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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل
يوم الدين ،وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.
()1
دروس يف أصول العقائد
()1
قال اهلل تعاىل :واهلل أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
صار َواألَفْئِ َدةَ ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن.
ون أ َُّمهاتِ ُك ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن َشْيئاً َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
َ ُ ََ ْ ْ ُ
الس ْم َع َواألَبْ َ
وقال اإلمام الرضا عليه السالم كما رواه يف الكايف الشريف...( :إن اخلالق ال يوصف إال مبا وصف به نفسه وأىن يوصف الذي تعجذ
احلذ ذواس أن تدركذ ذذه واألوهذ ذذام أن تنالذ ذذه واخلطذ ذراة أن ذ ذذده واألبصذ ذذار عذ ذذن اإلحاعذ ذذة بذ ذذه ،ذ ذذل عمذ ذذا وصذ ذذفه الواصذ ذذفون وتعذ ذذاىل عمذ ذذا ينعتذ ذذه
()2
الناعتون.)...
وروى الكليذذي عذذن حممذذد بذذن مسذذلم عذذن اإلمذذام البذذاقر عليذذه السذذالم يف قولذذه تعذذاىل (وإن إىل ربذذل املنتهذذى) ( :ذ ا انتهذذى الكذذالم إىل اهلل
()3
أمسكوا).
قبل أن نبدأ البحث يف مسائل أ علم من العلوم البذد أن نبحذث عذن املبذادئ التصذديقية والقواعذد العامذة التمهيديذة وعذن أصذول لذل
العلم ومبادئ استنباعه ،وسنشذ يمذا سذيأىل إىل بعذك تلذل املبذادئ واألصذول لعلذم العقائذد إاذارة يمذا سذو نفصذل احلذديث عذن بع ذها
اآلخر بشكل أوسع با ن اهلل تعاىل.
أصول وقواعد تمهيدية

األصل األول :علم العقائد علم مستقل خيتلف عن علم الكالم وعلم الفلسفة يف هاة عديذدة كاملوضذوو واملنهجيذة وا ذد وال ايذة
واألدواة املعر ية لكل علم من تلل العلوم ،وإن اارتك معهما يف هاة أخرى أي ا ،وسيأىل الكالم عن لل ب ن اهلل تعاىل.
األصل الثاني :إن منهجنا يف علم العقائد هو أن نبدأ باآليذاة والروايذاة الشذريفة معتمذدين االبذا علذى أمهذاة مصذادرنا املعرو ذة كذنه
البالاة والكايف الشريف مث مثل االحتجاج و ف العقول وا ها معتربينها دليال تارة ومنبّها تارة أخرى ،وسيت ح الفرق بينهما ومساحة كل
منهما الحقا ب ن اهلل تعاىل.
األصل الثالث :إن هنالل حقائق عبيعية مادية وأخرى ايبية متنوعة ،واحلقائق ال يبية على نوعني بع ها مندرج يف علم أصول العقائد
وبع ها أ نيب عنه ،وهيه احلقائق هي واقعياة خار ية ا مرهتنة يف و ودها وال يف صحتها بالعلم هبا وعدمه ،سواء علمنا هبا أم ال هنا
()4
حق وصدق على عكس ما يقوله بعك القائلني بالنسبية.
القوى والطرق التسعة لكشف الحقائق

األصل الرابع :إن هنالل قوى وأدواة ملعر ة تلل احلقائق واستكشا ها ،وهيه القوى هي:
 -1الفطرة.
 -2العقل.
( )1النحل.87 :
( )2الكايف :ج 1باب وامع التوحيد ح 3ص.137
( )3املصدر باب النهي عن الكالم يف الكيفية ح 2ص.22
( )4صلنا احلديث عن لل يف كتاب (نسبية النصوص واملعر ة ..املمكن واملمتنع) وكتاب (نقد ا رمنيوعيقا).
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 -3احلواس.
 -5 -4القوتان املتومهة واملتخيلة.
كما أن هنالل عرقا ووسائل أخرى للمعر ة وهي
 -6الوحي أو اإل ام.
 -8الكشف والشهود.
 -7التجربة واالستقراء ونظائرها.
وميكذذن أن نصذذطلح علذذى مذذا (صذذل هبذذا ب ذذ(العلم) وإن كذذان العلذذم بذذاملعة األعذذم هذذو مذذا (صذذل بأيذذة قذذوة أو عريذذق مذذن القذذوى أو الطذذرق
السابقة.
 -2إضا ة إىل ح ور املعلوم لدى العامل بنفسه – على نقاش وكالم(.)1
وقذذد أاذذارة اآليذذاة والروايذذاة إىل هذذيه القذذوى والطذذرق يف مذواعن اذذض كمذذا حذذدد بع ذذها قذذاالة ومسذذاحاة ومتعلقذذاة تلذذل القذذوى
والطرق.
ِ
ِ
ِ
ـار َواألَفْئِـ ـ َدةَ ل ََعلَّ ُك ـ ْـم
ـل لَ ُك ـ ُـم َّ
الس ـ ْـم َع َواألَبْص ـ َ
وتش ذ اآلي ذذة الكرمي ذذة َ واهللُ أَ ْخ ـ َـر َج ُك ْم م ـ ْـن بُطُ ــون أ َُّمه ــات ُك ْم ال تَـ ْعلَ ُم ــو َن َش ـ ْـيئاً َو َج َع ـ َ

تَ ْش ُك ُرو َن )2(إىل بعك تلل اآلالة والقوى وإىل بعك مساحاهتا ،كما سيأىل.

اإلمام الرضا  :الحواس عاجزة عن إدراكه ،واألوهام والخطرات كذلك.

األصل الخامس :ما أاار إليه اإلمام الرضا  يف ضمن كره للعديد من تلل القوى والطرق حيث نفذى أن تصذلح عرقذا ملعر ذة اهلل
تعاىل وإدراكه أو ح ّده أو االحاعة به ،إ يقول :
 -1وأَنَّــي يوصـ ُ ِ
ِ
س أَ ْن تُ ْد ِرَكــه )3(ذ ن قذذال احلذواس هذذو ا سوسذذاة مذذن املذواد وكيفياهتذذا ،واهلل تعذذاىل لذذيس مذذن
ْحـ َـوا ْ
ـف الَّــذْ تَـ ْعلـ ُـز ال َ
َ ُ َ
ا سوساة.

ـام أَ ْن تَـََالَـه ومذذن ا تمذل أن يذراد بذذالوهم هنذا -1 :القذوة املتومهذة الذذر تذدرك املعذا از ئيذذة ،كحذب هذيا وب ذذك اك-2 ،
َ  -2و ْاأل َْو َه ُ
اجملرد من املاة واملدة؟ هيا خلف!
القوة املتخيلة تلل الر تدرك الصور از ئية ،وكيف يتوهم أو يتخيل اإلنسانَّ ،
( -3واخلطراة أن ده) ولعل املراد باخلطراة ما خيطر بالبال كأنه وميك وما ينقدح يف اليهن د عة واحدة ،واخلاعر هذو ا ذا س أو
إاراقاة العقل أو إ اماته االبداعية وإن مل تكن ناائة من الطرق املنطقية التحليلة .وهو تعذاىل ال متنذاهي مذن كذل ازهذاة( )4كيذف ميكذن
ان (ده ايء.
صذل
( -4واألبصار عن اإلحاعة به) واملراد باألبصار البصائر كما سيأىل والبصائر تعذي العقذول ذال ميكذن للعقذل مهمذا حلّذل و ّذرد أو ّ
وك ّذون مذذن أاذذكال منطقيذذة ورّكذب مذذن مقذذدماة أو معذذا وصذذور أن (ذي بذذه تعذذاىل ألن االحاعذذة بالشذيء متوقفذذة علذذى حمدوديتذذه وانتهائذذه يف
وانب ،واهلل من ه عن لل.
وتلل كانت إاارة إمجالية ،أما التفصيل في الفصول القادمة ب ن اهلل تعاىل.
وصلي اهلل علي محمد وآله الطاهرين

( )1يرا ع كتاب (احلجة معانيها ومصاديقها) للمؤلف.
( )2النحل.87 :
( )3الكايف (ط – اإلسالمية) ج 1ص.137
( )4قالوا :انه تعاىل ال متناهي ادة ومدة وبساعة .تأمل وسيأىل يف مباحث التوحيد و ه التأمل ب ن اهلل تعاىل.

