دروس في أصول العقائد (.......................................................................... )3االثنين  33جمادى اآلخر 3436هـ

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.
()3
دروس يف أصول العقائد
األصـ الااعـ حيثث سثبق أل ل ثل قثوة لثن القثوً ،نثاالا ونطاقثا خاصثا واثا يف دلثم ا،ثال حث ود لعثني ،جملثلل وثاود دلثم ا،ثال أو احلثد
سثواء بن ثثو اطجمل ثران أم بن ثثو التفثريأ هثثو لنطث أساسثثي ل خطثثاء؛ جملثثلل خيثثديم دور العقثثل خط ث جمثثا أل خجثثيم دوره خط ث  ،وجث لم احل ث
والفطرة وغريها.
وهنثثاض ض ثوابأ و ثثرون ولقثثدلاا ليثثمال اطصثثابة يف جثثل قثثوة لثثن خلثثم القثثوً ،ولثثن اطخثثالل بواحثثد لنهثثا ال خ ثثول النتيجثثة إال اخلط ث
واليالل.
دوائر الفطرة والعق والشهود
جما أل لبعض القوً لساحاا أوسن ولبعيها لساحاا أضيق:
جملدائرة الفطرياا حمدودة جدا وقد خع ود على األصابن.
()1
ودائرة العقلياا أوسن وقد خبلغ العطراا.
ودائثثرة ال طثثل والطثثهود حمثثدودة جثثد ا جثثد ا واثثا ضثوابأ عسثثرية جثثد ا ينثثدر خققهثثا ،وينثثدر أل يثنثد ورض لثثدعي ال طثثل والطثثهود أنثثه لتثثوهم
ولطثثبوه لثثه؛ إد ح خت قثثق جمليثثه الطثثرون والي ثوابأ وهثثو حتااثثا قثثد خققثثف ،علثثى أنثثه لثثو جملثثر أنثثه جطثثل لثثه حقثا جمللنثثه ال يص ث ل خثرين عق ثالا
خصثثديقه إال ببيونثثة ودليثثل ،واألنبيثثاء هثثم الث ين اتل ثثول دليثثل االعجثثاد واألوصثثياء يسثثندهم الثثن اطاثثي الصثري  ،جملمثثا عثثدا ا ال دليثثل ضثثابطي
لرجعي لل م على ص ته ،وسي يت خفصيل دلم.
وبعد ه ه املقدلاا التمهيدية ،ال بد هنا أل ندرس جل قوً أو طريقثة لثن الطثرل السثابقة لن تطثل حثد االعتثدال لنهثا ونطثري إىل ا راء
املتناقية حواا بني إجملران وخفريأ( )2جمللنبدأ أوالا باحل .
بحوث عن القوى اإلدراكية

(الحواس الخمسة)
اختلل العلماء واملف رول يف (احلواس) وادراجااها ولدرجااها يف جهاا عديدة لتنوعة ول ننا سو نقتصر على لا يرخبأ بصثميم لباحثث
العقائد جملقأ:

الحسيّون الحواس هي المرج لكافة المعارف
جملقثد دهثب (احلسثيول) إىل أنثه ال خوجثد لعرجملثة وراء احلثواس ،كعثا أل جثل املعثار خنتهثي إىل احلثواس وأل العقثل ال اتلثم أيثة لعلولثثاا أو
لدرجاا يف نفسه ويف لرحلة سابقة على لا خنقله إليه احلواس.
وقد خزعم احلسيني قداا ابيقور( )3حيث نقل عنه أنه قال ب ل األصل يف جل لعرجملة هو احل واملطاهدة والدالئل احملسوسة(.)4
( - )1جملصلنا ال الم عن املستقالا العقلية يف جتاب (األوالر املولوية واطر ادية).
( )2مث بعد دلم نعود إىل دجر سائر األصول.
( - )3هو جمليلسو يوناين قدمي ( 272-341ل.م) وصاحب لدرسة جمللسفية مسيف بامسه (االبيقورية).
( )4على ال هناض خط ي ا يف لدً دقة ه ه النسبة.
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جمثثا خثثزعمهم يف العصثثر احلثثديث جثثول لثثوض( )1ال ث ر صثثرل يف لللفثثه الرئيسثثي (لقثثال يف الفهثثم اطنسثثاين) ب ث ل العثثاح اخلثثارجي املوجثثود
لوضوعيا هو لصدر املعرجملة ،وخسمى نظريته يف املعرجملة (التجريبية املادية) جما رجملض اجمل ار دي ارا عن (االجمل ار الفطرية) وسي يت جالله الحقثا
بط ل أجثر خفصيالا ودقة.
الحسي()2

اعادالل بعض العلماء على المذهب
وقد استدل بعض اطسالليني على ص ة ه ه النظرية بقوله:
()3
وصرل به ال جر احل يم جما خقدم.
أقرا به الفالسفة مجيعا  ،و
(إل لا دجروه لن أل اطنسال يولد خايل ال هن عن جل لعرجملة ،ألر لسلم و
وإليه يطري قول ألري املللنني علي بن أيب طالب( :وإمنا قلب احلدث جاألر اخلالية).
ولن املسلم أييا أل احل هو الينبوع األساسي للتصوراا والتصديقاا البديهية والنظرية وأ ول لثن حثرم لونثا لثن ألثوال احلث  ،ال يسثتطين
أل يتصور املعاين ال لية داا العالقة ب لم احل اخلاص ،ولن جملقد مجين حواسه ،عجز عن إدراض أبسأ املعار وخصورها)(.)4

مناقشة بعض اإلعالميين الحسيين
()5
لقثد اسثتدل هث ا العثاح الباحثث – جمثثا وجثدنا – بثبعض ا يثاا والروايثاا ولنبثدأ كناقطثثته مث ننتقثل إىل لناقطثة احلسثيني املثاديني عقليث ا
وعلميا.
ألا الرواية وهي :وإِنَّما قَـلْب الْح َد ِ
ث َك ْاأل َْر ِ
ْخالِيَ ِة )6(جمللل اجلواب عنها واض  ،جمللل احلدث هو الطاب ولي الطفل ال ر ولد للتو
ض ال َ
َ َ ُ َ
لثثن رحثثم ألثثه ،قثثال يف نمثثن الب ثرين( :قثثال يف املصثثبال :ويقثثال للفثثإ الطثثباب حثثديث السثثن جملثثلدا حث السثثن قلثثف حثثدث بفت تثثني ومجعثثه
أحداث) مث قال (ولنه حديث جملاطمة عليها السالم :جملوجدا عنده احداث ا) ،أر باب ا ويف بعض النسخ نحداث ا أر مجاعة يت لمول).
جملالرواية أجنبية عن املدعى متال ا إد صرحيها أنه (جاألر اخلالية) ولي (أرض ا خالية)!
واملراد هبا أل احلدث ح خرتاجم عليه اليثالالا واجلهثاالا وح اهجثم عليثه األجمل ثار املن رجملثة واملسيوسثة وح خاصثره جملت،طثي عقلثه ،جملهثو أقثرب
للهداية واطر اد لن دلم ال ر اخ على ضالالا وجهاالا وأخطاء واحنراجملاا!!.
ولي املقصود أل احلدث أر الطاب ال خوجد يف دهنه أية لعرجملة على اططالل مث حيصل على املعار عن طريق احلواس جمللل دلم بديهي
البطالل ،ي به الربهال والوجدال!
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

( - )1جثثول لثثوض ( 1724 – 1362م) هثثو جمليلسثثو و ثريح حسثثي ،ولثثن أجثثرب أعمثثال لثثوض هثثو لقثثال عثثن الفهثثم اطنسثثاين الث ر يطثثرل جمليثثه نظريتثثه حثثول
الوظثثائل الثثد يلديهثثا العقثثل (الث هن) عنثثد التعثثر علثثى العثثاح .ا ثثتهر جثثول لثثوض دعثثيم احلسثثيني بعبارخثثه املطثثهورة( :إدا سث لم سثثائل :لثثإ بثثدأا خف ثثر
جمليجب أل خ ول اطجابة :عندلا بدأا أح )!.
( )2املوسوعة امليسرة يف الف ر الفلسفي واالجتماعي  /لوض ،جول ص.444
( )3ولي ه ا بص ي جملال أجثر الفالسفة ين رول دلم جما سي يت.
( )4نظرية املعرجملة :املدخل إىل العلم والفلسفة واطاياا ص 134طبعة للسسة اطلام الصادل .
( )5علثثى اننثثا نسثثتبعد ال ي ثثول لقصثثود هث ا العثثاح الباحثثث ،لثثا هثثو صثري عبارخثثه الثثد نقلناهثثا ،ولعثثل اخلطث لثثن املقث وثرر ،جيثثل وسثثي يت لنثثه التصثري بقبثثول
املعقوالا الثانية املنطقية والفلسفية وقد اعتربها وجها للرد على احلسيني!
( )6خل العقول عن آل الرسول  ص.72

