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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كان  .العظيم ليأعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 
االخروي ام ال؟ولعل من اهم مصاديق االجتهاد يف اصول الدين هو االجتهاد الفلسفي واهلالك  رمظنة اخلطهل هو  واالجتهاد يف اصول الدين احلديث حول ان النظر

هذا املصداق يستدعي الكثري من البحث والتنقيب سواءا يف املنهج ام يف مفردات ما اجتهدوا فان الدين لذلك فهو احملطة االساسية واملظهر االجلى لالجتهاد يف اصول 
لدروس اباحث ومن املومثل نفي املعاد اجلسماين وغري ذلك ولكن التفصيل حيتاج اىل عقد سلسلة ،وبسيط احلقيقة كل االشياء وليس بشيء منها ، مثل قدم العامل  ١فيه

  ثالث روايات من بني العشرات من الروايات الشريفة لكن خنتم البحث بذكر ، ولعلنا نوفق هلا يف املستقبل ولعل هذا املقدار فيه الكفاية العقدية 
  :املنهج املعهود عند الفالسفة فهي  على خالف يف االجتهاد يف اصول الدينالصحيح و السليم اىل املنهج اما الروايات الثالث الىت تشري 

فهذه الرواية الشريفة ٢)ال جتاوز عما يف القران:قال الصفةسأل ايب ابا احلسن موسى بن جعفرعليه السالم عن شيء من :عن الفضل بن حيىي قال( :واية االوىلالر
  الذي يلزم اتباعه يف البحث عما يرتبط بشؤون اخلالق جل وعال وانه جيب فيها) املنهج(تشري اىل 
ان ال يتجاوز عما قال القران او املعصوم عليه السالم واما عداه فهو منهج غري صحيح ألن العقل حمدود  عز وجلوصفاته  سبحانه وتعاىل اهللابج خاص يتعلق هفهذا من

   واحملدود ال حييط بالال حمدود وال يدرك كنهه باي وجه من الوجوه
، صناعة العقل اي انه سيكون من  ٣) خملوق مصنوع مثلكم مردود اليكم ادق معانيه كلما ميزمتوه باوهامكم يف(يف رواية اخرى عليه السالم ويقول امري املؤمنني

  منهج يقابل مناهج الفالسفةاذن هذا ،غري احملدود او حقيقة او حنو  خسنليس للعقل احملدود كشف ماهية او يف شئون الغيب مبعين انه والعقل ليس كاشفا عن الواقع 
كالفالسفة يتعمقون يف شأن اهللا يف ما )ان اهللا علم انه يكون يف اخر الزمان اقوام متعمقون (: ني عليه السالم عن التوحيد فقالسئل علي بن احلس:٤الثالثةالرواية 

صمد ذكرت وال)اهللا الصمد(فهم كنهه على عدم قدرتناحىت من جهة احد من كل اجلهات فهو متوحد ")قل هو اهللا احد"فانزل اهللا (يتعلق حبقيقة املبدأ ال اصل وجوده
تعين فيما ) ال جوف له ثبوتا(كما يف رواية االمام الباقر عليه السالم عن ابيه عن جده احلسني عليه السالم و) الصمد الذي ال جوف له (منها  ٥معاينعشرة له اكثر من 

مصمت اي انك ال تستطيع الدخول اليه بعقلك تشبيها للمعقول  ا ال سبيل اليه وما هوا ال يدرك وممانه مماي ) ال جوف له اثباتا(تعين عينية صفاته لذاته كما انه 
.... ان اهللا علم انه يكون (هو ما يستظهر من هذه الرواية ) ال جوف له اثباتا(وماباحملسوس فال جمال للتعمق للنفوذ فيه ومعرفة حقيقته ومن رام وراء ذلك فقد هلك 

  ....)فانزل
  التوحيد للصدوق ويف البحار ونكتفي ذا املقدار من الروايات وفيها غىن وكفاية فهذا منهج واضح وهذه الروايات جتدها يف

ولو روعي ملا اوقع االجتهاد االنسان يف اخلطأ من ، من االخطاء املنهجية ايضا خطأ منهجي جديد يوجب الوقوع يف اهلالك ان :اجلواب التاسع عن اصل الشبهة
  : االجتهاد من مجيع اجلهات ينبغي سد باب عدم اخلطأ يفاذ هذه اجلهة 

  من االخطاء ان يعترب من ليس له املرجعية يف علم من العلوم هو املرجع يف ذلك العلم 
لو كانت النسبة بني هذا العلم وبني علم اخر او دين هي العموم واخلصوص من :وبتعبري ثالث  .ان يعد من ليس ممثال عن علم او دين ممثال عنه:وبتعبري اخر

لتالمذته ، املدرس االخباري عاملا كان او جاهالاوهم لذلك العلم او الدين بتمامه او مطابقا له كله مثال لو  مرآة عاكسةجي ان يعترب هذا العلم هنملاخلطأ افمن ،وجه
على ن يصور ااخلطأ هو لكن فرضا حا صحييف الصغرى وان كان كالم االخباري  فهذا خطأ يف املنهجاو صور مبىن االخباريني على انه مبىن لالصوليني انه اصويل 

هذا اخلطأ املنهجي يف اصول الدين مصداقه االجلى ،مقصرا ان كان جاهال كذا منهجي فان كان عاملا فآمث و هذا خطأفانه اصويل او العكس العكس من واقعه من 
فال مشكلة وله من العلوم او حسب زعمهم ام العلوم سفته على اا علم درس الفيلسوف فل فلو )جهالعموم من و( "كل االديان"الفلسفة فالفلسفة نسبتها اىل الدين

كممثل  االدين فهذا خطأ منهجي وكذا القارئ لو قرأ الفلسفة كعلم من العلوم فال مشكلة من هذه اجلهة ولكن ان يقرأه لكن ان يعتربهذا العلم ممثال عن ٦ذلك
ال يعتين بالظواهر ويرى اا عادة اال فان كل مصداق نذكره حيتاج اىل اشهر من البحث مثال الفيلسوف وومرجع للدين فهذا خطأ منهجي وحنن هنا نشري اشارة 

ولذا يفسر الفيلسوف   ليست حجةات والتوراة واالجنيل غري احملرفنيالظواهر يف القران والروايان ويرون هم يصرحون بذلك كثريا منللعوام اما هو فمن اخلواص و
يف كلمات الكثري من الفالسفة والعرفاء وحنن نكتفي باالستشهاد بكالم علم من اشهر الفالسفة املعاصرين حيث يصرح مما جتدونه وهذا يعتربه حجة الظاهر برأيه وال 

التتبع ان  :ل نقل كالمه نقولوقبعلى من ال يعرف هذه احلقيقة حجة كالمه مبا نقوله وان النسبة بني الفلسفة والظواهر الدينية وبني الدين هي العموم من وجه وكفى ب
ينكر  انهنا منشأ اخلطأ املنهجي مثال ههفان حر لكن ان يعترب نفسه ممثال عن الدين  ان ينكر وهو ٧يدل على ذلك فالفيلسوف ينكر ضرورات االديان ولهواالستقراء 

- الظواهر بل حىت النصوصأي - يفسرها هينظر لكن انه اووال ينظر فيه القران اهر يعول على ظوال  هاملعاد اجلسماين بادلة عقلية ويغض النظر عما يذكره القران اما ألن
ان : ايضا استنادا اىل ما يتومهه برهانا عقليا من ضرورات االديان وينكر كون اهللا خالق كل شيء  خالفملعاد اجلسماين على ابرأيه ويلوي النص على ضوء رأيه فينكر 

 )هو عني خملوقاته وليس بشيء منهاوخالق الكون هو كل االشياء ( :او قل)! الق هو عني املخلوقاتاخل(: لوق! له كن شجاعا  فنقول، بسيط احلقيقة كل االشياء 
                                                             

    من اجلى مصاديق االجتهاد يف مقابل النص  والذي هو - ١
 ٣حبار االنوارج  - ٢
   ٦٦حبار االنوار ج - ٣
  ٣حبار االنوار ج - ٤
  ١٠٧اشار هلذه املعاين السيد االستاذ يف كتاب حبوث يف العقيدة والسلوك ص  - ٥
  وانه ال جرب ) وهديناه النجدين(اي من حيث ) له(املقصود من  - ٦
  وانه ال جرب) وهديناه النجدين(اي من حيث ) له(املقصود من   - ٧



 علمياولكن الفيلسوف له منهجه وحنن ننقاشه ، فان تلك العبارات تفيد نفس املفاد متاما فال اشكال فيها ال اشكال فيه صحيحا  ... )بسيط احلقيقة(فاذا كان قولك 
ان جيعل من عنده علم ما ممثال عن دين او علم اخر بينهما : فهذا خطأ منهجي ، ل اين امثل االسالم وامثل االديانال تق: نقول له لكن  شخص له ادلته وشواهدهاي ك

  عموم من وجه
هذه حجة بل فالكتاب والسنة ال يناقضان حكم العقل ) والذي يقضي به يف ذلك الكتاب والسنة ومها يهديان اىل اىل حكم العقل( :٨يقول العالمة الطباطبائي

ان وهذا كالم ال شك فيه فالظواهر هلا باطن فللقر)حق اظواهر الشريعة حقائق هي باطنه هو ان القول بان حتت(واحدمها يهدى اىل االخر ظاهرة وتلك حجة باطنة 
فباب العلم ليس منسدا ولكن الطريق  )ونيل تلك البواطن عن طريق الظواهر ايضا حق) والقول بان لالنسان طريقا اىل نيلها حقا ( سبعني بطنا ولكن منشأ اخلطا سيأيت

ولكن الطريق اىل البواطن الرأي ه بريفي لظاهر وتفسالباطن لن ستخدمالحد ان يال التفسري بالرأي واالجتهاد الفلسفي بل الظواهر نفسها اذن ال جيوز للبواطن ما هو؟
هذا ومل ترد يف السنة وال عليها بناء العقالء ال ان خيترع ضوابط ، امنا هو استعمال الظواهر الدينية على ما ينبغي من االستعمال ال غرياي حسب الضوابط املعهودة 

، الظاهر الباطن ينايف للحقيقة فال يعقل ان  اوهذا البيان ال تزييف فيه وليس خمالف " بلسان قومه ليبني هلم رسول اال وما ارسلنا من"الكالم مستند للقران اذ يقول تعاىل 
على ضوء الضوابط وال العرفاء عن مبا يشاء لكن الفالسفة مل يبحثوا  هيفسرسبل هو طريق اىل الباطن وهذا الظاهر حيث هو طريق له ضوابط واال فان كل احد 

ويفسر اخللود بغري اخللود املعهود فيقول باخللود النسيب  بالعذبمثال يفسر العذاب  وامنا كل منهم اذا جاء اىل الظاهر فسره برأيهنة و العرف وبناء العقالء الكتاب والس
   ويقول ال خلود يف النار 

فانه هذه الضوابط دون رعاية فاذا اراد شخص ان يفسر القران  هلا وخمصصاا و نواسخها ، ضوابطواملطلق والناسخ وغريها  الظواهر من العامان  :واحلاصل 
نه ال توجد ألوما ذلك اال ! واي تناقض ن القران يتناقضون الفالسفة الذين يفسروجند اذن ال بد من ضوابط لالنتقال من الظاهر اىل الباطن فلذا يكون تفسريا بالرأي 

موجودة عند الوصول اليها  اما البواطن فالضوابط، البد ان تراعى الىت منهج الظواهر يبحث عن االصول  مرجحة شرعية يرجعون اليها ، وبكلمة فان علمضوابط 
  ذا املقدارمنه ههنا تفسروا القران بالرأي وهذا الكالم له تفصيل ونكتفي  ولذا ورد الال غري املعصوم عليه السالم 

اي الظاهر هو الطريق الوحيد للباطن ال شيء اخر من )ال يهدي اليه ظاهر والظاهر عنوان الباطن وطريقه وحاشا ان يكون هناك باطن(مث يقول العالمة الطباطبائي 
عليه شارع الدين غفل عنه او تساهل يف امره او اضرب عنه  ٩وحاشا ان يكون هناك شيء اخر اقرب مما دل(مث يؤكد مبا ال يقبل الرداالجتهادات والتفسري بالرأي 

والظاهر طريق هلا فال  آنية عند الفالسفة اال وهي يف القراذن ال مسألة فلسف")ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء "عزمن قائل املرة وهو القائل لوجه من الوجوه ب
  فكري ااعمل فيهفهي مساحة ل ان هذا غري موجود يف القران تق

للوصول  ١٠ا الطريق الوحيداوالدينية ، الظواهر : والكشف عنها يف البحث عن احلقائق وباجلملة فهذه طرق ثالث (هذه املقدمات اذ متهدت يصل اىل بيت القصيد
اخذ بكل منها طائفة من املسلمني على ما بني الطوائف ، للحقيقة والثاين طريق البحث العقلي وهو منهج الفالسفة والثالث طريق تصفية النفس وهو منهج الصوفية 

النسبه ؟ ا واعتربه الطريق الوحيد للباطن وهو ظواهر الدين ث اليت ايد الطباطبائي االول منها هي النسبة بني هذه الطرق الثالفم )الثالث من التنازع والتدافع
و ) فعالتدا(و ) التطارد (فاملعادلة احلاكمة عليها اذن ، هي )من االخريني وبالعكس تمنها نقص ةكلما زدت يف مقدار واحدومجيعهم يف ذلك كزوايا املثلث (هي

الظواهر الدينية )يوفقوا بني الظواهر الدينية والعرفان  نمجع من العلماء مبا عندهم من بضاعة العلم على اختالف مشارم ا ولذلك رام(:  مث يصرح،هي هي تلتقي مبا 
كالشهيد الثاين وابن اليهم  اء اخرى لنا تأمل يف النسبةويذكر امس)كابن عريب وعبد الرزاق الكاشاين(جتتمع مع العرفانولكنها ال  اليت اكد اا طريق الباطن فقط

وصدر املتأهلني الشريازي يف كتبه  واخرون ان يوفقوا بني الظواهر الدينية والفلسفية كالقاضي سعيد وغريه واخرون ان يوفقوا بني اجلميع كابن سينا يف تفسريه(فهد
   )العريق على حاله ومع مساعي هؤالء فاالختالف، ورسائله وعدة ممن تأخر عنه 

ال الظواهر الدينية يتخذ الطريق العقلي منطلقا ،اما الفيلسوف فمن هذا املنهج ال غري ، ينطلق عنوان للبواطن باعتبارها هي البالشرايع والظواهر ان املتدين  واحلاصل
ألا طرق متباينة نسبتها من وجه وال يعقل )يف التعرق  دةيف قطع اصله اال شال تزيد كثرة املساعي (يف توجيه الظاهر مث يؤكدهو احملور اليه  عل عقله وما توصلجيبل 

  )والفيت كل متيمة ال تنفع :ال اوال يف امخاد ناره اال اشتع(االنقالب يف احلقائق التكوينية
لكن كفالسفة ان تكرب الفالسفة  لكن يعجب بالفالسفة ، ويف اخلتام نقول ملواحلديث طويل ولكن لعل يف هذه االشارة حجة من اهللا سبحانه على من تعبد بالفلسفة 

 يتطابق فال نقبله عامل النفس يبقى عامل نفس فقد يتطابق كالمه مع الشريعة فنقبله وقد الحيث ان كعلماء النفس واالقتصاد وغريهم ال كممثلني للدين والشريعة فام 
اوسع واعمق والكالم طويل وحيتاج اىل دراسات ختصصية وكذلك احلال يف الفيلسوف متاما ه النفسية بارميشي على اساس معطيات جتاذ انه ممثال للدين  لكن ال جنعله

   ...لى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهريناحب الفصول ان شاء اهللا تعاىل وصجواب ص حولنفرد حبثا خاصا يف العام القادم وسيايت الكالم سواذا وفق اهللا سبحانه 

                                                             
        ٢٤٢ص١٩_١٥تفسري سورة املائدة االيات٥تفسري امليزان ج - ٨
  اي بظاهره ، كما يدل عليه السياق كله) دل(وظاهر  - ٩

  )ولكن الطريق امنا هو استعمال الظواهر الدينية على ماينبغي من االستعمال ، ال غري(اذ قال  - ١٠
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