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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(226) 
 الكفاية: نفي نصب الشارع طريقاً حين االنسداد

كفاية: )ال خيفى عدم مساعدة مقدمات االنسداد على الداللة على كون الظن طريقاً منصووباً رورعاً، ضورورة يف الوقال 
إنّووووه معهووووا ال عوووول عقووووالً علووووى ال ووووارج أن ينصوووول طريقوووواً،  ووووواا ا والائووووه  ووووا اسوووووق  بووووه العقوووو  يف هوووو ا احلووووال، وال  ووووال 

رة إّّنا إّّنوا ككوون يف موورد قابو  للاكوم ال ورعي، واملوورد السوك اف نصل ال ارج من حكم العق ، لقاعدة املالامة، ضرو 
 .(1)هاهنا غري قاب  له(

 إيضاحات ومناقشات
 هنا مطالل بني إيضاح وبني مناق ة: أقول:
ان كون الظن طريقاً منصوباً ررعاً لدى االنسداد هو موا اخووارا اقققوون أبوااب هدايوة املس رودين والفصوول  األول:

 عليهم. ردّ  ، وكالمه )قدس سرهم( املظنة ورسالة يف نفي حجية
)ال ميكوون( إا اايووارات  ال ووة وهووي: )انووه موو   وال بوود ان يكووون مقصووودا ة  ان قولووه: )ال عوول عقوواًل...( مسوواحم الثاااني:

 ي أو ال ميكوون عقووالً لل ووارج ان ينصوول طريقوواً( وعوودم ارمكووان هووو  وووارا الوو/ أو ال عوووا / مقوودمات االنسووداد ال عوول 
اكوورا غووريا موون  ومووامووا اكوورا بووني سووينهنه بعوود أسووطر والوو ي بووا عليووه  يمووا سووبل ومووا سوويمك، وإمجووال و ووه عوودم ارمكووان 

حبجيوة  يسووق  العقو ، علوى مبوا احلكوموة وهوو مبنواا  إاان املسوقالت العقلية، ومنها املقام هو: األعالم، كما سبل، 
باعوووه لووودى كّ الوووم أو حرمووووه، وحبجيوووة الظووون ولوووالوم  وبوووه موووقالً وبقوووب  الظالظووون، حيوووا عكوووم العقووو   يهوووا حبسووون العووودل أو و 

 انووه ال ميكوون لل وورج، أو ألي  ووانن  وورف، ان عكووم  يهووا وإال للووالم طلوول احلابوو  أو ا وموواج املقلووني أو لوو ل   ،داداالنسوو
ووم أل وو  إعوواد الووداعي  ووان أو وودا الوسلسوو  )كمووا يف أموور ارطاعووة( أو الل ويووة حيووا ان احلكوو العقوو   يكووون احلكووم  مُ ُحك 

 القاين ل واً، وإن مل يو دا مل يو دا القاين أيضاً إىل غري ال  مما سبل وسبل رّدا.
 اً على حكم الشرع وليس سابق إشكال مبنوي: حكم العقل الحق  

بعود ان دعوى اسواالة حكم ال رج يف موارد املسوقالت العقليوة، المونواج )أو لل ويوة( احلكوم القواين )ال ورعي(  الثالث:
مبن علوى أمور غوري  ابو  إن مل نقو  بقبووت عدموه، ويكفوي انه نة أي مبيّ نة وال بيّ على مقدمة مطوية غري  حكم العق ، مبن  

حىت لو  ورف بواة دعووى االسوواالة بو اعا، مو  قطو  النظور عون بنائهوا علوى  ةً عدم  بوكه لوكون دعوى االسواالة مصادر 
                                                           

 .121رحياء ال اث و قم: ص اآلخوند ااراساين، كفاية األبول، مؤسسة آل البي   (1)
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 أمر غري  اب .
 حكام شرعية سابقةفالمستقالت العقلية هي أ

ان العقوو  عكووم أوالً يف املسوووقالت العقليووة، كووموامر ارطاعووة بوفريعاعووا ومنهووا قوود ا  ضوووا  ،بوودوي ،  يمووااّنووم توضااي: :
املقوووام، ب يباقوووون عووون إمكوووان حكوووم ال ووورج  انيووواً بعووود حكوووم العقووو  أوالً  يسوووودلون علوووى عووودم إمكانوووه بالل ويوووة أو طلووول 

 احلاب .. اخل.
يقوو  علووى العكووً واموواً وهووو انووه هوو  ميكوون  )أن( هر هووو ان حكووم ال وورج سووابل، وان الكووالم عوول علووىولكوون املسوووظ

 ونن  للعق  ان عكوم يف املسووقالت العقليوة )أي املسوماة بالعقليوة حبسول مصوطلاهم( بعود ان حكوم أوا ال ورج أوالً أو ال 
 عدم  بوت مدعاهم. ى ب  ما ندعيه  هو وإال كف

هووو اهلل كعوواىل، وان أحكامووه سووابقة علووى خلقووه احلجووة الباطنووة وهووي العقوو ، وهووي مكووبووة يف اللوووح  ان امل وور ج دليلنااا:
ن مون ضومّ  ا كالناال على قلل الرسول الكرمي  القرآن الكرمي، وهو سابل على خلقنا ومنانا العقول، ب  ان اقفوظ أو غريا

ُحساااِن َوإيتاااِل ِذي اُلُقُربااىِإنَّ اللَّاامسوووقالت عقليووة كووالنهي عوون الظلووم واألموور بالعوودل  َعااِن   َويَاُنهااى  َ  يَااُمُمُر بِاُلَعااُدِل َواُِْ
سوابل علوى بعقووه ولوو ا  حنون بوو  هووعلوى و ودنوا  ل  سواب (2)ال َتُظِلُماوَن َوال ُتُظَلُمااونَ و (1)اُلَفُ:شااِل َواُلُمُنَكاِر َواُلبَاُيايِ 

البعقة ب نالل جنوماً  عند (1)قَاُلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اُلُمُنِذرينَ   اأُلَميُن * َعلىنَاَزَل ِبِ  الرُّوُح على قلبه املبارك  حدةً وا  عةً نالل د
ه بو ووب العودل أو حرموة الظلوم أو عقلُو مَ َحَكو ن  ن ود مسولم ب بلو  ل ووُ وع رين سنة من حياكه ال وريفة،  كلموا  ثطوال  ال

 يجوول ان يباووا عوون ان وح اقفوووظ أو غووريا يف اللووحكووم ال ووارج إىل الوو  قوود سووبقه  انووه حبجيووة الظوون لوودى االنسووداد، 
  أو حاكم أيضاً  ، ال العكً وان ال رج مررد إىل ما حكم به العق أو حاكم أيضاً  ما حكم به ال ارجإىل العق  مررد 

وعلوى حكووم عقلهوم  ووا  امل ور ج هوو اهلل كعوواىل، وأحكاموه سوابقة علووى والدة املسولمني ب بلوووغهم وعقلهومبعباارة أراار : 
 .هعكم ب

كوّنوا أحكاموه موقدموة علينوا مجيعواً، غايوة األمور   انّ (  و)يف دائورة سون ة النو   النو  هوو ب  حىت لو كوان امل ور ج 
 .ميهموقدم ركبة عل على انه  ،(4)له ينعابر لملمعابرة 

كوان قود سوبقه    َقووعَ روص  ات، مما أحاط أا علمه كعواىل مون قبو   كلموا ولود يكالوكوين  الو ريعات كا ة بوج  آرر:
 باج الظن لدى االنسداد )على الفرف( وو وبه.كّ اه حبسن العدل وو وبه وحسن علم اهلل وحكم

                                                           

 .09سورة النا : اآلية  (1)
 .270: اآلية سورة البقرة (2)
 .104-101سورة ال عراء: اآلية  (1)
 أي لبعضهم، إا كسبل بعضهم وكومخر عن بعض. (4)
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ِإنَّ َأوََّل بووواملقصوود  االول األول الصووادر منوه كعوواىل وهوو العقوو ألنووه  املووراد حبكوم العقوو ، هوو حكووم النو   ال يقاال:
 .كما يف احلديا  (1)اُلَعُقلُ َرُلٍق َرَلَقُ  اللَُّ  َعزَّ َوَجلَّ 

العقو  بوه قود يوراد  اقومالت  يه موعوددة: إا هو املقصود أ ا احلديا، ب  ال يعلم كونه بانه أواًل: مبًا  إذ يقال:
 و وهن  يوصو  بكو   والو  له ألوف الو ووا ال ي عق  ال  الأو املراد عق  ك  رص ن أو املراد  ((2)بهاجملرد )على  رف القول 

 أو غري ال . ،(1)الرواياتن  يعق ، على ما كفيدا بعض إنسامنها 
                                                           

 .163ص 4ال يخ الصدوق، من ال عضرا الفقيه، مؤسسة الن ر ارسالمي و قم: ج (1)
 .(111ويف الوجريد: )أّما العق :  لم يقب  دلي  على اموناعه. وأدلّة و ودا مدخولة( )جتريد االعوقاد: ص (2)
(1)   علوو  ال وورائ : باسوونادا العلوووي، عوون علووي بوون أل طالوول )عليووه السووالم( أن النوو  )بوولى اهلل عليووه وآلووه( سوو   ممووا خلوول اهلل عووال و وو

ملو  لوه رسوس بعودد ااالئول مون خلوول و مون خيلول إىل يووم القياموة، ولكو  رأس و وه، ولكو  آدموي رأس موون رسوس  ةلقوالعقو ، قوال: خ  
ان علوى و وه الو  الورأس مكوووب، وعلوى كو  و وه سو  ملقوى ال يك وم الو  السو  مون الو  الو وه حوىت العق ، و اسم الو  االنسو

يولوود هوو ا املولووود، ويبلوو  حوود الر ووال، أو حوود النسوواء  ووناا بلوو  ك ووم الوو  السوو ،  يقوو  يف قلوول هوو ا االنسووان نووور،  وويفهم الفريضووة 
 .ج يف وسط البي (والسنة، وا يد والردي، أال ومق  العق  يف القلل كمق  السرا 

 :العالمة اجمللسي وقال 
* )بسووط كووالم لووضووي  موورام( * اعلوووم أن  هووم أخبووار أبووواب العقووو  يووقووم علووى بيووان ماهيوووة العقوو ، واخوووالف اآلراء واملصووطلاات  يوووه. 

 على أمور:  نقول: إن العق  هو كعق  األرياء و همها يف أب  الل ة، وابطل  إطالقه
هووو قوووة إدراك ااووري وال وور والومييووال بينهمووا، والووومكن موون معر ووة أسووباب األمووور واوات األسووباب، ومووا يووؤدي إليهووا ومووا مينوو  منهووا،  األول:

 والعق  أ ا املعا مناط الوكليم والقواب والعقاب.
واملضووار، وأووا كقوووي الوونفً علووى ا وور الوودواعي ال ووهوانية  ملكووة وحالووة يف الوونفً كوودعو إىل اخويووار ااووري والنفوو ، وا ونوواب ال وورور الثاااني:

وال ضبية، والوساوس ال يطانية وه  ه ا هو الكام  من األول أم هو بفة أخرى وحالة م ايرة لألوىل  عوملهما، وما ي واهد يف أكقور 
عني أوا يودل علوى أن هو ا احلالوة غوري الناس من حكمهم خبرييوة بعوض األموور مو  عودم إكيواّنم أوا، و ب ورية بعوض األموور مو  كووّنم موول

ظهوور لنووا موون كوبوو  االخبووار املنوميووة إىل األئمووة األبوورار سووالم اهلل علوويهم هووو أن اهلل خلوول يف كوو  رووص  موون والوو ي  العلووم بووااري وال وور.
أقو  در اعوا منواط الوكليوم، أرصاص املكلفني قوة واسوعداد إدراك األمور من املضار واملنا   وغريها، على اخوالف كقري بيونهم  يهوا، و 

ف در اعووا كوفوواوت الوكوواليم،  كلمووا كانوو  هوو ا القوووة أكموو  كانوو  الوكوواليم أروول وأكقوور، وككموو  وأووا يوميووال عوون اجملووانني، وبوواخوال
هوو ا القوووة يف كوو  رووص  حبسوول اسوووعدادا بووالعلم والعموو ،  كلمووا سووعى يف لصووي  مووا ينفعووه موون العلوووم احلقووة وعموو  أووا كقوووي كلوو  

قوة ككقر آ ارهوا ولوا بواحبها حبسول قوعوا علوى العمو  أوا  ومكقر  القوة. ب العلوم كوفاوت يف مراكل النق  والكمال، وكلما اادادت
النووواس علمهوووم باملبووودأ واملعووواد وسوووائر أركوووان االميوووان علوووم كصووووري يسووومونه كصوووديقا، ويف بعضوووهم كصوووديل ظووون، ويف بعضوووهم كصوووديل 

ه ك  حني. وسيمك ووام لقيول الو  يف  اضطراري،  ل ا ال يعملون  ا يدعون،  ناا كم  العلم وبل  در ة اليقني يظهر آ ارا على باحب
 كواب االميان والكفر إن راء اهلل كعاىل.

القوووة الوو  يسوووعملها النوواس يف نظووام أمووور معارووهم،  وونن وا قوو  قووانون ال وورج واسوووعمل   يمووا اسواسوونه ال ووارج كسوومى بعقوو   الثالااث:
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وإاا اسووعمل  يف األموور الباطلوة واحليو  الفاسودة كسومى بوالنكراء املعاش، وهو ممدوح يف االخبار وم ايركه ملوا قود مور بنووج مون االعوبوار، 
وال يطنة يف لسان ال ورج، ومونهم مون أ بو  لو ل  قووة أخورى وهوو غوري معلوم.الرابو : مراكول اسووعداد الونفً لواصوي  النظريوات وقرأوا 

، والعقو  بالفعو ، و العقو  املسووفاد، وقود كطلول هو ا وبعدها عن ال ، و أ بووا هلا مراكل أربعة: مسوها بالعقو  اهليووالين، والعقو  بامللكوة
األسامي على النفً يف كل  املراكل، وكفصويلها مو كور يف حماهلوا، وير و  إىل موا اكرنوا أوال  ونن الظواهر أّنوا قووة واحودة  ولوم أمساسهوا 

 حبسل موعلقاعا وما كسوعم   يه.
 ر البهائم.النفً الناطقة االنسانية ال  أا يوميال عن سائ الخامس:
مووا اهوول إليووه الفالسووفة، وأ بووووا بووالعمهم: موون  وووهر  وورد قوودمي ال كعلوول لووه باملووادة ااكووا وال  عووال، والقووول بووه كمووا اكووروا مسووولالم  الساااد :

، النكار كقري من ضروريات الدين من حودوث العوامل وغوريا مموا ال يسو  املقوام اكورا، وبعوض املنوالوني مونهم لالسوالم أ بوووا عقووال حاد وة
 وهي أيضا على ما أ بووها مسولالمة النكار كقري من األبول املقررة االسالمية، م  أنه ال يظهر من االخبار و ود  رد سوى اهلل كعاىل.
وقوووال بعوووض حمققووويهم: إن نسوووبة العقووو  العارووور الووو ي يسووومونه بالعقووو  الفعوووال إك الووونفً كنسوووبة الووونفً إىل البووودن  كموووا أن الووونفً بوووورة 

مادعا،  ك ل  العق  بورة للنفً، والنفً مادكه، وهو م رق عليها، وعلومهوا مقوبسوة منوه، ويكمو  هو ا االركبواط إىل  للبدن، والبدن
 حد كطال  العلوم  يه، وكوص  به، وليً هلم على ه ا األمور دلي  إال مموهات ربهات، أو خياالت غريبة اينوها بلطائم عبارات.

ر الووواردة يف هوو ا األبووواب أكقرهووا ظوواهرة يف املعنيووني األولووني، الوو ين ماهلمووا إىل واحوود، ويف القوواين أن األخبووا : وواعلم ،مووا مهوودنا فاااذا عرفاا 
منهما أكقر وأظهر. وبعض األخبار عوم  بعض املعاين األخرى، ويف بعض األخبار يطلل العقو  علوى نفوً العلوم النوا   املوورث للنجواة 

 املسولالم حلصول السعادات.
العقوو  وإقبالووه وإدبووارا  وويمكن  لهووا علووى أحوود املعوواين األربعووة املوو كورة أوال، أو مووا ي ووملها مجيعووا، وحين وو  عوموو  أن  ممووا أخبووار اسووونطاق 

يكون االل  عوا الوقودير، كموا ورد يف الل وة، أو يكوون املوراد بواالل االول يف الونفً واكصواف الونفً أوا، و يكوون سوائر موا اكور  يهوا 
الدبووار وغريهووا اسوووعارة وقيليووة، لبيانوومن موودار الوكوواليم والكموواالت وال قيووات علووى العقوو ، وعوموو  أن يكووون موون االسووونطاق واالقبووال وا

لودنيا املراد باالسونطاق  عله قابال الن يدرك به العلوم، ويكون االمر باالقبال واالدبار أمرا ككوينيا، ععله قوابال لكونوه وسويلة لواصوي  ا
 معا وآلة لالسوعمال يف كعرف حقائل األمور، والوفكر يف دقائل احلي  أيضا. واآلخرة، والسعادة وال قاوة

ويف بعوووض األخبوووار بووو  آمووور، وبووو  أّنوووى، وبووو  أعاقووول، وبووو  أ يووول. وهوووو منطبووول علوووى هووو ا املعوووا الن أقووو  در اكوووه منووواط بووواة أبووو  
كوان بو  يف كو  املواضو ، ويف بعضوها يف الوكليم، وك  در ة من در اكه مناط بواة بعوض الوكواليم، ويف بعوض األخبوار ك إيواك ك م

بعضوووها،  ووواملراد املبال وووة يف ارووو اط الوكليوووم بوووه  كمنوووه هوووو املكلوووم حقيقوووة. وموووا يف بعوووض األخبوووار مووون أنوووه أول خلووول مووون الروحوووانيني، 
كوون أوليووه باعوبووار  ياومو  أن يكوون املوراد أول مقودر مون الصوفات املوعلقوة بوالروح، أو أول غريوالة يطبو  عليهوا الونفً وكوودج  يهوا، أو ي

أولية ما يوعلل به من النفوس، وأما إاا احومل  على املعا ااامً  ياوم  أن يكون أيضا على الومقي  كما مور. وكوّنوا  لوقوة ظواهر، 
قودما وكوّنا أول  لوق إما باعوبار أن النفووس خلقو  قبو  األ سواد كموا ورد يف األخبوار املسوفيضوة،  ياومو  أن يكوون خلول األرواح م

علووى خلوول مجيووو  املصلوقووات غريهووا لكووون ك خوون أول مووا خلووول اهلل العقوو  ك موووا و دكووه يف األخبووار املعوووونة، وإّنووا هووو مووومخوا موون أخبوووار 
ل العاموة، و ظواهر أكقوور أخبارنوا أن أول املصلوقووات املواء أو اهلووواء كموا سوويمك يف كوواب السووماء والعوامل نعووم ورد يف أخبارنوا: أن العقوو  أو 

الروحانيني، وهو ال ينايف كقدم خلل بعض األ سام على خلقه، وحين    املراد بنقباهلا بناءا على ما اهول إليوه مجاعوة مون جتورد خلل من 
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الر يعوووة،  الوونفً إقباهلووا إىل عووامل اجملووردات، وبندبارهووا كعلقهووا بالبوودن واملاديووات، أو املووراد بنقباهلووا إقباهلووا إىل املقامووات العاليووة، والوودر ات
ارهووا هبوطهووا عوون كلوو  املقامووات، وكو ههووا إىل لصووي  األمووور الدنيووة الدنيويووة، وك ووبهها بالبهووائم واحليوانووات،  علووى مووا اكرنووا موون وبندب

الومقيووو  يكوووون ال ووورف بيوووان أن هلوووا هووو ا االسووووعدادات املصولفوووة، وهووو ا ال وووؤون املوباعووودة وان مل حنمووو  علوووى الومقيووو  ميكووون أن يكوووون 
كون كناية عن  علها مدركة للكليات، وك ا االمر باالقبال واالدبارميكن أن يكوون حقيقيوا لظهوور انقيادهوا ملوا االسونطاق حقيقيا، وأن ي

يريدا كعاىل منها، وأن يكون أمرا ككوينيا لوكون قابلة لالمرين أي الصعود إىل الكمال والقرب والوبال، واهلبوط إىل النق  وموا يو ول 
من الوجرد لوعلقها باملاديات، لكن جترد النفً مل يقب  لنوا مون االخبوار، بو  الظواهر منهوا موا ديوهوا   الوبال، أو لوكون يف در ة مووسطة

 كما سنبني  يما بعد إن راء اهلل كعاىل.
 وأمووا املعووا السووادس،  لووو قووال أحوود قوووهر  وورد ال يقووول بقدمووه وال يووقووم كووم ري الوا وول يف املمكنووات عليووه، وال بوووم ريا يف خلوول األرووياء،
ويسوميه العقوو  وععوو  بعوض كلوو  األخبووار منطبقووا علوى مووا مسوواا عقووال،  يمكنوه أن يقووول: إن إقبالووه عبووارة عون كو هووه إىل املبوودأ، وإدبووارا 

 عبارة عن كو هه إىل النفوس الرراقه عليها واسوكماهلا به.
 م ال عنه من نواق  األاهان. ناا عر   ال   اسوم  ملا يولى علي  من احلل احلقيل بالبيان، وبمن ال يباك  ا ي 

القوودم  وواعلم أن أكقوور مووا أ بووووا هلوو ا العقووول قوود  بوو  ألرواح النوو  واألئمووة )علوويهم السووالم( يف أخبارنووا املوووواكرة علووى و ووه آخوور  وونّنم أ بووووا 
واكرة، و أيضووا أ بووووا هلووا للعقوو ، وقوود  بوو  الوقوودم يف االوول ألرواحهووم، إمووا علووى مجيوو  املصلوقووات، أو علووى سووائر الروحووانيني يف أخبووار مووو

الووسووط يف االعوواد أو االروو اط يف الوووم ري، وقوود  بوو  يف االخبووار كوووّنم )علوويهم السووالم( علووة غائيووة  ميوو  املصلوقووات، وأنووه لوووالهم ملووا 
االخبار أن مجيو  العلووم خلل اهلل األ الك وغريها، وأ بووا هلا كوّنا وسائط يف إ اضة العلوم واملعارف على النفوس واألرواح، وقد  ب  يف 

 واحلقائل واملعارف بووسطهم كفيض على سائر االل حىت املالئكة واألنبياء.
 واحلاب  أنه قد  ب  باألخبار املسوفيضة أّنم )عليهم السوالم( الوسوائ  بوني االول وبوني احلول يف إ اضوة مجيو  الر وات والعلووم والكمواالت

واالاعوان بفضولهم أكقور كوان  يضوان الكمواالت مون اهلل أكقور، وملوا سولكوا سوبي  الرياضوات  على مجي  االل،  كلما يكون الووس  أم
والوفكرات مسوبدين بآراءهم على غري قانون ال ريعة املقدسة ظهرت عليهم حقيقة ه ا االمر ملبسا م وبها،  اخطوموا يف الو ، وأ بوووا 

 عقوال وككلموا يف
يكووون املووراد بالعقوو  نووور النوو  )بوولى اهلل عليووه وآلووه( الوو ي ان ووعب  منووه أنوووار األئمووة )علوويهم الوو   ضوووال،  علووى قيوواس مووا قووالوا ميكوون أن 

 السووالم( واسووونطاقه علووى احلقيقووة أو قعلووه حمووال للمعووارف ال ووري املوناهيووة، واملووراد بوواالمر باالقبووال كرقيووه علووى مراكوول الكمووال، و  بووه إىل
ه إىل البودن، أو االمور بوكميو  االول بعود غايوة الكموال  ننوه يلالموه الونوالل عون غايوة مراكوول أعلوى مقوام القورب والوبوال، وبندبوارا إموا إنالالو

القوورب بسووبل معاروورة االوول، ويووومى إليووه قولووه كعوواىل قوود أنووالل اهلل إلوويكم اكوورا رسوووال وقوود بسووطنا الكووالم يف الوو  يف الفوائوود الطريفووة. 
االدبوار الر ووج إىل عوامل القودس بعود إووام الوبليو ، ويؤيودا موا يف بعوض األخبوار مون وعوم  أن يكون املراد باالقبال االقبال إىل االل، وب

كقوودمي االدبووار علووى االقبووال. وعلووى الوقووادير  وواملراد بقولووه كعوواىل: وال أكملوو ، ميكوون أن يكووون املووراد وال أكموو  حمبووو  واالركبوواط بوو ، 
وحهووم و نوورهم )علوويهم السووالم( واملوراد باالكمووال إكمالووه يف أبووداّنم وكونو  واسووطة بينووه وبيون إال  وويمن أحبووه، أو يكوون ااطوواب موو  ر 

ال ريفة أي ه ا النور بعد ك عبه بمي بدن كعلل وكم   يه يكون ال  ال ص  أحل االل إىل اهلل كعواىل وقولوه: إياكوآمر. الوصصوي  
بادكوه كعواىل موا ال يوومك مون غوريهم، أو الرو اط إما لكوّنم بلوات اهلل عليهم مكلفني  ا مل يكلوم بوه غوريهم، ويوومك مونهم مون حول ع
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سووّلمنا، لكوون مووراد األبوووليني يف هوو ا الباووا )حبووا اسوووقالل العقوو  بوواحلكم يف املسوووقالت العقليووة( لوويً النوو   ثانياااً:
  وإن قلنا بانه العق  املقصود برواية ُِإنَّ َأوََّل َرُلٍق َرَلَقُ  اللَُّ  َعزَّ َوَجلَّ اُلَعُقل،  على انه لو أريد  ان له  هوني:  هة

سووابل علووى حكووم  بووان حكووم عقلووه عليووه حبالووه لووناكم ُخووناً  لنووا ان حنوويط وأنّ الوووحي إليووه و هووة كونووه عقووالً وعوواقاًل، 
هلموا معواً حسول قاعودة الكسور معلووالً ، أو قد يكونان مق نني يف امن واحد )ويكون املعلوول  بالعكً،  لعله  إليهالوحي 
 كسار املاضية(.واالن

ااًة بَاِطنَااًةِ فََممَّااا الظَّاااِهَرُة فَالرُُّسااُل ورد يف احلووديا: وبوجاا  آراار:  َّْ ااًة وَاااِهَرًة َوُح َّْ تَاااُيِن: ُح َّْ ِإنَّ لِلَّااِ  َعلَااى النَّاااِ  ُح
ااُة    البوواطن  ينووا  انووه حجووة اهلل الباطنووة  ينووا ومووراد األبوووليني هووو هوو ا العقوو (1)ِ َوَأمَّااا اُلَباِطنَااُة فَاااُلُعُقولُ َواأُلَُنِبيَاااُل َواأُلَِممَّ

هووو العقوو  البوواطن  ينووا   يقوو   ، وال  ووال لووووهم انووه  مقابوو  حجوووه الظوواهرة علينووا وهووي الرسوو  واألنبيوواء واألوبووياء
( هووو الووو ي حكووم أوالً يف املسوووقالت العقليووة أو عقولنوووا الباطنووة  ينووا  ومووون الباووا هوو  ان احلجووة الظووواهرة )الرسووول 

 عن و ودا وحكمه. ة    ان عقولنا الباطنة  ينا مومخر الواض
ان اققل ااراساين أرك  على نفسه بو)وال  ال السوك اف نصل ال ارج من حكم العق ، لقاعدة املالامة،  الرابع:

ان قاعوودة  :باووال العّموويضوورورة إّّنووا إّّنووا ككووون يف مووورد قابوو  للاكووم ال وورعي، واملووورد هاهنووا غووري قابوو  لووه( وكوضووياه  ووا 
املالاموووة إّنوووا جتوووري يف سلسووولة علووو  األحكوووام وال جتوووري يف سلسووولة معاليلوووه، واملقوووام مووون سلسووولة املعاليووو  ألنوووه مووون كيفيوووات 

بونان اهلل كعواىل مو   يف الباوا القوادموأنواعها )حصول ارطاعوة بنكبواج الظون باألحكوام ال ورعية( وسويمك كوضوياه  ةعارطا
 صلى اهلل على م:مد وآل  الطاهرين            هلادي.كومة املناق ات واهلل ا
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بوواة أعمووال العبوواد بووواليوهم واالقوورار بفضوولهم بناووو مووا موور موون الوجوووا، وأوو ا الواقيوول ميكوون ا موو  بووني مووا روي عوون النوو  )بوولى اهلل 
 النووور، إن بووا  أسووانيدها. عليووه وآلووه(: أول مووا خلوول اهلل نوووري، وبووني مووا روى: أول مووا خلوول اهلل العقوو ، ومووا روي: أول مووا خلوول اهلل

 ولقيل ه ا الكالم على ما ينب ي عواج إىل نوج من البسط واالطناب، ولو و ينا حقه لكنا أخلفنا ما وعدناا يف بدر الكواب.
ن كعلقوه  هو من غوامض االخبار، والظاهر أن الكوالم  يوه مسووق علوى حنوو الرمووا واالسورار، وعومو  أن يكوون كنايوة عو وأما الخبر األرير

بكوو  مكلووم، وأن لوو ل  الوعلوول وقوووا خابووا، وقبوو  الوو  الوقوو  موانوو  عوون كعلوول العقوو  موون األغ ووية الظلمانيووة، والكوودورات اهليوالنيووة،  
كس  مسدول على و ه العق ، وميكون  لوه علوى ظواهر حقيقووه علوى بعوض االحومواالت السوالفة. وقولوه: خلقوة ملو . لعلوه بارضوا ة 

ئكووة يف لطا وووه وروحانيوووه، وعوموو  أن يكووون ك خلقووه ك مضووا ا إىل الضوومري مبوووداءا و ك ملوو  ك خوونا، أي خلقوووه أي خلقوووه كصلقووة املال
 خلقة مل  أو هو مل  حقيقة واهلل يعلم(.
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