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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
(024) 

 الملخص
ّ  مالال  امل أن  ص تلخ   ّ  ريالة واملع فاناله معسالم  مالال  الكلليال ، ، وجالواا  وعالدما ،وال هالوزيالة لاليا العطال ، ن

ّ  ومالالا لالاليا مالالال    العلالالم والهالالر املروالال ، وقالالد يلالالون عالالن تعصالالسبب إ  آخالالر مالالا سالالب ، وال  ،فلالالةريالالة ال املع
 بمالوها اإلصابة والالإصابة سواء أقلنا بأن املراا إصابة الواق  النفا أمري أم إصابة الواق  بنظره

 مها، لعدم الدليل ال لالستحالةليس المدار اإلصابة وعد
مدارية اإلصابة والالإصابة للكللي  )أي بأن يلون مللفا  بإصابة الواق ( وللمنّزيالة  أن   :خسووجه األ

واملعّريالالة )أي بالالأن يلالالون مسالالكقعا  للععالالاب لالالو أصالالاب فخالالال  ومعالالّورا  لالالو ه يصالال ( وإن ه يلالالزم منهالالا 
إناطالة الععوبالة بالأمر مالس معالدور إن أعكملنالا املالدار  اسكلزامإشلال  حمّور االسكقالة الثبوتية؛ ملا أجبنا به عن

اإلصالالالابة أمالالالر انكزاعالالالي  فالالالإن  ال اليالالالر عليالالاله، بالالالر ةالالالاهر األالالالالة خالفالالاله ممالالالا يف عالالالاه اإلتبالالالا   النهالالالاإلصالالالابة، ل
ن وصر إليها عمل الطالر  املمهالدة  الا انكزعالت منهالا عنالوان فإوالظاهر أن األحلام تعلعت بالعناوين الواقعية 

األوامر وافة قد تعلعت بنفا  أن  أال ترى  ؛ابعةإلصابة واملطابعة للواق  وإال انكزع عنوان الالإصابة والالمطا
اْعَلُمهوا َأنَّ اللَّهَه ُحْحيِهْل اأْلَْرَب بَهْعهَد ( 91)سالورة حممالد: اةيالة  فَاْعَلْم َأنَُّه اَل ِإلََٰهَه ِإالَّ اللَّههُ العناوين وال
َحههْدْنِيْل  :عالالن صالالفوان عالالن أع اليسالال  قالالال: قلالالت الع عبالالد اهلل و ( 91: اةيالالة )سالالورة احلديالالد َمْوتَِههها

ِفهيَر ِفهْل َشهْلْ  ٌْ َهها َواَل َحَسهُأ َأَحهدان ِمهَن اليَّهاِق تَه ْساَلِم الَِّتْل بُيِهَْل َعَليهْ َهها الَّتِهْل َمهْن ََّفَّهَر  َعْن َدَعاِئِم اإْلِ ٍء ِميهْ
َها ُكِتَب َعَليْ  َعْن َمْعرَِفِة َشْلْ  َبْل ِمْيُه َعَمُلُه َوَمْن َعَرفَهَها َوَعِمَل ِبَها َصَلَح ِدحُيُه َوَُِّبَل ِمْيُه ٍء ِميهْ ٌْ ِه َذنْهُبُه َوَلْم حُه

حَمهانُ  َعَمُلُه َوَلْم ُحِضرَّ ِبِه َما ِفيِه ِبَجْهِل َشْلْ  ٌَهاَل َشهَهاَدُ  َأْن اَل ِإلَهَه ِإالَّ اللَّهُه َواإْلِ  ٍء ِمَن اأْلُُموِر َجِهَلُه ََّاَل فَه
َّْهَراُر ِبَما َجاَء ِبِه ِمْن ِعْيهِد اللَّهِه نُهمَّ ََّهاَل الاََّكهاُ  َواْلَواَلحَهةُ  ِبَرُسوِل اللَِّه  َواأْلَْرُب اَل َتْفهُلُح ِإالَّ  ...َواإْلِ

هوُن ِإلَهَ َههَ ا  ُُ ُسهَ  َههَ ا بِِإَماٍم َوَمْن َماَت َواَل حَهْعِرُف ِإَماَمُه َماَت ِميَتةن َجاِهِليَّةن َوَأْحَوُج َمها َت ْْ ْْ نَه ِإَذا بَهَلغَه
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نْهَيا َْ ِمههَن الهد  ٌََمْعه ههِه َوانْه ٌِ ِِ ِإلَهَ َحْل هاَن َوَأَشهاَر بِيَههِد َُ فالالاألمر منصال  علالى العلالالم )اعلالم( ال علالالى  (9)...اْلَم
َها َعْن َمْعرَِفِة َشْلْ )  يف معرفكال(( وأص))اص  الواق ( أو اي ال على اإلصابة  اإلصالابة يف ( ال عالن )ٍء ِميهْ

ببب( ال َواَل حَهْعههِرُف ِإَماَمهههُ ( ال )مالالن أصالالاب يف معرفكهالالا( و)َوَمههْن َعَرفَهَههها َوَعِمههَل ِبَهههاة شالاليء منهالالا( و)معرفالال
( فاهنما وإن تطابعا للن املدار على املعرفة واحللالم منصال  عليهالا ال إمامه )ومن ما  وه يص  يف معرفة

 على اإلصابةب
ة )وهالالالو ووهنالالالا مالالالس معالالالدورة للالالالون بعالالال  انالالاله: ال يوجالالالد إشالالاللال ععلالالالي يف األمالالالر باإلصالالالاب والحاصهههل:

بر اإلشلال إتبايت وانه ال الير عليه بر الظواهر على مسه،  (نهاملعدما  مس اخكيارية، إذ سب  الواب ع
مالن معالّورا  وانكالزع والان اإلصالابة، وإال  من معرفكه وانكزعت عليه وان منّزا    املللَّ  احل  وعليه: فإن عرف

 صابةبعدم اإلبأسبابه عدم معرفكه 
 :مهاتضح ذل( فنعول: ليا املعياس يف املعّرية واملنّزية ويف الكللي  وعد إذا
ال ،العط ، فانه معسم للعلم والهالر املروال  -9  ّ ّ  واملن ر العطال  املخالال  للواقال  ز العلالم ال العطال ، واملعال

 إذا وان عن قصور فالهر هو املعّر سواء أوان يف ضمن العط  أم مسهب
يف زمالالن انفكالالا   (2)حالالى ،ّارأجلالالى الطالالر  للنالاله ال ينقصالالر بالاله الكنّيالالز وبعدمالاله اإلعالالوال العلالالم فانالاله  -2

أجالالالازوا الرجالالالوع إ  الفعهالالاء، بالالالر أمالالالروا بالالاله، وهالالالم يف  واألئمالالالة  بالالاب العلالالالم، وقالالالد سالالالب  ان الرسالالول 
 وحرج من الرجوع إليهمب رعسعدم حصول بر رمم  عرضهم رمم إملان الوصول إليهم 

 ام احلّة وان احتدا مصداقا بوال ال فلة، بر عدم قي -3
 وال اإلصابة والالإصابة، وما سب ب -4

 المدار فْل التُليف والتيجا واإلع ار المرق العٌالئية
عالّار، والطالر  يف اإلدار املالوعالدمها  ،ّيالزبر املعياس الطر  الععالئية فاهنا املدار يف الكلليال  والكن -5

 الفروع، فكممر إضافة إ  العلم وما باله لصالر والالكواتر، الععالئية يف أصول الدين هي الطر  الععالئية يف
 المرائط وما مضى برهانه، والظن املعكمل عن اجكهاا وما سيأيت بيانهب ام   ج ليد  عن تعالزم 

                                                           

 ب91ص 23، وحبار األنوار: ج424حممد بن عمر اللمي، رجال اللمي، مؤسسة النمر يف جامعة ممهد، ص (9)
 مكعل  بال)ال ينقصر(ب (2)
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اننالالا مللفالالون باملعرفالالة عالالمل الطالالر  الععالئيالالة، سالالواء أحصالالر منهالالا الالالزم أم ال، سالالواء أصالالابت  والحاصههل:
فانالاله إن مفالالر عالالن تعصالالس   نالالت تعليالالدا  أم ال، وسالالواء امفالالر املللالال  عالالن الواقالال  أم الواأأم ال، سالالواء الواقالال  

 وان مللفا  وإن مفر عن قصور ارتفعت مرتبة الكنّز خاصةب
 غير المفيب َّد ال حُون آنمان  الٌوانين:

ان صالاح  العالوانني خالال  املمالهور الالّين قالالوا بالأن مالس املصالي  يف الععليالا  آا، وارتالأى اناله قالد  نم
مجهور العلماء من أن  املصي  يف الععلي ا  واحد ومسه خمطئ آا، وما ه إلييلون قاصرا  قال: )وما ذه  

الالا سالالل مناه يف الكهالالدين اللالالاملني املنكبهالالني لفال الالة ال مطلالال  امللل فالالني،   سالاليّي ء فيمالالا بعالالد، فلالالو سالالل مناه، فإن 
وما سنبي نه إن شاء الل ه تعا (
 ب(9)

 -وقالالو م: مالالالس خمطالالالئ، صالالالقيح، ج -بصالالالحب  ان قالالالو م املصالالالي  يف الععليالالا  واحالالالد، -واحلاصالالر: أ
آمثالالا  مطلعالالا  فإنالالا نسالاللمه يف الكهالالدين اللالالاملني املكنبهالالني  نعالالم لالالو سالالل منا وونالاله ،قالالو م: انالاله آا، خطالالأ للالالن  

 بلفالة فاهنم الّين ال يوجد فيهم قاصر
يف وجالالوا الص الالان   (2)بالالّل(ا ذهالال  صالالاح  العالالوانني إ  الكفصالالير بعولالاله: )نعالالم، لالالو فص الالر أحالالد وقالالال 

 يف الملة، أو ذل( م  وحدته، أو ذل( م  أصر النبو ة، أو ذل( م  أصر املعاا، ه يلالن بعيالدا ، إذ مثال
ّوورا  مم الالا دلالالن فيالاله اعالالوى لالالزوم إصالالابة احلالال   الالالن فا األمالالري ، أم الالا مثالالر  الالر اه تعالالا ،  الظ الالاهر أن  أال الالة املالال

 ب(3)ومس ذل( فال( وعيني ة الص فا ، وحدوث العاه، ونفي الععول، وويفي ا  املعاا،
 أصول الدحن علَ نوعين: بدحهْل وما فيه نوع غموب

 اصول الدين على نوعني: وبعبار  أخرى:
وذلال( وأصالر وجالوا الصالان   ،ضالو ما هو بديهي، فطالري، وجالدا ، يسالكعر باله الععالر بو  األول:اليوع 

ألن ذلالال(  وال االسالالكناا إ  الملهالالان ، بالالر ال حاجالالة لالسالالكدالل)لبداهالالة اننالالا ه ألالال  أنفسالالنا وإال لالالزم الالالدور
االحكياج واإلملالانبب إ،، ووأصالر احلدوث و وال خلعنا آباؤنا فاهنم مثلنا يف  نلم  لإلنسان بالوجدان،م

وأصر النبوة )ال خصوصياهتا ولونه معصوما  ووون هّا نبيا  اون ذا ببب إ،( وأصر املعاا  كه تعا وحداني
                                                           

 ب353ص 4املسزا أبو العاسم العم ي، العوانني احمللمة يف األصول، إحياء اللك  اإلسالمية ال قم، ج (9)
 أن مس املصي  آاب (2)
 ب354ص 4املسزا أبو العاسم العم ي، العوانني احمللمة يف األصول، إحياء اللك  اإلسالمية ال قم، ج (3)
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 )ال وونه جسمانيا  مثال (ب
ن وان لنالا أالالة قطعيالة علياله، للالن اللالالم هالو اناله لاليا والر ما فيه نوع مموض وخفاء وإ اليوع الثانْل:

وله يد ال واأليدي،  (9)واألجسامأحد ممن يدروه فعد حتصر له شبهة فيعكعد مثال  بأن اهلل تعا  جسم ال  
اإلنسالالان بالالاملو   أو حتصالالر لالاله شالالبهة فينلالالر املعالالاا السالالما  إذ يكالالوهم أن ،ثالالالنظالالس مالالا يعالالال عالالن عالالاه امل

أو ينلالالر حالالدوث العالالاه إذ حتالالدث لالاله شالالبهة فالالسى  ،ى  والالمل   ،اسالالكقالة إعالالااة املعالالدومهم ويكالالو  ،صالال رى   ،ينعالالدم
اوام الفي  ولزومه لّاته تعا ، فان الملهان وإن الَّ على بطالن ذل( وله وهو مما يفيد العط  للن والم 

ر  متاميالة األالالة العوانني هو أن املنلر ليا ملابرا  بالضرورة وال معصرا  بالضرورة بر قد يلون قاصرا  ال يالد
 له من مساع األالة وحى الكدبر فيهاب العط أو متنعه شبهاته عن اإلذعان واالعكعاا أو من حصول 

قالالد نصالال  تعالالا  اهلل  وأن  فالالان العسالالم األول هالالو الالالّي صالال  فيالاله إصالالابة احلالال  الالالنفا األمالالري، وعليههه: 
صال  فياله إصالابة إنالا م الثالا  إذ الدلير اللامر الواصر للر أحد عليه، فاملنلر ليا بعاصالر، علالا العسال

 بال إصابة احل  النفا أمري احل  بنظره
يضالالالي  العالالالوانني انالالاله يلفالالالي يف العسالالالم الثالالالا  حتصالالالير الظالالالن عالالالن اجكهالالالاا وال صالالال  حتصالالالير العلالالالم  بهههل

 تكمة ومناقما  فانكظرب مه لاللو 
*  *  * 
ّ  ص لْخه - ّ  املالوالالا  اسمالا للكلليالال  واملن علالالى مالا ركالالاره منهالا، وأالالالة علالالى  م الاليال  قالالأو ريالالة، زيالة واملع

 إبطال مسهب
 وصلَ اهلل علَ محمد واله الماهرحن

 
ِ  اْلُمَهِج  :قال اإلمام علي بن احلسني  ْْ َلْو حَهْعَلُم اليَّاُق َما ِفْل طََلِب اْلِعْلِم َلمََلُبوُِ َوَلْو ِبَس

َْ َعِبيِدي ِإَلْلَّ اْلَجاِهُل اْلُمْسَتِخف  َوَخْوِب الل َجِج ِإنَّ اللََّه تَهَباَرَك َوتَهَعالََ َأْوَحَ إِ  ٌَ لََ َدانَِياَل َأنَّ َأْم
زُِم ِبَحْق َأْهِل اْلِعْلِم التَّاِرُك ِلاِلَِّْتَداِء ِبِهْم َوَأنَّ َأَحبَّ َعِبيِدي ِإَلْلَّ التٌَِّْل  المَّاِلُب ِللثهََّواِب  اْلَجاِحِل الالَّ

َماءِ ِلْلُعَلَماِء التَّاِبُأ ِلْلُحَلمَ  َُ ٌَاِبُل َعِن اْلُح  (ب35ص 9)اللايف: ج اِء اْل
                                                           

 ب، وللن لكاج إ  حتعي ونس  إ  ابن تيمية وان له تعا  جسم إ ي، صدر املكأ نيإ  وما نس   (9)
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