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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال حول وال قوة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني 
  .العظيم

كان البحث حول االدلة اليت اقيمت او اليت ميكن ان تقام على وجوب النظر واالستدالل يف اصول الدين وما اورد او قد يورد عليها من 
وقت نفسه على وجوب التقليد يف اصول اشكاالت، ووصل الكالم اىل االشكال على وجوب النظر واالستدالل يف اصول الدين والذي يعد دليال يف ال

جِ املخاطر فهو الدين وهو ان االستدالل واالجتهاد يف اصول الدين، مظنة الوقوع يف الشبهات واخلروج من الدين مما يسلم منها املقلد اذ ال يقع يف لُج
   بعيد عنها، هذا االستدالل لوجوب التقليد بعينه يعد اشكاال على وجوب النظر واالستدالل

وميكن اجلواب عنه بوجوه عديدة وجه منها لصاحب الفصول وثالثة ذكرها صاحب القوانني ونضيف هلا اربعة اجوبة فتكون االجوبة مثانيةعن 
  : هذه الشبهة 

ر فيها ان الشبهة حمصورة يف دائرة شبهات خاصة،وليست مطلق الشبهات مما يوجب النظ: مانعبرعنه توضيحاً ملقصود الفصول :اجلواب االول
ان الفصول يقول الدليل اخص من املدعى، اي ان :احتمال اخلروج من الدين وامنا خصوص الشبهات الفلسفية حسب كالم الفصول، وبتعبري اخر

رمي نعم نلتزم بتح،الفصول يقبل ان النظر واالستدالل يف بعض االحيان يوجب الوقوع يف الشبهة وانه سبب للخروج من الدين لكن هذا ليس مطلقا 
اخلوض الشبهات اليت توجب اخلروج من الدين وعلى هذا حرم صاحب الفصول الفلسفة كما حرمها مجع من االعاظم منهم السيد الربوجردي 

اذن يقبل االشكال يف اجلملة وجييب عنه بانه يف اجلملة )املنع من كون مطلق النظر مظنة الوقوع يف الشبهة : اجلواب( :ونص عبارة الفصول،وغريه
التوغل يف الشبهات احلكمية ال سيما بالنسبة الصحاب التشكيك من ذوي االنظار غري املستقيمة " اي الوقوع يف الشبهة"نعم رمبا يؤدي اىل  ذلك (
اصحاب التشكيك من ذوي االنظار غري املستقيمة (فقد يدخل شخص اىل الفلسفة وخيرج ساملا ألن الذي يسقط حبسب كالم الفصول صنفان )

حيث مل تستحكم الشريعة يف نفسه فانه يكون يف )ومن احسن من اهللا صبغة(و ممن ال يتلونون بصبغة اهللا)اذا كانوا غري مستانسني بالشريعةخصوصا 
  مهب ريح الشبهات

وهذا كالم ،شبهات نعم نلتزم بتحرمي ذلك اي التوغل يف الفلسفة الذي يوجب الوقوع يف ال:يقول) والتزام التحرمي فيه مما ال ينايف يف املقصود(
  :توضيح ذلك، الفصول 

رى من ان املشاهد خارجا وبالوجدان وبالتتبع ان علماء املسلمني عادة عندما خيوضون يف املسائل العقدية االستداللية يف مواجهة االديان االخ
امسا لعامل مسلم اصبح مسيحيا نتيجة الوقوع يف  مسيحية ويهودية وغريها فانه  يف العادة ال نشاهد عاملاً يسقط يف هذا االمتحان والجتدون عادة

 امتحان الشبهات اليت يثريوا على اإلسالم ،وكذلك االمر داخل الدائرة االسالمية فانه لعله من النادر جدا ان عاملا من علماء الشيعة يسقط يف
  من علماء سائر املذاهب تشيعوا جراء تلك املناظرات او املطالعاتالشبهات للمخالفني، بل على العكس جند ان علماء بقية االديان اسلموا وجند كثرياً 

اليت ترتبط باملبدأ و املعاد فان اخلوض فيها  ةفهو املباحث الفلسفي هةهذه الدئرة خارجة عن شبهة املستشكل واما ما هو داخل دائرة الشب اذن
ان اهللا كيف حييط علما باجلزئيات فان ذلك يوجب :شبهات مثالًالامتحان يوجب حصول الشبهة ملن مل يكن حمصناً فان العديد من الطلبه يسقط يف 

!! عمر فال ميكنالتغري يف ذاته وهو حمال فيصل اىل نتيجة ان اهللا علمه باجلزئيات على النحو الكلي بأن يعلم ان الناس جيلسون اما العلم  جبلوس زيد و
قطوا يف شبهة اجلرب ومنهم ابن عريب فهو يصرح بواضح العبارة باجلرب كما سيأيت يف حبث قادم وكذلك شبهة اجلرب فان الكثري من العرفاء والفالسفة س

 شبهات باذن اهللا تعاىل وهكذا قضية الواحد ال يصدر منه اال الواحد او ال يصدر اال من الواحد، ومبحث وحدة الوجود وهكذا فان الكثري سقطوا يف
  ذلك الحقا الفلسفة، ولكن ملاذا سقطوا؟ سيأيت بيان

ان املشاهد خارجا هو السقوط  يف شبهات الفلسفة ال غري، ولذا ال جند على مدى تاريخ االسالم من حرم املناظرة و املناقشة مع علماء االدي اذن
حمصورة وليست مطلقة، ة الشب اًاذ،كذلك  لكن وجدنا الكثري من العلماء قدميا وحديثا ممن حرم الفلسفة  ةودراسة اقواهلم وارائهم واراء اهل العام

ئرة  الفلسفة وهذا حبث واسع االطراف افاجلواب االول لقوهلم ان االستدالل مظنة الوقوع يف الشبهات، هو ان ذلك ليس مطلقا بل هو يف خصوص د
  .حيتاج ملزيد احلديث لكن هذه اشارة

دالل ،بل قد اخذت بنحو االصل املوضوعي  ومعنا ذكر دليل من الضروي ان نشري اىل  ان الكثري من استدالالت الفالسفة ليست باست كما ان
  .وهذا هو توضيح اجلواب االول الذي ذكره الفصول وذكره الوالد يف الفقه وغريمها مع بعض االضافات،او برهان



خاص عادة مبن جيوب حقل  نقول انه حىت يف الفلسفة فان خطر الوقوع يف الشبهات والسقوط يف هذه املتاهات،: الذي نضيفه اجلواب الثاين
ان من خاض حبر الفلسفة : الغام الفلسفة بال مرشد وموجه ، مثل من يقطع الصحراء بال مرشد وال خريطة ،فانه عادة سيقع يف ااهيل ،واحلاصل

دة يسلم من اخلطر اذن اجلواب ووجل يف غمار شبهة قوية من شبهات الفلسفة، بال مرشد، فان احتمال سقوطه كبري، اما اذا خاضها مع مرشد فانه عا
لع الثاين يقول جيب النظر واالستدالل يف اصول العقائد وحىت يف الفلسفة لكن بشرطها وشروطها ،والتخوف من السقوط خاص مبن ليس له مرشد مط

كالمنا يف اصل اإلجابات عن هذه وهذا املبحث  له ادلة وشواهد كثرية ولكننا ال نتوقف عنده اذ ، وحميط بالشبهات والردود والنقوض واجوبتها 
  .الشبهة وأما التفصيل واألمثلة والشواهد فتترك جلهد الطالب الكرمي

هذا اجلواب تضييق دائرة خطر السقوط اثر الدخول للفلسفة ببعض الداخلني وذلك امر عقالئي فان الدخول يف اية شبهة مع مرشد  وحاصل
  ١يكون مظنة السالمة
حنن نقول بوجوب النظر، لكن النظر خاصة يف الشبهات املستعصية، ال :ب دقيق وحيل املشكلة بطريقة اخرى، فنقولوهو جوا:  اجلواب الثالث

يف مصيدة يعين النظر للشبهة فقط بل النظر إىل الشبهة مع ردودها و جبميع جوانبها، فان من يالحظ كلمات الفالسفة ويالحظ االجوبة عليها ال يقع 
ف، والذي يقع هو من يالحظ الشبهة مبفردها فانه بالطبع يقع لكونه امام عامل يف اختصاصه فان التلميذ الذي يقف امام استاذ الشبهات ومظنة االحنرا

لكنه اذا عقد مقارنة بني األقوال بان ينظر لكالم الفالسفة من جهة وينظر لردود علماء الكالم او علماء ،قدير ال بد ان يتأثر بكالمه ويقتنع برأيه 
ماء درسة التفكيكية من جهة اخرى ،فان االمر خيتلف  والتجربة والتاريخ يشهد لرجوع العديد من الفالسفة عند نقاشهم مع علماء الكالم او علامل

  املدرسة التفكيكية 
احلال جند انه يقنعه، لكن لو فان الطالب عندما يقف امام عامل اخباري ، فبطبيعة  ٢وهذا هو نظري املعادلة بني االصويل و االخباري،باملعىن األخص

احلال حدثت مقارعة بني عامل اصويل وعامل اخباري كما حصل بني الوحيد البهبهاين وبعض علماء املدرسة االخبارية باملعىن احلريف حينها خيتلف 
  ) املعىن األخص(والنتيجة ان انطوت صفحة االخباري باملعىن احلريف 

  شبهة بكافة جوانبها بشرطها وشروطها، ومعه فنادرا ما حيصل السقوط، اما النظر ارد فانه  مظنة للسقوط احلقيقي يقتضي النظر لل) النظر( اذن
الن العامي مقلد واملقلد ال يعتمد على األدلة فاذا اثريت شبهة (هو ان مقتضى اجلمع بني ان العامي ال يستند إىل ركن وثيق  : ٣اجلواب الرابع

من جهة ومن جهة ثانية جند ان اتهد املتوغل يف االستدالل ومطالعة الشبهات هو يف مظنة الوقوع يف الشبهات، وكالمها ) اامامه فلعله سينهار اقتضاء
ان العامي جيب عليه النظر االبتدائي البسيط الساذج يف اصول الدين، أي انه : صحيح يف اجلملة، فمقتضى اجلمع ان نذهب اىل تفصيل جديد بان نقول

أما اتهد فعليه أن يتوغل يف النظر ـ مع الضوابط ، ت االستدالل تكفيه، وهذا الوجوب عيين ويعطي بعض املناعة النسبية ال املناعة املطلقة ادىن درجا
  :والضمانات كما سبق ويأيت ـ  وهذا أمر عام  يف كل اختصاص ، وبتعبري آخر

ي واجب كفائي، فالعامي جيب عليه عيناً االجتهاد البسيط األويل وغريه ممن تقوم به االستدالل االبتدائي واجب عيين والنظر االستداليل التفصيل
الكالم يف دعائم الدين، جيب عليه وجوبا كفائياً االجتهاد املعمق املوسع وله التوغل يف الشبهات بشرطها وشروطها وهذا هو اجلواب الرابع وسيأيت 

 ...ى حممد واله الطيبني الطاهرينبقية االجوبة ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا عل

                                                             
كنت ارجع للوالد رمحه اهللا يف مناقشة  الشبهات وأراء الفالسفة ) كاملنظومة واالسفار(كتجربة شخصية مررت ا اثناء دراسة وتدريس الفلسفة ١

توصل إىل اجلواب الشايف عنها إال بعد عشرين أو بعض الشبهات او اآلراء الفلسفية مل أ! واألجوبة عليها  وكان النقاش قد يصل أحيانا إىل ثالث ساعات
، اذن السري وخوض جلج الشبهات بال مرشد مظنة الوقوع يف الشبهات،والفلسفة ليست كلها ظالالً وال كلها حق بل هي خليط ! مخس وعشرين سنة 

ئب الباطلة وآراء املخالفة للشرئع وما عدى ذلك فان ، واشكالنا على باطلها ال عليها بأكملها ، وما عمله علماء هو الكالم أن جردوها من الشوا
  )يراجع مثال يف التجريد مقارنا مبنظومة السبزواري( البحوث مشتركة بني الفلسفة وعلم الكالم إىل حد بعيد

  مقابل االخباري باملعىن االعم الشامل ملثل صاحب احلدائق الذي سلك الطريقة الوسطى ،بل وكذالك العالمة السي ٢
  مما اضفناه على اجوبة الفصول والقوانني يف هذا املقام وان كان مصطاداً من ثنايا كلمام يف مواطن متفرقة فتأمل ٣


