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 رسالِة العقلمستخلص 

تتناول رسالُة العقل دراسة علميَّة ألسباب العلم وما يتعلَّق به من ذيول، وتُبنيِّ معىن عميقاً        
للعقل ويوجِّه قول املتكلِِّمني: مرجُع كلِّ اإلدراكاِت العقُل، وتُبنيِّ أيضاً مراد العلماء يف أسباب العلم 

ا أكثر ، وتبحث عن احلواس الباطنة و  وظيفَتها ممثِّلًة، وتشري إىل طريق إثباهتا من كوهنا ثالثًة مع أهنَّ
بني الفالسفة واملتكلِِّمني، وتوجِّه إنكاَر بعِض املتكلِِّمني هلا، وهل األوفق إدراجها يف العقل أم 

من  املقصودَ  تُبنيِّ والنفِس لإلحساس سلباً وإجياابً، و  الروحِ  عدَّها أسباابً على ِحدَّة ، وتشري إىل قابليَّةِ 
 للمؤمن. ا  تنفي السمَع والبصر والشعوَر عن الكافر، وإثباهتِ   اآلايت اليت
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 مقد  مٌة 
ب  إنَّ العقــَل أفضــُل مــا مــنَّ  ل عليهــا ابإلجيــاد  هللاُ بــه علــى عبــاِده  ألنــَّه ســُ حانه خلــَق املوجــوداِت وتفضــَّ

ــُة   ــاد ونعمـ ــُة اإلجيـ ــا نعمـ ــوَّن  منهمـ ــلِّ مكـ ــدَّ لكـ ــا ونبـ ــودك عنهمـ رَد موجـ ــَ ــا خـ ــان مـ ــا نعمتـ ــداد، فهمـ ــدواِم اإلمـ وبـ
ها علــى بعــض    اإلمــداد، لكــن َلمــَّ  َب بعضــَ ا اشــتكِ  املوجــوداُت يف إجيــاِده وإمــداِده أراد احلــق  تعــاىل أنض ُهيــِِّ

عَة تعل قـــاِت   ب بعـــَض املوجـــودات ابلنمـــوِِّ كالنبـــاِت واحليـــوان البهيمـــيِِّ  لَِيظهـــَر ســـِ ِه وإتِِّســـاِئ مشـــيََِته، فَميـــَّ إرادتـــِ
، فَظهرِت القدرُة فيه   ا  ظهـ ـ أي: يف اآلدميِِّ ـ  واآلدميِِّ وراً أجلَـى مـن ظهورِهـا يف املوجـوداِت المـري ،ميـة ، فلمـَّ

َتك ض هــله الثالثــُة يف النمــوِِّ أفــرَد احليــواَن اآلدمــيَّ ودــري اآلدمــيَّ بوجــوِد احليــاِة فشــار  اآلدمــي  يف ذلــ    اشــض
، فَظهر بقدرتِه فيـه ظهـوراً أجلَـى مـن ظهـورِه يف الناميـات، فـنراَد أنض ُهيـِِّ  َب اآلدمـيَّ عنـه ـ أي:  احليواَن البهيميَّ

ل بـه   َله لـلل  علـى احليـوان، وكمـَّ ن عـَر   ، فعمتَـه علـى اإلنسـان نعن البهيميِِّ ـ فنعطاُه العقـَل وفضـَّ هـلا  مـَ
 ه إىل قربِه.نعمَة العقِل استحى من هللِا أنض َيصِرَ  عقَله إىل تدبري ما ن يوصلُ نهتمام من ِقَبِل اخلالق با

ِجبافــاً، بــل كانــ   ها  قِ سُــ مل يَ   ق حممــد ابقــر البــالكي  مــة ا قـِِّ فهــا العالَّ الــيت ألَّ   مــةُ العلميــَّة القيِِّ هـله الرســالة  
م لنـا الَبهـاَن  ُتقدِِّ ف  ،عبارة     عنها أبدقِِّ يف وِجدانه فعَبَّ   املسائل، فاستقرتض   ، ومعرفِة أسرارِ صل  متَّ  هد  جُ  نتيجةَ 
  ارقـةُ اخل  ةِ دراكيـَّ اإلِ   راتُ دُ قُـ منهـا    ،ةً روحيـَّ   موجـودات    يف الكـونِ   نَّ أَ من  من خالل دراساته اليت أجراها   العلميَّ 

  .لدى اإلنسان 
ـ  رســـالة العقـــلـ    ابلنســـبة ملونـــوعنا أعـــيأيضـــاً  و  ــ ــةِ هنـــا تقـــودُ إف  ــ   للقـــدراتِ   اخلـــالقه  هللا بوصـــفِ   ، إىل معرفـ
ــَّ  ــدما ُ الروحيـ رَّدُ   ألنــــَّ الفيبايئـــي  اجلســــمُ   وأ  ة لإلنســــان ن الـ ــُ رَّد    مــــادة    ه ُمـ ــة ُمــــُ ــالاي وَذرَّات وهــــي يف النهايـ وخـ

نا انتـاَد املـادَّة مـن املـادَّة فهـي    :أي ،الشـيء ن يعطيـه وفاقـدُ  ،الـلراتِ كميَّات من  ن تُعطـي أشـياَء  لـو فرنـض
 .جتلَّى عظمُة خالِق هلا العاملَِ الروحيِِّ  ومن هلا املنطلق ،قطعاً  العلمالعقل و روحيًَّة ك

ـ إنض أنَّ النفَس األمارة ابلسوء تؤثِِّر سلبًا على املتصرِِّفة إىل ُتشري الرسالُة  ومن اجلانب األخالقي         
وتوجُِّهها حسب ما تريد، وتكون مسلِِّطًة عليها يف التحليل والتكيب الََّلين يؤدِّاين إىل إحداِث دَلب ض ـ 
 .هله الرسالةِ   حتقيقَ   ب ُ حبَ أَ وهللا    للواقع   ُبهاِت واألفكاِر اهلدامة واملخالفةِ الش  
 التايل: وِ على النحض  يت يف هله الرسالةِ طَّ قدُت خُ للا عَ   نيسمَ تقسيَمه على قِ  الرسالةِ  اقتضى منهجُ       
 .التحقيق  الدراسة، وقسمُ   قسمُ 
ه ه ولقبِ بِ ه ونسَ إسِ و  دهمولِ  ابملؤلِِّف ويشتمل على حلديث عن التعريفِ اإىل  لقسم األوَّلِ ا يف ق ُ تطرَّ        
، ومنهجي يف ه العلميَّةِ ف وقيمتِ ه للمؤلِِّ بتِ الكتاب ونسض  فيه عن اسمِ  وحتدث ُ  .ووفاتِهه العلميَّة ومنبلتِ 

 التحقيق.
 .حتقيقياً  عن النصِ   الكالمِ   ضُ عرض   فهو  أي: التحقيقيِِّ   ،الثاين  ما القسمِ أَ       
إنَّه  ،لوجهه الكرمي وخدمًة للعلم والعقل، وما توفيقي إنَّ ابهلل هلا هلا. وأسنُل هللَا أنض يكوَن عملي      

 املوىل ونعم النصري.



2 
 

 قسُم الدراسة األوَّل:  القسم
 :وتتضمَّن ما أييت  موجزا    العالمة البالكي  سريةُ 
 ه:والدتُ 
السادسة  ( من شهر شوِّال سنةَ 18اجلمعة الثامن عشر ) ، يف يومِ البالكي   ابقر   حممدُ  د الشيخُ لِ وُ       
 .م« يف قرية »نباز«1897(، املوافق ل»ه1316وثالمثائة بعد األلف من اهلجرة ) رةَ عشض 
 شيخ العشرية«، وهو =غا طةورةئا»بـب خان امللقَّ  حسنيِ  الشيخِ  بنُ  ابقر   حممدُ  هو ه:بُ ه ونس  اسُ       
من َأحفاد خان  (1)رخانةمنوضخان بن حممدِ  خان بن خسروخان بنِ حسنيِ  بنِ  رخانةمنوض ابنُ 
 .(2)محدخان املشهور اأَلردنينأ

صلي هو ه األَ يف كوردستان إيران، إسُ   افظة)سنه( »نباز« التابعةِ  قريةِ  ن مواليدِ مِ ــ رمحه هللا ــ  وهو       
 »الشيخ ابقر البالكي«.ـابقر«، ولكنه اشتهر ب»حممد  
 لقبه:
ب سِ طويلة، فنُ  ه مدرِِّسًا يف تل  القرية لفتة  وذل  لكونِ   »ابل « نسبًة إىل  قريةِ  ب ابلبالكي  قِِّ لُ       
املنطقة  علماءِ  ه ورجوئِ تدريسِ  لكثرةِ   أُخرى وهو: املدرسي يل: »املال ابقر البالكي«، وله ألقابك إليها فقِ 
العصيان هضماً  يف حبرِ  ه ابلمريقِ َب نفسَ قَّ فلَ  عري  ه الشِِّ لقبُ  هو (3)املسائل الصعبة والمامضة، ودريقك  إِليه يف

ه هو: الشيخ حممد ابقر ه ولقبُ «، فيكون اسُ يِِّ »املدرسـسب إليها بتَ نـض ه اليت يُـ عائلتُ  ب ض قِِّ للنفس. ولُ 
 .(4)«ي  »املدرس

 

مة ـ ينظر: البالكي حممـد ابقـر،  1 إنتشـارات كردسـتان،  جـامع الفوائـد،. املدرسـي عـار  حممـدابقر، 1)السـرية اللاتيـة( وطوطـة: زندطى نا
بةاكىى اجلنـاحنيذي ذيانى عاملى. الفنَّائي عبدهللا مصـطفي صـا ، 7ـ5: 1، طسنندد اجلنـاحني )حيـاُة عـامل  ذي  مامؤستا مال باقر 

ـ 10« )املــنهج(: ثةةةِة ة واأُلســتاذ املــال حممــدابقر البــالكي(، ُملــة »  -كــردال أتريــم مشــا ري ،ابابمــردو . الروحــاين، 15، العــدد 11ـــ
عرا الُعرفــا ، العلمــا ، األ طةةن  ،مطبعــة 1ط  ،داب ، الشــُ حممــد . البــالكي 2/398: اهلجريــة الشمســية 1366لناشــر ســرو ، ا، ثن

:ورقـة 1، طخالـد رفعـ  الفقـه، ـبـريوت، لبنـان  د.حممد البداقي: تعليـق:  : املالمن الفارسية ، ترمجةالتوفيق بـني الشريعة والطريقة، ابقر
الشــيخ حممــد علــي القردادــي، داراحلريــة للطباعــة،  : بنشــره، عــىَن يف خدمــة العلــم والــدين علمــا ا ،عبــدالكرمي حممــد المــال . املــدرِِّس،

 .17/5/2005. املقابلة الشخصية مع جنله املال عار  املدرسي يوم 125: م1983=ه1403، 1بمداد، ط
نة »سنندد« آوا« ومديابأَلَمارة اأَلردننية، حيث جعلوا من »حسنـ اأَلردننيون: كان  هلم أََمارة كبـريةك من األمارات الكردية الشهرية 2

عرا  -كـــردال أتريـــم مشـــا ري، ابابمــردو ينظـــر: الروحـــاين،  )ســنه( مركـــباً لســلطتهم.   3/231: الُعرفـــا ، العلمـــا ، األداب ، الشـــُ
ـ : 2، إيــران، طكتابفروشـى دريقـي، سـنندد  :ناشـرال، أتريـم مـردو   وأ  أتريـم الكـرد وكردسـتات وتوابعهــا ، هللاُة آيـ . مـردو ، 301ـــ
 . 13: م1961=ه1381، مطبعة التمدن، بمداد الربزجني الشيم معروف النود ي. اخلال، حممد، 174ـ2/89

 .5: ه 1406، املطبعة اخلورشدي، 1ط ، املدرس الكردستاىن ديوان ، البالكي املريواىن )المريق( حممد ابقر البالكي،ـ ينظر: 3
مةة حممــد ابقــر،  ،ـ ينظـر: البــالكي 4 نةةدطى نا عبــدهللا  ،. الفنــَّائي5: جــامع الفوائــداملدرســي، عــار  حممــدابقر،  .1:الســرية التاتيــة ،ز

ـ 10« )املـنهج(: ثةةةِة ة و، ُملـة »اجلنـاحني اأُلسـتا  املـال حممـدابقر البـالكيحيـاُة عـا ذ  ي مصطفي صا ،  . 15، العـدد 11ــ
ـــني الشـــريعة والطريقـــة. البـــالكي، 2/398: أتريـــم مشـــا ري الكـــورد، ابابمـــردو الروحــاين،  : ورقـــة المـــال . املدرســـي، التوفيـــق ـب

 توَجد نسخُتها لدى الباحث. سريٌة موجزة خطيةٌ املدرسي، عار  حممدابقر، . 125: علما ا يف خدمة العلم الدين



3 
 

   :ه العلمي   نشاط  إشارٌة إىل 
يف ُملـََّدين وهـي يف    (1)صـاحَب الـدرِر اجلالليـَّة وشـرحها األلطـا  اإلهليـَّة  كفى لـه فخـراً أبن كـان       

  حصـراً يف علـم  آاثرُُه  ومل يكـن  مستوى املواقف وشرحها بشهادِة بعض  من الفحـول يف العلـوم العقليـَّة،  
ةلــه آاثرك    بــل  واحــد   ة والنقليــَّ ها وطــوطك   ،يف العلــوم العقليــَّ ها مفقــودك وبعضــُ والــبعُض اآلخــُر    لكــن بعضــُ

يف الفقــــــه  و   .صــــــول الفقــــــهأُ يف  . و   الكــــــالم  علــــــمِ   ويف  .احلــــــديثيف  و   .يف التفســــــري  آاثرك   لــــــهفمطبــــــوئك:  
 .يف األدب. و يف البالدة. و والصر  يف النحو. و يف املنطقو  .يف التصو و  .اإلسالمي
:]إنَّ  ، فيقــولومــن خدمتــه لإلســالم واملســلمني مــا يتحــدث بنعمــِة هللا يف التــدريس ونشــِر العلــمَ         

هــلا الفقــرَي ا ــرَِِّر حممــَدابقر  حبمــِد هللِا تعــاىل نشــرُت الشــريعَة الشــريفَة يف صــدوِر أُلــو   مــن املســِلمنَي،  
ازاً   ليـَِّة مائـًة ومثانيـةً يـَِّة والنقوبـََلغ عدُد َمن َأجبضتُه بتدريِس مجيِع العلـوِم العقل ، ولـه ُمـازون  (2)وسـبعني ُمـُ

ن ل  أخَـ   كثريون فيما بعَد هلا املكتوب، بل قال عنه ابُنه الشيخ عارُ  املدرسي  ـ حفظه له ـ: عـدُد مـَ
وا عنــده  سُــ العلــم، هـلا ماعــدا الــلين درَ   ( مــن طلبــةِ 300)  مائــة    ثـالثَ   العلميــَّة مــا يقــاربُ   عنـه اإِلجــازةَ 

 .(3)اإِلجازة عنده وا من أخلِ نُ ومل يتمكَّ  وقااتً كثريةً أَ 
إينِِّ ُمُِيـبك  يف مقدمـِة كتابـه القـيِِّم يف احلكمـة والكـالم:]  مـنهجك علمـير رصـنيك، كمـا يشـري إليـهلـه  و        

َِلُ  مــن طــَرِ  العلمــاء والطلبــة مقاصــِد فــنِِّ الكــالم آتيــاً ابحلــقِّ الصــريِ  الــلي  مــن حتريــِر  ،  إىل مــا ســُ
مث    الشــخصُ   يســتدلَّ   نض أ  الصــراط املســتقيم هــو  ِإذض     وإنض خــالف مــا عليــه اجلمهــورُ   ،اليــه  قــادين الــدليلُ 

ــاً   ي: يكـــون املطلـــوبُ أ  ،يعِ يـــدَّ  م يف  ســـتحكِ ا تَ الـــدعوى ر ـــَّ   ِإذِ    ن أن يـــدَّعَي مث يســـتدلَّ   ، للـــدليلاتبعـ
 .(4) اتبعاً هلا جهلك مركبك  عضُل الدليلِ فج ،طاً القلب دلَ 

 ه:وفاتُ 
َّّ أَ عليــه إىل    ابلعلــم والعمـــل والعبـــادة والبقـــاء علــى مـــا هـــو  حافلـــة    بعــد حيـــاة          اَي  ]ه:ربـــِِّ    نـــداءَ نض لـــ

يَّةً  َيًة َمرنـِ ُطَمَِنـَُّة ِارِجعِـي إىل  َربّـِِ  رَانـِ
»ابلـ «، يف التاسـع    بقريـةِ   ،28ـ27الفجـر:  [أَيَـّتـَُها الـنَّفُس امل

ه  (، وكانـ  جنازتُـ ه1391ى وتسعني اهلجريـة )حدَ إِ و   ائة  وثالمثِ   ف  لض أَ  سنةَ  ذي القعدةِ  رِ من شهض  عشرَ 
مةة »ـاملعروفــة بــ   ه يف املقــَبةِ جثمانُــ   يَ رِ وُ عليــه، وَ   م األســفُ وعظُــ   مشــهودةً    ئَ « يف ابلــ ، هكــلا ودَّ ثريحم
 .عا  مخساً وسبعني سنةً  الدنيا بعد أنض   اجلليلُ  العاملُ 

 

)ت البالكي: حممد ابقر ـ1  د. خالد رفع  الفقيه،  :هبَ ، كتَـ األلطاف اإلهلية شرح الدرر اجلاللية  هـ(:1391بن حسني األردنينِِّ
 .1/63: م1993هـ=1414، 1استانبول، ط الشيخ حممد عمثان سراد الدين، الناشر:

 .4الفنائيِّ تلميُله عبُدهللا مصطفى صا : رسالةك خطيَّةك يف رابطة املرشِد ، كتَـَبهالبالكي، ـ 2  
ــني ، البــالكي. ، حــني حتقيــق رســالة حقيقــة البشــر 17/5/2005ـ مقابلــةك شخصــيةك مــع ابنــه املــال عــار  املدرســي يــوم 3 ــق ـب التوفي

 : ورقة المال .الشريعة والطريقة
 . 1/63: األلطاف اإلهلية شرح الدرر اجلاللية ،البالكي ـ 4
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 : فيهاو   ،رسالةالتعريف ابل

 العلميَّة:  ُة الرسالةقيم ـ  1
ة    ُة هـــله الرســـالة الصـــمريةز قيمـــ َبُ تَـــ  ه   َمصـــدِر اإلدراكـــاتلِ يصـــ أتمـــن  العلميـــَّ قـــَدراً  و   اً نـــابط  وجعضلـــِ

ر بـه تفسـريُ ي مشتكاً ومرِجعاً حبيـث وبتوجيـِه  العلمـاء،    قـوالِ أَ   حاديـث وتفسـريُ اآلايت واألَ   عشـراتِ   تيسـَّ
   وظائِفهــا ممثِّلــةً الكــالم يف وجــود احلــواس الباطنــة بــني النفــي واإلثبــات وحتديــدِ   أقــواِل الفالســفة وعلمــاءِ 

الـيت هـي جسـمك لطيـفك دـرُي مرئـيِّ     للـروِح احليـواينِّ املـاديِّ   وظيفـِة األصـليَّةِ البيـاِن  قيمُته أيضاً تـَبُز بو  هلا،
ارِة ابلسـوءيف جسِم اإلنسان  الـيت هـي جسـمك    ، والروِح اإلنساينِّ الظـاهريِّ املـاديِّ املسـمَّى ابلـنفِس األمـَّ
الــيت هلــا تعلــ قك    الــروِح اإلنســاينِّ دــرِي املــاديِّ املســمَّى ابلــروح ادــرَِّد عــن املــادَّةِ و ،  أيضــاً لطيــفك دــرُي مرئــيِّ   

، وبيـــاِن  ابإلنســـان ديــ ر   ها بـــبعض  نيض  الثانويـــَِّة    فــةِ وظيال، وعالقـــِة بعضــِ ارة    قبــل تبكيـــِة الـــنفسِ للنفســـَ األمـــَّ
 .قابليَِّتهما بعد التبكيةِ و   اليت هي من احلواس الباطنِة، وأسارهِتا للحاسة ملتصرِِّفةِ 

لـع  رد بـه حسـب مـا اطَّ ا انفَـ ممـ   هـو  ن ذإه من العلمـاء،  مريِ ل هلا التحقيقِ  على مثلِ  قفض أَ مل  هلا.    
 .الباحثُ عليه 

 ف:للمؤل     اهونسبتُ   رسالةال  اسمُ 
 :مرََّتنيعلى هله الرسالة  البالكي   العالمةُ   لقد نصَّ 
ا من مكتوابتِه، من خالل نصَّ امل من هله الرسالة خرية: يف الصفحة األاأُلوىل        ؤلُِِّف على أهنَّ
نصَّ الناسُخ على اسم املؤلِِّف أيضاً، حيث ابلتايل و   له،مشهور   املونوئ إىل كتاِب تفصيلَ إحالِته 
، وفصَّلناه ذل  يف كتُِبنا كالد َرر اجلالليَِّة يقول:] هله نبلةك جيُب ِحفُظها لكلِّ طالِب علم 
هللُا على سيِِّد، حممد  وآله وصحبه وسلَّم وآخُر دعوا، أِن احلمُد هلِل ربِّ . وصلَّى (1)هاحِ وشرض 

 . ه مهدي مفاخربَ ( كتَـ ابقر مدَّ ظ ل هالعاَلمني. )
مـن وطوطـات العالمـة حممـدابقر     يف ادموعة الثانية من ادموعات السـبع رسالةُ د هله الالثانية: توجَ        

 .(2)نسخةك منهاالبالكي، ولدى الباحث 
 منهجي يف التحقيق: ــ 2
 كاآلتى:  ي يف هله الرسالة فهوما عملِ أَ      
 .فلِِّ ؤ للمموجبة   ترمجة   ونعُ  أوال :
 .واللمويةِ  النحويةِ  من األخطاءِ  النصِِّ   على تنقيةِ   ر الطاقةِ صُ  بقدَ حرِ  :اثنيا  

 

 .310ــ  257 /1:األلطاف اإلهلية شرح الدرر اجلاللية ، البالكي: حممد ابقر( 1
 .276ـ 272: من خمطوطاته اجملموعة الثانيةالبالكي، ـ  2
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 .اآلية  رقمِ  بـيانِ ها مع رِ وَ ىل سُ إِ   ةَ القرآنيَّ  ُ  اآلايتِ بض نسَ  :اثلثا  
 احلديث. بِ تُ احلديث استناداً إىل كُ  ُ  نصَّ طض ، ونبإنض ُوِجد   النبويةَ  خرجُ  األحاديثَ   :رابعا  
ــاوينَ   :ســـا  خام ــعُ  العنـ ــري    ونـ ــائل  لكثـ ــن املسـ ــع ُ   ،مـ ــوفتَ   وونـ ـــني معقـ ــ  ـب ــع ُ ]  ني  ذلـ ــا ونـ ـــني    . كمـ ـب

 ها.دمونِ  عِ ورفض  معىن العبارةِ  لفهمِ  واملنت تونيحاً يف اهلامش أو بني اخلطَّني ــ  ــ  القوسني ) ( 
 .املتناول منها بِ صعض  اللمة أو يف متنها من دريبِ  ما : شرحُ  يف حواشي الرسالةِ سادسا  
ه،  وفاتِــ   ه وســنةِ الرجــل ومنبلتِــ   رَ  قــدض نيِّ بَـــ ترمجــًة تُ   فُ رهم املؤلــِِّ مــن الرجــال الــلين ذكَــ   رجــل    ترمجــُ  لكــلِِّ   :ســابعا  
 التمجة. مصادرِ  ه، مع بـيانِ فاتِ مؤلَّ  همِِّ أَ و 
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 قسم التحقيقالقسم الثاين: 
 بسم هللِا الرمحن الرحيم

 مصدُر اإلدراكات[  ]العلُم اإلسي  
ابقيًة من أوَِّل حياتِه يف (1)ِاعَلم أنَّ هللَا إذا نَفخ الروَح يف بدن الطفِل خَلق له صفًة نورانيَّةً         

ِد األمثال يُدرُِ  هبا إذا وجَدِت الشروُط وارتفعِ  املوانُع األشياَء (2)الدنيا والقَب والقيامِة ولو بتجد 
وعاقلًة ظاهرًة إذا (3)والكليََّة دينيًَّة ودنيوايًَّ ُتسمَّى علضمًا اسيَّاً كليًَّا وعقالً اجلبئيََّة ا سوسَة ودريَها 

استَـعضملتضها النفُس اإلنسانيَُّة الظاهرُة، و)ُتسمَّى( عاقلًة ابطنًة إذا استَـعضمَلتضها اإلنسانيَُّة الباطنُة، 
للي به احِلس  واحلركُة اإلراديَُّة. هبا يسمُع و)ُتسمَّى( إحساسًا اذا استعَمَلتضها الروُح احليواين  ا

ويَتخيَُّل، أي: يُدرُِ  ا سوساِت بعد الميبِة، ويتوهَُّم أي:  .الشخُص ويلوُق ويَبُصر وَيُشم  ويـَلضَمسُ 
ساِت ، أي: يُدرُ  درَي ا سو (4)ويتعقَّلُ  .يُدرُِ  املعاين اجلبئيََّة املاديََّة كعطضِشِه وجوِعه وعداوِة زيد  

 .(5)الظاهرِة والباطنِة من املعقونت

 

ا كان ض نورانيًَّة  ألنَّه كما أنَّ شرضَط رؤيِة البصِر وجوُد نور  يف حملِّه وإحاطِة نور  ابملرئيِّ كلل  شرُط إدراِ  الع ـ1 قِل وجوُد نور  يف وإَّنَّ
 .)منه( إلحياء ودريِهحملِّه وإحاطِة نور   علوِمه حَّتَّ أنَّ المبايلَّ قال: إنَّ العقَل هو ذا  النوُر أو الصفِة النورانيَُّة كما يف ا

 إشارةك إىل أنَّ أهَل احلقِّ يقولون بتجد ِد األعراِض يف كلِّ آن  ودريِهم يقولون ببقائِها.)منه(  ـ2
الرسالة اجلامعة لتحقيق مسنلة الكالم على رأي ذَكَر املؤلِِّف كثريًا هلا املونوئ ـ مسنلة النور ـ يف كتُِبِه ورسائِِله منها:         

َتعلَّق جبانِبه الروحيِّ وي املاديَّة البشرِ  َذرَّات وجودِ  ر نوراً يف مجيعِ نشُ تعاىل يَ  هللاَ  نَّ إِ  مض اعلَ  مثَّ .....  ]:فيقول، 9املخطوطة:  اأَلشعريِّ 
اخللق  عاملَِ  لكن دطاءُ  ،لِ والتعق   لِ والتخي   مِ والتوه   حساسِ ر هبا على اإلِ ها يقدِ يف مجيعِ  قـُوَّةك  النورِ  ذل  له بسببِ  حيصلُ أيضاً، 

 ِإنَّ مِِّ والشَّ  اللسانِ  يفِإنَّ  كاللوق) الظاهرةِ  احلواسِِّ  وكلا سائرُ  السامعةِ  ِإنَّ يف والسمعَ  الباصرةِ  ِإنَّ يف سَتَ البصرَ  (ة املادَّ أي: عاملَ )
َتَ وس( ر عض والشَّ  فرِ كالظ    املكانِ  سوى بعضِ  الوجودِ  َذرَّاتِ  يف مجيعِ  موجودك  عليها عادةً  احلياةِ  ه لبقاءِ نَّ إِ ف اللمسُ  مَّاا ،ومِ شيف اخلي
ُتصرِِّفة  اخليالِ وخبينةُ  والوامهةُ  واحلافظةُ  املشت ُ احلس   وهي) الباطنةَ 

  . املخصوصِة يف الدما  ا ِإنَّ يف حماهلِِّ  (وامل
بعد رفِع المطاء و ، )ويبول هلا المطاء بوسائل يف الدنيا لبعِض البشر كاألنبياء واألولياء عليهم السالم، وللمؤمنني يف اآلخرة         

ليس على العادِة بل بعد زواِل المطاء على النور وإطالِقها من  حصول اخلوارق أنَّ ، أي: اخلارقةُ  واألفعالُ  املستعصيةُ  يُفسَُّر األقوالُ 
 . (املادايَّت أسارةِ 

الظاهرة والباطنة ودريها ـ خيتلف ابختال   من عنوانك دائمير لتل  الصفة النورانيَّة أما القيد األخري ـ  عنوان ـ أي: العقل ـال هلا ـ3
ي: الروح ادرد ـ تسمَّى  الباطنة ـ أ ا من ِقِبل النفسِ استعماهلِ  املستعِمل فإذا استعملتضها النفُس الظاهرُة ُتسمَّى عاقلًة ظاهرًة وابعتبارِ 

 عاقلًة ابطنًة، وابعتبار استعماهلا من ِقَبل الروح احليواين املاديِّ تسمَّى إحساساً. 
 .)منه( إىل هنا يشت  فيه مجيُع احليوا،ت إنسا،ً أو دريَه والتعق ُل وتصر ابإلنسان  ـ4
مثالً: إذا فَعل شخصك عبادًة ظاهرًة فَنصضُل  كونِه يف مثَّل املؤلِِّف  ثال  حمسوس دوَر النفوس الثالثة ووظيفِة كل ِّ منها، فيقول: ـ 5

  سمَ املكاِن من وظيفِة جوهرِه  أَلنَّ الشخَص جوهرك قائمك بنفسه، وَأصُل متك ِنه وإشمالِه املكاَن من وظيفِة جسِمه وهيكِله  ألنَّ اجل
دُأ احلسِّ ما ُيشمُل مكا،ً، وَأصُل حركاتِه وسكناتِه وأصواتِه يف أثناِء العبادِة من وظيفة نفِسه احليوانيَّة  ألنَّ النفس احليوانيَِّة مب 
نيَّة الظاهرِة  واحلركة، فاحلركة كل ها منها تنشنُ، وَأصُل اهليَات املخصوصة وترتيِب احلركات ألَفعالِه وأَقوالِه من وظيفِة نفِسه اإِلنسا

  هله    ألنَّ التتيَب نبدَّ له من اإلدرا  لَيفرَق بني احلركة العشوائيَّة واملرتَّبةاحلركاتِ  يصدُر ترتيبُ  األن وظيفتها اإِلدرا ، ومنه
كن صدوُر الصالِة  إخالِص النيَِّة، وهبال األُموُر يشتُ  فيه اإلنسان كل هم  للا تصدر الصالُة من الفاسق واملنافق بال خشوئ  و 
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فإذا تولَّد وأراد إدراَ  شيء  خَلق هللُا له صفًة نورانيًَّة يُدرُِ  هبا خصوَص هلا الشيِء وُتسمَّى     
 علماً جبئيَّاً اسيَّاً. 

اِد  فالعلُم ابملعىن األوَّل أمرك واحدك وسيلةك إلدراِ  كلِّ شيء  وعليه حُيمُل قوُل بعضِ        األئمَِّة ابحتِّ
ِد املعلومات، وعليه حُيمُل قوُل  ُد بتعد  ِد املعلوِم. والعلُم ابملعىن الثاين متعدِِّ العلِم مع تعد 

ِد املعلوم ِد العلِم بَقَدِر تعد   .(1)بعِضهم)كاملاتريدية( بتعد 
السليمُة واخلَُب الصادُق احلواُس ، أسباُب العلِم ثالثةك لنسفيَِّة:]وقال يف العقائد ا       

، وابلعقِل العلمَّ الكليَّ (2)والعقُل   .(3)انتهى، فمراُده ابلعلِم العلَم اجلبئيَّ

 

كوهِنا هلِل ونيَِّته له فيها للروح ألنَّه يشت  مع املؤمن يف األُمور امللكورة، لكن  من الكافر أيضًا بال خشوئ واعتا  قلبـي ِّ، َأصل ُ
ُجرَّد أي: من وظيفِة الروح وهو الفارق بني املؤمن ودريه  وهلا األخري ن هكن صدورُه من الكافر مادام كافراً 

  ومن مَثة قال امل
{ الظاهرة املاديَّة }وأَعَماِلُكم{ الظاهرِة اخلالية من اإلخالص اليت هي وظيفُة الروِح  ِإنَّ اَّللََّ َن يـَنضظُُر ِإىَل ِإىَل ُصَورُِكمض :}النبـي  

ا  ُجرَّدة )ونيَّاِتُكم( اليت هي وظيفةُ وِبُكمض يـَنضظُُر ِإىَل قـُلُ احليواينِِّ والنفِس اأَلمَّارِة  ألنَّه ر ا َيصدر من درِي املؤمن )وِإَّنَّ
 الروح.   ( امل

ِإنَّ اَّللََّ نَ :} 8/11(: 6707خلله واحتقاره، برقم)، ابب حترمي ظلم املسلم و يف صحيحه واحلديث كما أخرجه اإلمام مسلم       
َسادُِكمض َونَ ِإىَل ُصَورُِكمض َوَلِكنض يـَنضظُُر  رِهِ يـَنضظُُر ِإىَل َأجض  . {ِإىَل قـُُلوِبُكمض «. َوَأَشاَر أبََِصاِبِعِه ِإىَل َصدض

لو مل تكنض مقارِنًة ابلنيَِّة هلل مل تكنض عبادًة. والنيَُّة وظيفُة الروح،  املكوَّنة من األفعال واألقوال ومعلوم أيضاً َأن العبادة الظاهرية           
ُجرَّدُ فإذنض لو مل يكنض يف اإلنسان 

مل حيصلض للشخص عبادةك  ألنَّه بدونه ن تتحقَُّق العبادُة. وابلتايل من وظيفِة الروِح  الروُح امل
 اذا كان ض مملوبًة ِإرجاُئ اهليكل الظاهِر يف اأَلعمال إىل اَّللَِّ بتوجيِه النيَِّة له تعاىل  ألنَّ الروَح نفُسها متوجهًة دائمًا إىل اَّللَّ ِإنَّ 

، وهلا أي: تقوية دور الروح فِإنض دلب الروُح عليهما حتوَّل النفَس وابقي الُقَوى إىل ما يرني هللَا تعاىل للنفس اأَلمَّارة والشيطاِن،
. تنظر: على النفَسني األمارة واحليوانيَّة هي الماية الُقصَوى للتصو   احلقيقيِّ، لتبديل النيَّة من الدنيا إىل هللا يف كلِّ شيء  

 .123ــ 2/122: وشرحها األلطاف اإلهليَّةالدرر اجلالليَّة البالكي، 
:] فإذا أراَد تصو َر شيء  أو تصديَقه توجَّه إليه علُمه اإلسي  ويسمَّى 3قال املؤلُِِّف يف )رسالةك حول الكسب وانختيار( املخطوطة: ـ1

توجَّه إىل املعلوِم أسرى هللاُ تعاىل يف ذراِت وجوِده نوراً هلا التوج ُه ِعلماً حدثيَّاً، وقال املاتريديَُّة: ن يكفي هلا العلُم الكلي  بل إذا 
املعلومات. آخَر  حيصُل به قوَّةك جبئيَّةك ُأخَرى يَعلم هبا خصوَص هلا الشيِء وُيسمَّى هلا ِعلمًا اسيًَّا جبئيًَّا وهو متعدِِّدك بتعد ِد 

اين)التفتازاين( حيث أراد ابلعلم يف قوله:)وأسباُب العلِم ثالثةك(، هلا وعلى هلا)الرأي( منُت العقائد النسفيَِّة وشرضُحها للعالمِة الث 
واُس العلَم اإلسيَّ اجلبئيَّ  وللا فسَّره الشارُح بصفة  تنضجِلي إخل ن بصورة  حاصلة ، و)أراد( ابلعقل السبِب الثالِث )يف قوله: احل

 ه ا قِّقون وأشار له شارحها بتعريِف العقِل  ا عرَّ  به .السليمُة واخلَُب الصادُق والعقُل( العلَم الكليَّ كما أفاد
ـ  17م:1997، 1مطبعة الباقري، دار الكردستان، إيران،  ط شرح العقائد النسفيَّة،التفتازاين، مسعود بن عمر بن عبدهللا:  ــ2

19.  
اداً، واملعىن: أسباُب العقِل اإلسيِّ اجلبئيِّ ثالثةك احلواُس واخلَُب الصادُق والعقُل اإلسي  الكلي ، وهله الثالثُة ُتسمَّى استعد         

ط عادًة وهله الثالثة أسبابك واستعدادك للعبد ملواجهِة علِم هللا تعاىل وفيضانِه منه على دريه تعاىل  كما أشار له يف قولِه:]وُيشتَ 
 .287ــ  1/286: الدرر اجلالليَّة وشرحها األلطاف اإلهليَّةالبالكي،  علُم درِي هللِا ابنستعداد للعلم، ومواجهِة علضِم هللِا .

ن  أجاب املؤلِِّف هنا عن سؤال  مقدَّر بقوله: فإن قيل: عطُف العقِل على ماسبق )من اخلَِب واحلواِس( يقتضى أنَّ ِإدراَ  احلواسِِّ  ـ3
إِلدراِ     حيتاُد إىل العقل )ألنَّ العطَف يدل  على ممايرِة املعطوِ  واملعطوِ  عليه(، وهلا يُنايف ما ذكرَت أنَّ الصفَة النورانيَة وسيلةك 

 كلِّ شيء .
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فإنض قيل: عطُف العقِل على ما سبق يقتضي أنَّ إدرا  احلواِس ن حيتاُد إىل العقِل وهلا يُنايف       
َر العاديَّ ابحلقيقِة العقُل وأمَّا احلواُس فطُُرقك ما ذَكرضَت. قلنا: أجاب عنه شارُحه أبنَّ السبَب املؤثِِّ 

 .(1)لإلدراِ  لكنض لالهتماِم هبا َجَعَلها أسباابً ، وفصَّل حقَّ التفصيلِ 
 

قك لإِلدرا  التعقليِّ( لكن لاِلهتماِم هبا  قلنا: إنَّ السبَب املؤثَِِّر العاديَّ ابحلقيقة العقُل وأَمَّا احلواُس فطُُرقك لإِلدرا   )أي: طرُ            
)ت البالكي: حممد ابقرالوظيفِة( جَعَلها َأسباابً. أمهيَّة حبسِب ا لِّ)و  دراسة ، حقيقة البشر هـ(:1391بن حسني األردنينِِّ

 .765:م2019هـ= 1441، 2، طبـريوت، لبنان  دار القماطي للطباعة والنشر، ،وحتقيق وتعليق: د. مسعود حممد على
 : العقل بني اإلفراط والتفريط  ــ1

ً، بل املتعاَر  ليس كل  شيء  وليس ن شيَاً بل هو وسيلةك يف عمليَّة اإلدرا  لكنالعقل           يف   إىل احلواسِّ   احتاد ليس مستقالِّ
 هج املعرفة. امن للوصول إىل اليقني، وهله القاعدُة تُعد  منهجاً من يف الميبيَّات اخلَبإىل و  ا سوسات،

ألنَّ ادهوَل الَّلي نريد أنض ندرَِكه  ؟لكن ليس مباشراً بل بوسيلِة دريه ،أنَّ العقَل هو األداُة ا إلدراِ  كلِّ ُمهول  وخافية   ملاذا        
 أحُد شيََني: 

ن ساِت اخلانعِة ملنهِج التجربِة واملشاهدِة كا سوسات الظاهرة، أو يكون من الميبيَّاِت اليت إذض هو أنض يكوَن من ا سو            
واسِّ اليت يتمتَّع هبا اإلنسان، كادهونِت المائبِة يف املاني  احلختَضع هللا املنهج، أي: ن هكن أنض تقَع حت  سلطاِن أي ِّ من 

يكوَن بين  وبينها أي  جسور  من اآلاثر ابلنسبة للمجهونِت املانية، أو أي  جسور  من السحيق، أو اآليت البعيد، دون أنض 
 املقدمات ابلنسبة للمجهونت املقبلة اآلتية. 

ن  ة ِلِكال هَليِن النوَعني، فإنَّ العقَل ن يقوي وحَده على اجتلاِب احلقيقِة وكسِبها وإدراِكها سليمًة صافيًة م ـــــوابلنسب          
 الريب. 
، فال بدَّ فيها مع العقِل من انستعانِة  الميبيَّة فالبدَّ من انستعانة ابخلَب. واألشياُء أمَّا األشياء            املاديَُّة اخلانعُة للحسِّ

ِم وميباُن الصواِب واخلطن فيه. ابلتجربِة واملشاهدِة. العقُل هو األداُة الباحثُة واملنقِّبُة، والتجربُة احلسيَُّة هي مقياُس الدقَِّة يف الفه
ومهما أودل العقُل يف البحث والتنقيب، واقتنَص النتائُج وعاد ابألحكاِم، فلسو  تبقى الريبُة حائمًة حوهلا، ولسو  يظل  

 احتماُل اخلطن والصواب وارداً يف حقِّها، حَّت يدعَم الباحُث أحكاَمُه ونتائَجُه ابلتجربة احلسيَِّة. 
ِم أشياَء ماديًَّة إىل مؤيِّداِت التجربِة احلسيَِّة، كان ون يبال، حمل  اتِِّفاق  عند سائر الباحثني والعلماء، و احتيادُ و        ن  العقل يف فهض

 حنسب أنَّ أيَّ خال   أو جدل  هكن أنض يتسرََّب إليه. 
واِس واخلَب الصادق متنخراتن عن عمليَّة العقل  إذض صحُة العقل يف عمليَّة املعرفة  إذ عمليَُّة احل وابجتاه  عكسي  نرى نرورةَ          

النسبة متوقفةك على صحِة املعىن الَّلي اشتمل عليه القرآُن الكرمُي أو دريُه من األخبار الصادقة، وذل   طابقة األحكام الواردِة 
منعاً للمصادرِة بل ابنعتماد على دريه، وهو العقُل   فيه للواقع. وثبوُت صحَّة ما وَرد فيه ن هكن أنض تكوَن بنفِس القرآِن الكرمي 

 إذض ن شيَء متاحك لنا هكن انعتماُد عليه يف هلا الباب درَي العقل. 
وهبلا نفهم ابلضرورة مدى احلاجة للعقل يف إثباِت صحَِّة الشريعة اإلسالميَّة، كما هكننا أنض نَفَهَم أيضًا قوَل بعِض السادة           

رة واملاتريديَِّة:]جيب تقدمي العقل على النقل أي: يف إثباِت صحَّة اخلَب  وذل  ألنَّ صحََّة القرآن الكرمي ونسبَته هلل تعاىل  األشاع
 ن هكن أنض تكوَن إنَّ ابلعقِل، فهو مقدَّمك عليه من هله الناحية ن مطلقاً. 

:]وحكَّمِ  املعتبلُة العقَل ، ألنَّ القول 1/92حُب مجع اجلوامع: والقوُل السابق خيتلف متاَم انختال  مع ما ذكره صا         
 الثاين جَيعُل العقَل حاكماً على الشرئ، دون األوَّل.

متقدِِّمك يف اللِِّهِن فقط  كدليل  إلثبات صحة املدلول تقدمي العقل على النقل أنَّ]وجوبَ وكما ن خَيَفى على أهِل البصائر           
مَّا يف الرتبة املعنويَّة فقد يكون املدلوُل أشرَ  من الدليل بل وقد يكون املدلول متقدِِّمك على الدليل يف اخلارد  على املدلول، وأ

عقل أيضاً، كما أنَّ القرآَن واألحاديث النبويَّة الشريفة املدلوَلني أشرفان من العقل الدالِّ على صحِتهما. فال بدَّ أنض ننظَر إىل ال
 . ن هو كل  شيء  وليس يف حيِِّب العدم خالفاً للماديِّني والسوفسطائيِّني كما سينيت طيَّةِ هبله النظرِة الوس
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 ه[ظهور    وموانعُ   العقل  ]نورُ 
 (1)ويف ،مثَّ إنَّ العقَل ابملعىن األوَّل سار  ـ أي: منتشرك ـ يف مجيِع ذرَّاِت البدن ظاهرِها وابطِنها        

 ،واإلنسانيَِّة الظاهرِة اليت هبا إدراُ  العلوِم والصنائِع كلِِّها ،النفوِس الثالثِة احليوانيَّةِ 
 من هللِا وسائِِر وظائِف اإلسالِم إن أنَّ اإلنساَن اليت هبا العبادُة والقرضبُ  اإلنسانيَِّة الباطنة(2)والنفسِ 

لشدَِّة احتياِجه إىل الالمسِة بِقَي ض سرايُتها إنَّ يف الظ فِر والشَّعر والسِّنِِّ والقلِب والِكلضيِة والَكِبِد 
هللَا  حِض فضِله والطحاِل والرِِّئِة، وَدَطى ظُلماُت عاملَِ املشاهدِة احلواَس اأُلَخَر ظاهرًة وابطنًة لكنَّ 

أبقى البصَر يف العيَنني والسمَع يف األُُذَنني والشَّمَّ يف اخليشوم واللَّوَق يف ِجرضم اللسان و)أبقى( 
 احلواسَّ الباطنَة يف ا الِّ اآليت ذِكُرها.  

 ]ما يرتتَُّب على النور الساري[
 حُيَسَّ بكلِّ حاسَّة  حمسوساُت احلواسِّ اأُلَخر،: جيوز أنض (3)قال اإلماُم األشعري   وهلله السرايةَ       
سيُِِّد، موسى ـ عليه السالم ـ كالَم هللِا جبميِع ذرَّاِت وجوِده من درِي مقابلة  ون جهة  ون  (1)وسَِع 

 

 
  ناك مالحظتات تُبني   اإلفراط  والتفريط  يف شأت العقل:   
ِر العلضم يف ا سوسات املالحظُة اأُلوىل:           بني العقالء، لكن القانون ، فاملنهُج التجري   منهجك متَّفقك عليه فقط عدم حصض

املنكَِّس املقلوب لدى الفالسفة اليت ُتسمَّى ابلوجوديني وَمن حنا حنوهم، وتظل  ـ لألسف ـ قائماً، والَّلي يقول بكلِّ جرأة  
!!! فحصُر العلم يف جبء  وصراحة : إنَّ التجارَب احلسيََّة هي وحدها العلُم، أمَّا الدرايُة العقليَُّة فوهمك، ون عالقَة هلا ابلعلم قط  

ا ظلم  ارُتِكب يف حقِّ العلم. هله نبدَّ أنض ندرَِ  و  ،العقل وتنقيٌص من شأت   تا تفريٌط  صمري  منه هو التجربيَّاُت فقط ظلمك أهَّ
 وَمن شاهبهم ديني على الفالسفة الوجو تطبيُق هله القاعدة املنطقيَّة فى خيكان ينبمي أنض ن ، ويف الوق  نفسه  نطقيَّة امل قيقة احل

 العصر.  لايف ه ولكنَّها تظل  ـ واي لألسف ـ خفيًَّة إىل اليوم، حَّت ابلنسبة إىل كثري  من العلماء والفالسفةِ 
خطورُة جعضِل احلقائق  ومطابقُة معلوماتِه ابلواقع، فاملنهج اخلطري العكسي  مما سَبق هو  حتديُد ُمال العقل املالحظُة الثانية:        
حت  أيِّ اسم  كان، فكان هنا  أ،سك يف الفلسفة اليو،نيَّة ُسِّي يف الواقع موجوداتك نسبيَّةك ذهنيَّةك، وهلا مرفوضك وجودًة امل

يء  ل: كل  شابلسوفسطائيِّني مكوَّنةك من العنديَِّة والعناديَّة والالأدريَّة، فالطائفُة اأُلوىل ـ اليت هي املعنيَّة ابلنسبة لدراستنا ـ يقو 
حسب زعِم اإلنسان، فإن اعتقد أنَّ املاَء حجرك فحجرك وهكلا، أي: ن هكن عند هؤنء وجود حقيقة واقعيَّة يكون مقياساً  

وصدقر وإنض مل يطابق  الواقَع فحقر  ما يف اللهنِ  إن طابقهن، حبيث ومرجعًا يف الفرق بني احلق والباطل ويقاس به ما يف اللِِّ 
. فباطلك وكِ  وابلتايل هله محلةك على اإلنسانيَّة وسحقك  .وجتاوٌز به عن حدوده إفراٌط يف حق   العقلالنظرة إىل العقل و ته لبك

 جلهودها اجلبارة عَب التنريخ، حبيث يُنكر كل  ما أَت ض به  ألنَّه ليس إنَّ تصوراتك ذهنيَُّة ن واقَع ُيصد قهم، وهلا أرضك خصبك 
  ته الرسالة تؤك  د على ضرورة  العقل وضرورة  احلواس والعالقة  بينهما. ب النسبيَّة. إلنكاِر كلِّ ما حيلو عند أراب

واإلنسانيَِّة  ،يف النفوِس الثالثِة احليوانيَّةِ  ومنتشرك إنَّ العقَل ابملعىن األوَّل سار   عطفك على قولِه]يف مجيِع ذرات البدن ، أي:ـ 1
 . اإلنسانيَِّة الباطنة والنفسِ ، الظاهرةِ 

ا  عطفك على ما سَبق، وعَبَّ عن التعل ِق التجر ديِّ ابلسراين بسبِب عطِف النفس الباطنِة على النفِس األمارة والنفِس احليوايِنِّ ومه ـ 2
ً ومنتشرك يف النفس الباطنِة، أي: يف الروح ادرَّد، واإنَّ العقَل ابملعىن األوَّل سار  ماديَّتان، فقال:  لروُح ادرَُّد عن املادَّة ليس مادايَّ

ً.ه ب حَّت يسرَي النوُر فيه، بل العقُل متعلِّقك   تعل قاً جتر دايَّ
هو علير بُن إساعيَل بُن ِإسحاَق أبو احلسن من َنسِل الصحابِّ اجلليل َأب موسى اأَلشعريِّ)رني هللا عنهما( مؤسُِّس ملهِب   ـ3  

كان  (، وتلقَّى ملهَب املعتبلِة وتقدَّم فيه مثَّ ه260سلطاَن أَئمِة املتكلِّمني وادتهدين يف األصول، ُوِلد يف البصرة عام )اأَلشاعرة ِ
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، ويَرى درِي املؤمنون واملؤمناُت هللَا تعاىل يف اجلنِة ويسمعون كالَمه جبميِع ذرَّاِت الوجوِد من (2)كيف 
 .(3)مقابلة  ون جهة  ون كيف  

 ]تركيُب الدماغ وحمل  احلواس الباطنة[
كرةك مركَّبةك من ِنصَفيض كرة ، ِنصُفها املقدَُّم يف مغزسر وتسمَّى ابلفارسيَِّة  (4)مُث اعَلمض أنَّ الدما َ       

ِم الرأِس وِنصُفها املؤخَُّر يف مؤخَّرِه، ويف  ِنها)أي: يف داِخلها( ثالُث ُكرات  صمرية  كلر منها مقدَّ ِثخض
مركَّبةك من ِنصَفيض ُكرة  حبيث لو تفاَصَل ِنصفا الكرِة الكبريِة وقع ِنصفك من كلِّ  منها يف ِنصف  من 

 الكبريِةكهله الصورِة.
ها املؤخَُّر حمل  اخلياِل فالنصُف املقدَُّم من الكرِة الصمريِة السافلِة حمل  احلسِّ املشَتَ  ونصفُ        

ُم من الكرة العاليِة حمل  الوهِم ونصُفها املؤخَُّر حمل   ومجيُع الكرِة الوسطيَِّة حمل  املتصرِِّفِة والنصُف املقدَّ
 احلافظِة.

 
 

 

 منها:)الرد  على ادسِّمة(  ه(، وله مصنَّفات وقيَل بَلم ض ثالُث مائِة كتاب  324رَجع وجاَهد خبالفهم، تُويفِِّ ببمداَد عام )
. 1/28)مقانُت امللحدين والرد  على ابِن الراونديِّ( ودرُي ذل .  ينظر: طبقات الشافعية: يِّني( و)اإلابنُة( وو)مقانُت اإلسالم

 . 1/326ياُت األعياِن يف أنباِء أبناِء البَّمان:فَ إبن خلكان وَ 
 عطفك على قولِه]قال اإلمام ، أي: وهلله الِسرايِة سَِع إخل. ـ1
 مام ، أي: وهلله الِسرايِة يَرى املؤمنون إخل.عطفك على قولِه]قال اإل  ـ2
َمبـير علـى رفـِع المطـاء علـى النـور و ممكـنك  األقواِل املستعصيِة واألفعاِل اخلارقـةِ   لكنَّ تفسريَ امللكورِ  دليلك على النورِ  ـ وجوُد هله اخلوارق الثابتةِ  3

  ، وَمن مل يَعَلم مراَدهم وَقع يف َحيضَص بـَيضَص.النفِس األمارة ابلسوء والبدنِ املوجود يف مجيع َذرَّات الوجوِد وإطالِقها من أسارِة 
ـبـنيض  املؤلِّـِف وبـني العالمـة التفتـازاين حـول احلـواسِّ الباطنـة، فالثـاين يُنكرهـا واأَلوَّل يونـِّ  إنكـاَره، لننظـَر إىل ا اكمـة   ـ  وهنا ن بدَّ مـن وقفـة  4

  التقرير التايل: وذل  بتحريِر حملِّ النبائ يف
ا احلــواس الباطنــُة الــيت يُثبتهــا ]ولعــلَّ هــلا مــراُد املتكلِّمــني مــن نفــِيهم احلــواسَّ الباطنــَة كمــا أشــار لــه شــارح العقائــِد النســفية بقولــه:             وأَمــَّ

 .21: شرُح العقائد النسفيةالتفتازاين، .  الفالسفة فال يتم دنئُِلها على األصوِل اإلسالمية
لـيس احلـواُس وسـيلًة إعداديـًة كمـا زعمـ  ن يستقيُم مع اأُلصول العقديَّة من أنَّ هللاَ فاعلك وتـارك أو بعبـارة  ُأخـرى يعي كيفيُة ِإثباهتا              

ا نالفالسفة   عـىن أهنـا دـرُي موجـودة  قطعـاً  بل وسائَل عاديَّة كسـائر الوسـائِل وإنكـاُر بعـِض املتكلِّمـني للحـواسِّ الباطنـِة إنكـارك لطريقـِة إثباهتـِ
ه يُثبِـ  احلـواَس الباطنـَة يف كتابـِه شـرِح املقاصـد:لو  وأمـا احلـواس الباطنـة :]2/22جود آاثرها كما ذكر، وكما سينيت، علـى أنَّ التفتـازاينَّ نفسـَ

 .  هادريِ  ل إمكانُ احتمَ  وإنض  هي أيضا على حسب ما وجد،ه مخسك 
ر اخلــالَ  ـبــنيض البلمــاِء واملتكلِّمــني ويوفــِّق بينهمــا فيقــول: إنَّ املــراَد              يف حبــث املشــبَّه واملشــبَّه بــه ا سوســاُت الظــاهرُة يف  ابحلــ    مث ذَكــَ

هـي اخليـاُل ومـن الوامهـِة اللي يستفاد من بعِض عباراهِتم أعم  من احلس املشـت  واخلبينـِة الـيت  ابخليال  وقِ  حضوِر الصورة فيها، وِإنَّ املراَد 
ُتصـرِِّفة، واحلـس  عنـدهم يشـمل ا 

سوسـاِت واحلافظِة اليت هـي خبينـة للوامهـة )يعـي اخليـال عنـد البلمـاء يشـمل كافَـَّة احلـواِس الباطنـِة سـوى امل
لـيس املـراد ابلعقـل الصـورُة التعقلـي فقـط. إذن الظاهرَة كلَّها(، وَأنَّ املراَد ابلعقل الـلي ُيسـتفاد مـن بعـِض عبـاراهتم أعـم  مـن التعقـِل والتـوه م و 

ِر الوامهـة يف عبـارِة البلمـاء بسـبب إنـدراِجها يف ـيَِّة يف  العقـل أو يف عدُم ذكض اخليـال ن عدمـه رأسـاً. نَقلـضُ  هـلا البحـث مـن الفارسـيِِّة إىل العرـب
 .2املخطوطة للمولِِّف: رسالة تركيب  م ْغز  س ْر »تركيب  الدماغ«
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 ]وظيفُة احلواس الباطنة[
وإدراُكها بعد ديبتها  ووظيفُة احلسِّ املشتِ  أمران:كوهُنا خبينًة للمحسوساِت الظاهرِة مجيِعها،       

 . عن احلواس الظاهرِة. ووظيفُة اخليال أمران:حفُظ ما يف احلسِّ املشتِ  عن البوال، وحفُظ ترتيبه
َله ِبَسنة  فإنض تلكَّرهَتما مع هلا التتيب         مثاًل إذا رأيَ  زيدًا ِبَسنَـَتني قبل هلا البمان وَعمروًا قبـض

فهلا عالمُة اختباِن احلسِّ املشتِ  هلما و)عالمُة( حفِظ اخلياِل هلما ولتتيبهما، وإنض َنسيَتهما أو 
 )يف أول األمر(  أو عَدِم حفِظ اخلياِل هلما)بعد اختبان أحَدمها فهو إمَّا لعدم اختباِن احِلسِّ املشتََ 

احلسِّ املشت (، وإنض تلكَّرهتما لكن نسيَ  التتيَب فلل  لعدِم حفِظ اخلياِل له
(1). 

ووظيفُة الوهِم أمراِن: إدراُ  املعاين اجلبئيَِّة املاديَّة وتسمَّى وجدانيَّات  واختباهُنا منها. ووظيفُة       
 : حفُظ ما يف الوهِم، وحفُظ ترتيِبه. فهي للوهم كاخلياِل حلسِّ املشتَِ .احلافظةِ 
مثاًل: إذا أدركَ  عداوَة زيد  ل  ِبَسنَـَتني قبضَل هلا)البمان( وعداوَة عمرو  بسنة  قبَل هلا)البمان(       

فإنض تلكَّرضهَتما كلل  فَقدض بَِقيا يف الوهِم وحِفظهما احلافظُة وإنض نسيَتهما أو أحَدمها فلل  إمَّا لعدم 
حلافظِة)بعد اختبان الوهم( وإنض نسيَ  التتيَب فقط اختباِن الوهم)يف أول األمر( وإمَّا لعدِم حفِظ ا

 .(2)فلل  لعدِم حفِظ احلافظةِ 
ووظيفُة املتصرِِّفِة أمران: تركيُب ا سوساِت الظاهرِة أو الباطنِة أو املعقونِت بعِضها من بعض        

 زيد  وُصفرُة وجِه عمرو . إما صاِدَقني أو كاِذبني، مثاًل يف احلسِّ املشتَِ  بياُض وجهِ  (3)أو حتليُلها
 .  ويف الوهِم صداقُة األوَّل)أي: زيد ( وعداوُة الثاين)أي: عمرو ( ويف العاقلِة مفهوُم اجلبئيِِّ والكليِِّ

: زيدك جبئير أبيُض الوجه صديقك يل وليس أصفَر الوجِه ون عدور يل، فاإلجياُب تركيبك       فإنض قال ض
، والسلُب حتليلك صادقك   .(4)صادقك

وإذا قال : زيدك كلير وعدور يل وأصفُر الوجِه وليس جببئي ِّ ون صديقك يل ون أبيُض، فالسلُب      
 .(5)حتليلك كاذبك واإلجياُب تركيبك كاذبك 

 

اخلـبُن  وهـلا، همـارؤيتِ  بِ عاقُـ   بتَ مِـ ما مـع علض ر صـورهتُ ضُـ ني متعاقبـاً حتَ شخصَـ  ة إذا رأيـ َ ن مثـََّ ومِـ  أَلنَّ حفضَظ التتيب وظيفـُة اخليـال  ـ 1
 .الباطنةِ  احلواسِِّ ما حَيَفظها وهي  على وجودِ  دليلك  واحلفُظ لصوِر ا سوساِت بعد ديبِتها من احلواسِّ الظاهرِة من النسيان 

 سـيان اإلدراُ  لصوِر الوجدانيات واخلبُن واحلفُظ بعـد ديبِتهـا مـن الوامهـة مـن الن وهلا أَلنَّ حفضَظ ترتيِب الوجدانيَّات وظيفُة اخليال  ـ 2
 .ما يُدركها وحَيَفظها وهي قوُة الوامهة وقوُة اخليال على وجودِ  دليلك 

التكيـــُب هنـــا: عبـــارةك عـــن إثبـــات شـــيء  لشـــيء  وهـــو القضـــااي املوجبـــُة. والتحليـــُل: عبـــارةك عـــن نفـــِي شـــيء  عـــن شـــيء  وهـــو القضـــااي  ـ 3
 .السالبةُ 

 .ة املعىن الوجدايِنِّ الصحيِ  ومن العاقلة املعقول الصحي أي: أخل من احلسِّ املشت  الصورة الصحيحة ومن الوامه ـ 4
ألنــه جَعلــِ  الكــواذَب قضــيًَّة موجبــًة وجعلــَِ  الصــوادَق قضــيًَّة ســالبًة والعكــس الصــحيُ ، أي: أخــل مــن احلــسِّ املشــت  الصــورة  ـ 5

 .الكاذبة ومن الوامهة املعىن الوجدايِنِّ الكاذب ومن العاقلة املعقول الكاذب
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 واحلاصُل إنَّ احلواَس الظاهرَة والباطنَة والقوى ا رِِّكَة  نبلِة اجلُنِد واملتصرِِّفُة  نبلِة األمرِي، والروحُ      
ا تملََّب املتصرِِّفُة السالطنَي إمَّا لعدِم  احليواين  واإلنسانيَُّة الظاهرُة والباطنُة  نبلِة السلطاِن لكن ر َّ

 مساعدِة اآلنِت أو لشبهة  أو إلدواء الشياطنِي.
تَُ  وكان يف العسِل ويتسلَُّمها احلس  املش لَُيدرُِ  مرارَةَ  مثالً: إذا َمِرض الشخُص وصار َصفراوايًَّ       

عاقلِة الشخِص أنَّ كلَّ عسل  حلوك فإنض راع ض املتصرِِّفُة تل  الُكليََّة َعِلم ض أنَّ مرارَة العسِل 
: هلا العسُل حلوك يف ذاتِه ُمرر يف ذائقِته، وإنض َزعَم ض أنَّ العسَل ُمرَّةك يف ذاتِه  نختالِل ذائقِته، وقال ض

: كل  عسل  ُمرك ن ُحلوك وإدراُ  احلالوِة يف املرَّاِت ال سابقِة إَّنا كان ض بواسطِة درِي العَسِل، قال ض
 .(1)فمَلط ض وأدلطِ  النفوُس الثالثةَ 

وابجلملة بناُء الوساوِس واألفكاِر الواهيِة واخليانِت الباطلِة وتركيِب املعدومات كجبل زيبق       
 على دَلِط املتصرِِّفِة يف التكيِب والتحليِل. و)تركيِب(املمتنعات كشريِ  الباري واجتماِئ النقيَضني

 . (2)وهلا معىن قوهِلم: العقُل املشوُب ابلوهم، فاملراُد ابلوهِم )هنا( دَلُط املتصرِِّفةُ 
ُدر  للوجدانيات ـ فإَّنا هو ألنَّ تل  احلواسِّ  نبلِة       

وَمن قال: إنَّ املراد به الوهُم السابُق ـ أي: امل
َرَااي املتقابلِة يف كل ِّ منها صَوُر ما يف دريها فما يف املتصرِِّفة حيصُل يف الوهمِ 

. فَمن سخَّر (3)امل
 عَكس َخِسر فيهما.  املتصرِِّفَة للعاقلِة فاز بسعادِة الداَرين وَمن

 وجود احلواس الباطنة[     حتقيٌق يف]
ما مرَّ ـ فاعضَلم أنَّه كما إذا اختلَّ ابملرِض حمل  احلواسِّ الظاهرِة اختلَّ ض إذا َعِلمَ  ذل  ـ أي:       
 (.ظاهرةالاحلواس  أي:  هي)

 

 .أي: الروُح احليواين  واإلنسانيَُّة الظاهرُة والباطنةُ  ـ 1
لـدى الـروِح احليـوايِنِّ  القوُة اإلدراكيَّة اإلحساسـيَّةاملتصرفِة  إِذ  بتمليطِ  انيُة اليت ُتسمَّى عقالً مشبوبةً أي: قد تكون تل  الصفُة النور  ـ 2

األمـارة  دراكيَّة للتعق الت لدى النفِس اإلنسانيَِّة الظاهرِة، أي: الـنفسالقوة اإلو  راجعةك إىل العقل اإلسيِّ املبدء جلميع اإلدراكات.
راجعـةك إىل العقـل  : الـروِح ادـرَّدِ أي القوة اإلدراكيَّة للتقرِب والعرفان لدى الـنفِس الباطنـِة،و  ابلسوء راجعةك إىل العقل اإلسيِّ املبدء.

اسـتعملِ  املتصـرفُة قـوى فـإذا كانـ ض دالبـًة انعكسـِ  املسـنلُة و  ،واملتصـرفُة دالبـةً لكن هله النفوس قد تكون مملوبـًة  اإلسيِّ املبدء
ــاً النفـــوس ب ــيط ُيســـمَّى ومهـ ، وهـــلا التملـ ــق  دـــري صـــحي   ـــِها لتلـــ   .طريـ ــاِة نفـس ــنفِس وتبكيِتهـــا لنجـ وحيتـــاُد الشـــخُص إىل ُماهـــدِة الـ
 األسارِة.

ا معرفُة املعقونت فحسُب بل املراد أسارُة القوة املدرِكِة كلِّها بتمليِط املتصرِِّفِة أي:  ليس املراد ابلعقل هنا القوة العاقلة اليت من شنهن ـ 3
نهُنا ووظيفُتهـا أسارُة الروح احليوايِنِّ اليت وظيفُتها اإلحساُس واحلركة، وأسارُة الروِح اإلنسايِنِّ الظاهريِّ املاديِّ األمَّارِة ابلسوء الـيت شـ 

ارِة  العلوُم والصناعاُت، وأسار  ُة الـروِح ادـرَِّد عـن املـادَِّة الـيت شـنهنا إخـالُص النيَـّة هلل يف كـلِّ تصـر    بشـرِط دَلبتـه علـى الـنفِس األمـَّ
، ألنَّ القــوى املدركــَة مــن احلــواِس الظــاهرِة، والباطنــِة، والقــوِة العاقلــة كل هــا راجعــةك إىل ذلــ  النــوِر املســمَّى ابلعقــل، وشــعبةك منــهذلــ  
دركــُة للوجــدانيات ابلوجــدانيات الكاذبــة لــدى املتصــرِفةِ  القــوةُ  عكســ ِ إذا انأي: 

ُ
ُتســمَّى الوامهــُة حينَــل  العقــَل املشــوَب  الوامهــة امل

ا قــالوا:   لــلوكــلا ســائُر احلــواسِّ ، ابلــوهم، أي: الوامهــة املشــوبة بتملــيِط املتصــرِِّفة،  ألنَّ الوجــدانيَّات راجعــةك إىل العلــم اإلســيِّ املبــدءِ 
 العقُل املشوُب ابلوهم.
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مثاًل: إذا َعَمى العنُي زال البصُر، كلل  إذا اختلَّ ض حمال  احلواِس الباطنِة اختلَّ ض هي، مثاًل إذا        
كَُبَ الشخُص ونُعَف دماُده اختلَّ ض حواس ه الباطنُة فال حَيفظ األشياَء، وإنض َحِفظها تكل فاً َنِسَيها 

 سريعاً.
ا ــ أي: نختالهِلا  وللل        والصوفيَُّة وحمقِِّقوا املتكلِِّمني  (1)أثبتِ  الفالسفةُ  ابختالِل حماهلِّ

والمبايلِّ  ،(2)واملفسِّرين وا دِِّثني كإماِم احلَرَمني
احلواسَّ الباطنَة   ،(5)، والبيضاويِّ (4)الرازي   ، واإلمامِ (3)

 

لـيس القـول ابحلـواس الباطنـة تقليـدك ِلمـا قالـه الفالسـفة بـل تقليدك ِلمـا قالـه الفالسـفة؟ هل القول ابحلواس الباطنة لدى ا قِّقني من التكلِّمني ـ  1
ا هنـــا  خـــال ك  وا احلـــواسَّ الظـــاهرَة والباطنـــَة وســـيلًة فـــ  جـــوهرير بـــني الفالســـفة واملتكلِّمـــني مـــن املســـلمني يف طريقـــِة إثباهتـــِ إنَّ الفالســـفَة جَعلـــُ
 . ها وسيلًة عاديةً جعلو من أهِل املَِلل إعداديًة، ودريُهم 

نَّ هللاَ فالوسـيلُة اإلعداديــة عنـدهم  عــىن أهنــا ن يَقـِدر هللا أنض خيلـُـق األثـر بــدوِن تلــ  األسـباب، ون يقــِدر أنض ن خيلَقهـا مــع وجوِدهــا  أل          
ـرياً، أي: إنَّ هللا عنـدهم لــيس لـه إرادعنـدهم موجَـ  ُ عـن ذلـ  علـُـواً كـب ةك يفعـل هبــا مـا يشـاء، بــل األمـور عنـدهم موقــو ك بك ن وتـارك تعــاىل اَّللَّ

ة وهــي العلــُة األوليــَّة املنحصــرُة يف هللا والثانويَــّة وهــي ال علــل اأُلخــرى. فــإن مل علــى العلــَّة واملعلــول، فــاآلاثر معلــولك ون بــدَّ لــه مــن العلــِة التامــَّ
ــائُج واآلاثر وإن حتقَّ  ِق النتـ ــَّ ُة مل تتحقـ ــَّ ــُل الثانويـ ِق الِعلـ ــَّ ــدتتحقـ ــن بـ ــا آاثرك ن هكـ ــاإِلدرا  هنـ ــائج.  فـ ــدوِن قـــ  حتقَّقـــ  النتـ ــباب أي: بـ وِن اأَلسـ

.  احلواسِّ
لكنَّ هللَا عند املسلمني وتـارك لـه أن خيلـَق األثـر بـدون األسـباب ولـه أن ن خيُلقهـا مـع وجـود األسـباب كمـا هـو حاصـلك يف ،ر سـيِّد،            

فيها، وعلـى هـلا وقةك ابراهيم، فالنار علَُّة اإلحراِق فمع وجودها مل خيُلِق هللاُ اإلحراَق، وأسباُب الَبودِة منتفيةك يف تل  النار مع أن الَبودَة ول
اسِّ البيان يكون الفـرق جليَـّاً بـني الفالسـفة واملسـلمني يف طريـق اإلثبـات للحـواس الباطنـة، لـلا نـرى حتفـ ظ بعـِض املتكلمـني مـن القـول ابحلـو 

.الباطنة كما    مرَّ
(، ه419النيسابوري  نياءُالدين الشافعي  ُوِلد سنَة)ـ ِإمام احلرمني: هو عبداملل  بِن اإِلمام َأب حممد  عبِدهللا بِن يوسف اجلويي  مث   2

وهــــو صــــاحُب التصــــانيف الشــــهريِة منهــــا: )الشــــامُل يف أصــــول الــــدين(، و)الَبهــــان يف أصــــول الفقــــه(، )ومــــدار  العقــــول( تــــويف 
 .1/626. هدية العارفني:  18/468( وُدِفن يف داره. ينظر: سري اعالم النبالء: ه478)

ة الــدين أَبــو حامــد  المــبايل  جــامُع ـ المــبايل: هــو حم 3 ُة اإلســالم وحَمجــَّ د  بــِن أمحــَد الطوســي  أُعضجوبــُة العصــر ُحجــَّ د  بــِن حممــَّ دك بــُن حممــَّ مــَّ
َبِة »طـُوس« خبراسـان سـنة ) َُِبز يف املنقول منها واملعقول، ُوِلد يف »طابران« قصـَ

( ولـه حنـو مَـيَتض ُمصـنَّف ه450َأشتاِت العلوم وامل
الــدين« و »واملستصــَفى« و »جــواهر القــرآن وُدَررُه« و »البســيط والوســيط والــوجيب يف الفقــه الشــافعيِّ« و  »ِإحيــاء علــوم منهــا:

َ ســـنَة ) . شـــَلرَّات  6/194(. ينظـــر: طبقــات الشـــافعية الكـــَبى: ه505»وهتافــ  الفالســـفة« و »املنقـــل مـــن الضــالل«، وتـــُويفِِّ
 4/10اللهب: 

ُ
ِب امل  .1/463. وفـََيات اأَلعيان: 306ــ 300فِتي: .  تـَبضيـني ِكلض

ـهـ وتــُو يفَ يف: 544( الفخر الرازي: أبو عبـدهللا فخرالـدين حممـد بـن عمـر بـن احلسـني التميمـي البكـري الـرازي، ولـِد يف )الـريِّ( سـنة 4
ة األشـاعرِة البـارعني يف الكـالم، ولـه مصـنَّفاتك 606)ُهراة( سنَة  ، منهـا: )مفـاتي  الميـب( أو )التفسـري  هـ، فقيهك شافعير ومن أئمـَّ

. طبقـات الشـافعيَّة: 5/21. شـلرات الـلهب: 4/248الكبري( ، )املطالب العالية مـن العلـم اإلهلـيِّ( . ينظـر: وفيـات األعيـان: 
 .6/312. األعالم: 8/81

ــيضاوى، ُولـِـد يف 5 ــيضاء« قــرب شــرياز يف بــالد ـ هــو اإِلمــام ،صــرالدين أَبــو اخلــري، عبــدهللا بــن عمــر بــن حممــد بــن علــى الـب  بلــدة »الـب
احلق فَعَبل عن القضاء، فانتقل إىل التفسري، توىلَّ قضاَء شرياَز وكان شديداً يف الفارس، وإليها يُنتَسب، بـَرَئ يف الفقه وُأصوله ويف 

نظــر: طبقــات الشــافعية الكــَبى: ه(. ي685مدينــة تَبيــب مشــتمالً ابإِلفتــاء والتــدريِس والتصــنيف إىل أنض وافــاه األجــُل فيهــا ســنَة )
 .1/283، وطبقات الشافعية لألسنوى: 4/325
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ا ُشعضباتك من  ، ومل يـَُعد ها مجهوُر وجَعلوها أسبااًب للعلِم برأِسها  وألهنَّ العقِل الكليِِّ الساريِّ كما مرَّ
 .(2)(1)لُ واحلق  )الرأي( األوَّ فالنباُئ لفظير،    ،املتكلِِّمني أسباابً برأسها

 

اً هنا نبدَّ من وقفة  لتونيِ  مسائل وتلف فيها حول احلـواس الباطنـة، ذَكـرض، املسـنلة اأُلوىل أنَّ القـول ابحلـواس الباطنـة لـيس تقليـد ـ 1
بوجـه  مطلـق   اً إنكـاَر احلـواس لـدى بعـِض املتكلِّمـني مـن أنَـّه لـيس إنكـار أيضـاً وذَكـرض،   للفالسفة  نختال  طريق اإلثبات بينهما.

ا وسائل إعداديَّة ن عاديَّة. كابل إن اً مـ حـول احلـواس الباطنـة تتمي نلََتني ُأخـَرَينيوهنا نـلكُر مسـ رك إلثباهِتا على ملهِب الفالسفة أهنَّ
       للفائدة وتونيحاً للمسنلة:

ا وسـائَل عاديَـّة  التوفيق بني اجلمور وحمِققي املتكلِّمني من أنَّ احلقَّ هو اإلقراُر بوجو  :املسألُة األوىل            د احلواسِّ الباطنـِة مـن أهنـَّ
ا لدى لإلدرا  وليس ض إعداديًَّة  متَّفقك بني الطَرَفني، لكنض اخلالَ  بني عدِِّها سبباً برأِسها أم إدراِجها حت  العقل، فعدُم القول هب

م  اجلمهورِ  وا ابحلـواسِّ الباطنـِة ليس  عىن إنكارِهم هلا بل  عـىن أهنـَّ َر اهتمـامهم مل يهتمـ  مـن  ابحلـواسِّ الظـاهرة، فَنظـروا إىل الباطنـةِ قـدض
ا شعبةك من العقل اإلسيِّ املبـدء لإلدراكـات، ومل يَعـد وها َأسـباابً برأسـها حب وا هبـا اهتسـ َأهنَّ ا، وا قِّقـون اهتمـ  مـاَمهم ابحلـواسِّ ِب حماهلـِّ

ا.  الظاهرِة، فهم كما  ا كـلل  َجَعلوا احلواسَّ الظاهرَة أسباابً برأِسها بسـبب حماهلـِّ جَعلـوا احلـواسَّ الباطنـَة َأسـباابً برأسـها حبسـِب حماهلـِّ
 املخصوصــِة. فالكــل  متَِّفقــون علــى أنَّ أصــَل املــدرِِ  هــو النــوُر الســاري املســمَّى ابلعقــل لكــن حبســِب اآلاثر وا ــلِّ عــُدَّت احلــواس  

 . ند ا قِّقني فقطع ُعدَّت سبباً برأسهااحلواس  الباطنُة اً برأسها عند اجلميع، وأمَّا بالظاهرة سب
ع الكـلِّ إنَّ مَ )أيضاً مراُد قـوِل املتكلِّمـني: هنا َظَهر و             األصـل لكـن حبسـبِ أي: مرجـُع مجيـع اإلدراكـات هـو العقـل  العقـُل(رجـِ

والباطنـة والعقـل املعـرو  لـدى النـاس، إذن هـلا العقـل املتعـار  شـعبةك مـن العقـل الكلـيِّ،  تتنوَّئ حبسب ا لِّ إىل احلواس الظاهرة
 . 168 بتحقيقنا: ،رسالة حقيقة البشرالبالكي، . واحلواس الظاهرة والباطنة أيضاً شعبتان منه 

ل: هــل األوىَل بــل احلــق أنض تُعــدَّ احلــواُس الباطنــُة بعــد إثبــات احلــواس الباطنــة لــدى اجلمهــور وا قِّقــني، نســن :املســألُة الثانيــةُ              
 احلقَّ  أنَّ أسباابً برأسها أو مندرجًة حت  العقل؟ اجلواب: إنَّ احلقَّ عدُم إنكارِها واحلق  أيضاً إدراُجها حت  العقل كما يقول املؤلِِّف:]

 الباطنـةِ  احلـواسِِّ  درادُ إِ و ، كما قاله املشـايخُ   ،، والعقلَ الصادقَ  ، واخلَبَ الظاهرةَ  جعُل َأسباب العلِم ثالثًة، احلواسَ  القرآن  لظاهرِ  املوافقَ 
 .764 بتحقيقنا: ،رسالة حقيقة البشرالبالكي،   يف العقل
ها  أَلنَّ             ا يكــون احلــق  عــدَم عــدِِّها أســباابً برأســِ رِت الســمَع ِإشــارًة إىل اخلــَب اآل إَّنــَّ الصــادِق  ألنَّ اخلــََب ُيســَمع ابلســمع، يــَة ذكــَ

ِإشـارًة  وذَكرِت األَبصاَر ِإشارًة إىل احلواس الظاهرة، وهي عمدةك بني احلواس الباقية  إذض هبا تُنظر إىل األنفس واآلفاق، وذَكرِت الفـؤادَ 
  .، واندرد احلواس  الباطنُة حتَتهإىل العقل
لباطنــة ســبباً برأســها وــالفني للقـرآن؟ أجــاب املؤلِّــِف عــن الـلين يعــد ون احلــواسَّ الباطنــَة أســباابً هـل الَــّلين قــالوا بكــون احلـواس ا           

ــاوي، فيقـــول:  ــام البيضـ ــنهم اإلمـ ها مـ ــِ ــل:  إنض برأسـ ــرتضه قيـ ــا اختصـ ــاوي  مـ م البيضـ ــَّ ــاذا عمـ ــةُ ِلمـ اَر ]:آيـ ــَ َبضصـ َع َوانض مض ــَّ ُم السـ ــُ َل َلكـ ــَ ... َوَجعـ
َفضََِدَة... أداة تتعلمون هبا فتحسون  شاعركم جبئيات األشياء فتدركوهنا مث ل:]فقا  ،3/235وذل  يف تفسريه:  ؟،78النحل: [َواألض

تتنبهـــون بقلـــوبكم ملشـــاركات ومباينـــات بينهـــا بتكـــرر اإِلحســـاس حـــَّت تتحصـــل لكـــم العلـــوم البديهيـــة، وتتمكنـــوا مـــن حتصـــيل املعـــامل 
ُكُروَن كــي تعرفــوا مــا أنعـم علــيكم طــوراً بعــد طـور فتشــكروهالكسـبية ابلنظــر فيهــا. َلعَ  مض َتشـض ون قولُه)ف . لَّكــُ فاملشــاعُر  شــاعركم( فتحســ 

ون مل يقـل: من جهة  أخـرى: و  على درِي السمِع والبصِر من الشمِّ واللوِق واللمِس والوامهِة واحلس املشتِ . مجعك تدل   ، بـل هبـافتحسـِّ
يكون هلا عدونً عن مراد اآلية؟!!. نبدَّ أنض نفكِِّ  اجلهات حَّت أنمَن نَ أَ  .إنمار   مقامُ  مع أن املقامَ  ،قال:]فتحس ون  شاعركم 

 من اأُلدلوطات، كما بنيَّ املؤلِِّف بقولِه:
ُيســمَّى  املخصوصــةُ  حيــث ا ــال  مــن  ، وهــوةِ واملعنويَــّ  الوجــود املاديــةِ  َذرَّاتِ  مجيــعِ  أنــه ســار  يف ، يف حبــث العقــلِ د ذكــرض قلنــا: قَــ           

 أو البصـرِ  السـمعِ  اثبتـاً حبـسِِّ  الـدينيَّاتِ  ا كان معظـمُ مَّ لكن لَ ، حقيقةً  العقلُ  علم  هو كلِّ   عُ والباطنة. فمرجَ  الظاهرةِ  إبحدى احلواسِِّ 
 .إىل هلا رَ نظَ  )يف اآلية( ين، فاهلل تعاىلدَ ـني زائِ بَ هما سبَـ لَ جعَ 

ــيضاوي             رض ضــمِ فلــلامل يَ   املشــاعر علــم شــيَاً بــال وســاطةِ ن يَ  الفــؤادَ  َأنَّ شــار إىل أَ املشــاعر، و  حمــالِِّ  خصــوصِ  دِ ر إىل تعــد  نظَــ  والـب
رســالة البــالكي،  .يف العقــل الباطنــةِ  احلــواسِِّ  درادُ إِ جعــُل َأســباب العلــِم ثالثــًة، و  القــرآن  لظــاهرِ  املوافــقَ  احلــقَّ  م أنَّ علَــ ر. وهبــلا تَ ظهَــ أَ و 

 .765ــ 764 بتحقيقنا: ،حقيقة البشر
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 [   اإلجيايب والسليباملتصر  فة     تصر فُ ]

مُثَّ إنَّ املتصرِِّفَة ابعتباِر استعماهِلا يف ا سوساِت فقط أو مع املعقونِت ُتسمَّى ُمتخيِِّلًة وُويِِّلًة،       
رًة. رًة وُمفكِِّ  وابعتباِر استعماهِلا يف املعقونِت فقط ُتسمَّى متفكِِّ

يف  َل الروُح احليواين  سَتعَمل العقا  ،إنَّ هللَا هو الواجُب الوجوِد اخلالُق املعبودُ )مجلُة(:]فإذا قيلَ       
يه ودقائِقه يف إدراِ  هيَِته ومعانِ (2)الظاهرةُ   ، والنفُس اإلنسانيَّةُ (1)ساِئ هلا اللفِظ فال يقِدُر على دريه

اإلهاِن به يف ، (3)وإجراِء القواعِد النحِو والصرِ  والبالدِة والكالِم عليه، والنفُس اإلنسانيَُّة الباطنةُ 
،)وهلا ابلنسبة لعموم الناس، لكن للخواص من األنبياء واألولياء خيتلف كما والقرِب به إىل هللاِ 

  إذض كما أنَّ احلواَس توَجُد (4)ُتشاهد تل  الصفاِت بعيِنها فَسان اإلنسانيَّتان() النَّ حَّت تصريَ  يقول(
لظاهرِة) األمارِة النفضَسني لكن بعد تبكيِة النفس اإلنسانيَِّة اللروح احليواينِّ كلل  توجُد لكلِّ  من 

مَّرضِنيًَّة .  رَاِنَيةً  َربِّ ِ  ِإىَل  . ارضِجِعيةُ الضُمطضَمَِنَّ  النـَّفضسُ  أَيَـّتـَُها ايَ ]لليِل خطاِب:(5) سائِ ابلسوء(، و 
أو يف القَِب أو يف القيامِة، وأمَّا  (6)، يف الدنيا30ــ27الفجر:[َجنَّيِت  ِعَباِدي . َوادضُخِلي يف  فَادضُخِلي

قبلها)أي: قبل التبكية( فهي فاقدةك للحواس يف أُموِر الدين سيَّما إذا كان الشخُص كافراً، وتفُقُد 
ارُة بقولِه ، وإليه اإلش)أي: تفقد احلواَس أيضاً النفُس الباطنُة اليت هي الروُح ادرَُّد عن املادَّة(للباطنةِ 
مك   ُصمر ]تعاىل:  .(7)171البقرة:[يـَعضِقُلونَ   نَ  فـَُهمض   ُعمضيك  بُكض

 

يـــَّة أي: ن يقــدر علــى دـــري اإلحســاس  ألنَّ الــروَح احليـــواينَّ مبــدُء احلــسِّ واحلركـــِة أي: دوُر احلــواسِّ الظــاهرة والباطنـــِة واحلركــة اإلراد( 1
وتبقـى تلـ  القـوى الظـاهرة والباطنـة  ،هلـا تلـ  الـروحمربوطك هبا وراجعك إليها  للا كان  احليوا،ُت تشت  مـع اإلنسـاِن فيهـا  ألن 

. حت  أمر الروح احليوايِنِّ   إن إذا كان ض مملوبًة للمتصرِِّفة كما مرَّ
ارُة ابلســـوء الـــيت هـــي منشـــنُ العلـــم والصـــناعات، وهبـــا هتـــاز ( 2 عطـــفك علـــى قولـــه]الروح احليـــواين ، أي: اســـتعضَملِ  العقـــَل الـــنفُس األمـــَّ

 حليوا،ت.اإلنسان عن سائر ا
لقـرب عطفك على قوله]الروح احليواين ، أي: استعضَملِ  العقَل النفُس الباطنُة أي: الروح ادرَّد عن املـادَِّة الـيت هـي منشـنُ العرفـان وا( 3

 من هللِا تعاىل ومنشن اإلخالِص، وهبا هتاز املؤمنون بعُضهم من بعض  من جهة وهتازون عن الكافرين من جهة  ُأخرى.
لكـن بعـدها فباسـتطاعته أي حيـسِّ بـال حاجـة  إىل  إىل الـروح احليـوايِنِّ لإلحسـاس  وتصـفيِة الـروحِ  ل تبكيِة النفسِ قبض  أي: حيتاد الروحُ ( 4

 .الروح احليوايِنِّ 

 .عطفك على قوله]تبكية النفس ، أي: بعد ساِئ لليل خطاِب إخل( 5
دُ  ِإينِِّ  ]كمـــا حكـــاه القـــرآن مـــن ســـيِّد، يعقـــوب عليـــه الســـالم:(  6 فَ  رِيـــ َ  أَلَجـــِ مـــوه 94يوســـف:[يُوســـُ ، ومل يشـــمَّه احلانـــرون بـــل اهتَّ

ً 95يوسف:[الضَقِدميِ  َنالَِل َ  َلِفي ِإنَّ َ  اَتَّللِِّ  قَاُلواض ]و: الـنفس حيصـل  بعد تبكيـةِ  وإنَّ يشم هم بل هو شمر ، وهلا الشم ليس ظاهرايَّ
ِلهِ  فـََقالَ  َ،رًا رََأى ِإذض ]ألحباب هللا. وكما رآى سيُِّد، موسى ـ عليه السالم ـ: ُكثـُوا أِلَهض ، مـع أنَّ زوجتَـّه 10طـه:[َ،رًا آَنسـض ُ  ِإينِِّ  امض

 كثـريةك كمـا هـو مـلكورك ا، فهو رؤيةك بعني النفِس والروح بعد تبكية النفس، ن بعـني الظـاهر. وهنـا  كشـوفاتك ألوليـاء هللاِ معه مل تره
 يف طبقات العلماء.

ارة فقـط فقال:]وأمـا قبلهـا ،  فنفـُي اإلحسـاس( 7 ر مـانع الـنفس األمـَّ ه. لـلا ذَكـَ  أي: بتبكية النفس تتصفى الـروح أيضـاً وتنفـت  حواسـُ
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، وفصَّلناه ذل  يف كتُِبنا كالد َرر اجلالليَِّة وشرحها      هله نبلةك جيُب ِحفظُها لكلِّ طالِب علم 
(1) .

وصلَّى هللُا على سيِِّد، حممد  وآله وصحبه وسلَّم وآخُر دعوا، أِن احلمُد هلِل ربِّ العاَلمني. )ابقر مدَّ 
 ِظل ه( كتبه مهدي مفاخر.

 
 
 
 
 
 
 

 املراجعقائمة املصادر و 
وفيــات األعيــات    (،ـهـ681  )تبن خلكان أبو العبـاس سـس الـدين أمحـد بـن حممـد بـن أب بكـر  ا •

 ، د.ت.لبنان ،  دار الثقافة ،حتقيق احسان عباس،  نبا  أبنا  الزماتأو 
ـــ(1089:  تعبـــد احلـــي بـــن أمحـــد بـــن حممـــد )،  ابـــن العمـــاد • ــار مـــن    ،ـه شـــترات الـــت ب يف أخبـ

  ،دار ابــن كثــري، دمشــق،  خــرد أحاديثــه: عبــد القــادر األر،ؤوط،  األر،ؤوط: حممــود  يــقق، حت  ــب
 م.1986 -هـ  1406، 1طبريوت

تبيـــني كـــتي املفـــرتي فيمـــا نســـب إىل  ـهــ(  571:  تابــن عســاكر علــي بــن احلســن بــن هبــة هللا ) •
 هـ.1404، 3، طبريوت ،دار الكتاب العرب، اإلمام أيب احلسن األشعري

 ديــة العــارفني أســا  املــؤلفني  ـهــ(  1399:  تمــد أمــني بــن مــري ســليم )إساعيــل بــن حم،  البــاابين •
 م.1951  ،طبع بعناية وكالة املعار  اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول، وآاثر املصنفني

،   األلطاف اإلهلية شرح الدرر اجلاللية هـ(:1391بن حسني األردنينِّ)ت حممد ابقر :البالكي •
،  1استانبول، ط الشيخ حممد عمثان سراد الدين، الناشر:د. خالد رفع  الفقيه،  :هبَ كتَـ 

 م.1993هـ=1414

 

السـمع إىل التوجيهـات اإلهليَـّة  فُسهم األمَّارُة ابلسـوء لـيس هلـانسبة للمسلمني دري املبَكِِّني  عىن للنفِس األمَّارة ابلن راجعك إىل نفِيها
 ة ون اللسان إىل انعتا  هبا، لكن روُحهم له اإلحساُس  ا ذُِكر حبسِب مراتِب إهاهِنم.ون البصر إىل رؤيِة حقيَِّة احلقائق الدينيَّ 

رة فراجــعك إىل نفــِي احلــواسِّ لبة للكَ لنســ وأمــا النفــُي اب            ارة والــروح معــاً،  همنفسِــ فــَ ُهم لــيس هلمــا األمــَّ م ونفســُ إحســاُس أي: روُحهــُ
 توجيهات اإلهليَّة ون البصر إىل رؤيِة حقيَِّة احلقائق الدينيَّة ون اللسان إىل انعتا  هبا.السمع لل

 .310ــ  257 /1:جلاللية األلطاف اإلهلية شرح الدرر ا، البالكي: حممد ابقر( 1
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، ترمجة: التوفيق بـني الشريعة والطريقة (:هـ1391تبن حسني األردنينِّ) حممد ابقر :البالكي •
 ، د. ت.املال حممد البداقي: تعليق: د. خالد رفع  الفقه، بـريوت، لبنان 

دراسة وحتقيق وتعليق: ، حقيقة البشر (:هـ1391تبن حسني األردنينِّ) حممد ابقر :البالكي •
هـ= 1441 ،2ط ،بـريوت، لبنان  دار القماطي للطباعة والنشر، ،د. مسعود حممد على

 .م2019
ولدى الباحث نسخةك ، املخطوطة رسالة تركيب  م ْغز  س ْر »تركيب  الدماغ«، حممد ابقرالبالكي،  •

 منها.
 .)السرية اللاتية( وطوطة  زندطى نام حممد ابقر،    ،البالكي •
التفتـازاين، مسـعود بـن عمـر    ولدى الباحث نسخةك منهـا. ،، اجملموعة الثانية من خمطوطاتهالبالكي •

 .م1997، 1، مطبعة الباقري، دار الكردستان، إيران،  طشرح العقائد النسفيَّةبن عبدهللا: 
شرح املقاصد يف : هـ(791: )ت الشافعيبن عبدهللا سعد الدين مسعود بن عمر ، التفتازاين •

 م.1981هـ =  1401، دار املعار  النعمانية، ابكستان،  علم الكالم

 .م1961=ه1381  ،، بمدادالتمدن ، مطبعة  الربزجني  الشيم معروف النود ياخلال، حممد،   •
از )سس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن ، الله  • سري أعالم : هـ(748: تعثمان بن قَاهض

 .م2006=  هـ1427،  القاهرة  -دار احلديث،  النبال 
،مطبعة 1ط  ،الُعرفا ، العلما ، األداب ، الُشعرا  -كردال أتريم مشا ري ،ابابمردو الروحاين،  •

 .اهلجرية الشمسية  1366لناشر سرو ،  ا،  ثنطن  
،  طبقــات الشــافعية الكــرب ـهـ(  771اتد الــدين عبـد الوهــاب بـن تقــي الـدين )املتــو :    ،السـبكي •

،  ر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع هجَـــ ،  ق: د. حممـــود حممـــد الطنـــاحي د. عبـــد الفتـــاح حممـــد احللـــويـــ قحت
 .هـ1413، 2ط

حاشية على شرح هـ( 1250حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي )املتو : ، العطار •
 .بدون طبعة وبدون اتريخ،  دار الكتب العلمية  ،حمللي على مجع اجلوامعاجلالل ا

)حياُة عامل   مامؤستا مال باقر باكىى اجلناحنيذي ذيانى عاملىالفنَّائي عبدهللا مصطفي صا ،  •
 .15« )املنهج(، العدد  ثةِة ة واجلناحني اأُلستاذ املال حممدابقر البالكي(، ُملة »ذي  

 .1، طإنتشارات كردستان، سنندد جامع الفوائد،عار  حممدابقر،   ،املدرسي •
الشيخ حممد علي  : بنشره، عىَن علما ا يف خدمة العلم والدين  ،عبدالكرمي حممد  املدرِِّس،   •

 .م1983=ه1403،  1القردادي، داراحلرية للطباعة، بمداد، ط
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كتابفروشـى دريقـي،    :ناشـرال،  أتريم مــردو   وأ  أتريم الكرد وكردستات وتوابعها  ،  هللاُة  آيـ مردو ،  •
 .2، إيران، طسنندد

اجلــامع الصــحيس املســمى صــحيس    ،  مســلم بــن احلجــاد بــن مســلم القشــريي  ،النيســابوري •
 . د.ت.بريوت ،وتدار اجليل بري ، مسلم

 
 

 
 

 
 


