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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(433) 
نَشأ  بأه والأيق ي أوم بعأد سبق: )يف كل انشاء يوجد اعتباران: اعتبار سابق على اإلنش

ُ
اء واعتبار الحق له، أما الالحق له فهو: امل

اإلنشاء أبنفس الع الء على رأق، وليا ال ينعدم ابنعدام املنِشئ نظراً لوجودهم ولو على سأبيل البأدل، وقيأل ب يامأه ابلع أل الفعوأال أو 
 شبهه مما ال يتجاوز ِصرف اإلدعاء دون دليل.

 .(1)ان امل تِضي لإلنشاء إذ لواله ملا انش  فانه لوال انه اعتربه يف ُص ِع نفسه واجباً ملا انش  وجوبه(وأما السابق فهو: اليق ك
 ق القصد واالعتبار على اإلنشاء، ال يعقل يف هللا تعاىلب  إشكال: س  

ون ُكم  ْلل باْطوْل ْإال  ال َت  ُكلُو  )انه حىت لو سلم ذلك فانه ال جيرق يف ح ه تعاىل ويف مثأل اييأة مأورد الب أ  ال يقال:  ا أ م و ال ُكم  بو يو 
ت  أق االعتبأار السأابق علأى اإلنشأاء ألنأه فيأه ال أول بوال يع أل  ،أق هنأي صأادر منأه الهنأا إنشأا ه (أ ن  ت ُك ن  ِْتار ًة ع ون  ت ورا م ْمون ُكم  

 قائم يف ص ع النفس وال يع ل ذلك يف ح ه تعاىل.
 األج بة:

 ذلك بوجوه:ميكن ان جياب عن إذ يقال: 
 غامض، فليس لنا الت غل فيهتعاىل أمره  -1
ب مضأروبة علأى عأامل الغيأب والسأتائر مسأدلة دونأه، ولأيس جُ  ُ أعلمه، فال ينبغي اخلوض فيأه، فأان الأ ؤتَ ان ذلك مما مل نُ األول: 

كيفية فعله، ومنه إنشا ه، وليس لنا إىل ال ندرك إال اإلنية، واحلاصل ان الولوج يف ذلك ولوج يف   فاننالنا الب   عن املاهية والكيفية، 
وانه كيف يكون العلم عني  ابألشياءذلك سبيل، أال ترى ان علينا ان نيعن ابنه تعاىل عامل ولكن ليس لنا ان نب   عن كيفية علمه 

ليس ممكناً يف ح ه بل ذاته.. اخل؟ بل أال ترى ان العلم اما تصور أو تصديق وان التصور يعين ارتسام صورة الشيء لدى اليهن وهيا 
غلط إذ ، مع انه ل يف الكيفيةحضورق، توغو  اتعلينا اإلميان ابنه عامل دون الوغول يف كيفيته، بل حىت دعوى ان علمه تعاىل ابملخلوق

أأ ان فأأان مأأالك احلضأأورق )حضأأور املعلأأوم بياتأأه لأأدى  !ر ابحلضأأورق لكأأان حضأأور املخلوقأأات لديأأه عأأني ذاتأأهعلمأأه عأأني ذاتأأه فلأأو فسو
، إضأافة إىل مأا فصألناه يف السأابق مأن ان دعأوى ان احلضأور مأالك عأامل( وكيأف يكأون هأيا احلضأور )لأو كأان هأو علمأه( عأني ذاتأه؟ال

 العلم، ابطلة.
وان اإلنشأاء فينأا مسأبول ابلتصأور  ،مأا تصأديقإمأا تصأور و إ :واحلاصل: ان العلم فينا من سم إىل حصويل وحضورق واحلصويل منه

مثاًل من دون ان يتصوره قبل ذلك، كما ان اإلنشاء فينا مسأبول ابالعتبأار النفسأا ،   أو الوجوبَ  املشروِع امللكيةَ إذ ال يع ل ان ينشئ 
 يف ش ن علمه تعاىل. ،كما سبق، لكنه ال ميكن الكالم يف كال األمرين )سبق التصور وسبق االعتبار( كغريمها

م انه سابق على اجلعل واإلنشاء ذاته، لكنه فيه تعأاىل ممأا ال ينبغأي الب أ  وعليه: فان سبق اإلنشاء ابلتصور أو ابالعتبار وإن سلو 
 للمثبت ان يثبت وال للنايف ان ينفي ليشكل علينا به. فت مل.عنه سلباً أو إجياابً فانه حب  عن الكيفية فال 

 عليهم السالمتص ير ذلك يف العقل الفّعال أو الل ح أو املعص مني  -2
ِفعلأه أبمأر هللا تعأاىل، وكونأه هأو وا إىل تصأوير ذلأك كلأه يف )الع أل الفعوأال( وان اإلنشأاء التشأريعي سلومنا، لكأن بعضأاً ذهبأالثاين: 

 ، غري ضار فانه خملول وكل خملول فهو حمل لل وادث.. اخلأو تصور   مسبوقاً ابعتبار  
ا ملك، وليس لنا طريق ذلك إال ابهنم بعضوقد ذهب بعض إىل ان لوح احملو واإلثبات مث اللوح احملفوظ هو حمل ذلك كله، وقال 

 الرواايت.
وأهل بيته املعصومني )عليهم السالم( هم حمل ذلك كله، مستدلني  صلى هللا عليه واله وسلموذهب بعض إىل ان الرسول األعظم 
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ن ا))أبمثأأال:  وواء  ْشوو و  ْشووي ْة اإْ  ف ووْاذ ا ش  ْعي ووةم ْلي  وو))و (1)((قُوُل بُون ووا أ و  ووُدُر ْموون  بُويُوو ْتُكم  ُط ْإل ووي ُكم  و  بْ ْإر اد ُة الوور ِّّْ يف م ق وواْديْر أُُموو رْْه تو ه   (2)((ت ص 
ف بأه ممأا ال يوصأف بأه إال املخلأول ألهنأا متغأريات وحأوادث ويسأت يل إتصأاف صِ ومبثل رواية الكايف يف غضب هللا تعاىل وسائر ما وُ 

ىل  أ ع ظ وُم و أ ع و و و أ ج ولو و أ م ن وُع ْمون  أ ن  ْإن  اإ   تو ع وا))عأن للمهأم لأه ف أال:  الكأايف الشأريف، وكأيلك يف روايأة الواجب ال دمي ابحلأادث
يو ت ُه ح ي ُث يو ُقو ُل:  يو تو ن ا و ال  ُه و و ال  ن ا ظُل ي  ْسْه ف ج ع ل  ظُل ي  َْين  ُم نُو ا)يُظ ل م  و ل ْكن ُه خ ل ط ن ا بْنو ف  ُ و ر ُسو لُُه و ال و وا و لْويوُكُم اإ  يو ع وْي األ  ِْي وة   (ْإَّن 

 : ْضعم ُخ ر   (3)((ُثُ  ذ ك ر  ْمثو ل هُ  (و ما ظ ل ُي ان و لْكن  كانُ ا أ نو ُفس ُهم  ي ظ ْلُي ن  )ْمن ا، ُثُ  ق ال  يف م   
مأأدى صأأ ة هأأيا املبأأ  أو ذاك أو مأأدى داللأأة الأأرواايت عليأأه وعدمأأه، بأأل يف أصأأل ان هأأيا مبأأ  ذهبأأت إليأأه  عأأنولأأيس الكأأالم 

، صألى هللا عليأه والأه وسألمات من الفالسفة أو املتكلمني، فعلى املب  الثال : فأان ال أرآن الكأرمي، كأالم هللا املنأىل علأى الرسأول مجاع
ن ُكم  ْلل باْطْل ْإال  أ ن  ت ُك ن  ِْتار ًة ع ن  ت ورا م ْمون ُكم  )وقوله  يف مرحلتأه السأاب ة علأى النأىول عليأه  ال نب أ  عنأه (ال َت  ُكُل ا أ م  ال ُكم  بو يو 

 صألى هللا عليأه والأه وسألمعلى النيب ويهبط به من هللا  وحياً حيمله جربئيلابعتباره  عن مرحلته بعد النىول عليه، أق ال نب   عنهبل 
)بعد ان نأىل عليأه ابلأوحي الأيق ال نعلأم كيفيتأه(  صلى هللا عليه واله وسلمصدوره منه بعد بل نب   عنه  ،وكيفيته الننا جنهل كيفيته

 اخل فت مل.وانه إنشاء صادر منه وكل إنشاء فهو مسبول بتصور واعتبار .. 
 كَا، فينشؤه  اعتبارْ  وحسن   انه يرى املصلحة   -3

انه ال حاجة ليلك كله، بل األمر أهون من ذلأك بت ريأر انأه تعأاىل يعلأم ويأرى )ومهأا ممأا وصأف تعأاىل بأه نفسأه لأيا صأ  الثالث: 
مأأثاًل( ويأأرى ان اعتبارمهأأا حسأأن  كأأيا )إجأأراء الصأأيغة  داسأأتعماله دون حأأرج( املصأأل ة يف إجيأأاب كأأيا ويف جعأأل املأأرأة زوجأأة للرجأأل عنأأ

ج )أق ينشئ الىوجية عند إجراء الصيغة(، فاالعتبار السابق ليس قائماً به الست الته بل هو مما يرآه  فيوجب )أق ينش  الوجوب( ويىووِ 
ال )بأأة سأأاب ة علأأى تعلأأق هنأأي مولأأوق تعلأأق بأأأ)الباطل( الأأيق رآه ابطأأاًل يف رت (ال َت  ُكلُوو ا) :كمأأا يأأرى سأأائر األمأأور، ويف اييأأة الشأأريفة

 به. فت مل (َت  ُكُل ا
 متعلق به (ال َت  ُكُل ا)ان الباطل شأين، و -4
 ،فعلأي (ال َت  ُكلُو ا)شأ   و (ْلل باْطلْ )انه ال حاجة إىل ذلك كله يف دفع شبهة الدور؛ إذ يكفي التغاير ابلفعلية والش نية فأالرابع: 

 ف د تعلق النهي ال ابلباطل الفعلي ليلىم الدور بل ابلباطل الش  . أق ما هو ابطل ش انً واقتضاًء ال أتكلوه
 (ْلل باْطولْ )وفيه: انه وإن كان ال حميور فيه ذااتً لكنه خالف لاهر اللفظ؛ نظراً لظهور عنأاوين املوضأوعات، كغريهأا، يف الفعليأة فأأ

 لاهره الباطل الفعلي ال الش  .
 فهأأو املتعل أأق وانأأه الظأأاهر فأأان الظأأاهر ان )الباطأأل( إشأأارة ألمأأر تكأأويين أو وضأأعي (4)لوجأأوهبثأأا  ا مندفعأأة  واحلأأق: ان شأأبهة الأأدور 

املفسأدة فيأه، حمأرم  دمنش  حلكم تكليفي، أق ما هو ابطل، بعدم استجماعه لألجىاء والشرائط أو بعأدم نفأوذه أو بوجأو  (ال َت  ُكُل ا)و
 )ال أتكلوه(.عليكم فأ

 اطل الشرعيج اِّ ل وم حتصيل احلاصل من الب
بأه فأان اجلأواب عنأه بعينأه هأو اجلأواب عأن  (ال َت  ُكلُو ا)واما إشكال لأىوم صصأيل احلاصأل مأن إرادة )الباطأل الشأرعي( وتعلأق النهأي يف 

له الطاهرين .(5)إطالة كالم فالحظشبهة الدور، بوجوهه العديدة ساب اً، حيو ال ية ابل ية فال حاجة إىل   وصلى هللا على حميد ُو
ُتُه أ ف ض ل  ثو   ا)): صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال  أ ل ِْت أ ع ط يو  : م ن  ُشْغل ه ْقر اء ْة ال ُقر ُْن ع ن  ُدع اِْي و م س    ((ِّْ الش اْكرْين  ق ال  اإ ُ تو ب ار ك  و تو ع اىل 
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 .246الشيخ الطوسي، الغيبة، مؤسسة املعارف اإلسالمية أ قم: ص  (1)
 .577ص 4ث ة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية أ طهران: ج (2)

 .146ص 1ث ة اإلسالم الكليين، الكايف: دار الكتب اإلسالمية أ طهران: ج (3)
 وإن ص  أوهلا أيضاً، ورمبا اثلثها. (4)
حلرمأة بأه، لأيس صصأياًل لل اصأل بوضأوح، وكأيا لأو كأان مأن اإلنشأاء بعأد االعتبأار فانه لو كان املراد ابلباطل غري مسأتجمع األجأىاء والشأرائط مأثاًل، فتعلأق ا (5)

 )وهو الوجه الثال ( كما أوض ناه.. وهكيا.


