أن يسعى العامل أو املفكر إلدراك احلسي بالعقل فجتنه خيطئ ،وقد أخطأ أعالامم الفالسالفة علالى مالر التالاريم عنالدما أرادوا أن يالدركوا أبعالاد
األفالك والكواكب والنجوم ،بقوة العقل ،م أ ا ال جُدرك إال باحلس والعلم ،فذهب الكثري منهم يف حبث (الطبيعيات) إىل مالا يُالذهل مالن األخطالاء
كقالوام بالأن األفالالك جسالعة ،وأ الا كأقشالار البصالل ،وأناله يسالتحيل اخلالالرق واإللتيالام فالال ككالن اخالباق الفضالاء الرحالبز وأن األر هالي مركالز املنظومالالة
الشمسية ،وأ ا مسطحة إىل غري ذلك.
الثاين أن يسعى العامل أو املفكر إلدراك العقلي باحلسي.
وهل يعقل أن جُدرك استحالة الدور باحلس؟ أو استحالة التسلسل أو استحالة مج النقيضني باحلواس؟
إن املستحيل غري موجود بل يستحيل وجوده فكيف جلمسه أو جراه أو جسمعه لكي جصفه أو حتكم عليه؟
والدور ال وهو جوقف الشيء على ما يتوقف عليه ال يدرك العقل استحالته ،لكن هل يعقل أن يدركه اإلنسان بالاحلواس أوالً ،مث ككالم باسالتحالته؟
مث هل االستحالة مما ككن اإلحساس هبا؟

ال ُـمثُل النوردة اافِطونية:

الثالث :ان يسعى العامل أو املفكر الدراك أكثر ما يف ما عامل الغيب – وجوداً أو عدماً – بالعقل اجملرد.
وقد أخطأ أفالطون ( 381-821ق.م)  -وهو أسالتاذ أرسالطو ،وجلميالذ لسالقرا  -حينمالا قالال بالال ُالمثُل النوريالة أو األفالطونيالة اسالتناداً إىل أدلالة
عقلية وجدها واجباعه كافية للداللة على ذلك.
وقد وافقه على ذلك االحراقيون فيما خالفه املشائيون.
بل وفسر بعضهم – كابن سينا – مرادهم بغري ماهر ما التزموه وبغري ماهر ما نسب إىل أفالطون.
قال أفالطون إن لكل موجود جوهري ولكل نوع من األنواع رباً له هو املسمى رب النوع أو املثل النورية أو األفالطونية فلإلنسان صورة جمردة
أو رب نالالوع يف عالالامل اإللالالهز وللبقالالر رب يف عالالامل اإللالالهز وللالالدجا كالالذلك ربز ،ولكالالل حي الوان بالالل ولكالالل نبالالات رب جمالالرد يف عالالامل اإللالالهز ،وأضالالا
االحراقيون أن لمفالك رباً – أل م كانوا يرون اا حياة ونفساًز -وقد استدلوا على ذلك بوجوه غريبةز(.)2
وهذا الرب هو جمرد عن املادة واملدة ،وال يتغري وال يندثر وهو أبدي سرمدي ،وهو املريب واملوجه ألفراد ذلك النوعز ،فكالل حال ص وكالل فيالل أو
دجاجة مثالً له رب نوعي مثايل يف عامل أعلى يتعهده بالببية والتزكيةز
كل نوع ذي أفراد طبيعية كونيّالة ،لاله فالرد جمالرد جالام ،بضالطل مبهمالة جربيالة جلالك األفالراد ورعايتهالا وإبالغهالا إىل الكمالال ،وهالو
واحلاصل انه يرى إ ّن َّ
باق وال يندثر وال يفسد وال يتغريز.
ورب النوع ،وذلك ألن وجوده أمثل وأكمل من املوجودات املادية.
وهذا الفرد اجملرد يسمونه باملوجود املثايل ُ
أقول :وهذا الكالم ال يعدو كونه كالماً حعرياً أحبه بقصص اخليال العلمي وال يسنده دليل وال برهان ،بل الرباهني علالى عكساله واضالحة جليالة
وسيأيت الكالم عن ذلك الحقاً.
وصلى اهلل على محمد وآلِ الطاهردن

( )1أي على األصل اخلامس والسادس والساب .
( )2الحظ األسفار  2ص.22-33

