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الدكتور العزيز ال بد أن نشكر قبولكم إلجراء املقابلة معنا لنستفيد منكم على مستوى الفلسفة والعلوم العقلية، فأهالا 
سعة اطالعكم بالفلسفة املشائية ال سيما عند الشيخ الرئيس ابن سينا واملعلم و وسهالا بكم، وحنن نعرف خربتكم 

 أمهات املطالب العقائدية من منظار املدرسة املشائية، وأهم القضايا اليت الثالث املري داماد، ومقابلتنا سوف تدور حول
وكذلك أهم اإلشكاالت  ،تدور حوهلا من فروقات بينها وبني باقي املدارس اإلسالمية وبينها وبني الفلسفة الغربية احلديثة

العقائدية اليت وجهت هلا، وكي يكون البحث واملقابلة تنهج النهج املنطقي أي من التصور إىل احلكم والتصديق فإن 
 .األسئلة ستكون كذلك أي تبدأ أسئلة تصورية لتصل للتصديقية

  المقصود من العقيدة عند اإلنسان؟ ما هو -

وضوع يف هذا الزمن الذي ضاعت فيه القيم واملبادئ واختلطت فيه املفاهيم، بداية نشكركم، على طرحكم مثل هذا امل
وتفشت فيه االحنرافات الفكرية والعقائدية. املقصود من العقيدة هي أصول الفكر اإلنساين الذي يعرب عنها يف بعض 

ة عن ثالث أسئلة رئيسية، جابق باإلاألحيان بالرؤية الكونية، يعين النظرة الكلية للحياة، اليت يتبناها اإلنسان، وهي تتعل
يسأهلا كل إنسان بنفسه منذ نعومة أظافره. وهي من أنا؟ ومن أين؟ ويف أين؟ وإىل أين؟ هذه اليت متثل أصول االعتقاد، 
اإلنسان يسأل عن حقيقته من هو هذا اإلنسان، ويسأل عن مبدئه؛ من أين أنا جئت؟ ويسأل عن حقيقة هذا العامل 

ويسأل عن منتهاه إىل أين أذهب بعد املوت. هذه أسئلة مشروعة يسأهلا كل طفل يف بداية حياته.  الذي يعيش فيه،
اإلجابة عن هذه األسئلة تشكل الرؤية الكونية لإلنسان أو النظرة الفلسفية لإلنسان اليت يعرب عنها باالصطالح الشرعي 

 سان. نو هذا هو املقصود بالعقيدة عند اإلأكادميي بالرؤية الكونية و حبسب املصطلح األأبأصول االعتقاد 

  هي أهمية العقيدة في حياة اإلنسان؟ ما -



ا أ ما بالسنبة لإلجابة على سؤالكم الثاين حول أمهية العقيدة يف حياة اإلنسان، فنقول أن اإلنسان يف حياته يبحث دائما
قها يوجبها وحيق أن يبحث عن مانسان يطلب السعادة ومن أجل حتصيل هذه السعادة ينبغي إعن السعادة، أي 

بالواقع، هذا الذي حيقق السعادة عند اإلنسان هو ما نسميه بالكمال، أو كما يسميه احلكماء باخلري، اخلري هو الكمال 
الذي إذا حصل لإلنسان يشعر باللذة والسرور والفرح والبهجة والسعادة، فإذن هو يطلب اخلري آناء الليل وأطراف 

اح إىل املساء يبحث عما يطلبه من أجل السعادة، هذا الكمال هو ميثل املبدأ العلمي والفكري الذي النهار منذ الصب
رية العلمية ينطلق من هذه املبادئ الفك – موجود خمتارك  –لإلنسان معينة فالفعل االختياري  حيرك اإلنسان حنو أفعال

ل له وجود يده ويوجد العزم على حتصيله، فإذن هذا الكماألن هذا الكمال خري يل فتتعلق به اإلرادة ويشتاق إليه مث ير 
 وجمموعة الكماالت بأن هذا خري جيب – أن هذا خري يلب – عل االختياري، هذا الكمالذهين عنده ويشكل مبدأ الف

 ،فعله وهذا شر جيب تركه هذا يشكل ما يسمى بالعقيدة العملية أو األيديولوجية عند اإلنسان حبسب املصطلح الشائع
أي منطلق الفعل االختياري اإلرادي، هذا الذي يتحكم يف أفعال اإلنسان يف الليل والنهار، هذه العقيدة العملية من 
أين تنبع وكيف تنشأ؟ تنشأ من العقيدة النظرية أو الرؤية الكونية اليت حنن نتكلم حوهلا، فهنا تأيت أمهية العقيدة النظرية 

هلذه األيديولوجية اليت تتشكل فيها الكماالت اإلنسانية حبسب نظرة هذا االنسان  بأهنا هي املبدأ احلقيقي والوحيد
وتصبح مبدأ األفعال االختيارية وسلوكه يف احلياة، فتكمن أمهية الرؤية الكونية بأهنا تشكل املبدأ واملنطلق لاليديولوجية 

صري اإلنسان عن سوف تتحكم يف حتديد مسري وماليت يبتين على أساسها السلوك اإلنساين االختياري، فالرؤية الكونية 
هذا األسلوب الذي يسلكه  ،life style  طريق تشكيل األيديولوجية العملية اليت يتشكل على أساسها أسلوب احلياة

اإلنسان خيتلف بني إنسان وآخر لذلك جند أن أسلوب اإلنسان املتدين خيتلف عن أسلوب غري املتدين ألن أيديولوجية 
املتدين وعقيدته ختتلف عنها يف غري املتدين، فمن يؤمن بوجود اهلل تعاىل واملبدأ واملعاد سوف يكون ممتثالا  اإلنسان

لألحكام اإلهلية يف سلوكياته أما الذي ال يؤمن بوجود اهلل فال معىن لاللتزام هبذه األحكام فهو غري متشرع كما نسميه 
يا وما العقيدة يف اإلنسان أهنا تعني مسري ومصري اإلنسان يف احلياة الدنبالنسبة للشريعة اإلهلية، فهمنا تكمن أمهية 

 بعدها. 

  كيف تتشكل العقيدة عند اإلنسان؟ -

أما بالنسبة لكيفية تشكل هذه العقيدة أو الرؤية الكونية عند اإلنسان. يف الواقع ميكن أن جند ثالثة طرق رئيسية 
ينتهجها معظم الناس يف تشكيل عقائدهم. معظم الناس تسلك أحد هذه الطرق الثالثة. الطريق األول هو العرف، 

مسلماا، مسيحياا  نشأ وترعرع فيه. فإذا كان جمتمعاا مسلماا يصبح يعين كل إنسان يتبىن العقيدة العرفية يف اجملتمع الذي



يصبح مسيحياا، إذا كان مادياا يصبح مادياا، تابع للعرف، وهذه من أشهر الطرق يف بناء العقيدة عند الناس. فالذي 
بح مسيحياا أو يف الصني صيولد يف مصر يصبح مسلماا سنياا والذي يولد يف العراق مثالا مسلماا شيعياا، أو يف الفتيكان ي

يصبح بوذياا. الطريق الثاين املعروف أيضاا لبناء العقيدة هي اعتقاد األكابر، يعين اإلنسان عندما يثق يف األكابر داخل 
اجملتمع، الذين ميثلون الرموز االجتماعية داخل اجملتمع كآبائه، وأجداده، ومشاخيه، وكأساتذته، ومفكريه، ورؤسائه... 

ذ أيضاا اعتقاده منهم، عندما يثق هبم يعتقد باعتقادهم وهذا الذي نسميه يف املنطق باملقبوالت أي تلك هؤالء يأخ
االعتقادات اليت قبلها اإلنسان من األكابر ومن الرموز والنخب املفكرة العلمائية سواء كانت الدينية أو املادية، يأخذ 

ابر ن الطرق املعروفة داخل اجملتمع لبناء االعتقاد هو تبعية األكمنها اعتقاده ويسمى باالعتقاد املقبول وهو أيضاا م
واجلهات اليت يثق فيها يف االعتقاد. أما الطريق الثالث فهو: شرائح من الناس متردت على هذه املقبوالت، واألعراف 

ونستطيع أن نبين رؤيتنا  ،املشهورة، وقالت حنن حنصل عقائدنا بالتجربة احلسية يف هذه احلياة، أي حنن نعيش جتربة معينة
ا مادياا  عن احلياة عن طريق هذه التجربة اليت نكتسبها من احلياة واليت نشاهدها، طبعاا هذا االجتاه عادة يكون اجتاها
يكون رؤية مادية ألنه عندما يعتمد على احلس والتجربة فقط سيعتقد االعتقاد الذي ميكن أن يدرك عن طريق احلس 

ا يف اجملتمعات الغربية أو الليربالية وهو ال يقبل والتجربة وهو القضا يا املادية.فيصبح اإلنسان مادي. هذا مشهور جدا
االنصياع ال لكالم األكابر، وال لألعراف االجتماعية اليت نشأت يف اجملتمعات اليت نشأ فيها، وبالتايل هو يأخذ جتربته 

مدها ا وغالباا ما تكون رؤيته مادية، هذه هي الطرق الثالثة اليت يعتمن احلياة ويقول أن احلياة عبارة عن كذا وكذا، ودائما 
أغلب الناس يف بناء رؤيتهم الكونية. أما اإلنسان العاقل فمع إدراكه ألمهية العقيدة البالغة يف تعيني مسري ومصري 

ه، ملاذا؟ ألن طريق ا لبناء عقيدتاإلنسان يف احلياة الدنيا وما بعدها، فال يغامر بانتهاج هذه الطرق الثالثة اليت ذكرناه
احلس والتجربة يعلم العقل بأنه طريق حمدود وسطحي وال ميكن أن يليب بنحو واقعي اإلجابة على هذه األسئلة، أي ال 
ميكن أن يكشف عن مبدأ اإلنسان ومنتهى اإلنسان وحقيقة اإلنسان فكل هذه األمور غري حمسوسة اي خارجة عن 

على احلس والتجربة فيها، إذن هذا الطريق ال ميكن أن يقبلها اإلنسان العاقل، أما طريق جمال احلس فكيف يعتمد 
املشهورات، واملقبوالت، واألعراف فقد تصيب وقد ختطئ فهذه األمور، ليس بالضرورة عندما أولد يف جمتمع ميتلك 

خمتلفة ومتباينة  اجملتمعات حتمل عقائداعتقاد ما إذن هذه العقيدة صحيحة، وإال لتناقضت وتقابلت العقائد املختلفة، 
بل متقابلة، إذن ال ميكن االعتماد، أو مثال كالم األكابر يف اجملتمع فقد يصيبوا وقد خيطئوا فأيضاا ال ميكن أن نتبعهم 

 فيف اعتقاداهتم بالنحو الذي يؤمن لنا االعتقاد الواقعي أو الصحيح فإذن االعتماد على كالم األكابر أو على األعرا
أو املقبوالت واملشهورات هي أمور نسبية متغرية بتغري الزمان واملكان وال ميكن التعويل عليها يف بناء العقيدة اليت يريد 
اإلنسان أن يبين حياته ومصريه على أساسها، إذن ماذا يفعل هذا اإلنسان؟ يقول حنن البد أن نبدأ من حيث ينبغي 



الواضحة البديهية عند اإلنسان اليت هي قواعد ومفاهيم مشرتكة الوضوح عند أن نبدأ، أي نبدأ من األمور والقضايا 
ذاتية نفسية ختضع للمزاج  subjective وليست  objective اجلميع غري قابلة للخطأ وأهنا أمور موضوعية أي

ان وجيعلها أساساا سواألعراف والغريية، فهذه أمور مشرتكة بني الناس، هذه البديهيات اليت ينبغي أن ينطلق منها اإلن
لبناء صرح املنظومة املعرفية والعقائدية لديه بنحو واقعي ومطمئن وهذا هو طريق احلكماء وطريق األنبياء عليهم الصالة 
والسالم، االنطالق من الفطرة االنسانية اليت ينبغي االنطالق منها وهي مبادئ واضحة عامة بني كل الناس واضحة 

 نفسها غري قابلة لالنكار ويف نفس الوقت هي موازين موضوعية ال ختضع لالمزجة واالراء عند مجيع العقول صادقة يف
 الشخصية وبناء عليها نبين اعتقاداتنا على هذه االسس البديهية العقلية. 

  هو الفرق بين الفيلسوف والمتكلم؟ ما -

لى رغم اخلالف بينهما بصورة واضحة ع بالنسبة للفرق بني الفيلسوف واملتكلم، فهذا سؤال مهم الن الكثري ال مييز
الطويل واملرير بينهما على مر التاريخ، الفيلسوف ،طبعا عندما اتكلم عن الفيلسوف اقصد الفيلسوف احلقيقي وليس 
اي انسان يفكر تفكري حنو معني، كما االن لالسف اصبحت كلمة الفيلسوف كلمة مبتذلة يتصف هبا كل من تفكر 

ل شيء، وباحث و أنسان الباحث عن احلقيقة هذا مر ليس هكذا، الفيلسوف هو اإلعامة الناس األ ا ما غري تفكريتفكريا 
ىل هذه الرؤية إنسان وعن مبدئه وعن معاده، وهو ينتهج يف سبيل الوصول عن بناء الرؤية الكونية الصحيحة عن اإل

علمية يف صناعة املنطق، واليت مت بيان صالحيتها الاملنهج العقلي الربهاين الذي خيضع للقوانني املنطقية الصادقة والثابتة 
رؤيته فهو يستعمل ليها ويبين عليها صرح معرفته و إشرنا أنسان يبدأ وينطلق من هذه القضايا البديهية االولية اليت إفهو 

يت تكشف عن الواقع  ىل النتيجة النهائية الإالعقلي الذي يتألف من قضايا بديهية بصورة قياس منتج حىت يصل  الربهان
سان يسعى نإ كابر اجملتمع، فهوأو قضايا مقبولة من أكما هو بدون استحسانات شخصية وبدون ارتكازات عرفية 

ين على قضايا فطرية صادقة نه مبىل احلقيقة ألإىل احلقيقة وبالتايل ينتهج املنهج املنطقي الصحيح الذي يوصله إللوصول 
هو تابع ليه الربهان مهما كانت النتيجة فإدى أىل هذه احلقيقة بغض النظر عما إلة للخطأ كما قلنا، فيصل غري قاب

ي أن ليها الربهان العقلي القائم على القضايا الفطرية البديهية هو يؤمن هبا ويعتقد هبا بدو إللربهان، وكل نتيجة يؤدي 
ما أمزاج الشخصية فهذا هو الفيلسوف. هواء واألو من األأالقوم  كابرأو من أحكام مسبقة مكتسبة من العرف أ

املتكلمون، فهم رجال الدين سواء كانو يف الدين املسيحي او االسالمي، هم رجال الدين الذين اعتنقوا ديانة معينة مث 
صل كما قلنا يف األ، هم اوال مث يستدل ثانيا أبعد ذلك يسعون اىل اثباهتا بالطرق العقلية وبالطرق املنطقية، فهو يعتقد 

دة من ن هذه العقيدة صحيحة وينبغي فهم العقيأهم كانوا من الفقهاء واحملدثني الذين كانوا من رجال الدين وهم يرون 



ثباهتا ملن ال يؤمن إل ،ثباهتا للخصمدلة العقلية املنطقية عليها إلقامة األخالل النصوص الدينية مث بعد ذلك نسعى إل
ة وحقانية فحام اخلصم بصحإوهو يسمى املنهج اجلديل، يعين هو عبارة عن إلزامل اخلصم و  هبذه النصوص الدينية،

ن العقائد أم يرى ولية عنده، ولكن املتكلمور الفطرية األباأل ا بدايةا له طبعا حص   ؟له هواالعتقاد، هذا االعتقاد كيف حص  
ثبات ما فهمه قلية إلدلة العال من العقل، نعم يستعمل األن تؤخذ من النص أالتفصيلية كلها املبدأ واملعاد والنبوة، ال بد 

و ملن ال يؤمن هبذه النصوص الدينية كمبدأ ومنطلق لفهم العقيدة والرؤية الكونية هذا أمن النصوص الدينية للفالسفة 
م فيعتقد مث ما املتكلأن الفيلسوف يستدل مث يعتقد لذلك هم يسريون يف االجتاه املعاكس للفيلسوف، أل هو املتكلم،

دلة العقلية، وهذا الذي  بعقائده التفصيلية اليت انتزعها من النصوص الدينية مث يستدل عليها باألوالا أيستدل، يعتقد 
نسان راد اإلأذا إو أ ،ن املسلك الصحيح هو هذاأا هم يرون ا، طبعا وجب النزاع بينهما، املنهج خمتلف ومتعاكس متاما أ
ن ن ال خيالف يف نتيجته ظاهر النصوص الدينية، هنا بيت القصيد، يعين يقول ميكأط ن يبدأ بالعقل فال بأس بشر أ

ن يبدأ بالعقل ولكن هناك خطوط محراء ينبغي عدم تعديها وهي ظواهر النصوص الدينية، يقول العقل ال أنسان لإل
طلقة اليت عند الفيلسوف. حلرية املىل نتيجة ختالف النقل، وبالتايل لديهم خطوط محراء يعين ليس لديهم اإن يؤدي أينبغي 

ن يسلك أن الطريق املشروعة الوحيدة املنسجمة مع الفطرة العقلية هي أي اعتقاد قبل الربهان يرى أالفيلسوف ال يعتقد 
 الدينية اليت وال من خالل النصوصأليه النتيجة يستسلم هلا ويسلم هلا ال يعتقد إاالنسان السلوك الربهاين وما تؤدي 

فعل املتكلمون كثرها مث يبين عقيدته مث يسعى لتلفيق دليل عقلي عليها الثباهتا كما يأية الصدور وظنية الداللة يف ظن يه
عون ىل اخلالف الكبري بني الفالسفة واملتكلمني، املتكلمون كانوا يعتقدون مث يستدلون وكانوا يضإدى أفبالتايل هذا الذي 

نطلقون مبين على خالفها، على خالف الفالسفة هم ي يي برهان عقلأرفض  ا محراء ال ينبغي تعديها وينبغيخطوطا 
ية، هذا هو الفرق ساس الرباهني العقلية املنطقأثبات اعتقاداهتم على إمبنتهى احلرية مبوضوعية تامة ونزاهة تكملة يف 

 احلقيقي بني الفيلسوف واملتكلم. 

أهم اإلشكاالت العقائدية التي أوردها المتكلمون على الفالسفة المشائيين؟ وكيف يمكنكم  يه ما -
  اإلجابة عليها؟

ورد ثالثة أ الفالسفة تهافتبو حامد الغزايل يف كتاب أشكاالت اليت اوردها املتكلمون على الفالسفة، فما بالنسبة لإلأ
لتكفريهم وخروجهم عن االسالم وهذا من االمور العجيبة،  شكاالت رئيسية على الفالسفة واعتربها كلها مسوغاإ

االشكال االول: انكارهم للحدوث الزماين للعامل واثباهتم لقدم العامل. هذا هو االشكال االول، االشكال الثاين انكارهم 
شكال الثالث ، االللمعاد اجلسماين كما هو ظاهر من النصوص الدينية، وذهاهبم اىل اثبات املعاد الروحاين فقط ال غري



انكارهم لعلم الباري تعاىل باجلزئيات وقوهلم ان الباري ال يعلم اال الكليات مع ان اهلل يعلم كل ما جيري يف ملكه، هذه 
هي االشكاالت الثالثة الرئيسية اليت اوردها املتكلمون واعتربوها انكارا ملا هو معلوم من الدين ضرورة واصل هذه 

سهم ا سنشري مبين على املنهج املعريف يف معرفة الواقع والفهم العريف الساذج للنصوص الدينية وقيااالشكاالت الثالثة كم
للغائب على الشاهد يعين هم يعتربون الباري سبحانه وتعاىل صانع ويسمونه بالصانع وبالتايل يف علمه وقدرته وافعاله 

ظم من الصانع املادي، ولكن نفس الصفات وصفاته كأي صانع موجود كالنجار ولكن اعظم. اي اعظم صانع اع
واالفعال املوجودة عند الصانع املادي موجودة عند الباري سبحانه وتعاىل فيقيسون افعال الصانع هناك على افعال 
الصانع هنا. وهذا هو منشأ اشتباهاهتم كلها اليت اوردوها يف العقيدة. وسنبني الرد على كل واحدة واحدة من هذه 

نحو منطقي انشاءاهلل تعاىل. اما االشكال االول وهو قدم العامل فالفالسفة اوال تقول حبدوث العامل حدوثا االشكاالت ب
ذاتيا وليس حدوثا زمانيا، اي مل يكن مث كان الن وجوده ليس من ذاته فبالتايل وجوده عارض على ذاته وجوده من 

ه مما يستلزم لقة العامل وان العامل خملوق، ان وجوده من غري غريه فيكون بعد غريه متاخر عن الغري وهذا يكفي يف اثبات خ
تاخره عن هذا الغري الذي هو فاعله وخالقه وتاخر ليس زمانيا بل ذاتيا فيكفي يف اثبات املخلوقية احلدوث الذايت الن 

دائما مع اهلل  وقا النههم اشكاهلم على القدم انه اذا كان العامل قدميا كما يقول الفالسفة فهذا يستلزم ان ال يكون خمل
مع انه قد خلقه. حنن جنيب ال ،املخلوقية ليست بالضرورة ان تكون خملوقية زمانية اعم من ان تكون خملوقية ذاتية او 
خملوقية زمانية، كان اهلل مث خلق اخللق هذا الرتتب ليس بالضرورة، مث يف اللغة العربية تعين الرتتب ولكن ليس بالضرورة 

ين بل اعم من الذايت والزماين. وابن سينا يف االشارات اشار اىل مسالة مثال اليد واملفتاح يعين عندما حيرك الرتتب الزما
االنسان املفتاح ويفتح الباب نقول حتركت اليد فتحرك املفتاح مع ان حركة اليد واملفتاح معا يف نفس الزمان فهذا مثال 

كت اليد د وان احتد زمانا لكن هذا ال يعين املعية يف كل شيء. نقول حتر لطيف عريف يبني انه حركة املفتاح من حركة الي
فتحرك املفتاح وهذا تاخر وترتب رتيب عل ي وليس زمانيا.هذا االمر االول االمر الثاين. ان احلدوث الزماين للعامل تقول 

يه اي ا العامل الذي حنن نعيش فالفالسفة ان اصل صدور العامل يعين عامل االمكان ككل متاخر عنه ذاتا ورتبة اما هذ
عامل الزمان فكل موجود زماين من هذه املوجودات اليت يف هذا العامل عامل الطبيعة الذي حنيا فيه هي حادثة زمانا كل 
واحد حادث زماين فيه ولكن يكون هذه احلوادث الزمانية ليس هلا اول من جهة املاضي. ليكن ادم عليه السالم خلق 

سنة مثال أمل يكن قبله احد؟ من مجادات حيوانات نباتات اي شيء، خلق ادم عليه السالم منذ منذ عشرة االف 
عشرة االف سنة مث جاءت ذريته من بعده بالرتتيب الزماين اىل يومنا هذا ما االشكال يف هذا وما التعارض مع العقل 

ذه املشكالت. ي العريف هو الذي اوقعهم يف هاو الشرع، هذا يعين حتميل النص اكثر مما يستحق، فاملنهج املعريف احلس
من يقول بقدم العامل يتناىف مع املخلوقية ويتناىف مع الروايات اليت تقول ان اهلل كان ومل يكن معه احد مث خلق اخللق. 



م التاخر ز نقول ال، املخلوقية اعم من ان تكون زمانية تستلزم التاخر الزماين للمخلوق على اخلالق او خملوقية ذاتية تستل
الذايت للعامل عنه. وبالنتيجة هو االول وهو املتقدم وهو اخلالق فاذن ما ذهبوا اليه ليس بصحيح وكما قلنا ان مجيع 
احلوادث املوجودة زمانية يف هذا العامل حادثة زمانا من اول ابونا ادم عليه السالم اىل يومنا كلهم من احلوادث الزمانية 

قول هذه احلوادث ليس هلا اول من جهة املاضي. وهذا ليس له عالقة بالشرع هذا حبث والفالسفة تقول هذا لكن ت
فلسفي، وايضا العامل الطبيعي اعم من الكرة االرضية اليت نعيش فيها، الكرة االرضية رمبا وجدت من عشرة مليون سنة 

ة هذه ، بل ليس هلا بداية زمانيلكن كما يف عامل الطبيعة السماوات واالرض هذه خلقت من زمان سحيق واهلل العامل
بناء على الرباهني العقلية واصل العلية وعلى ان اهلل تعاىل هو علة تامة جململ العامل وبالتايل ال بد ان يكون املعلول مع 

زم هبا تعلته يف الوجود واال ان كان متاخرا عنها رتبة. ولكن العلة التامة ال تنفك عن املعلول هذه القواعد العقلية اليت ال
الفالسفة اذا حنن انكرناها ال ميكن اثبات اي شيء ال نثبت اخلالق وال املخلوق وال املعاد الن هذه الرباهني العقلية 
مبنية على هكذا قواعد واسس عقلية جيب ان حترتم وان تقدس اصل امتناع النقيضني ،اصل اهلوية، اصل العلية واصل 

 اصل امتناع التسلسل..اساس الرباهني العقلية اليت اثبتنا هبا الدين. هذا السنخية هذه القضايا مقدسة وكذلك مثال
باالضافة اىل ان الباري تعاىل ليس موجودا زمانيا، ليس يف الزمان فكيف يكون خملوقه متاخرا عنه زمانا، لكن نفس هذا 

 خيلق الكرسي او النجار يوجد اوال مثالقوة الومهية اليت تسيطر على اذهان املتكلمني تشبيهه بالصانع املادي كالنجار،ف
الطاولة، النجار موجود يف زمان،وميكن ان يكون موجوداوالكرسي غري موجود مث يشرع يف صناعة الكرسي هكذا قياس 
الغائب على الشاهد هو الذي اوقعهم يف القوة الومهية ويف هذه االشتباهات العجيبة، كيف يفرض موجودا غري زماين 

ويكون متاخرا عنه زمانا! ال ميكن هذا كانك تفرض انه موجود اليوم مث يايت بعد ذلك مصنوعه يف مث تفرض موجودا 
اليوم الثاين، نعم هذه يف املوجودات املادية الزمانية اما الباري الذي هو فوق الزمان ال معىن ان يكون العامل متاخرا عنه 

الداماد كما سنشري بعد ذلك هذا هوما اردنا بيانه بالنسبة زمانا بل يكون متاخرا عنه رتبة او دهرا كما عند السيد 
للشبهة االوىل اليت اوردوها على الفالسفة. اما بالنسبة النكارهم للمعاد اجلسماين، فهذا ليس بصحيح، املعروف 

بعض الذين  كواملشهور عند امثال الفارايب وابن سينا عدم انكارهم للمعاد اجلسماين، بل يقولون مثال يف املعاد ان هنا
هم اصحاب العمل السيء ميكن ان يتعلقوا جبسم فلكي، ويتكاملوا فيه ويشعرون باللذة او باالمل فيه يوم القيامة وهذا 
نوع من املعاد اجلسماين، باالضافة اىل انه يوجد فرق بني ان يقول هناك برهان على امتناع املعاد اجلسماين وبني انه 

 اجلسماين، والثاين هو املشهور عندهم، ابن سينا يقول حنن اقمنا الربهان على املعاد الروحاينليس لدينا برهان على املعاد 
اما املعاد اجلسماين فليس لدينا الربهان ولكن ميكن ان نعتقد به تعبداكنص ديين مقبول من النيب صلى اهلل عليه واله 

س هناك برهان فلم ينكر املعاد اجلسماين بل يقول ليوسلم، من الصادق املصدق، وبالتايل يكون تعبديا وليس حتقيقيا، 



عليه، فاذن يبقى يف حيز االمكان فاذا كانت النصوص الدينية تشري اىل املعاد اجلسماين نقول املعاد اجلسماين موجود، 
د اجلسماين نؤول  افهذا افرتاء بان الفالسفة تنكر املعاد اجلسماين، ليس لدينا برهان، نعم اذا قام الربهان على امتناع املع

كل هذه النصوص اليت وردت يف املعاد نؤوهلا على مصاديق معنوية وال اشكال يف هذا كما أولنا نصوص املبدأ اجملسمة 
مثل يد اهلل عني اهلل، وجه اهلل، جاء ربك، اىل رهبا ناظرة وحيمل عرش ربك يومئذ.. هذه كلها ظاهرة ظهورا واضحا يف 

لنا، الهنا على خالف ما جاء به الربهان العقلي قمنا بتأويلها وقلنا يد اهلل قدرته، عني اهلل ان اهلل جسم، ولكن ماذا فع
عنايته، اىل رهبا ناظرة اي اىل رمحة رهبا ناظرة، وهكذا فعل االئمة واحلكماء، فاذن مذهبنا هو هذا اذا تعارض النص مع 

ى املعىن عمل اجملاز اكثر مما تستعمل احلقيقة، حنمله علالربهان العقلي ميكن ان يؤول النص بال اي اشكال، العرب تست
اجملازي بال اي توقف، وميكن ان نفعل ذلك يف االيات ايضا اليت تتحدث عن املعاد حنمل كل اللذائذ املادية على 

نه ال يوجد ا اللذائذ العقلية وهاذا تفسري ولكن حنن ال نفعل ذلك النه ليس لدينا برهان على االمتناع، فقد قلنا فرق بني
لدينا برهان على االثبات وان نقول لدينا برهان على االمتناع، االول هو الصحيح ليس لدينا برهان على املعاد اجلسماين 
وبالتايل يبقى يف حيز االمكان ونقبل هذه النصوص على ظاهرها بال اي مانع عقلي، فاذن اهتام الفالسفة بانكارهم 

هذا باالضافة اىل ان املتكلمني يعتقدون باملعاد العنصري، اجلسماين العنصري، وهي للمعاد اجلسماين كذب وافرتاء 
الطامة الكربى الن املعاد العنصري وهو عودة الروح بعد املوت اىل نفس هذا اجلسم العنصري يعين عودة االنسان اىل 

ح اىل ، انا هلل وانا اليه راجعون، عودة الرو الدنيا وهذا تناسخ وليس معادا، فهذا انكار للمعاد، املعاد هو العودة اىل اهلل
اهلل وليس الرجوع اىل الدنيا، الرجوع الدنيا ليس اال الرجوع اىل اجلسم العنصري، الروح اذا تعلقت باجلسم العنصري 
دخلت الدنيا، هذا معىن دخول االنسان الدنيا، عندما تتعلق هبذا اجلسم العنصري فاذا ما خرجت روحه مث عادت اىل 
نفس هذا اجلسم العنصري فقد عادت اىل الدنيا، وهذا هو التناسخ وليس املعاد، او يصري مثل احياء املوتى، احياء 
املوتى غري املعاد، اهل الكهف حينما اماهتم اهلل مث احياهم او مثال عزير اماته اهلل مث احياه هذا احياء للموتى غري املعاد، 

التكفري تقولون باملعاد العنصري يعين هذا انكار للمعاد، فاذا كان البد للتكفري فهم اوىل ب املعاد العود اىل اهلل فانتم عندما
من الفالسفة، الفالسفة مل ينكروا اصل املعاد وامنا بينوا حنوا من املعاد: املعاد الروحاين، اي سباب املعاد الروحاين 

سفة ان كان اىل اجلسم ال اىل اهلل فانتم اوىل بالتكفري من الفالبالرباهني، اما انتم انكرمت املعاد بذهابكم اىل عودة الروح 
هناك ضرورة للتكفري. هذا ما اردنيا بيانه بالنسبة اىل االشكال االول اما بالنسبة اىل مسالة علم الباري سبحانه وتعاىل، 

ة تقول: ذوات اعدة عقليوهي من ارقى املسائل اليت بينها الفالسفة املشاؤون بنحو تام وصريح، الفالسفة عندهم ق
االسباب ال تعرف اال باسباهبا، وهذا هو منشأ الرباهني، ان ذوات االسباب ال تعرف اال باسباهبا الذاتية، عن طريق 
عللها الطبيعية، حبيث يكون املوضوع هو علة للمحمول، فهنا يصبح الصدق واجب وواقعي عند العقل، ال كالم الناس 



يف اعتقادات املتكلمني وغريهم من عوام الناس هبذه القاعدة بأن ذوات االسباب التعرف اال  او كالم االكابر كما قلنا
باسباهبا وان العلم بالعلة يستلزم العلم باملعلول اثبتوا علم اهلل تعاىل قبل اجياده وهي من معضالت املسائل العقائدية، 

عدومة، هذا غريب اذا كانت معدومة فكيف علمها وان اهلل سبحانه وتعاىل كيف علم باالشياء قبل اجيادها وهي م
،العلم الذي هو احلضور عند العامل، جيب ان يكون املعلوم موجودا حىت يعلم، ولكنه غري موجود قبل االجياد فكيف 
يعلمه، واذا كان ال يعلم قبل االجياد فكيف اوجد العامل دون علم هذا اجياد عبثي، ويستلزم اجلهل على الباري سبحانه 
وتعاىل، الفالسفة املشاؤون اثبتوا علمه سبحانه وتعاىل قبل االجياد هبذه الطريقة، بان اهلل تعاىل يعلم بذاته وذاته علة 
للعامل والقاعدة العقلية تقوالن العلم بالعلة يستلزم العلم باملعلول،فهو يعلم بالعامل باعلى مراتب العلم االكتناهي التام 

قاعدة العقلية، اذن علمه تعاىل بالعامل قبل االجياد وليس بعد االجياد، حىت بعد االجياد قبل اجياده،عن طريق هذه ال
اليضيف اىل علمه شيئا، حتصيل حاصل، وهناك رواية عن موالنا امري املؤمنني عليه السالم يقول علمه بعد االجياد  

قول ان اهلل تعاىل قاعدة الفلسفية اريد ان اكعلمه قبله،فعلمه فعلي وليس انفعاليا، ال نريد ان خنوض كثريا يف هذه ال
يعلم باالشياء عن طريق اسباهبا فهو يعلم بكل شيء عن طريق اسبابه، يعلم بكل شيء جزئي او كلي قبل اجياده عن 
طريق اسبابه، مثال على العلم باجلزئيات قبل اجيادها عن طريقاسباهبا مثل العلم باخلسوف والكسوف، العلم يف ما 

املستقبل يف شروق الشمس وغروب الشمس هذا علم باالشياء قبل حصوهلا كما يعلم منجم هذه االشياء  سيجري يف
والذي يقوم مواقيت الصالة ومواقيت اخلسوف والكسوف يف السمتقبل، طبعا بناء على حسابات رياضية دقيقة يعلم 

الث سنتني والقمر ينكسف بعد ث ان الشمس ستشرق ولو بعد سنة او سنتني الساعة كذا وان القمر ينكسف بعد
سنوات فهو يعلم بدقة عن طريق احلسابات الرياضية، فهو علم باالشياء عن طريق اسباهبا، اذا كان املخلوقون يعلمون 
باالشياء قبل حصوهلا فالباري تعاىل ال يعلم! اذن هذا العلم باالسباب هو ما يقصده الفالسفة بالعلم الكلي، يقولون 

ة بنحو كلي اي بنحو ثابت عن طريق اسبابه وليس انه ال يعلم باالشياء اجلزئية، بل يعلم باالشياء اجلزئي يعلم باالشياء
بنحو كلي اي بنحو ثابت يعين عن طريق اسباهبا الذاتية كعلم املنجم حبوادث املستقبل، فاذن هذا اخللط واملغالطة بني 

لحوادث م باجلزئي بطريق ثابت عرب معرفة االسباب الذاتية لالعلم بالكلي والعلم باجلزئي بنحو كلي الذي هو العل
الزمانية، فاهلل عند الفالسفة املشائني يعلم بكل شيء بكل ذرة وبكل شيء جزئي ولكن بنحو كلي ثابت عن طريق 

ثانية، لاسبابه الذاتية وبالتايل ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات وال يف االرض، هذا هو اجلواب عن الشبهة ا
وخالصة كل هذه الشبهات اليت اوردناها تدل على غلبة القوة الومهية عند املتكلمني، وعدم جتردهم العقلي يف املباحث 
 الفلسفية العقلية، وبالتايل اخلطأ يف منهجهم وتشبيههم للصانع والباري تعاىل بانه هوالصانع وقياس الغائب على الشاهد

الحظون شبهة حدوث العامل يتومهون الباري كانه صانع كالنجار يكون موجودا اليوم هو الذي اوقعهم يف الشبهات، فت



مث يصنع الكرسي غدا فالكرسي حادث زمانا هكذا تومهوا الباري سبحانه وتعاىل، مسألة العلم باجلزئيات ايضا فالفالسفة 
ه االشارة احلسية حسي، ما يتعلق ب ال ينكرون العلم باجلزئيات لكن ينكرون العلم باجلزئيات بنحو جزئي يعين بنحو

االنية الزمانية، فاهلل ليس عنده حس، فكون اهلل ال يتحرك وال حيس بل يعقل فقط بنحو اشرف من تعقالتنا، فاذن 
تشبيه الغائب على الشاهد هو الذي اوقعهم يف هذه الشبهات كاحلدوث الزماين العامل او مسالة العلم باجلزئيات اليت 

ساسي فهم يثبتون احلس للباري تعاىل كما يثبتون احلركة ايضا وهذا الشيء مؤسف نسال اهلل ان جينبنا هي العلم االح
 اياه. 

 ماهو الفرق بين الفيلسوف والعارف؟ -

أما عن الفرق بني الفيلسوف والعارف الصويف فهو يف املنهج املعريف. حنن قلنا أن  الفيلسوف منهجه املعريف هم املنهج 
ج ين يعتمد على الربهان العقلي اليقيين يف التعر ف على حقائق الوجود ومبادئه العليا، أما العارف فله منهالعقلي الربها

معريف آخر، العارف يعتمد على القلب، واملقصود بالقلب ليس اجلسم الصنوبري املوجود يف جسم االنسان ال، يقصد 
ُلب  يقة االنسانية جمرٌد عن القوى االدراكي ة واحملر كة، نفسبه جوهر االنسان نفسه، هذا اجلوهر اجملر د الذي ميث ل حق

االنسان. فإذاا القلب مبعناه اللغوي أي اللب أي جوهر االنسان اجملرد، هو يرى أن  هذا اجلوهر له حالة مرآتي ة كاملرآة، 
صقل املرآة ء : أوالا نقوم بواملرآة حىت  تكِشف عن الواقع أو عن احلقيقة اليت أمامها حنتاج اىل أن جنري ثالثة أشيا

وختليصها من الشوائب والقاذورات اليت عليها، هذا يتم عن طريق ختلية النفس من الرذائل واألحقاد واألمراض النفسي ة. 
اخلطوة الثانية هي رفع احلجب، واليت هي عبارة عن قطع العالئق املادي ة، أي االنسان يقطع عالئقه املادي ة مع شهوات 

غباهتا. اخلطوة الثالثة هي توجيه صفحة املرآة حنو الشمس، حنو احلقيقة، فمجر د أن يفعل ذلك تنعكس الشمس الدنيا ور 
مباشرةا على صفحة املرآة. فاخلطوة األوىل اليت هي االوىل والثانية يقوم هبا ما يسمى بشيخ الطريقة الذي يكون وظيفته 

لب هي قطع العالئق املادي ة عنه. أم ا الذي يقوم بتوجيه مرآة القهي ختلية القلب السالك املريد ورفع احلجب عنه، و 
السالك اىل شطر عامل امللكوت والغيب هو شيخ احلقيقة، الشيخ الواصل كما يسمونه، هذا جمرد يستعمل االرادة 

ألة التخلية ورفع احلجب سالتكوينية يف توجيه مرآة قلب االنسان حنو احلقيقة فريى رب ه يف قلبه. إذاا هذه املراحل الثالثة: م
وتوجيه مرآة قلب السالك، هذا هو السلوك الصويف والسلوك العرفاين الذي ينبغي أن يسلكه العارف حىت  تنكشف له 
احلقيقة، إذاا منهج العارف هو ليس منهج الرتبية والتعليم املتيسر لنا يف املدارس واحلوزات العلمية، وإمنا هو هبذه 

جيه س، رياضة النفس، باالستعانة اوالا بشيخ الطريقة مث االستعانة بشيخ احلقيقة يف النهاية يف تو الكيفية،جماهدة النف
مرآة القلب اىل عامل امللكوت واحلضرة االهلية. هذه هي طريقة العارف او املنهج املعريف للعارف، وبالتايل اذا مر  هبذه 



فات عبارة عن مكاشفات صوري ة ومكاشفات معنوي ة، املكاشاخلطوات الثالثة حتصل له املكاشفات، املكاشفات عندهم 
الصورية مثل املنامات الصادقة اليت يراها يف املنام او يف اليقظة، وأم ا املكاشفات املعنوية فهي االهلامات اليت ميكن أن 

م احلضوري يعين لعليلهمها السالك اىل اهلل سبحانه وتعاىل وأما املكاشفة الثالثة فهو العلم احلضوري، ما يسمى با
حضور املوجود اخلارجي وانكشافه بوجود العارف نفسه ، العلم احلضوري باالشياء هو وجود املعلوم بوجوده اخلارجي 
عند العارف مباشرةا دون توسط اي صورة او معىن آخر. حنن نقول إن السلوك العرفاين لتصفية النفس وحتليتها هو أمر 

اء اء، وهذا أمر نََدَب اليه االنبياء عليهم الصالة والسالم، ولكن الفرق بني احلكماء والعرفمتفق عليه بني احلكماء والعرف
أن  هذا السلوك العرفاين هو عند احلكماء وسيلة لتصفية النفس حىت تتفرغ للتفكري الصحيح واكتساب املعرفة باحلدِّ 

ومنتجة للمعرفة،  قلي، ولكن عند العرفاء هو وسيلة فاعلةوالربهان، فهو وسيلة وِعل ة ُمِعد ة للتفكري الصحيح باملنهج الع
هنالك إتفاق على ُحسن هذا السلوك و استحبابه يف كمال االنسان، فال بد لالنسان حىت يتوجه اىل عامل الغيب أن 

، ولكن هيرفع رأسه عن األرض وعن التوج ه اىل االمور املادي ة والشهوانية وإن كان حىت  حالالا فهذا أمر مت فق علي
احلكماء و الفالسفة ينظرون اىل أن السلوك اىل اهلل هذا عل ة معد ة لتصفية الذهن للتفكري الصحيح والعرفاء يقولون إن  
هذا عل ة ُمَول دة ومنتجة وفاعلة للمعرفة. وحنن نقول إن هذه املكاشفات اليت يبنون عليها هي ليست ميزانا يف نفسها 

لكن الكالم يف حج يتها وصالحي تها العلمية هذه املشاهدات اذا كانت مشاهدات وليست حجة حىت على صاحبها، و 
تتعلق بالعقائد النظرية فال بد ان تكون موافقة للعقل والربهان، فاذا وافقته فنور على نور، وأم ا إذا خالفته فهي مكاشفات 

هو الذي بي نه لي ة فامليزان هو احلكم الشرعي و شيطاني ة باطلة ليس هلا أي قيمة علمية وإذا كانت متعل قة بالقضايا العم
لنا الفقهاء رضوان اهلل تعاىل عليهم بالرجوع اىل الرسالة العملية والرجوع اىل االحكام الشرعية وفتاوى الفقهاء واجملتهدين 

جع إما اىل العقل يف ير فيها، ال ميكن أن نقبل أي مكاشفة عملي ة حتل ل حراماا أو حتر م حالالا. فإذاا امليزان يف النتيجة 
العقائد، او يرجع اىل الشرع يف القضايا العملي ة هذا هو بالنسبة ملا يد عونه مكاشفات. حنن ال ننكر هذه املكاشفات 

 ولكن املشكلة يف حج ي تها. 

 هو الفرق بين الفلسفة المشائية من جهة والفلسفة اإلشراقية والحكمة المتعالية من جهة أخرى؟ ما -

ها اما الفرق بني الفلسفة املشائية وما يسمى بالفلسفة االشراقية واحلكمة املتعالية ففي الواقع الفلسفة ليست يف نفس
مشائية او اشراقية او متعالية هذه مدارس، املدرسة املشائية، املدرسة االشراقية ، مدرسة احلكمة املتعالية، مدارس 

باحث عن املوجود املطلق بالربهان العقلي، ملاذا؟ الن الفيلسوف باحث واجتاهات، اما الفلسفة كعلم هو العلم ال
عن احلقيقة، واحلقيقة ال ميكن معرفتها بنحو يقيين كما تبني يف صناعة الربهان اال عن طريق الربهان، ما سوى 



الفلسفة املشائية بالربهان ال ميكن ان يفيد هذا اليقني الصادق الثابت املطلق، هذا امر ثبت يف املنطق، وما يسمى 
يعين يف الواقع هم الذين التزموا هبذا املنهج فلذلك يعترب املشاؤون هم االوفياء للمنهج العقلي، يعين هم الفالسفة 
حقا، الهنم مل يشركوا مع الربهان شيئا، اي هي الفلسفة اخلالصة، اما بعد ذلك عندما جاء املرحوم شيخ االشراق 

الشراقية هذا من باب التسامح هي ليست مدرسة، هو اضاف منهج معريف اخر السهروردي وابتدع الفلسفة ا
العقل  جبانب املنهج العقلي الربهاين وهو املنهج الكشفي للصوفية والعرفاء، فكانت فلسفته تركيبية تلفيقية مركبة من

عىن اخلاص وايضا ملوالكشف، فهذه تعترب مدرسة وليست فلسفة الن الكشف كما قلنا ال ميكن ان يفيد اليقني با
املرحوم املال صدرا بعد ان جاء بعد شيخ االشراق واضاف مدرسة احلكمة املتعالية هذه املدرسة الكبرية واملشهورة 
اىل يومنا هذا وهي املسيطرة على املراكز العلمية واحلوزوية خصوصا يف ايران والعراق والدول اجملاورة منذ اكثر من 

درا كان فيلسوفا مشائيا كبريا مث صار بعد ذلك عارفا ومتكلما فاضاف اىل العقل واىل اربعة قرون، املرحوم مال ص
الكشف النص الديين فصارت املدرسة مركبة من العقل والقران والعرفان يعين هو عنده اعتقاد بانه يوجد ثالثة 

ني والكشف كما السفة املشائقنوات معرفية موجودة لكشف الواقع واحلقيقة، العقل الربهاين والذي عليه مجهور الف
ذهب شيخ االشراق باالضافة اىل النص الديين كما ذهب املتكلمون فيمكن اعتبار املرحوم املالصدرا عبارة عن 
فيلسوف ومتكلم وعارف يف نفس الوقت يعين مجع بني هذه االمور الثالثة وهذه من االمور الغريبة واقعا، املهم 

نهج املشائية واالشراقية واملتعالية، الفلسفة ليست اال علم يبحث عن الوجود باملهذا الفرق االساسي بني الفلسفة 
العقلي الربهاين ، املشاؤون هم االوفياء هلذا املنهج، اما اإلشراقيون واحلكمة املتعالية هؤالء مدارس الفلسفة تعترب 

بنحو  عات اخلمسة يف كشف الواقعجزء منها واال ال ميكن االعتماد على غريالعقل الربهاين كما ثبت يف الصنا
يقيين صادق مطلق وثابت فلذلك ابن سينا نفسه برغم انه يعترب امام املشائني هو يقول لست مشائيا، النه اذا  
كان مشائيا ال بد ان يتبىن مجيع مباين املشائني يف الرياضيات والطبيعيات والفلكيات واالهليات، ال هذه مدرسة، 

اذا اردمت تصنيفي فاملشاؤون هم اوىل الناس باالتباع، ملاذا الهنم اقرب اىل العقل، يقول لست مشائيا ولكن 
الخالصهم ووفاءهم للمنهج العقلي، فاذن انا دائما اقول بان نسبة الفلسفة املشائية للفلسفة هي كنسبة الشيعة 

لشيعة و االسالم، لكن من هم ااىل االسالم، عندما نقول الشيعة ليس هناك دين امسه الشيعة بل الدين عند اهلل ه
واتباع اهل البيت كما نعتقد حنن، هم االوفياء لالسالم، الهنم هم الذين التزموا باالسالم دون ان يضيفوا او يبتدعوا 
فيه شيئا اخر، االسالم اخلالص االسالم االصيل، فالفلسفة املشائية متثل الفلسفة االصيلة بلحاظ املنهج واليعين 

جاؤوا به من نظريات صحيحة ولكن بلحاظ املنهج هم الفالسفة حقا اما فالسفة احلكمة املتعالية هذا ان كل ما 
فاجتهادات شخصية تعترب مدارس فكرية وليست بفلسفة حقيقية، وايضا عندما نقول الفلسفة اليونانية او الفلسفة 



سفة االسالميون لفالسفة االسالميني ،الفالاالسالمية هذا تسامح اي الفالسفة اليونانيني، الفلسفة االسالمية يعين ا
املشاؤون هم اتباع ارسطو من بعده ابتداءا منالكندي والفارايب وابن سينا والطوسي واملعلم الثالث السيد الداماد 

 ىلهؤالء هم يعتربوا املشائيون،االشراقيون مثل املرحوم السهروردي واحلكمة املتعالية مثل املرحوم املال صدرا واتباعه ا
يومناهذا فهذه امسها الفلسفة االسالمية، ولكن الفلسفة ال هي اسالمية وال يونانية كما قلنا، ايضا الفلسفة الغربية 
ليست الغرب احلديث يعين فالسفة الغرب واال الفلسفة تبقى كعلم يبحث عن املوجود بالربهان العقلي. تأمل كما 

 ال هو بصري وال هو كويف ما عالقة النحو باجلغرافية؟!، النحو نقول مثال النحو البصري والنحو الكويف والنحو
البصري يعين حناة البصرة والكويف يعين حناة الكوفة اما النحو كعلم يبحث عن الكلمة من حيث البناء واالعراب 

 هذا علم مستقل. 

فة الغربية الحديثة سالفرق بين الفلسفة المشائية والفلسفة الغربية الحديثة؟ وما هي أهم إشكاالت الفل ما -
  على الفلسفة المشائية القديمة؟

لربهاين اما الفرق بني الفلسفة املشائية والفلسفة الغربية، املشائية بيناها وهي الفلسفة احلقيقية اليت تنتهج املنهج العقلي ا
و غريب ولكن عندما نتكلم ه يف كشف الواقع واحلقيقة اما الفلسفة الغربية احلديثة، طبعا الفلسفة الغربية قدمية وارسطو

عن الفلسفة الغربية نقصد احلديثة اليت بدأت مع عصر النهضة يف القرن السابع عشر اىل يومنا هذا هذه انا ال اعدها 
فلسفة اصال الهنا ال تعتمد على املنهج العقلي الربهاين امليتافيزيقي الذي اعتمده الفالسفة اليونانيني والفالسفة 

 لفالسفة احلنفيون، امنا اعتمدت على املنهج احلسي التجرييب الفلسفة ليست جمرد التفكري بنحو عام الاالسالميني هم ا
 بل التفكري مبنهج العقلي الربهاين وهم قد سعوا منذ بداية عصر النهضة يف ابطال املنهج العقلي امليتافيزيقي ويف ابطال

ية وفلسفة الطبيعيات اليت ابتنت عليها الفلسفة املشائاملنطق االرسطي ويف ابطال فلسفة ارسطو على اساس بعض 
ارسطو ثبت بطالهنا يف االفالك وفلسفة العناصر واالجسام. وحنن نقول بطالن الطبيعيات القدمية يؤثر على الفلسفة 

ا صحيح ذالقدمية بنحوين، اما ان يؤدي اىل بطالن الرباهني اليت اعتمدت على هذه االصول الطبيعية يف مقدماهتا نعم ه
ولكن الفالسفة كان هلم براهني اخرى مثال يف اثبات التوحيد كان هلم براهني اخرى غري الطبيعية اليت اعتمدت على 
احلركة واالفالك، فهناك طريق اخرى قد اعتمدواعليها يف اثبات التوحيد كما سنشري بعد ذلك فاذن هذا يؤدي اىل 

تمد و كل الفلسفة واما يؤدي اىل تغري املصداق يعين مثال عندما كان يعبطالن بعض الرباهني وليس املنهج الربهاين ا
املشاؤون على ان العناصر اربعة وهي املاء واهلواء والرتاب والنار، وقد ثبت ان هذه ليست عناصر بسيطة وامنا هي 

بقى العنصر ية يمركبات من عناصر اخرى يعين املاء مركب من عنصرين االوكسجني واهلايدروجني ،هذه شبهة مصداق



ليس املاء بل جزء املاء، واالكسوجني واهلايدروجني. ايضا عندما يعتربون مثال اجلسم البسيط هو مثال العنصر ثبت ان 
اجلسم مؤلف من جزئيات ومن ذرات والكرتونات حنن نقول مثال مصداق اجلسم الطبيعي يضبح هو الذرة او هو 

واء يعين هو نفس اجلسم املمتد يف االبعاد الثالثة سواء كان مصداقه املاء او اهل االلكرتون او هو ما سيايت بعد االلكرتون
او الذرة او االلكرتون اوالربوتون او الفوتون او النيرتون هذا ليس مهما، يعين هي تغيري مصداقي شبهة مصداقية فهذا 

افع سياسية، السباب ايديولوجية ودو  ايضا اليضر باصل الفلسفة واصل املنهج العقلي، هذه امور هم قاموا بتضخيمها
هم بعد ان قام توما االكويين باستعمال الفلسفة واملنهج العقلي يف اثبات عقائد النصارى فعندما ثاروا على الدين وعلى 

ين دالكنيسة ثاروا على الفلسفة العتبارهم الفلسفة وسيلة الثبات الدين" الثبات املبدا واملعاد هم ال يريدون ان حيققوا ال
او يثبتوا صحة الدين فلكراهيتهم للدين وللكنيسة قاموا باهلجوم على املنطق وعلى الفلسفة االرسطية هبذه االدلة الواهية 
اليت ال ميكن ان نعتربها ادلة حقيقية، فبالتايل اعرضوا عن املنهج العقلي الربهاين وسلكوا املنهج احلسي مجيع الفالسفة 

ا انفسهم عقالنيني او حسيني هم كلهم حسيون حىت ديكارت وسبينوزا وغريه هؤالء كانوا الغربيني سواء كانوا قد مسو 
اما رياضيني واما فيزيائيني والرياضيات والفيزياء موضوعاهتا موضوعات حسية ملموسة وان كانت عقليةجتريبية او عقلية 

قى مراتب العقل الربهاين يتافيزيقي،الذي يعترب ار حتليلية، لكن موضوعاهتا حسية، هم اعرضوا عن املنهج العقلي الربهاين امل
النه مبنت على القضايا البديهية االولية فكانت النتيجة اهنم وقعوايف مستنقع املادية، ومستنقع السفسطة بعد ذلك 

 ينعندما جاء كانت ودخلت املثالية وفلسفة اللغة والتفكيكية واحلداثة وما بعد احلداثة هذه كلها سفسطة واالن يعا
الغرب من حالة من السفسطة ومن احنطاط خصوصا يف عصر ما يسمى بعصر ما بعد احلداثة وهي السفسطة املطلقة 
، الذين ينكرون كل ثابت كل قيمة كل فكر كل دين كل عقيدة كل مذهب وال يوجد اي معيار واي ثبات اوهام يف 

س علمية بفلسفة بل ناتج فكر مبعثر ال يستند اىل اساوهام واضغاث احالم، لذلك انا ال اعترب هذه الفلسفة الغربية 
حقيقية وواقعية، والغرب خسرخسرانا كبريا باعراضه عن الفلسفة احلقيقية، وما حققوه من تطور وتقدم مادي ال ينايف 

افهم،ارسطو شما قلناه الهنم اعتمدوا على املنهج التجرييب يف القضايا الفيزيائية وهذا صحيح واملنهج التجرييب ليس من اكت
مكتشف هذا املنهج التجرييب والتجربة من مبادئ الربهان وهي منهج معريف معترب وحمرتم لكن يف القضايا املادية، وليس 
 يف مطلق املوجودات حىت امليتافيزيقية، فهم عندما اعتمدوا على املنهج العقلي التجرييب يف القضايا احلسية والفيزيائية

فيه اي مشكلة من هذه اجلهة ولكن عندما ينكرون ويتنكرون املنهج العقلي الربهاين الذي جنحوا وتقدموا وهذا ليس 
هو اصل واساس املنهج العقلي التجرييب فهذا ليس بصحيح وهذا اعطى نتيجة اىل السفسطة واالحنرافات واالحلاد 

سفة االسالمية يف يومنا هذا الفل والتهتك الفكري واالخالقي وضياع االنسانية وتفشي االمراض النفسية يف الغرب اىل
الشرق ختتلف عن الفلسفة االسالمية يف املغرب، الفلسفة االسالمية يف املشرق اليت اسسها الفارايب وبعده ابن سينا 



وشرحها الطوسي وطورها السيد الداماد هذه ختتلف عن الفلسفة التياسسها ابن الطفيل وابن باجا وابن رشد، هؤالء  
سطو، يعين يف املغرب كانو شراحا الرسطو ومل يضيفوا خصوصا ابن رشد كان يفتخر بانه مل يضف اي كانوا شراح الر 

شيء على فلسفة ارسطو امنا اعترب ارسطو هو التمام وفوق التمام،وكان جمرد شارحا، ويف له مل يضف اي شيء عليه 
حيحة يب على اهنم ابدعوا وادخلوا اشياء غري صامنا قام بالشرح والبيان ال اكثر من ذلك، وكان يعاتب ابن سينا والفرا

فيالفلسفة وهذا ايضا ليس بصحيح، الذي فعله الفالسفة االسالميون املشرقني السيما ابن سينا والفارايب ليس بقليل 
هم طوروا الفلسفة، طبعا انطلقوا من املنطق االرسطي ومن الفلسفة االرسطية ولكن طوروها كثريا جدا هذا ما يعرتف 

القاصي والداين، واي انسان درس فلسفة ارسطو يفهم ما الذي اضافه الفارايب وابن سينا، وليست هذه االضافة  به
جمرد اضافة كمية، وامنا اضافة كيفية هذه نقطة مهمة ينبغي التوجه اليها املعلم االول ارسطو مدخله اىل االهليات مدخل 

يها فلسفة زمهما من املادة والصورة، فهذه االركان االربعة اليت تقوم علطبيعي فيزيائي حسي عن طريق القوة والفعل وما يل
ارسطو يف االهليات، كانت هذه هيكلية املنطق االرسطي وبرهانه حىت يف االهليات هو انطالقا من برهان احلركة،الذي 

حمدودة جدا ومبنية  الهياته صارتيبني اخلروج من القوة اىل الفعل، ويبني املبدا االول للحركة واحملرك الذي ال يتحرك فا
على اسس فيزيائية حسية، اما الذي فعله الفارايب فهو غري املدخل اىل االهليات بدأ من الناهية والوجود يعين ليس من 
القوة والفعل من املاهية والوجود وهو مدخل جديد وعظيم جدا ادى اىل فتح باب عظيم، وكان من اعظم نتائج هذا 

ملوجود اىل واجب وممكن، ممكن الوجود الذي وجوده عارض على ذاته وواجب الوجود الذي وجوده املدخل، تقسيم ا
عني ذاته، وبالتايل مت تعريف الباري تعاىل باعظم تعريف يف تاريخ البشرية وهو انه واجب الوجود، كاملاهية له، هو ليس 

ا التعريف وهذا قولنا ولكن هذا اقرب تعريف له،وهذماهية ولكن هذا افضل تعريف للباري تعاىل،كنه الباري ال نعرفه بع
التصور الدقيق والواقعي، ادى اىل فتح باب واسع من االهليات يف فلسفة الفارايب ومن بعده ابن سينا بالذات، الذي 
وسع حبث الوجود واملاهية بنحو غري مسبوق بنظري، وبالتايل اثبات كل مباحث التوحيد كاثبات الذات والصفات 

فعال كلها كانت مبنية من هذا التعريف املبارك، بان الباري تعاىل هو واجب الوجود لذاته، والذي بعد ذلك تبني واال
انه اصل الوجود وانه واحد للوجود وهو ال يصدرعنه اال واحد وصفاته عني ذاته وكل هذه االمور من املبدأ اىل املنتهى 

ىل ان الفارايب وابن سينا من بعده، وصارت بعد ذلك للمحقق الطوسي امت بياهنا يف االهليات االسالمية اليت اثبتها 
وصلت اىل ذروهتا على يد السيد الداماد الذي اضاف الكثري الكثري، اىل منطق ارسطو يف مباحث الوضع واحلمل 

جدا  ةومراتب نفس االمر واىل الفلسفة نفسها بالتاكيد على مبحث اصالة املاهية واحلدوث الدهري فمباحث عميق
جدا وصلت اليها احلكمة املشائية على يد املعلم الثالث املرحوم السيد الداماد فبالنتيجة الفلسفة االسالمية ال تقاس 
بالفلسفة اليونانية وان كان املنطق االرسطي و الفلسفة االرسطية اليونانية هي االساس واملبدأ اليت انطلق منها الفالسفة 



فة عيه ويزعمه املستشرقون والفالسفة الغربيون بان الفالسفة االسالميني جمرد شراح للفلساالسالميني بعد ذلك، فما يد
اليونانية هذا ليس بصحيح وهذا نتيجة جهلهم وقلة اطالعهم على الفلسفة االسالمية احلقيقية. اذن اشرف مباحث 

داماد املعلم الثالث رمحه عد ذلك السيد الالتوحيد مت اثباهتا يف الفلسفة املشائية خصوصا فلسفة ابن سينا اليت طورها ب
اهلل يف كتبه املتعددة، مباحث راقية وعظيمة يف بيان صفات الباري سبحانه وتعاىل، ومراتب افعاله يف هذا العلم العظيم، 

نسبة للمعاد لالذي بينوه يف الفلسفة امليتافيزيقية االهلية كما يسمونه بالفلسفة باملعىن االخص، هذا بالنسبة للمبدا اما با
الفالسفة املشاؤون اثبتوا املعاد بطريقني قطعيني ومها اثبات جترد النفس االنسانية ، ويالتايل اثبات بقائها بعد املوت 
واالمر الثاين امتناع او ابطال التناسخ، الن االمرين الذين ميكن ان مينعا اثبات املعاد: االول ان تكون النفس مادية 

ت مادية فهي تفسد بفساد البدن الذي يفسد ويتحول اىل تراب باملشاهدة احلسية وهنا ميتنع وليست جمردة فاذا كن
اثبات املعاد، االمر الثاين ان تكون عندما خترج من االنسان ميكن ان ترجع اىل انسان اخر وهذا هو التناسخ اي تكون 

سم اىل جسم اىل جسم من دنيا اىل جمردة ولكن اذا مات زيد خرجت روحه ودخلت يف بدن عمر، وهلما جرا من ج
سالتني دنيا اىل دنيا فينسد باب اثبات املعاد، الفالسفة اثبتوا هذين املطلبني يف كتبهم بنحو تفصيلي امنا نشري فقط اىل امل
اكثر  كبربهانني بسيطني الثبات جترد النفس اوال والثاين الثبات امتناع التناسخ بالنسبة الثبات جترد النفس االنسانية هنا

من عشرة براهني اقامها الشيخ الرئيس يف نفس االشارات و الشفاء و نورد منها ما يتناسب مع املقام، يوجد برهان 
عريف سهل يدركه اجلميع وهو ان االنسان مع تقدم عمره جسمه يضعف ونفسه تقوى عقله يقوى االنسان كلما يزداد 

لذي يف العقل واحلكم، ويف نفس الوقت البدن يضعف ويبدأ باالحنالل ايزداد خربة يزداد علم يزداد جتربة يزداد رجاحة 
يقوى غري الذي يضعف وبالتايل يصبح هناك تفاوت بني البدن وبني الروح،هذا برهان سريع، الربهان الثاين وهو برهان 

ضاء مظلم ليس فيه فعة يف فالرجل املعلق وهذه من املفاخر للشيخ ابن سينا وابتكاراته، وهو انه اذا تصورنا انسانا ولد د
اي شيء،ال يسمع شيء وال يرى شيء وال حيس بشيء، وال يلمس شيئا، يعين عندما تتعطل مجيع حواسه اخلمسة 
يدرك ايضا انه موجود ويقول االن انا موجود فهذا االحساس باملوجود هو ليس باجلسم، اجلسم ادراكه يكون باللمس 

 مت تعطيله حبسب الفرض بالربهان، فال يبقى اال ان هذا املدرك ليس هو اجلسم بالشم باملشاهدة باالحتكاك هذا كله
امنا شيء اخر وهو املعرب عنه ب )انا( وهي روح االنسان وحقيقته اجملردة، ايضا من الرباهني االخرى اليت اكدوا عليها 

ية هذه عدالة واحلرية والكرامة واالنسانهي براهني مسالة امتناع انقسام املعقوالت، ان املعاين الكلية اليت ندركها كال
القضايا الكلية غري قابلة لالنقسام ليست كالصور احلسية واخليالية، فاذا كانت متتنع القسمة فال ميكن ان حتل يف شيء 

ن أقابل للقسمة اذن حملها ايضا ممتنع القسمة، واالمور املادية كلها قابلة للقسمة، فهذه تركب قياسا من الشكل الثاين 
املعقوالت حملها ال ينقسم واملاديات حملها ينقسم فتصبح اجملردات ليست مادية وهنا من هذا االمر مت اثبات غري املادي 



وهو اجملرد فثبت ان حمل املعقوالت هي الروح اجملردة وهناك براهني كثرية يف اثبات جترد النفس نكتفي هبذا املقدار. اما 
 يل وهو انه ثبت يف علم النفس ان كل استعداد يولد يعين كل بدن مستعد الستقبالبرهان ابطال التناسخ فهو كالتا

روح انسانية ناطقة حيدث يف هذا العامل يستحق لذاته نفسا من عامل الغيب، نفس انسانية، كل بدن حيدث فيه استعداد 
تحق بدن وحدث فاذا حدث اسلقبول النفس االنسانية تفاض عليه هذا النفس من عامل الغيب، االن اذا وجد هذا ال

نفسا من عامل الغيب من اهلل سبحانه وتعاىل وافيض عليه ذلك ويف نفس الوقت اذا كان هناك تناسخ التناسخ يقول اذا 
خرجت روح زيد دخلت يف جسم عمر فهنا اذا وجد عمر من حيث هو جسم حادث يستحق نفسا جديدة من عامل 

بناء على التناسخ وجد جسم له روحان له نفسان، فيلزم كثرة الواحد وهو  الغيب فاذا حلقت به هذه النفس القدمية
حمال، بعد ان اثبت املشاؤون جترد النفس وابطلوا التناسخ ينفتح باب اثبات املعاد بالرباهني القطعية، وان النفس بعد 

ند باريها وهذا هو املعاد ى عفراقها للبدن تبقى وتبقى النفس ببقاء موجدها االصلي وهو الباري سبحانه وتعاىل، تبق
الروحاين اما عودة النفس بعد ذلك اىل اجلسم فلم يقل عليه الربهان فيؤخذ تعبدا من الشرع وحبسب الظواهر الشرعية 
ان النفس ارجع اىل جسم وتعيش حياة جسمانية ايضا، ولكن هنا البد من التاكيد.من ان هذا اجلسم ال ميكن ان 

ري الذي يذهب اليه املتكلمون، الن هذا انكار للمعاد وعودة اىل احلياة الدنيا، ال بد ان يكون هو هذا اجلسم العنص
يكون جسم ال كاالجسام وهذا ما تؤكده النصوص الدينية ان احلياة االخرى امسها حياة اخرى، يعين وننشئكم فيما ال 

 رات وال خطر على قلب بشر، فهذا تعلمون اي تلك النشأة االخرى فهذه نشاة اخرى اي ما ال اذن مسعت وال عني
واضح انه سنخ حياة مادية اخرى ميكن ان تكون كاالجسام االثريية ولكن ال ميكن ان تكون جسما عنصريا قابال 
للفساد،الذي هو منشأة االمراض واالوبئة وكل املشاكل يف هذه احلياة الدنيا والتغريات واالحنرافات واخلروج من القوة 

رج هذه كلها امور توجب عودة اىل الدنيا مرة اخرى وتنفي االخرة وهذا خالف النصوص ان احلياة اىل الفعل والتد
االخرى هي اخرى وليست نفس هذه احلياة بل تغري جذري وهذا اجلسم ال بد ان يكون جسم اخر وليس هذا اجلسم 

فلسفة ، النبوة االمامة كلها ثابتة يف ال العنصري. اذن يف النهاية نريد ان نقول ان اصول الدين سواء املبدأ او املعاد
املشائية يف كتب الشيخ الرئيس يف كتب الفارايب يف كتب املرحوم السيد الداماد على احسن حنو، حنو قطعي وبرهاين 
ويا ليت االمة قد اخذت اعتقاداهتا من هذه االصول الربهانية القطعية الواضحة، ملا اختلفت االمة وملا وقعت هذه 

ات والتناحرات ولكن لالسف ملا اعرضوا عن العقل واجتهوا حنو النصوص مباشرة والنصوص ختتلف سندا وداللة الصراع
ظنية السند وظنية الداللة فيمكن انتزاع امور خمتلفة منها وهذا الذي ادى اىل تشتيت االمة وتفريقها وتشرذمها اىل ملل 

 .مهية العقائد يف الفلسفة املشائيةوحنل ومذاهب وطرائق قددا، هذا ما اردنا بيانه يف ا



 لماذا اخترتم الفلسفة المشائية دون غيرها من الفلسفات؟  -

 اما سؤالكم االخري وهو ملاذا اخرتمت الفلسفة املشائية دون غريها فيتبني مما طرحناه يف البداية انه اوال الفلسفة املشائية
بين رؤيته على املنهج العقلي الربهاين، االنسان اذا اراد ان ي هي الفلسفة احلقيقية، الفلسفة احلقيقية الهنا اعتمادا

الكونية وعقائده بنحو قطعي يقيين علمي منطقي وموضوعي وصادق وثابت ومطلق فليس هو اال ان ينهج املنهج 
ة ر العقلي الربهاين احملكم واملتقن واالمن واملطمئن، حىت يصل اىل بناء اعتقاداته على اسس قوية وحمكمة ومستق

وثابتة، اما اذا رجع اىل غري هذه املناهج من املناهج الكالمية او االخبارية او الصوفية او احلسية اوالوجدانية او 
غريها او العرفية هذا ال ميكن ان يبين اصال اعتقادا ما، قد يصيب وقد خيطئ، لكن ال ميكن ان نبين صرح العقيدة 

ض يا ظنية قضايا غري مطمئنة قضايا غري موضوعية قضايا يف معر اليت تؤثر علة مسري ومصري االنسان على قضا
اخلطأ، لذلك حنن اخرتنا الفلسفة املشائية الهنا هي السبيل الوحيد للوصول اىل الواقع بنحو مطمئن قد توصل طرق 

ئية، وهي ااخرى اىل الواقع ولكن ليس هبذا النحو املطمئن واآلمن، فهذا هو الذي دعانا اىل التمسك بالفلسفة املش
الفلسفة العقلية، وهذا ال يعين انين اقر واحتد مع املشائني يف كل ما قالوه ال بل املنهج العقلي، حنن الفلسفة ال بد 
ان تكون عقلية وال ميكن ان تكون اال عقلية اما الفلسفة الكالمية او االخبارية او الصوفية او العرفانية او ما يسمى 

اقعية، الستقرائية فهذه ليست فلسفة وامنا هلا اراء خاصة غري مبتنية على اسس سليمة وو بالفلسفة الغربية احلسية ا
هذا مااردنا بيانه ونسال اهلل سبحانه وتعاىل ان يهدينا اىل سواء السبيل وان نكون قد وفقنا يف االجابة على 
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