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 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

 ىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.أعدائهم إ
(4) 

 دروس يف أصول العقائد
 ال تعلمون شيئا  االستدالل بـقوله تعالى: 

ــْن بُُِــوْن ُأُنمــاْتُمْم ال تـَْعَلُمــوَن َشــْيئا  َوَجَعــَم َلُمــُم الُســْمَ  استتتدل بعتتس ايستتالآليني باشيتتة ال تتريفة  َواألَْبصــاَر َواهللُ َأْخــَرَجُمْم ْن
ــَدَ  َلَعُلُمــْم َتْرــُمُرونَ  علتتى أا اينستتاا يولتتد ختتام التتمهن آلتتن  تتل آلعرلتتة واا آلبتتتدأ  تتل املعتتار ، حتت  العقليتتة آلنهتتا، هتتو  .(1)َواأَلْفْئ

 احلواس لقط.
 نناقرة استدالل الحسيين باآلية الرريفة

 آلن املعار :ولكن هما االستدالل غري صحيح؛ لإا اينساا يولد وآلعه مخسة أنواع 
 العلوم الحضورية

العلوم احلضورية،  علمه بماته وقواه وأحاسيسه وآلتخيالته، لإنه يعلم هبتا ضضتورها بتمالا لديته ال بواستطة احلتواس وال بواستطة  أوال :
 (2)صورة آلنطبعة يف ذهنه ت على امل هور لدى احلكماء.

 العلوم الفِرية
العلوم الفطرية  علمه بأا له خالقاً ورازقاً، وتدل على ذلك اشيات والروايات أيضتاً،  قولته تعتاىل )لتأقم ولهتك للتدين حنيفتاً  ثانيا :

وأصتله اياتاا  –لطرة اهلل اليت لطر الناس عليها( والظاهر أا املراد هو أا الدين هو لطرة اهلل والفطرة اخلِلقتة لتتدل اشيتة علتى أا التدين 
َِْرَ  أآلر خلق اهلل الناس عليه ولطرهم عليهم آلن غري ا تساب لهو آلولود آلعهم آلنم خلقهم ح  قبل الوالدة لكأا  –لواحد باهلل ا ْف

َما ََِر الُناَس َعَليـْ يْن َحْنيفا   هي يف آلقام التعليل لت الُلْه اُلْتي َف ذ ره  ، وهما هو الظاهر آلن آلعىن اشية، عكس آلاَفَأْقْم َوْجَمَك ْللدِّ
 بعس املفسرين.

 وسيأيت آلزيد  الم عن همه اشية الكراة وبعس اشيات األخرى الحقاً بإذا اهلل تعاىل.
 العلوم العقلية

، و تتملك  ثالثــا : العلتوم العقليتتة، أمل املستتتقالت العقليتتة،  استتتحالة التتدور أو التنتتاقس لتإا اينستتاا يتتدرس ذلتتك بعقلتته ال با تستتاب 
الظلم؛ أال ترى أا الطفل الرضيع ينكمش مما يضر به أو آلن  ل آلتا يململته ويزعجته ويهتش ويتبش ل حستاا  إدراس حسن ايحساا وقبح

إليه  أآله اليت حتنو عليه وترضعه؟ إنه يدرس حستن ايحستاا بماتته ال با تستاب عتا احلتواس أو غريهتا وإال لولتب القتول بتأا الطفتل ال 
 يدرس حسن العدل وايحساا إال لو علموه ذلك؟ 

                                                             

 .87النحل:  (1)
 ناق نا ذلك يف  تاب )احلجة آلعانيها وآلصاديقها( وغريه. (2)
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ال يقبل ذلك، ويرلضه بولدانه  –عادة  –يدل على  مب همه املقولة أهنم لو حاولوا تعليمه حسن الظلم عليه أو على غريه لإنه و 
وضمريه، إال لو آلسخوه وقاآلوا بغستيل دآلتاك  اآلتل لته، وذلتك بنفسته دليتل واضتح علتى ولتود آلعرلتة ستابقة يف ذهنته وقتد حتاولوا حموهتا 

 وإحالل غريها حملها!
 سات بالحواس الباطنةالمحسو 

بعس احملسوسات باحلواس الباطنتة،  احلتب واخلتو  وهتبههما لتإا آلتن الواضتح أا الطفتل بعتد التوالدة بتل ا،نتني يف الترحم،  رابعا :
خيا  ويفرح وحيزا وحيب الطعام واألّم وهبه ذلك وإا  اا ذلك ب كل بسيط ساذج، لهل علمه أحد ذلك؟ وهتل   يعتر  ذلتك إال 

 لنقلت إليه احلواس صوراً مث بدأ يتأآلل ويفكر لأدرس الفرح واحلزا واخلو ؟ بعد آلا ولد
 المحسوسات بالحواس الظاهر 

بعس احملسوسات باحلواس الظاهرة )اخلمسة( لإنه حيس بالاد واحلر وامللمس اخل ن والناعم، آلن غري تعليم آلن أحد،  ما  خانسا :
س اشختر ال بتعلتيم آلتن أحتد وال يف آلرتبتة آلتتأخرة عتن التوالدة وايحستاس لالتأآلتل يسمع بعس األصوات لينزعج آلن بعضها ويسر للبع

 لايدراس!
بل لقد أثبت العلتم احلتديث أا ا،نتني يف رحتم أآلته اتلتك ايحستاس وال تعور وايدراس وأنته قتد يفترح بفترح أآلته وحيتزا ضزهنتا ويتتأ  

 ها وإا ذلك  له يملثر يف صحته النفسية وسالآلته العقلية بايجياب أو السلب.بتأملها أو بأنواع الضغط الوارد عليها أو عليه أو بتدخين
واحلاصل: أنه ال هك يف أا همه العلوم اخلمسة يولد اينساا وهي آلعه وهو عا  هبتا وعتار ، بدرلتة وأخترى آلنتم ولتوج التروح يف 

 ا،نني!
 نعنى )ال تعلمون شيئا (

هو )ال تعلموا هيئاً آلن العلوم اال تسابية( وليس املقصود: ال تعلموا هيئاً آلن العلوم  –حسب املستظهر  –واملراد باشية ال ريفة 
لإنته ال يعلمته عنتد خرولته  (1)احلضورية والفطرية والعقلية وبعس احلسية، لاملراد هتو: إا خصتوم آلتا حيصتل عليته اينستاا باال تستاب

آلن بطن أآله، لالنفي إضايف ولتيس آلطلقتاً، وذلتك للتدليل العقلتي والعلمتي واحلستي والولتدا  القتاطع علتى علمته بتلتك األآلتور اخلمستة 
 السابقة ولتصريح القرآا الكرمي بعلمه ببعس تلك اخلمسة يف آيات عديدة سبقت إحداها وسيأيت غريها بإذا اهلل تعاىل.

ل تتيا الطاستتي يف امتتع البيتتاا: ) جواهلل أختترلكم آلتتن بطتتوا أآلهتتاتكمج آلنعمتتاً علتتيكم بتتملك وأنتتت جال تعلمتتوا هتتيئاًج آلتتن وقتتال ا
 آلنالعكم وآلضار م(.

وهما هو آلولز بعس النقاش آلع ايسالآليني وقد ظهرت به بعس ولوه املناق ة آلع غري ايسالآليني آلن الفالسفة المين ال يملآلنتوا 
 ألوبتتتة أختتترى علتتتيهم آللتتتل بداهتتتة علتتتم اينستتتاا بتتتاملعقوالت اللانيتتتة املر بتتتة )املنطقيتتتة( واملعقتتتوالت اللانيتتتة البستتتيطة بتتتاهلل تعتتتاىل، وستتتتأيت

 )الفلسفية( دوا ا تساب ودوا استناد إىل احلواس أبداً بإذا اهلل تعاىل.
 وصلى اهلل على نحمد وآله الِاهرين

  

                                                             

 وا،غراليا واهلندسة وعلم الفقه واألصول ونظائرها.  علم الطب(1)


