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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني و
الوجه واجبنا عن الشبهة بوجوه ووصل الكالم اىل من اصول املعارف اجلواب عن شبهة اللغوية يف االستناد اىل النقل يف البحوث العقلية احلديث يف كان 

  :اربعة  هيوان طريق الوصول اىل احلقيقة غري منحصر بالنقل بل الطرق بالنظرة البدوية  اخلامس
  "العواطف"هو :والرابع   "النقل": والثالث  "الكشف والشهود"ما قيل  ىعل: الثاين و "العقل" الطريق االول

فقط ومل يروا العقلية فاملشاءون اعتمدوا على االستدالل   شراقيون يف مقابل احلكماء املشائينيفقد ذهب اليه احلكماء اال) وهو الكشف( اما الطريق الثاين
دي فقد ذهبوا اىل ان الطريق راما حكماء االشراق ومنهم شيخ االشراق السهرو، طريقا موصال للحقيقة وهم اتباع ارسطو ومنهم ابو علي بن سينا غريه 
 على محل االنسان للوصولابدا واالرجل اخلشبية ال طاقة هلا دالليني ارجل خشبية تان ارجل االس(ته وحسب كالم قائلهم ما ترمج، العقل ليس

لذوق وجيمعها الكشف او الشهود وهذا طريق اخر مدعى افهؤالء يرون ان طريق الوصول للحقيقة يتدرج من االهلام من اهللا مباشرة مث احلدس مث )للحقائق
  للوصول للحقيقة 

 للواقع منوط للواقع وامنا ترى ان االيصالال ترى للعقل مدخلية يف الوصول مع انك نسأل احلكيم االشراقي ملاذا ال تعتمد على النقل  وعلى ذلك فان لنا ان
االشراقي ال ان : واحلاصل  او طريق صوابية حدسك او طريق تسديد ذوقك ؟ كفليكن النقل من اهللا طريق اهلام باهلام من اهللا مباشرة او حبدس او بذوق

  النقليستطيع ان يتعلل بعدم االستناد للنقل باللغوية ألن مشربه ومبناه يؤيد االعتماد على 
  :وحبثنا االن ليس يف تقييم رأي االشراقي ومبناه الفلسفي لكن مع ذلك سوف نتوقف قليال فيما هو مورد للكالم فنقول

وميكن ان قد يتوهم بان مشرب الكشف مذهب صحيح مطلقا كما ذهب اليه االشراقيون وكما يذهب اليه االحالميون الذين يعتمدون على االحالم 
هل رأيت ربك يا امري املؤمنني؟ فقال عليه السالم ، عندما سأله ذعلب اليماين (يات والروايات كقول امري املؤمنني عليه السالم يستدل هلم ببعض اال

درك وانه املليس عن العقل اذن فاحلديث )ولكن تدركه القلوب حبقائق االميانمبشاهدة العيان العيون  هال تدرك:وكيف تراه؟ فقال:فقال، أفاعبد ما ال اراه:
تدركه حبقائق االميان فاذا ايضا ان العقل ليس هو املدرك فقط بل القلوب ونتيجتها  فهذه معادلة اخرى  املوصلانه املدرك عن القلب وهو موصل بل 

  دمة منها هذه الرواية الشريفة املتقواليات والروايات مكن ان يقال ان هذا طريق مؤيد باوصلت اىل حقيقة االميان فقد ادركت ربك في
او شيطاين وكذا وهل هذا االهلام رمحاين ؟ كشف شيطاين هو ان املشكلة الرئيسية ان الكشف ال ضابطة له فهل هذا الكشف رمحاين ام : لكن نقول

  كل يدعي وصال بليلى     وليلى ال تقر هلم بذاكاو:ضابطة له فانه ال الذوق واحلدس 
للوصول او ليس طريقا منضبطا ليس طريقا عقالئيا الكشف  اذن،ض االخر شيطاين وال ضابطة للتمييز فالكشف واخلواطر والواردات بعضها رمحاين والبع

ولكن حىت املصيب منها ما الضابطة ) اي كارثة(لكن بعضها مصيبة) اي صحيحة(نعم بعض املنامات مصيبة هلا ال ضابطة فاا للحقيقة وكذلك املنامات 
وكذلك تفكري كما يصرح بذلك القران الكرمي وهذا امر واضح ألن الشيطان يلقي يف قلوب بين ادم  اواالحتجاج االلتجاء اليها اذن ال ميكن ؟ فيه 

الحظ ان امللكن ، او منام سوف يتجسد ذلك االمر على شكل حلم ف ما يصنع االحالم كما هو ثابت علميا فاذا فكر النسان كثريا يف شيءفانه االنسان 
  ؟ بني االمرينوجه اجلمع اذن طريق للوصول فما وجه التوفيق وما هو ) تدركه القلوب(برح السالم يص االمام عليه

 ان املسمى باالهلام واحلدس والذوق اليت جيمعها الكشف  والشهود حيث اا قد تصيب وقد ختطأ وحيث ان احملق واملخطأ كالمها يدعي الكشف: فنقول 
ان كان الكشف واملنام  يف : املقصورة وهي انه تبقى الضابطة الوحيدة  فليست حجة اللهم اال مع حتقق ر ضابطة يف متييز احدها عن االخوحيث انه ال 

ومصداقا لالدلة من االيات والروايات ما كان منها يف دائرة النقل كذا حجة و فهو ية اي كان متطابقا معها العقلاملستقالت ساحة ضمن دائرة العقل ويف 
  .وذا الضابط البسيط الواضح حتل عقدة من اكرب العقد عند الناس من فالسفة وعوام ، يف مساحة العقل فهو حجة واال فال مل يكن وذلك يف كل ما 

املنام ان كان يف دائرة االحكام العقلية وايده العقل كما لو ان : فنقول له ، باب و ما اشبه فان هذا ال يصح مام او سفري اال امثال يستدل البعض ان فالن
او ذاك استنادا للمنام دخل يف دائرة النقل كان كذلك واال فال فاذا قال حنن نتبع هذا الشخص  لوكذا و رأى ان العدل حسن فقد دخل يف دائرة العقل

  الننا الجند يف االيات والروايات وال دليل واحدا يرجعون للمنام يف معرفة نائب االمام او سفريه فنقول ال حيق لك ذلك 
: عليه السالم  حيث قال االمام هو حجة من اهللا على الناس يف االحكام الفرعية الضابطة ملنالنقل حدد ع يف االحكام الشرعية فقد الرجو اما

فهذه الضوابط حددها االمام مث .............)خمالفا هلواه صائنا لنفسه (فليس اي شخص بل الفقيه مبواصفات خاصة) اما من كان من الفقهاء(
عدالته وفقاهته وغريها من الصفات باحلجج الشرعية القاطعة فقيه احرزت اي وجد فاذا املنام دخل يف هذه القاعدة وهذه الدائرة ) فللعوام ان يقلدوه(قال

   حجيته ذاتية وامنا هو مؤيد للحجة الواقعية تليساملذكورة  يف الرواية مث رأيت يف النوم مناما يدل على حسن حاله فهذا املنام 



فان من الواضح ان زمن الغيبة الصغرى قد انتهى واننا يف زمن الغيبة الكربى تعني تعيني االمام لوكالئه  لكن دعوى السفارة والوكالة اخلاصة وما اشبه 
  ١تهاء زمن الغيبة الصغرىبشكل العام فال تكون الرؤيا حجة بدون شك يف مقابل االدلة القطعية على ان

 معليه فهذا الضابط جدا واضح فانا ال ننكر الكشف بقول مطلق ألن بعض الكشف صحيح وبعض االهلام صحيح قطعا كما يف اهلامات االنبياء ومرمي
من باب اختالط احلجة ذلك هو الباطل فان وليس ذاك اجلزء الصحيح هي هذا اجلزء  لم ان هذاه الرؤياععض املنامات صحيحة لكن من اين نبالسالم و

اد عليها والضابط الوحيد هو هذا فال ننكر الكشف و ال نطلقه فال نقول حبجيته املطلقة وال ننفي حجيته احلجة فال ميكن االعتم واذا اختلطتحجة لالبا
ة النقل فهو ايضا صحيح وما عدا ذلك فال دليل على فهو تام وما مل يكن يف دائرة العقل وكان يف دائر ما كان يف دائرة العقل عاضدا له املطلقة بل كل

  عابرةهذه اشارة كانت وهذا البحث له تفصيل لكن ، حجيته 
وهو حجة مستقلة يف غري دائرة العقل املستقل وحجة يف دائرة العقل :صول لالعتقاد واالميان هو النقلوللوصول للحقيقة ولل الطريق الثالث

  وباستقالل على ما ذهبنا اليه يف حبث االوامر والنواهي املولوية وتفصيله يترك حملله املستقل تأييدا على رأي املشهور
كثريا ما تسوق االنسان اىل االميان واىل اجلنة وتدل على النبيلة العواطف :نقول هو العواطف وهذا له حبث مفصل ولكن بكلمة  الطريق الرابع

شهداء اهل اجلنه عليه السالم يف نفوس الناس لعواطف اخلرية اليت يبعثها سيد الناس يهتدون للحق بربكة ا الكثري منان والتجربة ايضا فاالدلة النقلية ذلك 
من الناس يهتدون باالمام الصادق كما ان قسما كبريا يأيت دور العقل ليؤيد العاطفة وهنا العاطفة عرب احلسني عليه السالم االمام الكثري منهم يهتدون بان ف

د اكثر لكن االكثر يهتدون باحلسني عليه السالم ولذلك سفينته عليه السالم اوسع واسرع ألن سفينته تعتمد على العاطفة والعاطفة قوية عنعليه السالم و
  ويدخلها بالعقل  تشفها بالعاطفة اكثر ممن يكتشف طريق الوصول اليهاعامة وشاملة فمن يدخل اجلنه ويكهي الناس و
ان احلق حسن  و العدل وحنو االحسان وتكشف له ية تسوقه حنلّبِاالنسان بطبعه حيب اخلري وهذه احملبة اجلان ن احملبة فمن مصاديق هذا العنوا وكذلك

  وما اشبه قبيح الظلم وان والعدل حسن 
عن طريق يستقيمون على الطريقة  من الناس يهتدون او اكثريان فومنها النقل حمل البحث  ال هي اربعة طرقااذن الطرق للوصول اىل احلقيقة واالعتقاد امج

  هذا هو اجلواب اخلامس،لقول بلغوية االستناد اىل النقليصح افال النقل 
تغافل او غفل ان احسنا الظن عن مالحظة املعارض املهمل لالستناد اىل للنقل فالفيلسوف فان يظهر مبالحظة حقيقة االنسان :اجلواب السادس

  لنقل باملرة ألنه لغولالثمرة الباطلة فقال نكتفي بالعقل وال نستند ا هحقيقة االنسان فحيث غفل رتب علي
لكن الفرض ان االنسان  اي مع قطع النظر عن االجوبة السابقة وجه لكالمههنالك كان عقال خالصا لكان  ان االنسان ليس عقال خالصا ولوبيان ذلك 

شهوات وكثريا ما يقع العقل اسريا حتت سلطة اهلوى لاىل املادة واىل االهواء وامركب من عقل ومن نفس نزاعة للشر ومن روح ومن جسد جير االنسان 
اهلوى املتلبس بلباس العقل فيه من الناس احلاكم  ان الكثريفاهلوى كثريا ما يأسر العقل ف)العقل اذا خرج من اسر اهلوى(وعلى تعبري االمام علي عليه السالم

اي ان  )هحلاجة يف نفس(من الناس ينعقون مع كل ناعق ملنام او غريه ففي الواقع ليس عقله الذي يقوده بل اهلوىجند كثريا ولذا فيحسبه عقال وليس بعقل 
تلبس بلباس اخر  ههذا لكنهو التباع هذه اجلهة او تلك فواقع االمر او ما اشبه هي الىت قادته ز او حب الظهور او حب املادة اوحب التمينتماء احلاجة لال

االكتفاء بالعقل وحده ألن  من هذه االربعة فال يصح ايترك حملله لكن نقول اذا كان االنسان مركبوعلم الكالم يف علم النفس  ٢م له تفصيلوهذا الكال، 
 ويقابل هذهويسنده ويعضده الفرض ان العقل يف االنسان ليس خالصا من شوب اهلوى بل حيتاج اىل النقل ايضا ليوجه العقل وخيرجه من اسر اهلوى 

  القوى االربعة باسلحة مركبة وليس بسالح العقل فقط 
ليد وصلى مث الرجوع اىل اصل املسألة وهي االدلة على وجوب االجتهاد يف اصول الدين وعدم كفاية التقو التاسع وسيأيت الكالم يف الوجه السابع والثامن 

 ...اله الطيبني الطاهريناهللا على حممد و

                                                             
 .دعوى السفارة يف الغيبة الكربى : وبة عن هذه الشبهة كتاب يراجع ملعرفة خمتلف االج - ١
  خمطوط، للسيد االستاذ  –) الضوابط الكلية لضمان االصابة يف االحكام العقلية( اشري لتفصيل ذلك يف كتاب  - ٢
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