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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.
دروس يف أصول العقائد
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(الغيب المطلق) ينقض المسلك الحسي

والغيب قسمان :ما غاب عن احلواس مما ميكن ان تناله ،وما غاب عنها مما ال ميكنن ان تنالنه ،وملنال اللنا اهلل النل الاللنه راننه نرد
عن املادة واملدة والزمان واملكان وكارة ما يرتبط باملادة ِ
بواله رهو الغيب املطلق ،وكذلك سائر اجملردات بناءً على القول بوالود رد غن اهلل
كالروح على القول بتجردها(.)2
والغيننب بنناملعث اللننا ال ميكننن للا نواس أبننداً ان تدركننه بوالننه مننن الوالننوه ،وإال ملننا كننان غيب ناً وملننا كننان ننرداً هننذا خل ن  ،وا سننالمي
كالباحث الذي سلك مسلك احلسيني واستدل على ذلك بقوله تعاىل :واللَّهُ أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن َش ْيئاً ال ميكنه
ََ ْ ْ ُ
َ
اجلمع بني ا ميان بالغيب وبني املسلك احلسي إذ كين يننمن بالغينب املطلنق (وهنو اهلل تعناىل) وا مينان متوقن علنى املعررنة وقند ارتن ان
()3
املعررة ال بد ان تنتهي إىل احد احلواس مع ان احلواس ال ميكن ان تناله اهلل تعاىل بواله؟
وبداهة رطرية ا ذعان باهلل تعاىل وكون والوده مما يستقل العقل بإدراكه ،دليل آخر على بطالن املسلك احلسي رتدبر اليداً.
نعننم مننن ال يقبننل والننود االلننه أو ال يقبننل انننه ننرد ويننررال والننود ننرد علننى ا اننال  ،رانننه ال ميكننننا إلزامننه ننذا الوالننه ،اللهننم إال
باالستدالل بتاقق إدراك الغيب باملعث األول بغ احلواس كاحلدس القطعي وقوة الفكر أو ما أشبه.
مناقشة الحسيين الماديين
وميكن اجلواب عن دعو احلسيني كن(الون لوك) بعدم والود معررة إال منتهيةً إىل احلواس وعربهنا ناشنًةً منهنا ،إضنارة إىل منا سنبق منن
األالوبة اخلمسة ،ب الوبة عديدة متنوعة وان تداخل بعضها مع بعال األالوبة السابقة:
قانون ِ
العلّية
أوالً :ان ا ذعان بقانون العِلّية ،يدرع دعو احلسية ،وذلك ألن العلية واملعلولية مما ال حت س أبداً ب ية واحدة من احلواس اخلم س ،وإمنا
الذي حي س هو ذات العلة وذات املعلول ال صفة العلية واملعلولية.
ويكشن عننن ذلننك وبوضننوح امللننال ا  :راننننا عننندما نننر الورقننة حتننه بسننقواها يف النننار أو احلدينند يتمنندد بنناحلرارة راننننا نكتش ن

( )1البقرة.3-1 :
( )2ومل يلبت والود رد غ اهلل تعاىل ،كما ال دليل على امتناعه ،نعم ما تومهوه الزماً له كالقدم وشبهه غ الزم أبداً كما سي .
( )3واما إدراك خملوقاته راهنا ال تكون دليالً عليه تعاىل* إال مع ا ميان بالعِلية واملعلولية ،والعلية واملعلولية من املعقوالت اللانية الفلسفية وهي ال تدرك بناحلواس أبنداً،
إمنا املدرك ا ذات العلة (إن كانت مادية) وذات املعلول .رتدبر
* أي على املسلك احلسي ونظائره ،اما مسلك الفطرة رانه غ متوق على االلتفات بعقولنا للعلية واملعلولية كما سي .
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بعقلنا ،ال حبواسنا اخلمسنةِ ،علّينة احلنرارة لتمندد احلديند ِ
وعلّينه الننار الحنها الورقنة لكنن ال والنود حمسوسناً للعِلّينة يف اخلنار ( )1رنان منا ننراه
هو:
أ( -النار) ب -الورقة  -التماس أو املماسة( )2أو السقوط داخل النار د -االحها .
لكن ِعلّية النار لالحها هذه العِلّية ال تر وال حت س وال يعقل ان تر أو حت س .ردقق.
مث غاية األمر اننا نر اقهان احها الورقة بسقواها يف النار لكن من أين ان النار ِعلة لالحها بل لعلهما متقارنان دائمناً والعلنة أمنر
ثالث خفي؟ ان العقل هو الذي يكتش العِلية من غ ان يراها أو يلمسها ا نسان .نعم من ينكر قانون العلية مطلقاً ،رانه ال يلزمه هذا
ا لزام وجيب ان نناقشه عندئذ يف إنكاره ألصل قانون العِلّية؛ بانه إنكار للبديهي وشبه ذلك.
علم الرياضيات

ثانياً :علم الرياضيات كاهلندسة واحلساب.
رننان القواعنند اهلندسننية أمننور عقليننة ال حتنن س بنناحلواس اخلمسننة أبننداً رمننلالً( :مسنناحة املللننث تسنناوي حاصننل ضننرب قاعدتننه يف ارتفاعننه
مقسوماً على اثنني) ران الذي ي ر هو نف س املللث اما ان مساحته تساوي ضرب ...رال ير وال يلم س وال يشنم وال يتنذو وال يسنمع،
بل ان (املساواة) بنفسها مما ال حي س بل مما يدرك بالعقل رقط إذ اننا نر نف س األمرين املتساويني اما وص املساواة رانتزاع عقلي.
وكذلك القواعد يف علم احلساب ران  11 =4×4ال حي س باحلواس اخلم س بل حيدس ويدرك بالعقل إذ ال يوالد شيء يف اخلار امسه
(الضرب) بل انه مفهوم عقلي حتليلي انتزاعي.
بل ان العدد نفسه ال والود له يف اخلار حبيث ير أو حي س إمنا املوالود هو ذات املعدود ال العندد ،ولنك ان تتصنور كتنابني أو قلمنني
رتقول مها اثنان ركل واحد من الكتابني موالود يف اخلار وهو مما ير أو يلم س لكن وص االثنينية ال يلم س وال ير وال حين س ،بنل لنو
كننان لننه والننود يف اخلننار حبيننث يننر ويلمنن س( )3لكننان كننل اثنننني ثالثننة :هننذا الكتنناب وذاك واثنينيتهم نا! مث هننذه اللالثننة تكننون أربعننة :هننذا
الكتناب وذاك واثينيتهمنا مث ثالثينة هنذه اللالثنة رهني الرابعنة! وهكنذا تكنون فسننة رسنتة ريتسلسنل! وهنو أمنر بنديهي النبطالن لكننه لنزم مننن
ررض والود خارالي حمسوس لالثنني(.)4
والحاص ـ  :ان كننل مننا كننان االتصنناخل بننه يف اخلننار وعروضننه إىل الننذهن( – )5كمننا ريمننا سننبق ومننا سنني
اخلمسة.

– رانننه ال حينن س بنناحلواس

األمور اإلضافية

ثالثاً :األمور ا ضارية كاالبوة واالخوة والفوقية والتاتية واملوازاة وغ ها ران االتصاخل ا يف اخلار والعروض يف الذهن.
وبعبارة أوضح املوالود يف اخلار هنو ذات األب وهنو النذي ينر وحين س امنا صنفة االبنوة رمنع اننه متصن نا – إذ لني س كنذبا ان هنذا
أب ذاك – إال اهنا ال حت س ب ية حاسة وكذا سائر احلقائق ا ضارية رالحظ .وللاديث صلة
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
( )1وان كان االتصاخل ا ثابتاً يف اخلار .

( )2بل وص املماسة كوص  ،ال حي س بذاته كما سي .
( )3ومل يكن والوده بوالود منش انتزاعه.
( )4والننود أملننال االثنننني واألربعننة بوص ن االثنينيننة واألربعيننة ،أي والننود االثنينيننة واالربعيننة ،إمنننا هننو بوالننود منش ن انتزاعهننا ككننل االنتزاعيننات لكنهننا مجيع ناً ال حتنن س
باحلواس اخلمسة.
( )5وهو املسمى باملعقول اللا البسيط (الفلسفي).

