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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ9ٖ) 

 كيفية اإلطاعة
العقععن والعقععالا، والعععر  اععرآة للعقععالا،  ، يصععن اععن الأععار  أاععرٌ وادلرجععيف يف فيفيععة اة،اعععة، فلمععا مسػػااًًا: 

 ان غري فرق يف ذلك بني ادلعااالت والعبادات وال بني ادلوضوعات الأخصية والأؤون العااة:
 يف املًامالت

 عليععه السععالمفمعن األول: فيفيععة البيععيف أو الصععلط أو الطععالق والعهعع  وأسعباهها، وليسععع فيفيععة فعععن ادلعصععوم 
ألدلععة وال اوجبععة لهعبديععة خصععو  اععا أ ععى بععه ولععيفا لععو اب  أو ،لعع  يف ا ععان اعععني أو زاععان اقيّععدة ة،ععالق ا

اعني أو ب يفية اعينة فالعربية اثاًل دلا دّل على حصر صحة ادلعاالعة اعا ففعلعه ال جهعة لعه اعن هعيفك ا هعة فمعا 
 ال إ،الق له.

 .العقالاإ،الق النص، ال  (1)ابن ادلرجيف يف ال يفيةهيفا ولواحقه وقد يناقش 
 ،لالاهثعععال للواجعععو أو للصععحيط أو للموضععو  أو فيفيعععة اععن فيفيععات اة،اععععة فهععي فععرد  ابن فععنوا ععواب: 

 . فهدبر.ابنياً على ح م العر  حب م العر ، فيأمله اة،الق
 والًبادات

على رجليه بثالث أصابيف أو ب عن ال عم اعثاًل دلعا  عليه السالمالوضوا، فلو اسط اةاام  ةوان الثاين: فيفي
ِِ )إ،الق قوله  ععا:: قّيد  اي َأيػَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإََل الصَّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َو َأْيِدَيُكْم ِإََل اْلَمراِفػ

ػػْ ِ  ًْبػَ فعععان صععحيط فععاٍ  ولععو  فهععو ف ععن اعععا صععدق عليععه ادلسععط  (2)(َو اْمَسػػُووا ِاُرُؤِسػػُكْم َو َأْرُجَلُكػػْم ِإََل اْلَك
 صبعني وفيفلك ادلسط خبط انحر  أو اع وساً.أبصبيف أو أ

 والشؤون الفردية

                                                             

 أي يف الأمول ل افة األفراد ب افة ال يفيات. (1)
 .6سورة ادلائدة: آية  (2)
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ًَْضػُهْم َعلػى)وان الثالث: النفقة يف قوله  عا::  ُ اَػ ٍٍ َو ِبػا   الّرِجاُل قَػوَّاُموَن َعَلى النِّساِء ِبا َفضََّل اَّللَّ ًْػ اَػ
ًُْروؼِ َوعاشِ )وادلعاسرة ابدلعرو  يف قوله  عا::  (1)(َأنْػَفُقوا ِمْن َأْمواِلِِمْ  فعان فيفيعة اةافعاق اوفلعة  (2)(ُروُىنَّ ِِبْلَم

للعر  أي دلا يصدق عليه ااه إافعاق عرفعاً، ولعيفلك لعه ان يعدفيف ععني النفقعة ذلعا فمعا لعه ان يعدفيف اقعداً أو سعي اً 
 فيفية الِعأرة ابدلعرو .احلال يف  وفيفلك  ،بن له ان يدفيف متلي اً أو إابحة وسبه ذلك ،أو سبه ذلك

 لًامةوالشؤون ا
يُن َّلِلَِّ )وان الرابيف: قوله  عا::  َنػٌة َوَيُكػوَن الػدِّ فعان فيفيعة القهعال: أبي اعو   (3)(َوقػاُِِلوُىْم َحػ َّ ال َُِكػوَن ِفتػْ

 اوفن للعر  اخلا . ، فلهان السالح، وأبي   هيك وخطة ويف أي زاان وا ان.. إ: غري ذلك
اخلارجيعععة ادلوفلعععة للععععر  الععععام أو اخلعععا  أو للم لعععم وبعبععارة أخعععر : ان فيفيعععة اة،اععععة هعععي اعععن الق ععا  

، ااععا علععى  فصععين( –)وذلععك حسععو فواععه حسععياً أو حدسععياً، اععن سععؤون الفععرد أو اععن الأععؤون العااععة  افسععه
 .فيأملها مجيعاً  األح ام فهي بنحو الق ا  احلقيقية اليت صّو احل م فيها على الطبيعي دبا هو ،بيعي

 ع والكاشف عنهماالطريِ إَل احلكم واملوضو 
ا هعو العقعالا أي عاً، سعواا ال اسعم ععن احل عم موادلرجيف يف ،رق اة،اعة وادلعصية أو ال اسم عنهاثمنًا: 

ام ال اسععم ععععن اوضعععوعه، واعععن هنعععا قلنعععا ان سعععرية العقعععالا هعععي احلظعععة علعععى ارجعيعععة خععع  الثقعععة والظعععواهر يف  
، أي اهنا هعي العدلين علعى ا يف فأم ادلوضوعاتفأم أح ام الأار ، وعلى ارجعية البينة واةقرار وأسباهه

 .حظيهها، اطلقاً فيما إذا م يقّيد الأار  وإال فبحسو اا قيد وخصَّص
ًُُقولِ ))االعرتاض اػ  ((ِإنَّ ِديَن اَّللَِّ اَل ُيَصاُب ِِبْل

الروايعة ان اعا سعب  اعن  وسععة اطعاق ارجعيعة العقعن والعقعالا يف فافعة األاعور السعابقة،  عا  عارضعه ال يقال: 
عنػو   هللا  حّدثنا حمّمد ان حمّمد ان عصػام الكليػ ُّ رضػ )) الدالة على ان دين هللا ال يصاب ابلعقول فقد ورد

قػػال: حػػّدثنا حمّمػػد اػػن يًقػػوب الكليػػ ُّ قػػال: حػػّدثنا القاسػػم اػػن الًػػالء قػػال: حػػّدثنا إ اعيػػل اػػن علػػّ  
يػػد احلنػػان  عػػن حمّمػػد اػػن قػػي   عػػن اثاػػ  القػػزوي  قػػال: حػػّدث  علػػّ  اػػن إ اعيػػل  عػػن عاصػػم اػػن م

                                                             

 .34نساا: آية سورة ال (1)
 .11سورة النساا: آية  (2)
 .113سورة البقرة: آية  (3)
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ًُُقػوِل  :قَػالَ  السػالم  الثمالِّ  عن عل ِّ ان احلسػ  اػن علػ ِّ اػن أل طالػب علػيهم ِإنَّ ِديػَن اَّللَِّ اَل ُيَصػاُب ِِبْل
َفَمػْن َسػلََّم َلَنػا َسػِلَم َوَمػِن اْىَتػَدى اَِنػا النَّاِقَصِة َواْْلرَاِء اْلَباِطَلِة َواْلَمَقايِيِ  اْلَفاِسػَدِة َواَل ُيَصػاُب ِإالَّ ِِبلتَّْسػِليِم 

اِػِو َحَرجػًا َكَفػَر ِِبلَّػِذي  ُىِدَي َوَمْن َداَن ِِبْلِقَياِس َوالرَّْأِي َىَلَك َوَمْن َوَجػَد يف نَػْفِسػِو َشػْي ًا ِاَّػا نَػُقولُػُو َأْو نَػْقِضػ 
ًَْلمُ  ًَِظيَم َوُىَو اَل يَػ  (1)((َأنْػَزَل السَّْبَع اْلَمثَاِن َواْلُقْرآَن اْل

 األجواة:
 ان وجوك: واجلواب

 )ِديَن هللا( ال يصاب هبا  ال موضوعو أو امتثالو أو طريقو
بعن هعو اوضعو  ديعن هللا، فمعا دين هللا  و ()ادلوض( وليس ِديَن اَّللَِّ ان اوضو  النهي يف الرواية هو ) األول:
؛ أال  عر  ديعن لعه بعن هعو ال اسعم عنعه وال ال اسعم عنعه ،بن هعو ااهثعال لعه وإ،اععة لعهاهثال دين هللا ليس اال

 ؛ ؤخعيف اعن الأععار  وهعيفك فلهععا ان ديعن هللا هعو حراعة الءنععاا واخلمعر وحّليعة البيععيف والعقعود ووجعوب النفقععة وغريهعا
وليس افس ديعن هللا  وااا اا هو الءناا فااه يؤخيف ان العر  فااه اوضو  دين هللا ،  عا:ألن األح ام دين هللا
، وال جيعوز القيعاس ابن يقعال ان ديعن هللا ال يصعاب ابلعقعول فموضعو  دينعه فعيفلك، ولعيفا بن دين هللا حيمن عليه

لبيعيف وغريهعا(  ؤخعيف اعن الععر  األصوليني واالخباريني على ان ادلوضوعات )فاخلمر والءناا واا هو ا أمجيف فافة
  صر  فيه.اخرتعه الأار  أو اللهم إال فيما 

 .، فااه ليس دين هللا بن ااهثال لهوفيفلك االاهثال فما فيما سب  ان ادلثال: اة،اعة بعد اة،اعة
هللا وفععيفلك الطريعع  إ: ديععن هللا فخعع  الثقععة، والظععواهر وااععا أسععبهها فاهنععا الطريعع  إ: ديععن هللا وليسععع ديععن 

 (2)فهأان افسه.
 ال يصاب الدين ِبلًقول الناقصة  ويصاب ِبلًقل النوري

)سععرية العقععالا دبععا هععم  هععواثايععاً: ان الروايععة  صععرح ابن ديععن هللا ال يصععاب ابلعقععول الناقصععة، و ععن ال ععالم 
فاهنعا حظعة دون  ال اان أي ا وهرة العيت أودعهعا هللا  ععا: فينعاالنوري أي العقن العقن  وهي انسئة انعقالا( 

 سك فما سيأيت ان الروا ت.
                                                             

 .324  1هع، ج1315قم،  –الأيخ الصدوق، فمال الدين، دار ال هو اةسالاية  (1)
وههنعا أخعيف ورد  ،حلعساإذ خ  الثقة وإن م ي ن دين هللا ل نه اأمول لعع)يصاب بعه ديعن هللا( وفيعه: ان  عاهر يصعاب احلعدس ال  (2)

 عله أييت.ل
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دون العقععن دبععا هععو  ،واحلاصععن: ان العقععن ادل ععا  أي عقلععي وعقلععك وعقععن زيععد وعمععرو هععو العقععن النععاقص
 عقن.

ااعععا األول: فلهعععأقر العقعععن ابألهعععواا والأعععهوات والقععععوة الء عععبية وابلععععادات والهقاليعععد وال عععءو  وابدلسععععبقات 
ذبعد ان ح عم  ويعدل عليعه ااعكسعخص، لعيفلك فعان ديعن هللا ال يصعاب ابلعقعول  الف رية وادلعرفية ل عن سعخص
 العقول ادل افة خمهلم جداً.

 وأساسععها إذ بععه حيعه  علععى وجععوب بعععثالأعريعة  أصععنوااعا الثععاين: فععان العقعن دبععا هععو عقعن حظععة هللا علععى 
كة علععى يععد ال ععاذب.. إ: غععري اظععراً حل ععم العقععن بقععبط إجععراا ادلعظععسععهادة ادلعظععكة ب واععه ابيععاً األابيععاا وعلععى 

، دون االفععات وادلعراد اعا ادلسعهقالت العقليعة خاصعة ،ذلعك، ف يعم ال ي عون حظعة يف بععك األح عام الفرعيعة
 .وليهها لديناهاألح ام جمل

 وطريِ إحرازه  اناء الًقالء كافة ِبا ىم عقالء
رد ان الرواسعو و)دفعائن العقعول( اخلالص أو احملك أو اجملالنوري الطري  إ: العقن السؤال عن ول ن يبقى 

أو جعرت سعري م دبعا هعم  عليعهاعا بعا العقعالا دبعا هعم عقعالا ان الهأقر ابدلسبقات، والطريع  إليعه سعهن وهعو وعن 
سعع   اععنفععان ذلععك فاسعم قطعععي عععن ان هععيفا ح عم العقععن اخلععالص؛ لبداهعة ان العقععالا  ،عقعالا علععى أاععر اعا

سعععبقا م الف ريعععة والنفسعععية بعععن رغعععم  نعععاقك ا بعععاين بيئعععههم وققعععافههم و ادللعععن والنحعععن لعععو امجععععوا علعععى أاعععر رغعععم 
إذا ا،بقعععوا علعععى أاعععر رغعععم اخعععهال  أد هنعععم واسعععهو  م وح واعععا م و انطلقعععا م و  عععاد أهعععوائهم وغعععري ذلعععك، 

و عععوارخيهم، فأعععم ذلععععك فأعععفاً قطعيعععاً عععععن ان ح مهعععم بعععيفلك اععععا هعععو إال ععععن عقلهععععم النعععوري ادلعععود  فععععيهم، 
 ذن هللا  عا:.وللبحث صلة إب

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

َنَة عن أيب عبد هللا  ِإالَّ َمْن َأَِى اَّللََّ ِاَقْلٍب )َسَأْلُتُو َعْن قَػْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ))قال:  عليه السالمعن ابن ُعيَعيعْ
وَُكلُّ قَػْلٍب ِفيِو ِشْرٌك َأْو َشكٌّ فَػُهَو  :َقالَ   ِسَواهُ  اْلَقْلُب السَِّليُم الَِّذي يَػْلَقى رَاَُّو َولَْيَ  ِفيِو َأَحدٌ  :َقالَ  (َسِليمٍ 

ْفرَُغ قُػُلواُػُهْم ِلْْلِخَرةِ  نْػَيا ِلتػَ َا َأرَاُدوا الزُّْىَد يف الدُّ   (( َساِقٌط َوِإَّنَّ
 .(16  2ال ايف: ج)


