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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .وال قوة اال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أمجعني وال حول 
  .لذلك ) املبادئ التصديقية(ولنبدأ باحدى  التقليد يف اصول الدين وهل هو جائز ومربء للذمة وصحيح ام ال؟مسائل عديدة منها احلديث حول 
ولية واالصول الثانوية مث بعد الفراغ من القول هل جتب املعرفة ام ال؟واملقصود باملعرفة هنا املعرفة يف اصول الدين بقسميها االصول اال:املسألة االوىل

  تقليد؟ان تكون عن نظر واستدالل ام يكفي ان تكون عن  بوجوب املعرفة يأيت السؤال ان هذه املعرفة جيب
مثل وحدانية اهللا والرجعة  سوف نقيم ادلة نقلية وعقلية على هذه املسألة وسائر املسائل االخرى الكن قبل ذلك نشري اىل مسألة يف غاية االمهية وهي انن

وبتعبري  ؟ل بالعقل الصول العقائد بالنقل او ال جيوز لنا اال االستدعلى أهل يصح االستدالل :يأيت السؤال املهم او قل االشكال وهو والبداء وغريها وهنا
  :االشكال امرانومنشأ هذا ية هل االدلة النقلية حجة يف االصول االعتقادية واملعرفة او ليست حبجة ؟ وهذه مسألة حمور: راخ

او االستناد اىل كالم الرسول يف اثبات مثال ود اهللا االستدالل بكالم اهللا يف اثبات وجلزوم اللغوية من  من ما قيل:الثاين،ما قيل من لزوم الدور  :االول 
د اهللا وسائر صفاته واالستدالل على وجعلى غريهم الفالسفة مسلمني وعدد من قد جرت سرية عصمته صلى اهللا عليه واله وسلم فوحدانية اهللا او 

تقد باهللا بالقران وسائر ما يعتقدون به باالدلة العقلية وال يستندون اىل االدلة النقلية بدعوى اللغوية اذ كيف حيتج من يعتقد بوجود اهللا على من ال يع
وهو االهم الن اشكال اللغوية ، اشكال الدور ، بعد اجلواب عن  كال تفصيالهذا االشعن ة يف نظره للقران وسيأيت اجلواب يفانه ال حجمثال ؟ الكرمي 

  ، استحالة االستدالل بالنقلفانه يستلزم  ان مت غاية ما يثبته انه ال فائدة من االستدالل بالنقل اما اشكال الدور
لنظر واالستدالل يف الشؤون العقدية لو توقف على النقل للزم ان وجوب ا:١على ما ذكره الوالد يف الفقه توضيحا ملا قرره الفصول اما تقرير االشكال

فوجوب  ونظائره)ال اله اال اهللا هفاعلم ان(؟ من قوله تعاىل من اين نعرف ان النظر واجب اذ  )ان وجوب النظر متوقف على النقل(من جهة  منه الدور
ت لنا اذ لوال وجوب النظر ملا ثب )النقل اليثبت اال بعد وجوب النظر( اي) لنقل موقوف على وجوب النظرا(اي النظر موقوف على النقل وبالعكس 

  قوله حق مرسل وقوله  صلى اهللا عليه واله وسلم بربكة وجوب النظر سنعرف ان النيباي وجود الرسول وقوله وحجيته فاننا  النقل 
، بقوله اثبات وجوب معرفته تعاىل بالنظر(عبارته هكذاوثاين لمنه اعتمادا على وضوح الشق ا اهذا الذي ذكره الوالد يف الفقه ذكر الفصول شق

  دور وهذا الدور يتضح مما تقدم ذكره مثال ) اعلم ان ال اله اال اهللا(وله تعاىل اثبات وجوب معرفته بقاي ان ٢)دور
الركن االول يف هو وهذا ،النقل وحجيته متوقفة على صحة "معرفة اهللا مثال"وجوب املعرفة:اوسع واوضح مث جنيب عنه ثالث ببيانحنن نوضح الدور 

اهللا ليس بظالم  انو(او قوله عن اهللا تعاىل) جيب النظر واالستدالل(الدور ألن كالم الرسول لو مل يكن حجة او مل يكن هذا النقل صحيحا فقوله
  هذه املقدمة االوىل،ليس حبجه )للعبيد

  ران الكرمي او حجية قول الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم هذه املقدمة الثانيةلقاصحة النقل وحجيته موقوفة على حجية :املقدمة الثانية
جوب النظر نظر بنفس البيان السابق اذ لوال ووحجية كالم الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم متوقفة على وجوب ال حجية القران الكرمي:املقدمة الثالثة

ال ينطق  صلى اهللا عليه واله وسلم ربكة املعرفة نعرف ان اهللا موجود وانه بعث االنبياء وان رسولهىل بل باكيف نعرف ان الرسول حجة من قبل اهللا تع
وهذا هو الدور ، نفس التقرير السابق لكن ببيان بعض املقدمات املطوية هو وهذا ، نؤمن به حينئذ  )النظر جيب (مثال عن اهلوى فاذا قال الرسول

  تام؟ املتوهم يف املقام فهل هذا الكالم
  :جوابنيصاحب الفصول وتبعه الوالد اجاب جبواب سنجعله اجلواب الثاين وسنضيف 

كال ايضا هذا االشكال خاص بفرعني من فروع املعرفة اما سائر الفروع واملسائل اليت اشرنا هلا وغريها فاالشكال غري وارد فيها باملرة وهذا االش:االول
الدور فيهما حتقق اهللا باالدلة النقلية قد يتوهم صادق عن ان اصل اثبات وجود اهللا وان هذا رسول  :ح ذلكتوضي، عن اشكال اللغوية  اجوابايضا  يعد

وانه البد عليه واله  صلى اهللا ابعث حممد هألنه لو ثبت عندنا وجود اهللا اوال وثبت ان هذا االله قد ارسل الرسل وانالدور ؟ اما يف غريها فال جمال لتوهم 
 ان هذا رسول اهللا بعد ثبوت وجود اهللا افة االسئلة املتعلقة باملعارف ال دور فيها باملرة فاذا ثبتعن كالنقلية بعد ذلك االجابة عن اهللا  ان يكون صادقا
قبل املبدئني االولني فال لغوية وال قد ) املستدل عليه(شكل ستال دور وال لغوية ألن الفرض ان هذا املو فهو حجة )ان املعاد جسماين (فاذا قال الرسول

فقط متوقفة على صحة وحجية كالم الرسول وقد ثبت ذلك بالربهان العقلي فليست  اانياد جسماين وليس روحدور يف سائر املسائل ألن معرفة ان املع
ولذلك لو ان سائل لدور غري متصور يف باقي املاذن اشكال ا،  ليلزم الدور كما هو واضح اجلسماين  حجية كالم رسول اهللا متوقفة على ثبوت املعاد

                                                             
  من الطبعة احلجرية ٤١٣الفصول ص  - ١
  ٤٥٢ص  ١الفقه ج - ٢



قال من حيىي العظام وهي رميم (جنيبه باالية القرانية فلنا ان كما قد قيل .       ضهم فيه الضرورة ادعىعوب    اعادة املعدوم مما امتنعا   :الفيلسوف قال
العلم باجلزئيات اال على الوجه الكلي  واذا قال الفيلسوف ان اهللا يستحيل عليه ) نسوي بنانه ان رين علىبلى قاد(او  ) قل حيييها الذي انشأها اول مرة

اهللا قد  نّوأ( او) يف السماوات وال يف االرضه مثقال ذرة ال يعزب عن(قوله تعاىل يستلزم كونه حمال للحوادث فيكفينا يف اجلواب  بدعوى ان ذلك
واذا قال الفيلسوف ان اهللا غري قادر على خلق كل املوجودات بدعوى ان  اوان كان موجودللدليل العقلي تضطرنا وال حاجة ) احاط بكل شيء علما

فلو ) ان اهللا على كل شيء قدير(العقل االول فيكفي يف اجلوابغري قادر على خلق غري فهو ، واحد وال يصدر منه اال الواحد ال صدر االالواحد ال ي
ولعنوا يد اهللا مغلولة غلت ايديهم  ت اليهودقال(لالية اويكون قوله مصداق ا ؟ف يكون على كل شيء قديركان اهللا غري قادر اال على العقل االول فكي

  فقطاجلواب االول وان االشكال لو كان واردا فانه يرد على االصلني االولني هو اذن هذا ،   )مبا قالوا
 - كما لنا ان نستند–ان نستدل عليه نقال دون لزوم حمذور اللغوية ن مبقدورنا فا) اصل وجود اهللا مثال(لني حىت يف االصلني االوانه  :ب الثايناجلوا

ال اله  هفاعلم ان(و  ) قل هو اهللا احد(و )  أيف اهللا شك فاطر السموات واالرض(اهللا موجود وواحد احد جتب معرفته استنادا اىل لالدلة العقلية فنقول 
  وما اشبه )   اهللاال

نستطيع ان نستدل على وجوب النظر يف وجود اهللا ويف رسالة الكرمي و نستدل على اصل وجود اهللا ووحدانيته بالقران نستطيع ان اننا  واحلاصل
   وال يلزم الدور، بالقران ، رسول لا

  )دد يلحق بالثاين واملتر(ان يكون استداللنا هذا على وجوب النظر على املؤمن املعتقد او على الكافر اجلاحد اما ألنه ال خيلو  )ال يلزم(نقول 
يف  هالروايات ألن الفرض انااليات و معرفة اجلواب مبراجعة فان له اعتقاده ما  ألنه معور لعم توقف اعتقاده عليها ، اي فان كان على املؤمن فال د

اول الدين (ة كقول امري املؤمنني عليه السالمالروايات على التوحيد او وجوب املعرفااليات او فلو دلت مرحلة سابقة معتقد باهللا ومعتقد بالقران الكرمي 
يف حقي يف مرتبة  عليه السالم وقول امري املؤمنني صلى اهللا عليه واله وسلم متوقف على حجية قول النيب ٣ملا لزم الدور ألن وجوب النظر) معرفته 

ع من اي طريق حصل حجة ذاتية ولو حصل من التقليد او فان القط(، العتقاده باحلجية دون نظر ة على وجوب النظر يسابقة ومل تتوقف تلك احلج
  هذا بالنسبة للمؤمن وهو واضح)حىت من طريان الغراب وجريان امليزاب مثال 

  ؟)فاعلم انه ال اله اال اهللا(وله تعاىليف الكافر املنكر فهل استطيع ان احتج عليه بق لكن املشكلة
لو كان منصفا انه فهل ينقدح يف ذهنه احتمال صحة هذا الكالم او ال؟  )بزعمي( ٥ ٤نقل اليه كالم اهللانعم وال يلزم الدور ألنه عندما ا: يقول الفصول 

   ل الفحص والنظر دفعا للضرر احملتم النقدح ذلك يف ذهنه ومع انقداح هذا االحتمال فعقله يستقل بوجوب
لنقل لكن هذا النقل يثبت وجوب النظر مباشرة بل يوجب انقداح احتمال فوجوب النظرتوقف على ااذن الدور اندفع بالرجوع اىل حكم العقل املستقل 

  مع اضافة توضيحية  وهذا جواب الفصول على اشكال الدورالضرر باملخالفة فيحكم العقل عندئذ بوجوب النظر دفعا للضرر احملتمل 
  :جلواب الفصول   وحنن نضيف جوابا ثالثا اكثر تطويرا ولعله يعد حتليال

  موقوف على النقل ألن الفرض اثبات وجوب النظر من االية او الرواية ر و ما اشبه ان وجوب النظ :االوىل املقدمة  
حجية النقل وصحته ليست موقوفة على  فنقول هنا نشأت املغالطة ألن) ل وحجيته موقوفة على وجوب النظر ان صحة النق(حيث قال :املقدمة الثانية

وليس على وجوب النظر  موقوفة على النظر )االصغر يف الصغرى(فس النظر والنتيجة ستكون ان وجوب النظرموقوفة على نهي وجوب النظر بل 
حتصيل احلاصل فليتامل  ينشأ اشكال جديد وهوهنا لكن  ، ان وجوب النظر توقف على النظر فال دور:ون ذه الطريقةيكفحاصل الصغرى و الكربى 
  .يف ذلل حىت البحث القادم 

       .....على حممد واله الطيبني الطاهرين  وصلى اهللا

                                                             
  وكذا االميان بالوحدانية و البداء و الرجعة وغريها - ٣
  اي كالم اهللا بزعمي يف نظره  - ٤
  اي كالم اهللا بوجوب النظر او كالم اهللا بالوحداينية - ٥
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