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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ل وال قوة اال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أمجعني وال حو
وما ،احلديث حول التقليد يف اصول الدين وهل هو جائز ومربء للذمة وصحيح ام ال؟وكذلك االجتهاد يف اصول الدين حيث ذهب البعض اىل حرمته 

له اال بنحو االشارة وبعضها فقهي سنبحثه ان املسائل املختلفة املتعلقة ذا البحث كثرية وكما اشرنا فان بعضها كالمي يوكل اىل حم ، انيتعلق بذلك
  شاء اهللا تعاىل وبعضها قد يقال انه اصويل على تأمل يف ذلك سيأيت

  :هيفاما عناوين املسائل اليت سنبحثها او اليت سوف نشري هلا 
له بصورة خاصة وكذلك معرفة االوصياء عام والرسول اخلامت صلى اهللا عليه وابشكل ل عرفة الرسمهل جتب معرفة اهللا وصفاته و:ة االوىلاملسأل

ه هذا رأي ذهب الي؟ جتب هذه املعرفة بوجوب استقاليل هلوما الدليل على ذلك مث ،بصورة عامة واالئمة عليهم السالم بصورة خاصة وكذلك املعاد
  يل اي مقدمي وهذا رأي اخرام جتب بوجوب آ، الطوسي يف العدة 
معرفة ان صفاته عني ذاته وان اهللا ليس يف حيز هل لكن ، معرفة وجود اهللا ووحدانيته واجبة ان ف؟ عرفة الواجبة ما هي حدود هذه امل:املسألة الثانية

  كذلك ؟ وانه ليس جبسم وال جسماين ايضا واجبة 
،وكذلك ) ات اال بوجه كليلم باجلزئياىل ان ال يعاي (ب البعض من الفالسفة الكلي كما ذه الوهل معرفة ان اهللا حميط باجلزئيات بالنحو الشخصي 

  ام من صفات الذات ؟هي من صفات الفعل مثال االرادة فهل معرفة صفات الذات وصفات الفعل والفرق بينهما 
  !ين هذه املسائللكثري من الناس حىت ال يعرف عناوابل ان  معرفة عن استدالل ونظر ام ال؟ هي معرفتنا باالجابة عن هذه االسئلة ان هل مث 

   ؟وهل ختتلف االحكام او ال ختتلف؟ هل يوجد تصنيف للمعارف العقدية اىل صنفني املعارف االولية والثانوية وما هي املصاديق : اخرى وبعبارة 
  يف النار؟خملد من مل يعرف هذه املعارف االولية والثانوية عن نظر واستدالل هل هو كافر :املسألة الثالثة

هل املعرفة االستداللية شرط ف ل هذا الكالم تام ام ال؟فه،وادعى على ذلك االمجاع  قة االسالم خملد يف الناريصرح بانه خارج عن رباحللى العالمة 
  بنحو احلكم الوضعي ام ال؟ )االسالم(

  ؟لو مل نقل اا شرط االسالم فهل هي شرط االميان :املسألة الرابعة
   )او ألا صغرية ولكنه مصر عليها اما ألا كبرية (و فاسق مل يعرفها فه ل هي شرط العدالة وان منفه، ولو مل نقل اا شرط االميان 

  هل االميان بالرجعة لالئمة عليهم السالم واخللص من املؤمنني والثلة املنحدرة من الكافرين شرط االميان ام ال؟:ةاملسألة اخلامس
مثال ال؟ف شرط االميان لكن هل االميان بانه االن حي شرط امرجه الشريف عجل اهللا تعاىل فبوجود االمام املهدي االعتقاد  نا:سألة السادسةملا

  سيولد يف اخر الزمان بانه من العامة يعتقدون الكثري 
  هذا رأي؟ فهل جيب حتصيل العلم ا عن طريق النظر خاصة )باي حد فرضناه(لو قلنا ان املعرفة واجبة :املسألة السابعة

ان حيصل بأي لعلم وال يهم بعد ذلك افاحملور على هذا الرأي هو ، كون بالنظر واالستدالل بل يكفي التقليد تان  رطتشيان املعرفة واجبة لكن ال او 
  ، هذا رأي ثاين طريق 
   :اقوال ثالثة هؤالء ينقسمون اىل ملعارف ااالكتفاء بالظن يف اصول الدين ويذهب اىل رأي اخر وهناك 
فان كان الظن عن نظر واستدالل وكان من خصوص روايات املعصومني  فهنا ايضا كذلك ه حجة ومنه ليس حبجةكما ان الظن يف اصول الفقه من:االول

ة بل يقول الظن احلاصل من ظواهر االخبار حجة ومربء للذمة اما احلاصل من االدلة العقلية فليس حبج، اي ان لسالم فهو حجة واال فليس حبجة اعليهم 
  البعض ان الظن احلاصل من ظواهر القران ليس حبجة 

  التقليد، اي ان املهم ان ال يكون عن يقول ان مطلق الظن احلاصل عن استدالل حجة :الثاين
  الظن وان كان وليد التقليد فهو حجة:الثالث

عن التوحيد ومل يقم لديه شيئا سم او ال ؟واحد او ال؟ وال يعرف مثال شخص ال يعلم ان اهللا ج؟ هل يكتفى باالميان عن املعرفة  :املسألة السابعة 
  ؟فهل يكفيه ذلك ، يعقد قلبه على ان اهللا واحد  هعلمي لكن

  ال يعلم ان الرجعة حق وهل هي من ضرورات املذهب ام ال ؟ لكنه يعقد قلبه على اا حق فهل يكفي هذا ام ال؟  شخص او



مثل احلج والصالة فاحلج واجب مشروط  ،وذلك  لواجبات املطلقة ام املشروطة ام نقول بالتفصيل كما هو احلقهل املعرفة من ا :املسألة الثامنة 
بالعقائد احلقة كامليزان والصراط وغريها فال جيب  ؟ اي اذا علمتلو علمت جيب االعتقاد هي مما فهل املعرفة ، باالستطاعة اما الصالة فواجب مطلق 

  ؟االصول االولية والثانوية  بني او يفصل امطلقا مما يعين لزوم حتصيل العلم ا مث االعتقاد  او هي مما جيب االعتقاد
انه ال يوجد يف قضايا اصول الدين جاهل قاصر سواء اكان يف قرية يرى البعض ان ف هل يوجد جاهل قاصر يف املعرفة العقدية ام ال؟:التاسعة  املسألة

حاضرة االسالم فان اجلاهل القاصر على رأي البعض غري متصور يف العقائد بل اجلاهل مقصر بالضرورة وذلك يعين ان يف  اميف الصني ام مغارة يف اجلبل 
لو مات وحاله هكذا فان اهللا ميتحنه من  ان الكافر القاصرالقاصر فذلك يعين  ان جديد اما لو قلنا بوجود اجلاهلالكافر خملد يف النار دون امتحمطلق 

  لقيامةجديد يوم ا
فهل  اواذا كان منسد؟ ام منفتح ام نقول بالتفصيل د لعلم يف العقائد منساهل ان باب  ا وهيمبناه ة مبا سبق بل هيمرتبطهي و :املسألة العاشرة 

  وال جمال للظن ويسقط عنك التكليف بناءا على تصور العجز يف اصول الدين  نرجع اىل الظن كما يف اصول الفقه ؟البعض يقول ال
  :وذلك نظرا لوجود حاالت ثالث للمكلف ؟هل االعتقاد الزم ام يكفي عدم اجلحود :ملسألة احلادي عشرة ا
  .ان يكون منكرا جاحدا:الثانية.ان يكون معتقدا  :االوىل
  ال انكر وال اعتقد و جاهل بسيط ويقول ال ادري  هو ال هذا وال ذاك بل :الثالثة

املعرب هو توجد واسطة بني االسالم والكفر ام ال؟رأي يقول نعم توجد و وبتعبري اخر هل ؟ ن مل يعقد قلبهواينكر  حرام فيكفي ان الاجلحود فاذا قلنا ان 
  وما هي احكام من ليس مبؤمن وال كافر بناءا على وجود الواسطة ،عنها بالروايات بالضالل

  ؟-فيما يتعلق باملعرفة -وجد واسطة بني العادل والفاسقتهل يوجد بني االميان واخلالف واسطة ام ال؟ وهل :الثانية عشرة املسألة 
  اصول الدين ؟ قليد يف فروع الدين والتقليد يف هل يوجد فرق بني الت:الثالثة عشرة سألة امل

  فهذا حبث واالراء فيه خمتلفة طئام ميكن ان خي؟ هل اتهد الباذل جهده لتحصيل العقائد يصيب حتما  :املسألة الرابعة عشرة 
واجب نفسي ام غريي؟الشيخ الطوسي يذهب اىل ان النظر واالستدالل واجب نفسي هل هو واجب مستقل ام ال؟مبعىن انه  :ملسألة اخلامسة عشرة ا

 احلكنه معفو عنه اي من ترك االجتهاد والنظر واالستدالل يف االصول وقلد وكان تقليده صحي اعاصيرغم كونه لكن تاركه لو اصاب كبد احلقيقة فانه 
لكنه معفو  مذهب االمام الصادق عليه السالم وسار وفقه فعلى رأي الشيخ انه مؤمن نعم هو عاصي ألنه ترك النظر واالستدالل اعتباطا كما لو اختار

  عنه
   الكالم عن املسائل املتقدمة اما تفصيال او امجاال ان شاء اهللا تعاىل اخرى وسيأيتومسائل وهناك مباحث 

  ...د واله الطيبني الطاهرين وصلى اهللا على حمم
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