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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .باهللا العلي العظيم إالحول وال قوة  أمجعني وال أعدائهماحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 
مباحث اصول الدين وان االستدالل يف خمتلف ههنا خصوص النقلية يف املباحث العقلية واملراد منها  باألدلةلغوية االستدالل عدم كان احلديث حول اثبات 

مة على ان التحقيق يقتضي ان الرباهني املقاوهو الوجه الرابع وصلنا اىل ولذلك  اوجوهوذكرنا حبوث اصول الدين بالنقل غري لغو بل انه مقتضى احلكمة 
  :ونضيف فنقول، واقع برهان  تبرهان وليس هي صورة الفطريات واألوليات

ن هذا الوسط لك، اال اا حتتاج اىل وسط ، من خارجها  ىان القضايا الفطرية املراد منها القضايا اليت قياساا معها والدليل عليها مستبطن فيها غري مستق
اليت يكفي  فهي تلك القضايا ١األولياتعلى حسب تعريف املنطقيني هلا واما الفطرية هذه هي القضايا النه ال يغيب عن الذهن مما ال حيتاج للفكر او النظر 

ا للجزم بالنسبة فهنا رأيان فعلى وعلى رأي اخر هي تلك اليت يكفي فيها تصور املوضوع واحملمول والنسبة بينهم، فيها صرف تصور املوضوع على رأي 
فيها ألنه بديهية وليست نظرية لكي حتتاج اىل برهان  اهارمما ال حتتاج اىل استدالل لغنائها عن االستدالل ألن ب واألوليةاي تقدير فالقضايا الفطرية 

  واستدالل فهي بتعبري اخر مكتفية بنفسها غري حمتاجة للغري 
حد قد اخذ يف النه  .التناقضعلى القضايا البديهية ملا كان برهان حقيقة بل هو صورة برهان ألن كونه برهان يستلزم  فلو اقمنا الربهانوعلى هذا 

  .الفطريات واالوليات استغنائها عن الربهان اخلارجي وعن النظر واالستدالل فلو اقيم عليها دليل لكان صورة دليل 
 ما هو تعريف الربهان؟:بيان اخر .ااقض فاما ان نرفع اليد عن كوا بديهية او نرفع اليد عن كونه برهانوجود الدليل التنالقول بانه يستلزم  واحلاصل

وهذا التعريف للربهان ال ينطبق على ما ، ٢)ةاي ال حمال(تنتج لذاا يقينا اضطرارايقينية هو قياس مؤلف من قضايا : الربهان كما عرفه كثري من املنطقيني
نقول ان الربهان هو قياس مؤلف من قضايا تنتج بذاا يقينا ألننا ،اصل حينئذاحلللزوم حتصيل من ما يدعى ادلة وبراهني ، وذلك ات يقام على البديهي

نتج ن يالربهااصل وبتعبري اخر احلمن ذلك حتصيل واال للزم فال ينتجها غريها ، والفرض ان الفطريات واالوليات هي قضايا يقينية الا من قسم البديهيات 
على الفطريات  اذن ال يعقل اقامة الربهان  )اولية او فطريةبديهية  ايااا قض(الفرض  يهيات اليقني فيها موجود على حسبوجد اليقني والبدياي 

  .هذه هي الكربى الكلية، لكان صورة برهان  واالوليات ولو اقيم
واجلامع اا ، من الفطريات فاا ولو ترتلنا ، من االوليات  )ولية كاصل وجود للخالق وما اشبهواملراد ا املعارف اال(واما الصغرى اجلزئية فنقول املعرفة 

فهي مغروسة يف العقل البشري اي ان ) اجتماع النقيضني حمال(من البديهيات اي من القضايا املغروسة يف العقل البشري ككل البديهيات االخرى مثل 
وبتعبري اخر ، دالل ونظر الن القضايا البديهية لو احتاجت لدليل وبرهان للزم التسلسل والتايل باطل فاملقدم مثله العقل يشهدها بذاته بال حاجة الست

، والنظريات حجيتها بالغري  ، القضايا النظرية البد ان تنتهي اىل قضايا بديهية فما بالعرض اي ما حجيته بالغري البد ان ينتهي اىل ما حجيته بالذات
الكالم للدليل فنقول ما  زم التسلسل النه ينتقلما بالعرض البد ان ينتهي اىل ما بالذات واال للوبالذات  )كاشفيتها(اي والضروريات حجيتها  والبديهيات

يلزم عدم االنتهاء اي ما بالعرض احتاج اىل دليل على الدليل وهكذا فيلزم التسلسل او  االدليل على هذا الدليل فلو كان بديهيا فهو املطلوب وان كان نظري
  .صورة برهانذكر هلا برهان فانه يف احلقيقة اذن هذا هو الربهان الواضح على ان االوليات والفطريات ال حتتاج اىل برهان  .اىل معرفة

  ؟لكن ما الدليل على ان معرفة اهللا سبحانه وتعاىل هي اولية او بتعبري امشل هي بديهية
 بطالن ان الن فانا بالرجوع اىل الوجدان ال نرى اوضحية لبطالن الدور او التسلسل او ارتفاع النقيضني حمال من الوجدا :االول :منها واالدلة كثرية

 او الدور بالوجدان ارى اين مل اوجد نفسي فالبد يل من موجد وخالق فهي قضية جدا بديهية وهي اوضح عند العقل من قولنا التسلسلاذ يكون يل موجد 
حتما خالق فهي قضية جدا واضحة لكن لو قلنا ال يعقل ان تكون قد خلقت نفسك بل لك تاج اىل شيء من التدبر فعندما تقول له حياذ ذلك حمال مثال 

فتقول لو  ؟يف ذلك  ما االشكال و:يقولقد ف ،توقف الشيء على نفسهبان الدور باطل النه يستلزم : توضيحه للبعض اىل القول حيتاج فقد ان الدور حمال 
فنقول لو كان متقدما متأخرا للزم ان يكون يف رتبة  ؟يف ذلك  ما االشكال و:يقولقد ف ،ان يكون الشيء متقدما متأخراالشيء على نفسه للزم توقف 

  ، هذا خالف الوجدان فنرجع اىل القول بان  ؟يف ذلك  وما االشكال :يقولقد ف ،واحدة موجودا ومعدوما
اصل املعرفة واين موجود ويل  اام ابرهانكل ما اقيم مل يكن جدان لكنه حيتاج اىل تنبيه يف بعض االحيان وخالف الوان الدور الواضح ان  واحلاصل

  .اذن الدليل االول على بداهتها هو الوجدانعادة حىت اىل هذه املقدار من التنبيه خالق فال حيتاج 

                                                             
  وكالمها من البديهيات - ١
  .وال خيفى ان االستقراء والتمثيل لو أفادا اليقني فهما مضمنان يف هذا التعريف ألما يشتمالن قياس خفي اذن هذا التعريف جامع مانع - ٢



الدليل االخر هو االيات والروايات يف خصوص هذه املسألة وان املعرفة فيها  ،اضافة للوجدان واضافة اىل لزوم عدم الوصول للمعرفة :الدليل الثاين
فعل اهللا وليست فعل االنسان هي فاهلداية  )اهللا مين عليكم ان هداكم لالميانال متنوا على اسالمكم بل ان اسلموا قل مينون عليك (: بديهية مثل قوله تعاىل

ان  وحاصل التحقيق) اولئك كتب يف قلوم االميان:(ومثل قوله تعاىل.فيما تدعون انكم مؤمنون )تم صادقنيالميان ان كنبل اهللا مين عليكم ان هداكم ل(
الرواية    .يترك حمللهفتفصيله الدالة على ذلك ايضا ، اما  ولنشر اىل بعض الرواياتحاصل التحقيق هذه املعارف هي موهبية وليست كسبية هذا 

هل هلم يف ذلك صنع  "وايدهم بروح منهاالميان اولئك كتب يف قلوم "قول اهللا عز وجل (عبداهللا الصادق عليه السالم  سألت ابا: يقول البقباق:األوىل
 :قال ،افمن صنع اهللا وعطائه هي :فقيل ،ال :فقال ؟مكتسبة هيأل عن املعرفة انه سئ(عن ايب بصري عن ايب عبداهللا عليه السالم  :الرواية الثانية.)ال :قال،

الن  يف املنطق والفلسفة ايضا من الواضحات وهذا ، صنع العباد من رفة ليست املعاذن  )وهلم اكتساب االعمال(مث قال االمام  .وليس للعباد فيها صنع نعم
االمام الصادق  عن لثالثةالرواية ا.من صنع اهللا وليست مكتسبة واال للزم التسلسلو بديهية مغروسة يف العقل البشري الفطرية ككل القضايا القضايا الهذه 

فهذه االشياء املقصود اصلها وجذورها ال حدودها  )املعرفة واجلهل والرضا والغضب والنوم واليقضة فيها صنع ستة اشياء ليس للعباد (:عليهم السالم
ان فاالنسان ضا والغضب الباطين ليس بيد والر، فباختيار االنسان  اقسري وليس باختيار االنسان اما حدودمه ماالنوم واليقظة اصلهان وتفصيالا ف

من اشياء لكن اظهارمها او كتماما من شأن االنسان وكذلك املعرفة واجلهل فاصل املعرفة يف نفسه من اشياء ويرضى يف باطنه يغضب قد االنسان قهرا 
ليس كسيب عرفة بان النقيضني ال جيتمعان فهو ليس من صنعي واصل املكذا فان هذا ليس من صنع االنسان بل هو امر غرسه اهللا يف انفسنا و ابان لنا صانع

  .والروايات يف ذلك كثريةال ريب فيها 
ان االوليات والفطريات هي موهبية فااليات والروايات املتواترة وغريها بو) صور ادلة اليت هى (االدلة العقلية ببالوجدان و :انه نقول  واحلاصل

 شاهدة للعقل البشري مباشرة ال بتوسط وسائط وحينئذ اذا ثبت هذا املبىن وهو ثابت ويقبله املنطقي والفيلسوفوليست اكتسابية اي هي موجودة وم
وهذه القضايا يسميها القضايا الالحقة اال النادر من االولية فيسميها القضايا   ٣يقبله لكن يعرب عنها بتعبريات اخرى)كانط(والغريب والشرقي حىت امثال 

اما ان فيجب اما كالمها لغو او كالمها نافع عليهما املعرفة واالستدالل بالنقل على اصول االستدالل العقلي ان فاذا ثبت هذا فنقول .ينكرها)السفصطائيني(
مام علي االكالم حسب ، وفالفيلسوف ان قبل اا حمفزات او مثريات ال ميكن االستناد للعقل ورفض النقل او العكس اي رفضهما معا نقبلهما معا او ن

، وان مل يقبل املنبهية وقال حتتاج اىل دليل وبرهان ونافع لكونه مثريا منبها فان قبل الفيلسوف املنبهية فكالمها سيان  )ليثريوا هلم دفائن العقول(عليه السالم 
فليصح االستناد اىل صورة الدليل العقلي اد اىل صح االستناذا لكن ، ، فكالمها لغو صورة دليل هو نقول حىت الدليل العقلي يف االوليات ليس بدليل بل ف

  .النقل ايضا 
فان اللغوية تندفع مبالحظة ان : وهو حبث مطول وحيتاج اىل اشهر لكن نشري اىل عناوين اجلواب يف دفع اللغوية باالستناد للنقل :اجلواب اخلامس

اين يعتقد ا ويهدف من وراء ذكرها يف الكتاب واالستدالل عليها ان يقتنع ا مبذلك النه له غرض الفيلسوف والكالمي هو االقناع واالعتقاد واالميان 
تكون االهداف ثالثة  ها وهو دفع للغوية بوجه جديد وعليهوهذا اهلدف مكمل لالهداف السابقة اليت ذكرنا، القارئ ويؤمن مبا امن به ويعتقد مبا يعتقد 

  :اشرنا اىل اثنني وهذا ثالثهما
واىل الوصول (ق اىل االعتقاد ان الطروحينئذ نقول  ، هو االعتقاد واالميان :اهلدف الثالث ، هو االحتجاج وقد سبقا والثاينصول للحقيقة هو الو :االول 

  على اشكال فيه سيأيت   – الكشف واالشراق :الثاين، العقل واالستدالل العقلي :االول  اربعة طرق) للحقيقة واىل االحتجاج
  .هو النقل :الرابع،   من االولني يف الكثري من النفوس وهو العواطف اكثر تأثريا ر البعض انه اجنيب عن املقام لكنه يف الواقعيتصووقد  :الثالث

جهة يف موافكان حكماء االشراق  ينالطريقان  االوالن على مر التاريخ متمايزباذن اهللا ولذا جند انه كان غري منحصر بالعقل وتفصيله سيأيت اذن فالطريق 
بطالا ليس حمل البحث ولكن سنشري بكلمة اىل بطالن بعض هذه الطرق يف اطالقها مكامن يم هذه املناهج وياما تق فيها وسيأيت امجال الكالممع املشائيني 

   ...وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين .وسيأيت الكالم فيها ان شاء اهللا تعاىل

                                                             
  خمطوط  -) نقد اهلرمنيوطيقا ونسبية اللغة واملعرفة واحلقيقة( ذكرالسيد االستاذ تفصيل ذلك يف كتاب  - ٣
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