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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
(361) 

الييوار ة يف وةييوب املعرويية أو حر يية  واييياو وسييائر األ لييةاآلييياو والر  وأن  وإ ييا خارةييية  ةيييقالقضييية إ ييا حقي أن  سببب  
إضاوة إىل أقيوال الفقهيا ،  ين أن سيدرى عليى ضيو  هينا التصيني  املنطقيي للقضيايا، ولنيننر لينل   ين  في   التقليد،

نوهنيا   حتدييدالي   ين الي  سياقها هينا الطير  أو كال نيدلي  عليى  يدعا  و  األ لية األقيوال وبعي   وطن البحث بعي 
 وإال وال. (1)؛ وإن نا ت  ن قبي  األوىل صح االستدالل هبالقضية احلقيقية أو اخلارةيةر ة بنحو اوا

 ة وانتهى إلى الخارجيةبدأ بالحقيقي الشيخ 
القضييايا، ويكفيي نييالم ال يييمل يف املقييام، حيييث إن املته ي   ييد أ ييه مجييل يف نال ييه بيني نييال النييوعني  يين  أمببا األاببوال
الني  ن ويه النظر لتحصي  االعتقا ، والكالم ويه يقل سيارة بالنسيبة إىل القيا ر  قال: )وأ ا القسم األول ولكن طولياً،

ى حتصي  العلم وأخرى بالنسبة إىل العاةز، وهنا  قا ان: املقام األول: يف القا ر والكيالم يف ةيواع عمليه بيالظن يقيل عل
 يف  وضعني: األول: يف حكمه التكليفي، والثاين: يف حكمه الوضعي  ن حيث اإلميان وعد ه، ونقول:

العمي  بيالظن، ومين بين بنبيوة  بينيا حمميد صيلى  أ ا حكمه التكليفي، ويال ينبييي الته ي  يف عيدم ةيواع اقتصيار  عليى
اهلل عليه وآله أو بإ ا ة أحد  ن األئمة صلواو اهلل عليهم وال  وع له االقتصار، ويجن عليه ي  ل اليتفطن ذين  املسيهلة 

ق، أل ييه ييي عيييا ة النظيير، و يين علييى العلمييا  أ يير  بزيييا ة النظيير ليحصيي  لييه العلييم إن ف ايياووا عليييه الوقييو  يف خييال  احليي
حينئٍن يدخ  يف قسم العاةز عن حتصي  العلم باحلق، وإن بقا   على الظن باحلق أوىل  ين رةوعيه إىل ال ي  أو الظين 

 .(2)عن العلم له( بالباط ، وضالً 
 .اإلشارة إىل خمتار  بننر القضية احلقيقية )وال ينبيي...(  فقد بدأ
املخاطيين يف القضييية األوىل هييو املكليي   أن   :ارق..( والفييأخييرى )و يين علييى العلمييا . ةييييقبييننر قضييية حق ثببم ثى ببى

 كلييي إىل املإىل ايتهيييد أو أ رهييا يعيييو  هيي  واملخاطيين يف الثا يييية هييو ايتهيييد وسيييهن البحيييث عييين أن القضييايا اخلارةيييية 
 يه املرةيل يف اي أايتهيد هيو وال ش  أن املرةيل ويهيا  ةييق، وأ ا احلق؟التفصي ال بد  ن القول ب أو إىل العر  أو  فسه

 .مث إقا ة األ لة عليهاأو ال  ةييقحتديد نوهنا حق
  ،وييان كليي   بييت علييى س ييخي   وضييوعي إن ف ايياووا...(بييننر القضييية اخلارةييية إك اسييتدرل بييي)  ثببم ثث ببث

 .نحال هنا املكل  أو كال، وهي قضية خارةية ب  شخصية
                                                           

 سائر املكلفني.على  (1)
 .596ص 1ال يمل  رسضى األ صاري، ورائد األصول، جممل الفكر اإلسال ي ي قم: ج (2)
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المحسن وغيره ال يتكثَّم حقيقية أو خارجية؟ 
 يا روا  الصيدوق بإسينا   يف التوحييد عين حمميد بين  ومنها  ا كنر  يف النور الساطل قال: )الرابل ع ر:وأما األدلة: 
ََ َعبْن َبَاكِبَ   اَبَرْأُت ِفي ِكَتاِب َعِثيِّ ْبِن ِهاَلٍل َعِن الرَُّجِل يَبْعِىي أَبَا اْلَحَسبِن عيسى قال:  ُُ ُرِو أَنبَُّهبْم نَبَهبْوا  أَنَّب

يِن، فَبَتَأوََّل َمَوالِيَ  اْلُمَتَكثِّمُ  ُِ َعِن اْلَكاَلِم ِفي الدِّ ُُ ِإنََّما نَبَهى َمْن اَل ُيْحِسُن َأْن يَببَتَكثََّم ِفيب فََأمَّبا َمبْن ُيْحِسبُن َأْن  ،وَن بِأَنَّ
ََلِببَ  َكَمببا ََببَأوَُّلوا َأْم اَل؟ َفَكتَببَ   ُُ، فَبَهببْل  َهبب ُُ يَبببَتَكثََّم فَبثَببْم يَبىبْ ُِ، فَببُِنَّ ِإْثَمبب ببُر اْلُمْحِسببِن اَل يَبببَتَكثَّْم ِفيبب : اْلُمْحِسببُن َوَغيبْ

ُِ أَ  ِعب ِْ ُِ َواَل ََبَتَكثَُّمببوا ِفببي  بصير: أيب عيين بإسينا   الكيايف يف  ييا الروايية هين  و ظيير (1)ْكبَببُر ِمببْن نَب َََكثَُّمببوا ِفبي َخْثببِ  الثَّب
ُُ ِإالَّ َََحيُّرا   َُ  ِإنَّ  : الل يه عبيد أبو قال: قال خالد بن سليمان وعن (2)الثَُِّ فَُِنَّ اْلَكاَلَم ِفي الثَُِّ اَل يَبْزَداُد َصاِحَب  الثَّب

ََا  اْلُمْىَتهى رَبِّ َ   ِإلى َوَأنَّ  يَبُقولُ  َوَجلَّ  َعزَّ   (3)فََأْمِسُكوا الثَُِّ  ِإَلى اْلَكاَلمُ  انْبتَبَهى فَُِ
 واةبيياً  عليهييا االسييتدالل و النظيير نييان ولييو االعتقا ييية األ ييور علييى االسييتدالل عيين النهييي الرواييياو، هيين  بيياهر وييإن
 الروايية هبين  املتكلميني عليى الطعين العيا لي احلير ال ييمل عين وحكيي كلي .  ينهم أحيد ني  ليعير  ويها التكلم ألوةن
 .(4)(الصدوق رواية أعت

البحييث يف الروايييية األوىل أهنييا بنحييو احلقيقيييية أو اخلارةييية... وسفصيييله أن سيييناذم: )قييد روى أصييحابنا عييين  ويجببَر
اهرها أهنيا قضيية حقيقيية وأن الكيالم  نهيي عنيه بقيول  طليق،  يا آبائ  عليهم السالم أهنم هنوا عن الكالم يف الدين( ب

هيي لناوهيا إ يا إىل أن ههنيا قضييتني حقيقيتيني: لأو  م كلي  بليهيعنيد ا  املتكلمينيهو نليي طبيعيي ولعا ية املكلفيني، لكين 
كلي  يف ون خاطين هبيا أشيخاص خاصياملو أو إىل أن النهيي نيان قضيية خارةيية  ،سينهملن ال حيسن الكالم واأل ر ملين حي

 ....فَبَتَأوََّل َمَوالِيَ  اْلُمَتَكثُِّمونَ  :والحظ قوذم الكالم،الز ن وهم  ن ال حيسنون 
ُُ إك نتيين  ةييييق ييا بيياهر  أ ييه قضييية حق مث أةيياب اإل ييام  ُِ، فَببُِنَّ ِإْثَمبب ببُر اْلُمْحِسببِن اَل يَبببَتَكثَّْم ِفيبب اْلُمْحِسببُن َوَغيبْ
 ُِ ِعبب ِْ ُع ِلثىَّبباِ  َوِإْثُمُهَمببا َيْسببأَُلوَنَ  َعببِن اْلَخْمببِر َواْلَمْيِسببِر اُببْل ِفيِهَمببا ِإثْببمن َكِبيببرن َوَمىَببافِ  ظيير اخلميير وامليسيير  َأْكبَببُر ِمببْن نَب
ِعِهَمببا ِْ د  ني ييي  ارةييية، ولكيين قييد اخلقضييية علييى  ييو ال اأهنيي ييا يثبييت االسييتدالل بالرواييية  وسيييهن ااييواب عيين َأْكبَبببُر ِمببن نبَّ

 .قضية حقيقية برواية الكايف و ظائرها مما  ضى اوهنن
ُِ َواَل ََبَتَكثَُّمبب: قولييه وأ ييا ُُ ِإالَّ َََحيُّببرا  َََكثَُّمببوا ِفببي َخْثببِ  الثَّبب ُِ اَل يَبببْزَداُد َصبباِحَب ُِ فَببُِنَّ اْلَكبباَلَم ِفببي الثَّبب  (5)وا ِفببي الثَّبب

 ب اهدين:ويمكن سوضيحه 
                                                           

 .456قم، ص –ال يمل الصدوق، التوحيد،  نسسة الن ر اإلسال ي  (1)
 .62ص 1ثقة اإلسالم الكليت، الكايف،  ار الكتن اإلسال ية ي طهران، ج (2)
 املصدر. (3)
 .114-113ص 2ج،  طبعة اآل اب ي جن  األشر ، النور الساطل يف الفقه الناولال يمل علي ناش  اليطا ،  (4)
 .62ص 1، الكايف،  ار الكتن اإلسال ية ي طهران، جثقة اإلسالم الكليت (5)
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 ربط القديم بالحادثكيِية 
بعضييهم بقييدم العيياف نييي ال يقييل يف  وقييولبعيي  الفالسييفة  يين يييث نيفييية ربييد القييد  باحلييا  ،  طرحييه ييا األول: 

العياف قيد  واهلل سعياىل  حييث كهين إىل أنروج التخصصيي عنيه بياخل ،(1)باحليا  ربيد القيد    عضلة عدم سعقله لكيفية
بني قد  وقد  ال بني قد  وحا  ، وقد أوقعه التفكير يف اهلل ونيفيية صيدور األوعيال  نيه يف حمينور إمنا هو قد  والربد 

عيد وابنيه وحفييد ... رأى بداهة جتد  الكائناو نه   واليوم واليد و ان بعضهم وحيث  ،فالعا مد  ق  بداهة بطالن  ،شدأ
  بقاعيدة )املتفرقياو يف وعيا  اليز ن جمتمعيياو ختل يعين خميرج لكيفيية ربيد هين  اازئيياو بالقيد ، وهنيال  ين  ث  ي  ياخل، 

  ب يرطية ختل يوهنيال  ين  ،د العق  األول  نه سعاىل وهو قي غربعدم صدور بالقول   ل  ( وهنال  ن ختالدهر يف وعا 
 ين خطيه البحيث عين كلي   أنأشد  ين سيابقه،  يل أن اايا ل هيو   نور غر كل ، ون   نها حماملتقدم للمتهخر... إىل 

بالطروني وحييث نيان أحيد)ا )وهيو قائم أصله وكل  ألن نيفية ربد القد  باحلا   مما ال يعق  أن  ص  إليه إك الربد 
ي الوةييو ( وييإن نيفييية ربطييه بنييا ممييا ال أاإل ييية اهلل سعيياىل( جمهييواًل  طلقيياً لنييا )أي جمهييول املاهييية والييناو، وإن نييان  علييوم 

حقيقيية اايين؟  إال إكا علمنييابنييا  ن  اا يي؛ أال سييرى أن  يين اليلييد البحييث عيين نيفييية ربييد هبييا و تعقلهييايعقيي  لنييا أن  يييد 
َِِطند  عن غور الفطن عب  وكي  باهلل سعاىل الني ال يقاى يف  ُُ َغْوُص اْل روح عين علمنيا والي ن  اا ي ث   عدب  ب (2) اَل يَبَىاُل

ِيُتم مِّن اْلِعْثِم ِإالَّ َاِثيال  ووهمنا   (.55)سورة اإلسرا : اآلية  َوَيْسأَُلوَنَ  َعِن الرُّوِح ُاِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأَو
 اهلل َعالى حضوَر أو ال؟عثم 
، أ يا   يا يثيه أيضياً بعي  الفالسيفة والعرويا   ين أن عليم اهلل سعياىل  خلوقاسيه ليي  حصيولياً بي  هيو حضيوريالثاني: 

لييي  حميياًل سعيياىل واهلل ، احلصييوع عبييارة عيين ارسسييام صييورة ال ييي  يف اليينهن أو اليينف العلييم نو ييه لييي  حصييولياً ويي ن 
حضيييوري  عيييل أن علميييه باألشييييا  عبيييارة عييين حضيييور إكاً وهيييو  ،شيييي للحيييوا   وال ليييه  فييي  أو كهييين نيييي يرسسيييم وييييه 

 وير  عليه:باألشيا     يف نيفية علمه سعاىلدخ  س ، لكنهاألشيا  بنفسها لديه
إن علمييه سعيياىل عييني كاسييه وكييي  يعقيي  أن  يييد بكيفييية علمييه؟ بعبييارة أخييرى: نمييا ميتنييل أن  يييد بناسييه وأهنييا   أوال :

 ني  هي، ميتنل أن  يد بعلمه وأ ه ني  هو ألن علمه عني كاسه.
بقيدم ني  األشييا ، القيول ووةو هيا أو  هياخلققبي   باألشييا إن نون علمه حضورياً يسيتلزم القيول لهليه سعياىل  ثانيا :

حاصييلة حينيينال، وأن ال ف سكيين ألن الييوال ة  السيينة ييثاًل قبيي  هيين   1411إك يلييزم أن ال يكييون عامليياً بييوال ة عيييد عييام 
يكون عاملاً بهي شي  قب  وةو   أل ه قب  وةيو   عيدم حمي  وكيي  يعليم بيه اهلل سعياىل  يا ام علميه عبيارة عين حضيور 

 ؟ وةو اً  -ويلزم أن يكون  عدو اً  ني  ميكن أن حيضر املعدوم بنفسه قب  وةو  إك  لدى العاف؟  املعلوم بنفسه
                                                           

 قتضيى كاسيه وان صيدور   نيه قهيري وان  إك سصور بعضهم ان الصدور بنحيو الفيي  ويسيتحي  ختلفيه عنيه، وسصيور بعضيهم ان وعليه سعياىل (1)
 كاسه علة سا ة ألوعاله وكي  يتهخر  علوله ويتخل ؟

 .1هنج البالغة: اخلطبة  (2)
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 .؟هريف وعا  الد جمتمعاواملتفرقاو يف وعا  الز ن  ال يقال:
 .وصناعة القوة املتخيلة نالم شعري، ال  لي  عليه إال التخي    عوى بال  لي  ب  هو وعا  الدهر جمر  أوال : إَ يقال:
وهيو سنياق   اإلكعان به يستلزم االقرار بالتنياق  بيهن يكيون الال وةيو  يف وعيا  اليز ن  وةيو اً يف وعيا  اليدهر ثانيا :
م ل ييع  وهي   و ضييي : ،عيين اخلصوصيياو  رييداليدهر لييي  أ يراً  نحيياعاً عين وعييا  اليز ن بيي  هيو هييو بتجبيان وعييا   إن قيي 
ليزم عيدم علميه سعياىل باملتجيد او يف عنيه إ يه  نحياع وأ ا إن قي  ؟ يف وعا  الز ن باخلصوصياو وهي غر حاضرةسعاىل 

 .، هنا خل  إك الفرض ا ه حميد بك  شي  يف ن  بر الدهروعا  وعا  الز ن وأن علم بالثابتاو يف 
 سلمنا، لكنه ال يعلم هبا  ا هي يف وعا  الز ن، وتدبر. بعبارة أخرى:
 عن التقثيد بىحو القضية الحقيقيةالىهي 
لييو ةيياع التقليييد يف شيير  اإلسييالم لكييان ألنببا نقببول: حقيقييية بييي) ا تصيياراً مليين يييرى اهنييا مث أةيياب ]سييبق َتمببة: 

بإ كيان الكفييار إوحييام املسييلمني بيههنم نييي  يقلييدون، وال جمييال ألن يقيول املسييلمون حينئيين به ييا  قليد احلييق وأ ييتم سقلييدون 
قيول:  رةعيه إىل أن أ (2)[(1)الباط ، ألن ناًل  ن املقلدين يعتقد به ه على حق، واالختال  يف الواقل غير جميٍد يف الفيرق(

، إك ليو نيان النهيي عنيه  يا  وم   ين ،ييدهيو سقل يا النهي عن التقليد إمنا هو هنيي عنيه بنحيو القضيية احلقيقيية أي أن التقلييد 
، ليزم اوحيام املين ن ا يتج علييهم، إك  ين أولئي  الكفيار هو سقليد  ن الكفار آلبائهم و يا هيو سقلييد للباطي  وعليى الباطي 

ونييوين  ،قيي ت العييرمث مث ا ثب ييإك  ؛ رة،  صييايييه(قيي  سقليييد املبطيي ، حمتجيياً بييه علبح لييدى العيقيي)ل: قوليي  للكيياور أن يقييو 
بيزعم ا يه عليى باطي  نيي سير عت عين التقلييد  أ يت، إك  ين أيين  ليياًل  أول الكالم، وهيو اسيتدالل بامليدعى واعتبيار   بطالً 

  وللبحيث ق ويحسينا يأ يا ولعليي ، ويقيبح سقلييدل املبطي  أ يتلي  لعوالكيالم  ل  أو ، وإن نوين عليى باطي  ؟سقليد للباط 
 .صلة بإكن اهلل سعاىل

*          *          * 
  ا هو املقياى الني  عر  به ا سن يف الكالم  ن غر ؟سؤال َمريىي: 
  ا هو املائز بني إرةا  الرواية إىل قضيتني حقيقيتني، وإرةاعها إىل قضية خارةية؟ سؤال َخر:
عيين نييي  ال يكييون علييم اهلل سعيياىل باألشيييا  حصييولياً وال حضييورياً؟ ومييا هييو إكاً؟ وهيي  يصييح أن  صييفه  بحثببا :اكتبب  

 وصثى اهلل عثى محمد والُ الطاهرين  به ه ووق العلم احلصوع واحلضوري؟
َواْلِحْثَم َوالصَّْمَت، َوِلْثُمَتَكثِِّف َثاَلَث  يَا طَاِلَ  اْلِعْثِم ِإنَّ ِلْثَعاِلِم َثاَلَث َعاَلَماٍت: اْلِعْثمَ  :أ ر املن نني قال 

ُُ بِاْلَغَثَبِة، َويُظَاِهُر الظََّثَمةَ  ُُ بِاْلَمْعِصَيِة، َوَيْظِثُم َمْن ُدوَن  .(33ص 1)الكايف: ج َعاَلَماٍت: يُبَىازُِع َمْن فَبْوَا
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