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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.األبد
 (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ )

 الفكرية ءكتشاف األخطايف إاملرجعيات املعرفية 
(1) 

 (1)(ُىَو َأْىَدى َسِبيلً  ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِو فَ َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَنْ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي: 
 أتثري الشاكلة على الفهم، واملرجعيات من البصائر:

قُ ْل ُك لٌّ يَ ْعَم ُل َعلَ ى )نقعول: ان ادلعراد  عن )يعمعل( يف قولعو  ععاىل: فسبق: )مث انو ديكننا ان نعرض ادلسألة يف إطار أوسع  
فكيع   كعون  (ن كعال  يفهعم علعى لعاكلتو)إكعون ادلعراد أيًعاً في –كمعا قوينعاه سعابقاً   –إذا كان ىو األعم  ن يفهعم  (َشاِكَلِتوِ 

 ن؟و أفهام اجملتهدين حجة؟ وأال ينتج ذلك  ا يذىب إليو اذلر نيوطيقي
وقد أجبنا عن ذلك بوجوه عديدة يف كتاب )نقد اذلر نيوطيقيا( وكان  عن الوجعوه ان أفهعام اجملتهعدين كوالع  نوعيعة، وان 

ر هللا  ععاىل  رجعيعات و عوازين و قعاييس تا عة بعل ىعو بنحعو ادلقتًعي.. وانعو  ع  ذلعك فقعد قعر  أتثري الشاكلة ليس بنحو العلعة ال
 هبا ديكننا ان نكتش   دى سال ة التفكري وأتثره عن الشاكلة أو احمليط وغريمها وعد و.. 

 (2) الكتاب(ولنختم ابقتطاف  قط   ن الكتاب مث سنًي  إليو يف األسبوع القادم إبذن هللا  عاىل  ا مل نذكره يف
 مرجعيات يف عامل التكوين والتشريع، لتصحيح األخطاء

يف وىنالععك  رجعيععات كيفععرية يف عععامل التكععوين والتشععري  ويف عععامل ا دارة والسياسععة واالقتصععاد وغريىععا إضععافة إىل ادلرجعيععات 
 عامل االجتهاد والفهم واالستنباط، و ن  لك ادلرجعيات:

 النقطة
ط الكععويف قععددياً بععدون نقععاط وكععان الكيفععري  ععن النععاس يقعع  يف اخلطععأ أو يف العنعع  الكتشععاف فقععد كععان اخلعع )النقط  ة( -ٔ

الصععحيم  ععن اخلطععأ، إىل ان جععاءت النقطععة كمرجعيععة علميععة لتمييععك الكلمععات فمععيفاًل كلمععة )حععد( ف  ععا علععى  ععنهج حععذف 
عع ععد  )حععد الشععيء طرفععو( أو ىععي خععد  )اخلععد  ععن الوجععو( أو ىععي جد د )جععد ا نسععان( مث جععاءت احلركععات النقععاط ال يعلععم ا ععا حد

ععد ( أي كععن جععاداً يف والتشععكيالت كمرجعيععة  كم   لععة إذ ان )جععد( علععى  ععنهج حععذف احلركععات ال يعلععم ا ععا بكسععر ااععيم )ج 
ععد   ( ا ععر اباعود والكععرم أو )جد يف ادلسععري  عيفاًل وىكععذا حععال جبعار وختععار ونصععر  ( بفتحهعا أي جععد  درسعك  ععيفاًل أو بًعمو )ج ععد 
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 و رح إىل  ا ال حيصى  ن الكلمات. وبصر وبرح
 االختصارات

، فععان كيفععرياً  ععن ادلطالععب أو ادلسععائل أو العلععوم  نمحععي  ععن ذىععن ا نسععان، إال ان اختصععارىا مرجعي  ة االختص  ارات -ٕ
 يصلم  رجعية سهلة للذىن ليستخرجها  ن األرلي .. ولذلك أ يفلة كيفرية يف كل العلوم.

 اطّرست للعمرة
   :يف أوائل حروفها ىكذا ائي العظيم أفعال العمرة مث احلجتصر الشيخ البهخي: ففي علم الفقو

 (1))أوو إرحنط رّسطر مر( حلج  )أطّرست( للعمرة اجعل هنج
 التقصري.و والعمرة: إحرام، طواف، ركعتا الطواف، السعي، 

اه، سععي، طعواف النسعاء، واحلج: إحرام، وقوف بعرفعة، وقعوف ابدلشععر، إفاضعة إىل  عي، ر عي، ضلعر، حلعق، طعواف، ركعتع
 ر ي اامرة يف أايم التشريق.و ركعتاه،  بي  مبي، 

 قاعدة )قِف إمض(
 ( وىي اختصار للكلمات ا صلليكية األرب  ادلعروفة: SWOTاخرتع علماء ا دارة قاعدة أمسوىا )ويف علم اإلدارة: 

 .Strengths)القوة: عناصر القوة يف ادلشروع 
 .Weaknessesشروع الًع : نقاط الًع  يف ادل

 .Opportunitiesالفرص: وىي اليت ديكن أن أتيت  ن خارج ادلشروع 
 (.Threatsالتهديدات: 

وأساسعياً فصعارت القاععدة ىعي )ق ع  إ ع (  لتهعا للعربيعة وأضعف  ذلعا خا سعاً ىا عاً القاععدة بععد ان حو  قم   بتطوير وقد 
كلمععة  فتاحيععة فععان احلععروف اخلمسععة  تشععكل  نهععا كلمتععان إىل  ك ىل انععو ير ععإواللطيعع  يف ىععذا االختيععار ان كععل حععرف إضععافة 

   ( عكس االختصار ا صلليكي.. و وضيم ذلك:إ ( و)مها )ق    فيداتن يف حد ذاهتما
 ان القاف:  شري إىل نقاط القوة.

 والفاء:  شري إىل الفرص.

 وادليم:  شري إىل ادلخاطر.
 والًاد:  شري إىل نقاط الًع .

                                                           

ري إىل أعمعال العمعرة : سره( ، حيث دتيف ل احلروف أعمعال العمعرة واحلعج  ، فع ن  صعدر البيع  يشع  نسب  ىذه القاعدة إىل الشيخ البهائي )قدس (1)
:  فاألل  لإلحرام ، والطعاء للطعواف ، والعراء لعركعيت الطعواف ، والسعني للسععي ، والتعاء للتقصعري . كمعا أن  عجعك البيع  يشعري إىل أعمعال احلعج

والعراء لر ععي مجععرة العقبععة ، فعاألل  لالحععرام ، والععواو للوقعوف بعرفععة ، والععواو اال خععرى للوقعوف ابدلشعععر ، واأللعع  لإلفاضعة  ععن ادلشعععر إىل  ععي ، 
اء لركعتيعو ، والنون للنحر ، واحلاء للحلق ، والطعاء اال وىل لطعواف احلعج  ، والعراء لركعتيعو ، والسعني للسععي ، والطعاء اليفانيعة لطعواف النسعاء ، والعر 

 وادليم للمبي  مبي ، والراء اال خرى لر ي اامار اليفالث . 
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أو إدارة الوق  أو اال كان  أو اال قان يف ا دارة ى اليت أضفناىا فهي  شري إىل إدارة ىذه العملية كلهاوا ا األل  الوسط
 أو االعتبار.

، حعععم إ ا تعععو يقعععوم بعععو وىعععذه اخلمسعععة يعععب ان يتخعععذىا ادلعععرء  رجععععاً لتقيعععيم كعععل  شعععروع أو   سسعععة أو نشعععاط أو عمعععل
 نظمتو أو حكبو أو حكو تو أو حم  قييم ذا و: فمعا ىعي نقعاط   و لعائلتو أوإدار  للمسجد أو  دريسو يف احلوزة أو ااا عة أو

ضعفو الشخصية )كاانب واحلسد أو كيفرة النسيان( و ا ىي نقاط قو و )كالعذكاء والكعرم فرضعاً( فعان العبع  قعد يكعون ذكيعاً 
مر نقععاط قو ععو ليسععد هبعععا غععري ذكععي فكيعع  يسععتيف وولكنععحافظععة قويععة  يكععون ذاالعكععس علععى والععبع   ،لكععن ذاكر ععو ضعععيفة
و ا ىي الفرص اليت  نتظره: كأن يصبم رلتهداً أو طبيباً أو  ديراً انجحاً، و ا ىعي ادلخعاطر العيت  ععرتض  ؟ثغرات نقاط ضعفو

 (.أو سلطان ظلوم أو عدو غشومطريقو )كحاسد أو حاقد أو واٍش 
إب قععان ليخععرج مبخرجععات  تناسععب  عع   ععكج رلمععوع  ادلهععم جععداً إدارة ىععذه العمليععة بدقععة وإحكععام نيععث يععوازن بينهععاان مث 

 .بنجاح كون اليفمرة السليمة  دارة العملية كلها حم  لك العوا ل األربعة 
 ( ان  توقععع  بعععني فعععرتة وأخعععرى لتقيعععيم وضععععك )ق ععع  ععععيوكمعععا سعععبق فعععان احلعععروف اخلمسعععة  شعععكل كلمتعععني  فيعععد ني إذ 

 ع ( إمث بععد التأ عل والتعدبر والتفكعري العميعق ) اطر العيت  تهعددكوادلخو شروعك وإصلازا ك ونقاط ضعفك وقو ك وفرصك 
 وال  يفبطن ك ادلخاطر أو نقاط الًع  واألىاويل، أو كالم األصدقاء أو ىجوم األعداء.

 ضوابط االنصراف األصويل
لععععورود( طععععو ر األعععععالم الًععععوابط للكيفععععري  ععععن ادلسععععائل االصععععولية، وادلشععععهور  نهععععا نععععث )احلكو ععععة واويف عل    م األص    و : 
إنصععراف وىععو نععث االنصععراف فععان االنصععراف  ععادام يعععود إىل أ ععر وجععدا   –وىععذا  يفععال ىععام  –و)الرت  ععب( وغريىععا، وأيًععاً 

ينسععد ابب النقععاش حين ععٍذ، إال ان علمععاء األصععول  ععاوزوا ىععذه ا لععكالية ادلعرفيععة سالكلععي يف ذىنععو إىل حصععة خاصععة، فانععو 
 نال ه شلا ديكن زلاكمتها:بتقييم )االنصراف( عرب ) نال و( و 

فعع ذا كععان  نشعع ه كيفععرة الوجععود مل يصععم  نشعع اً، وإذا كععان كيفععرة االسععتعمال نيععث أوجععد انسععاً ذىنيععاً خاصععاً ابحلصععة اخلاصععة  
 كان حجة.

كمععا ان ادلععريزا النععائيي طععو ر نععث ادلنالعع  إبضععافة  نشععأ آخععر مث طو رانىععا الحقععاً إبضععافة ثععالث  نالعع  أخععرى
كمععا   – (1)

 ه يف نث األصول فراج .فصلنا
 ضوابط األحلم

ىنالععك  رجعيعات زلععددة،  ععيفاًل: ان األحععالم ليسعع  حجععة أبعداً يف علععم العقائععد ولعع ون اصععول الععدين كمععا ويف األح  لم: 
 !ليس  حجة أبداً يف علم الفقو ويف  عرفة التكالي  الشعرعية، ولعذا مل صلعد نبيعاً وال إ ا عاً يسعتدل علعى وحدانيعة هللا ابألحعالم

كمعععا ليسععع  األحعععالم حجعععة يف كشععع  ادلوضعععوعات اخلارجيعععة    !أو يسعععتدل علعععى وجعععوب الصعععالة أو حر عععة اخلمعععر ابألحعععالم
                                                           

 .قدس سرهيف ادلاىية، وقد يكون ادلنشأ التشكيك ادلفهو ي وغري ذلك شلا ذكر بعًها احملقق النائيي  فميفاًل: قد يكون ادلنشأ التشكيك (1)
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فلعذا حيعرم  ،ادلظلوم العربيء يع ت هم هبا يفاًل فا ا وإن فرض ا ا أصاب  أحياانً إال ا ا كخبط عشواء فكيفرياً  ا  السارقككش  
رات  يفل البينعة العادلعة ااا ععة للشعرائط، وقعد فصعلنا ذلعك يف كتعايب )فقعو العرؤى دراسعة لرعاً االعتماد عليها إمنا ادلعتمد اال ا

 فقهية وأصولية يف عدم حجية األحالم على ضوء الكتاب والسنة والعقل والعلم( و) نال  الًالل و باعث االضلراف(.
 مرجعية استشارة عشرة أشخاص

دس الكيفري  ن ادلرجعيات و نها  يفاًل  رجعيعة استشعارة عشعرة ألعخاص قرر الشارع األقويف القضااي االجتماعية وغريىا: 
َتِدْئ ِِبَّللِه وَ ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن َيْشََتَِي َأْو يَِبيَع َأْو َيْدُخَل يف َأمْ ))فقد جاء يف الرواية   َيْسأَْلُو ٍر فَ ْليَ ب ْ

  يَ  اَي َوِِخ  َرَِ َوَعاِج  لِ ُدن ْ َك  اَن َخ  رْياً يل يف ِدي  ِ  وَ َك  َوا فَ  ِ ْن  ّّنِ أُرِي  ُد َك  َوا وَ ُه  مه إِ يَ ُق  وُ  الله  :قَ  ا َ  ؟قُ ْل  ُت َفَم  ا يَ ُق  و ُ  :قَ  ا َ 
ْرُه يل َوِإْن َكاَن َشّرًا يف ِديِ  وَ   ْفِسي أَبَ ْتُو ن َ اْعزِْم يل َعَلى ُرْشِدي َوِإْن َكرَِىْتُو وَ  َربِّ  ،ُدنْ َياَي فَاْصرِْفُو َع ِّ َأْمِري َوِِجِلِو فَ َيسِّ

َََْس ًة فَ َيْسَتِش ريُ  ِْ ِإاله  ِْ ُثُه َيْسَتِشرُي َعَشَرًة ِمَن اْلُمْؤِمِننَي فَِ ْن مَلْ يَ ْق ِدْر َعلَ ى َعَش َرٍة َو مَلْ ُيِص  َََْس ًة َم رهَْ نْيِ فَ ِ ْن مَلْ ُيِص   
ِْ ِإاله  َََْس َمرهاٍت فَِ ْن مَلْ ُيِص  .(1)((رَُجًل َواِحدًا فَ ْلَيْسَتِشْرُه َعْشَر َمرهاتٍ ِإاله رَُجَلنْيِ فَ ْلَيْسَتِشْرُُهَا 

 فالتسلسل ىكذا: استشر عشرة ألخاص عشر  رات.
  .ف ن مل يوجد عشرة ألخاص فاستشر مخسة كل واحد  نهم  ر ني

   .وإن مل يوجد مخسة فاستشر اثنني كل واحد مخس  رات
 ف ن مل يوجد إال واحد فاستشره عشر  رات.

فعان كعال   ،ان عشعرة ألعخاص  عن عشعرة ألعوان وا اىعات أو يف عشعر حعاالت وإن كعانوا  عن ا عاه واحعد :يف ذلعك والسر  
فتتكا ععل الرؤيععة بتععدد زوااي الرؤيععة فيحععيط ادلستشععري، ععرب ادلشععورة  عهععم، بكععل أو  القًععية  عن زاويععةٍ  –عععادة  – عنهم يالحعع  

أكيفعععر جوانعععب وزوااي القًعععية مبعععا ال يقعععارن شلعععا لعععو استشعععار واحعععداً أو اثنعععني، مث لعععو ععععدم العشعععرة حعععم وصعععل إىل الواحعععد فعععان 
ابللععععب إال إذا أعععاد التفكعععري كععل  عععرة استشععارة الواحععد عشعععر  ععرات، والظعععاىر ا ععا ليسععع  يف رللععس واحععد وإال لكعععان ألععبو 

  ن استشار و  رة واحدة. ،و دبر يف األ ر  ن جديد،  ورث الظن النوعي العقالئي ابالقربية إىل الواق  واالبعدية عن اخلطأ
 فهذا الًابط بدرجا و ادلختلفة ضابط  رجعي كال  ابلكش  النوعي ادلعترب وإن مل يكن قطعياً عن األفًل ولو النسيب.

ان كل لخص اراد اختاذ زوجة  عينة أو قرر ا قدام على  عارة خاصعة أو أتسعيس لعركة يف  نطقعة خاصعة أو  ا لوو ر و صو  
تكون نسععبة األخطععاء والفجععائ ؟ عكععس  ععا لععو استشععار سععغععري ذلععك،  صععوروا انععو لععو اقععتحم يف ذلععك بععال  شععورة فكععم كانعع  

 .؟رلموعًا عشر  رات
، وعلعى أي  قعدير انو لو مل يد  ن يستشعريه حعم لخصعاً واحعداً فليفكعر عشعر  عرات وببايل ان ىناك رواية أخرى  قول:

 فانو على  قتًى القاعدة.
 مرجعية علم املنطق

                                                           

 .139ىع، ص1449قم،  – عليهم السالمالسيد علي بن طاووس احللي، فتم األبواب،   سسة آل البي   (1)
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فالحع   ،ضعمانة  عن وقعوع ا نسعان يف اخلطعأ يف التفكعري  عن حيعث العلعة الصعورية كما ان علعم ادلنطعق يععد  علم املنطق: 
ي وادلوجهععات.. اف فا ععا ال  عطيععك ضععوابط دلعرفععة اخلطععأ  ععن الصععحيم يف  ععادة األلععكال األربعععة وعكععس النقععي  وادلسععتو 

 يبحث عن لروط إنتاجها  ن حيث العلة الصورية ولكل األقيسة. فانو القًية بل بعد فرضها صحيحة
 مرجعية علم الضوابط )املبتكر(

 ععا امسينععاه علععم الًععوابط وكتبنععا عنععو  ولكععن يوجععد ىنععاك علععم آخععر مل  صععل إليععو البشععرية حععم ا ن، وىععو عل  م الض  وابط: 
كتاابً  فصاًل حت  عنوان )الًوابط والطرق الكلية لًمان ا صابة يف األحكام العقليعة( وىعذا العلعم  كانعو لعاغر جعداً علعى 

 يوجعد نشعأ  عن اخلطعأ يف  عادة القًعية نفسعها، وال وبتبعهعا ادلتناقًعات ا تداد التاريخ، إذ  ن ادلععروف ان كيفعرياً  عن األخطعاء 
 علم  كتوب يً  الًوابط لذلك. حم ا ن

 ال يقال: نث الصناعات اخلمس  كفل بذلك؟
عععم  فانععو نععث عععن الكليععات ال التطبيقععات أي انععو يبحععث عععن الربىععان وادلغالطععة وااععدل واخلطابععة والشعععر  ؛إذ يقععال: كععال

 غالطة أو برىعان؟ ىعذا شلعا مل يبحيفعو ادلنطعق تدالل ضوابطها الكلية العا ة، ولكن  ن أين نعلم ابن ىذا االسوعن  ؟ن  نو تكو  
 وىو  وضوع علم الًوابط.

أواًل وأخعرياً، ولععيس للعبعد الفقععري دور إال ان األطهععار أىععل البيع  وإىل ويععود الفًعل يف اكتشععاف ىعذا العلععم إىل هللا  ععاىل 
ة هللا  ععاىل ضعوابط يف ععامل اليفبعوت، لكعن  عا اىتدى للمفتاح إليعو وادلفتعاح ىعو: انعي فك عرت انعو ال بعد ان  كعون ابلنظعر حلكمع

د ىعو الكتعب السعماوية وادلتصعلة ابلعوحي، لعذلك  عدبرت طعوياًل يف القعرآن الكعرمي يعالسعبيل الوح ؟السبيل إليها يف عامل ا ثبعات
دععععي ، وال الًعععمان ا صعععابة  عععن حيعععث العلعععة ادلاديعععةو عععج البالغعععة وغريمهعععا الكتشععع ، بععععد التعععدبر، رلموععععة  عععن الًعععوابط 
ورغععم  وهلل احلمععد، علععى انعي اسععتفرغ  فيهععا الوسعع  ،الكمعال وال ا حاطععة وال ا صععابة ادلطلقععة بععل ىعي زلاولععة أوىل  ععن نوعهععا

صعفحة، إال انعي أخر ععو كعي أعيعد النظعر فيعو  عراراً و كععراراً   544انعي كتبع  الكتعاب قبعل حعوايل عشععر سعنني، ويقع  يف حعوايل 
 توخى إبذن هللا  عاىل.كي خيرج أقرب  ا ديكن للهدف ادل

 الكتِ؟ عليهم السلمملاذا مل يؤلف األئمة 
صعلى هللا مث ان شلا الغل ابيل حني التدبر يف ىذا العلم، ويف أوقات أخرى، الس ال التعايل: وىعو دلعاذا مل يكتعب رسعول هللا 

 كتباً وافية بكل ذلك نيث  صل إلينا؟  عليهم السالمواألئمة األطهار  عليو والو وسلم
وااا ععة واافعر، راء )عليها السالم( كمصح  فاطمعة )عليهعا السعالم( ( وااواب: أواًل: ان الكتب اليت ا لي  على الكى

 علي و الس لمع ن أ  بص ري قَ اَ : َدَخْل ُت َعلَ ى َأِ  َعْب ِد اَّللِه  ))والعيت حتتعوي علعى كعل التفاصعيل  –وىي  صح  علي  –
نَ ُو  علي و الس لمُع َكَلِمي قَاَ  فَ َرفَ َع أَبُ و َعْب ِد اَّللِه فَ ُقْلُت َلُو ُجِعْلُت ِفَداَك ِإّّنِ َأْسأَُلَك َعْن َمْسأََلٍة َىاُىَنا َأَحٌد َيْسمَ  ِس َْتاً بَ ي ْ

نه ِش  يَعَتَك يَ َتَح  دهثُوَن َأنه َوبَ   نْيَ بَ ْي  ٍت َِخ  َر فَ  اطهَلَع ِفي  ِو ُثُه قَ  اَ  اَي َأَِب ُ َمه  ٍد َس  ْل َعمه  ا بَ  َدا لَ  َك قَ  اَ  قُ ْل  ُت ُجِعْل  ُت ِف  َداَك إِ 
َِبِبً يُ ْف  َتُح لَ  ُو ِمْن  ُو أَْل  ُف َِبٍب قَ  اَ  فَ َق  اَ  اَي َأَِب ُ َمه  ٍد َعله  َم  علي  و الس  لمِليّ  اً َعله  َم عَ  ص  لى ع علي  و وال  و وس  لمَرُس  وَ  اَّللِه 
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أَْل  َف َِبٍب يُ ْف  َتُح ِم  ْن ُك  لِّ َِبٍب أَْل  ُف َِبٍب قَ  اَ  قُ ْل  ُت َى  َوا َواَّللِه  علي  و الس  لمَعِليّ  اً  ص  لى ع علي  و وال  و وس  لمَرُس  وُ  اَّللِه 
 اَ  ِإنهُو َلِعْلٌم َوَما ُىَو ِبَواَك قَاَ  ُثُه قَاَ  اَي َأَِب ُ َمهٍد َوِإنه ِعْن َدَا اْجَاِمَع َة َوَم ا يُ ْدرِيِهمْ اْلِعْلُم قَاَ  فَ َنَكَت َساَعًة يف اأْلَْرِض ُثُه قَ 

ُعوَن ِذرَاع اً بِ ِورَاِو َرُس و  ص لى ع علي و وال و اَّللِه ِ  َما اْجَاِمَعُة قَاَ  قُ ْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َوَما اْجَاِمَع ُة قَ اَ  َص ِحيَفٌة ُطوُاَ ا َس ب ْ
ْه اأْلَْرُ  يف  َوِإْمَلئِ  ِو ِم  ْن فَ ْل  ِق ِفي  ِو َوَخ  طِّ َعِل  يٍّ بَِيِمينِ  ِو ِفيَه  ا ُك  لُّ َح  َلٍ  َوَح  َراٍم وَُك  لُّ َش  يْ  وس  لم ٍء ََيْتَ  اُ  النه  اُس ِإلَْي  ِو َح  

قولععو  وحيععث ان األ ععة اعرضعع  عععنهم حر هععا هللا  ععن ىععذا الفععي  والنعععيم نظععري علععيهم السععالم وجععودة لععديهم  (1)(( اْْلَ  ْد 
َِمنُ  وا َواْ هَق  ْوا َلَفَتْحن  ا َعلَ  ْيِهْم بَ رَك  اٍت ِم  َن السه  ماِء َواأْلَْرِض َولِك  ْن َك  وهبُوا فََأَخ  ْواُىْم ِب  ا ك  انُوا   َولَ  ْو َأنه َأْى  َل اْلُق  رى) عععاىل: 

 .(2)(َيْكِسُبونَ 
لُ   َونهُكْم ِبَش   يْ )قولعععو: العععذي ألعععار إليعععو  ععععاىل باثنيعععاً: ان احلكمعععة اقتًععع  يف ععععامل اال تحعععان واالبعععتالء  ٍء ِم   َن اْْلَ   ْوِف  َولَنَ ب ْ

ٍِ ِم  َن اأْلَْم   واِ  َواأْلَنْ ُف  ِس َوالبهَم  راِت َوَبشِّ   ِر الصه  اِبرينَ   قصعععري البشععر وقصععوره أو عنععاده وااجعععو ويف عععامل  (3)(َواْجُ  وِو َونَ ْق  
نَ ا ِإْلَق اُء اأْلُُص وِ  َوَعلَ ْيُكمُ ))وظلمو رلرد إلقعاء الكليعات  نَ ا َأْن نُ ْلِق َي ِإلَ ْيُكُم اأْلُُص وَ  َوَعلَ ْيُكْم ))و (4)((الت هْفرِي عُ  َعَلي ْ َ ا َعَلي ْ ِإَّنه

كتبععوا كععل  سععألة أصععولية أو فقهيععة أو  علععيهم السععالمولععو ا ععم  ،ويععرتك التفريعع  والتفصععيل إىل جهععد ا نسععان (5)((َأْن ُْ َفّرُِع  وا
 .يتكا ل لكيرلال للبشر  ىناك ني إىل قمتو فلم يكن نذ ذلك احل ا م كانوا قد أوصلوه فسريية لتوقف   سرية العلم أي 

يف الطعب أو الفلسعفة أو الفيعكايء  ادلفصعلةيف كل العلوم فانو ألجل ذلك بعينو مل يكتبوا الكتب  ان ىذه الفلسفة سيالةبل 
لسعفتو ذلعك خاصعة يف  عدة قعرنني ونصع  وأكيفعر، ولكعن ذلعك خعالف حكمعة هللا وف جعداً  أو غريىا  ع  انعو كعان  عن البسعيط

يف خلععق ا نسععان ولععو فعععل ذلععك لكععان ذلععك عادلععاً آخععر ال ىععذا العععامل  عع  ان كععل عععامل يتطلععب بلسععان  اىيتععو إفاضععة الوجععود 
 سعي وجهد.عليو.. إضافة إىل ان اليفواب ابلسعي والتكا ل اباهد ال مبا حصل عليو دون 

انو دلاذا مل ينكل كتبًا )ولتكن ابأللوف( هبا  ةاللعلى رب العكة واا –والعياذ ابهلل  – بل لو ورد عليهم ا لكال لورد
 فصيل كل ليء للبشر؟ بل دلاذا مل خيلق كل ادلعلو ات يف اسلاخنا لكي نستغي حم عن ادلطالعة؟ وقد فصلنا ااواب عن 

ااواب عنها يف إحدى زلاضرا و القيمة..  قدس سرهىذه الشبهة يف نث سابق كما فصل السيد األخ األكرب الرضا 
 لبحث صلة إبذن هللا  عاىل.ول

خر دعواا ان احلمد َّلل رب العاملني وصلى اَّلل على دمحم والو الطيبني الطاىرين  ِو

                                                           

 .238ص 1طهران، ج –ثقة ا سالم الكليي، الكايف، دار الكتب ا سال ية  (1)
 .96آية  سورة األعراف: (2)
 .155سورة البقرة: آية  (3)
 .575ىع، 1411قم،  –دمحم بن إدريس احللي،  ستطرفات السرائر،   سسة النشر ا سال ي  (4)
 ادلصدر نفسو. (5)


