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فـاتحة الكتاب
بسم هللا الرحمن الرحيم
اس َب ِشي اًر وَنِذي اًر ولَ ِك ان أَ ْكثََر الان ِ
اك إِ اَّل َكافاةً لِّلان ِ
ون }
{و َما أ َْر َسْل َن َ
اس ََّل َي ْعلَ ُم َ
َ
َ
َ

(سبأ)82

ْ ِه َقرُ َللَقل ال ِّقد ِ
ين اْل َح ِّ
((ه َو الاِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِاْلهُ َدى َوِد ِ
ين ُكلِّ ِقه َولَ ْقو َك ِقرَ اْل ُم ْش ِقرُكون))َ
قِّ لُِي ْ
ُ

(التوبة)33/

{ اما َكان مح ام ٌد أَبا أَحٍد ِّمقن ِّرَقالِ ُك ولَ ِكقن ارس َ ا ِ
قين و َك َ ا ِ ِّ
ِ
قْ ٍٍ
َ َُ َ َ
ُ
قول اللقه َو َمقاتَ َ الانبِّي َ َ
َ ْ َ
قان اللقهُ ب ُكقل َش ْ
للِيماً } (اَّلحزاب )04/
َ
قِ ِفققْ ُكق ِّقل أُ امق ٍقة َش ق ِهيداً َللَق ْقي ِه
{وَيق ْقوَ َن ْب َعق ُ
َ
ِ
اب تِ ْب َياناً لِّ ُك ِّل َش ْْ ٍٍ َو ُه ًدى َوَر ْح َمةً
َللَ ْي َك اْلكتَ َ

قك َشق ِهيداً َللَققل َه ق ُقََّلٍ َوَن ازْل َنققا
ِّمق ْقن أَنَُ ِس ق ِه ْ َو َِ ْ َنققا بِق َ
ِ ِِ
ين } (النحل )28
َوُب ْش َرى لْل ُم ْسلم َ

ِ
ِ
اِ
ول َوأ ُْولِْ األ َْم ِر ِمن ُك ْ }
يعوْا ا
الر ُس َ
َ
{يا أَيُّهَا الذ َ
يعوْا اللّهَ َوأَط ُ
آمُنوْا أَط ُ
ين َ

(النساٍ)98/

اِ
ونققهُ َم ْكتُوب قاً ِلنق َقد ُه ْ ِفققْ التاق ْقوَارِ َوا ِ ْن َِيق ِقل
قون ا
الر ُسق َ
قول الانبِ ق اْ األ ُِّم ق اْ الاق ِقذي َي َِ ُد َ
ين َيتابِ ُعق َ
{الققذ َ
وف وي ْنهاه ل ِن اْلمن َك ِر وي ِح ُّل لَه الطايِّب ِ
ِ
ِ
ات َوُي َحِّرُ َللَ ْي ِه ُ اْل َم َبآ ِ َ
ِ َوَي َ
َ
َُ
ضعُ َل ْنهُ ْ
ْم ُرُه باْل َم ْع ُر َ َ َ ُ ْ َ ُ
َيأ ُ
ُُ
ِ
ه } (اَّللراف )791/
ص َرُه ْ َواأل ْ
َغالَ َل الاتِْ َك َان ْ
إِ ْ
ت َللَ ْي ْ
يل لِ َمْلق ِ
{فَأ َِق ْ َو َْهَ َك لِ ِّلد ِ
ين
ين َحنِيَاً ِف ْ
ط َرَ اللا ِه الاتِْ فَ َ
ِّ اللا ِقه َذلِ َ
اس َللَ ْيهَا ََّل تَْب ِقد َ
قك ال ِّقد ُ
ط َر الان َ
اْلقَِّي ولَ ِك ان أَ ْكثََر الان ِ
ون } (الرو )34/
اس ََّل َي ْعلَ ُم َ
ُ َ
ِ ِِ
{ اما أَفَاٍ اللاهُ َللَل رسولِ ِه ِم ْقن أ ْ ِ
ِا ِ ِ
قامل َواْل َم َسقا ِك ِ
ين
َُ
َهقل اْلقُ َقرى َفللقه َول الر ُسقول َولقذي اْلقُ ْرَبقل َواْل َيتَ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َغن َيقاٍ مققن ُك ْ َو َمققا آتَقا ُك ُ ا
قون ُدولَقةً َبق ْقي َن ْاأل ْ
الر ُسققو ُل فَ ُمق ُذوُ َو َمقا َنهَققا ُك ْ َل ْنققهُ
قْ ََّل َي ُك َ
َو ْابقن ال اسقبيل َكق ْ
يد اْل ِعقَ ِ
اب } (الحشر )1
فَانتَهُوا َواتاقُوا اللاهَ إِ ان اللاهَ َشِد ُ
{ادعُ ِإلِل سبِ ِ
ْ ِة اْل َح َس َن ِة}
ِّك بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِل َ
يل َرب َ
ْ
َ

(النحل )789/

ا اِ
َه َل اْل ِكتَ ِ
ْلَ ُموا ِم ْنهُ ْ }
ين َ
{وََّل تُ ََ ِادلُوا أ ْ
اب إِ اَّل بِالاتِْ ِه َْ أ ْ
َح َس ُن إَِّل الذ َ
َ
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(العنكبوت )04/

ِ ِ
ِ ِ
ِ
قاٍ َو َمقن ُي ْش ِقر ْك بِاللّ ِقه فَقَ ِقد ا ْفتَ َقرى
{إِ ان اللّهَ َّلَ َي ْغَ ُر أَن ُي ْش َر َك بِه َوَي ْغَ ُر َما ُد َ
ون َذل َك ل َمقن َي َش ُ
إِثْماً ل ِ
ْيماً } (النساٍ )02/
َ
{إِ ان اللّهَ َّلَ ُي َغي ُِّر َما بِقَ ْوٍ َحتال ُي َغي ُِّروْا َما بِأ َْنَُ ِس ِه ْ }

(الرلد )77/

َنزْل َنققا معه ق اْل ِكتَققاب واْل ِميق َقزان لِيقُققو الانققاس بِاْل ِقسق ِ
ِ
ِ
َنزْل َنققا
قط َوأ َ
ْ
ُ
َ َ َ
{لَقَق ْقد أ َْر َس قْل َنا ُر ُس قلََنا باْل َبي َِّنققات َوأ َ َ َ ُ ُ
َ َ
اْلحِد َ ِ ِ
يد} (الحديد )89/
ْس َشِد ٌ
َ
يد فيه َبأ ٌ
)44/

ِ
ِ
قون بِق ِقه َلق ْقد او اللّ ِقه َو َلق ُقد او ُك ْ }
اسققتَ َ
ط ْعتُ ِّمقن قُق اقوٍ َو ِمققن ِّرَبققاط اْل َمْي ِقل تُْرِهُبق َ
{وأَل ُّقدوْا لَهُق امققا ْ
َ
يل اللّ ِه واْلمستَ ْ ِ
ِ
الر ََ ِ
ون ِفْ سبِ ِ
الن َساٍ َواْل ِوْل َد ِ
ال َو ِّ
ان}
ين ِم َن ِّ
ض َعَ َ
{و َما لَ ُك ْ َّلَ تُقَاتلُ َ
َ ُْ
َ
َ

(اَّلنَققال

(النساٍ )19/

ب لَ ُكق ق إِ ان الا ق ِقذين يس ققتَ ْكبِرون ل ققن ِلب ق َ ِ
قال رُّب ُكق ق ْاد ُل ققونِْ أ ْ ِ
َ َْ ُ َ َ ْ َ
قادتْ َس ق َقي ْد ُملُ َ
َس ققتََ ْ ْ
ون ََهَق قان َ
{وقَ ق َ َ ُ
َ
ِ
ين } (غافر )44/
َدام ِر َ
قب أ ِ
اع إِ َذا َد َل ِ
قان َفْل َي ْسقتَ َِ ُيبوْا لِقْ َوْلُي َْ ِمُنقوْا
قب َد ْل َقوَ الق اد ِ
{وِا َذا َسأَلَ َك ِل َب ِادي َلِّنْ فَِإِّنْ قَ ِري ٌ
َُي ُ
َ
ا
ون } (البقر )724/
بِْ لَ َعلهُ ْ َي ْر ُش ُد َ
اس ٌ ٍ
ٍ
ِ
{يا أَيُّها الاِذين آمُنوا إِن َاٍ ُك فَ ِ
صبِ ُحوا َللَقل َمقا
ِّ بَِن َبأ فَتََبيُانوا أَن تُص ُيبوا قَ ْوماً بِ ََهَالَة فَتُ ْ
َ ْ
َ َ
َ َ
ِِ
ين } (الحَرات )4/
فَ َعْلتُ ْ َنادم َ
قط وَّلَ يَق ِقرمان ُك َشققنآن قَققوٍ للَققل أََّلا
ِ ِ
ون قوْا قَق اقوا ِم ِ ِ
اِ
آمُن قوْا ُك ُ
ين للّققه ُشققهَ َداٍ بِاْلق ْسق َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
َ
{يققا أَيُّهَققا الققذ َ
ين َ
الِدلُوْا هو أَ ْقر ِ
ون } (الما د )2/
تَ ْعِدلُوْا ْ
َُ َ ُ
ب للتا ْق َوى َواتاقُوْا اللّهَ إِ ان اللّهَ َمبِ ٌير بِ َما تَ ْع َملُ َ
اِ
ِ
ون}
{و َمن لا ْ َي ْح ُك بِ َما َ
أنز َل اللّهُ فَأ ُْولَق َك ُه ُ الْال ُم َ
َ

(الما د )09/

ِ ِ ٍِ
ون ِإ اَّل الْا ان َوِا ان الْا ان ََّل ُي ْغنِْ ِم َن اْل َح ِّ
ِّ َش ْي اً}
{و َما لَهُ بِه م ْن لْل إِن َيتابِ ُع َ
َ
ت للَ ْي ُك نِعمتِْ ور ِ
ِ
يت لَ ُك ُ ا ِ ْسالَ َ ِديناً}
ض ُ
{اْل َي ْوَ أَ ْك َمْل ُ
ت لَ ُك ْ د َين ُك ْ َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ

(النَ )82/

(الما د )3/

{و ِمق َقن الانق ِ
قك قَ ْولُققهُ ِفققْ اْل َح َيققا ِ الق ُّقد ْن َيا َوُي ْش ق ِه ُد اللّققهَ َللَققل َمققا ِفققْ َقْلبِق ِقه َو ُهق َقو أَلَق ُّقد
قاس َمققن ُي ْع َُِبق َ
َ
ِ
صاِ *وِا َذا تَولال َس َعل ِفْ األ َْر ِ
ِ َوالان ْس َل َواللّهُ َّلَ ُي ِح ُّ
قاد}
ض لُِي َْ ِس َد ِفيِهَا َوُي ْهلِ َك اْل َح ْر َ
ب الََ َس َ
اْلم َ
َ َ
(البقر  840/ق )849
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ِ
اِ
اٍه ْ أ َْو
َ
ون َم ْن َحا اد اللاهَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َك ُانوا َآبق ُ
ون بِالله َواْل َي ْوِ ْاْلم ِر ُي َو ُّاد َ
{َّل تَ َِ ُد قَ ْوماً ُي َْ ِمُن َ
ِ
ِ
شيرتَه } (المَادلة )88/
أ َْب َن ُ
اٍه ْ أ َْو إ ْم َو َانهُ ْ أ َْو َل َ ُ ْ
ِ
اِ
ِ
ِ
ِ اِ
اِ
قاب ِمقن
ين أُوتُقوْا اْلكتَ َ
َ
ين اتا َمق ُذوْا دي َقن ُك ْ ُه ُقزواً َولَعبقاً ِّم َقن القذ َ
آمُنوْا َّلَ تَتام ُذوْا الذ َ
{يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
ِ
ِ
ين } (الما د )91/
قَْبل ُك ْ َواْل ُكَا َار أ َْولِ َياٍ َواتاقُوْا اللّهَ إِن ُكنتُ ُّم َْ ِمن َ
ِ ِفْ األ َْر ِ
{فَأَ اما ا
ض}
اس فََي ْم ُك ُ
الزَب ُد فََي ْذ َه ُ
ب َََُاٍ َوأَ اما َما َينََعُ الان َ
ا ِِ
ون
{َّل َيتامذ اْل ُم َْ ِمُن َ
ٍ ِا
ِ
َش ٍْْ إَّل أَن تَتاقُوْا م ْنهُ ْ
}

(الرلد)71/

ِ
ِ
ِ
قك َفلَ ْقي َس ِم َقن اللّ ِقه ِفقْ
ين َو َمقن َي َْ َع ْقل َذلِ َ
ين أ َْولِ َياٍ مقن ُد ْو ِن اْل ُم ْقَ ِمن َ
اْل َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِّ
صير} (آل لمران )82/
تُقَا ً َوُي َحذ ُرُك ُ اللّهُ َن َْ َسهُ َوِالَل اللّه اْل َم ُ

ْلَموْا فَتَم اس ُك الانار وما لَ ُك ِّمن ُد ِ ِ ِ
اِ
ون
نص ُر َ
{وَّلَ تَْرَكُنوْا إِلَل الذ َ
ون اللّه م ْن أ َْوِل َياٍ ثُا َّلَ تُ َ
َ ُ ُ ََ
ين َ ُ
َ

(هود )773/

صر ٍ
ِ
ِ
اط ُّم ْستَِقيٍ }
{أَفَ َمن َي ْم ِشْ ُم ِكّباً َللَل َو َْ ِه ِه أ ْ
َه َدى أَ امن َي ْمشْ َس ِوّياً َللَل َ

ا
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(الملك )88/

الفصل االول
األممية اإلسالمية ..اتصال حي بالروح اإلنسانية

إن اسققس الَلسققَة العقيديققةتت لققن تغققدوا إنسققانية أمميققةتت إَّل لنققدما يلمققس ا نسققان منطلقاتهققا،

تصققوراتها ،وفققْ مثلهققاتت الوسققا ل والغايققات ،التققْ تققوفر للَميققع امكاناتهققا المالقققة المبدلققة كافققة
فرص الحيا ومتطلباتها التكتيكية والستراتيَيةت
إن أسس الَلسَة العقيديةتت َّل تحقِّ هذا المنطلِّ العقالنْتت إَّل إذا حاولت لالج مصوصية

الكينونة البشرية مقن مقالل التعامقل مقع ا نسقان كققو فاللقة فقْ صقنع اَّلنعطافقة التاريميقةتت كمقا
أوَد سبحانه وتعالل للل كوكبه األرضْ الصغير بال تبديل وَّل تحويرت
إن شريعة القرآن الكونيةتت هْ العقيد ا نسقانية الحضقارية الَريقد بقين األديقان ا قليميقة غيقر

األممية ،والمذاهب ،والتشكيالت اَّلَتمالية التْ لاصرتها ،أو وَدت بعقدها ،ألنهقا الشقريعة
الماتمققة ،التققْ تتَالققل مققع مصوصققية ا نسققان فققْ إمتيققار المواقققف ،والحلققولتت وفققْ مَابهققة

المشققاكل ،والمطبققاتتت وفققْ التَققدد واَّلنبعققاِ لبققر إغنققاٍ متطلباتققه ،وآمالققه اْلنيققة والمسققتقبلية

للل أساس الحِّ والعدل والعطاٍ والحكمة واَّلتزانت

إذنتت فآي ققديولوَيا شق قريعة القق قرآنتت ه ققْس لقي ققد فطري ققة إنس ققانية حض ققاريةتت وه ققْس تتَال ققل،
وتلتقْ مع مقتضل هذ الَطر السليمةتت وهْس المنطلِّ اْلسقاس فقْ تحديقد المطقط السقتراتيَية،

والوسا ل التكتيكيةتت فال تغَل َانباً للل حساب َانب آمرت

فكيققف السققبيل لَه ق هققذ المَش قرات والمنطلقققات األيدولوَيققة ا سققالمية ا نسققانية الحضققاريةتت
للل أنها فذ فريد لمالقة ار عة بين المذاهب السماوية ،واألرضية ؟ت
إن التدليل للل أي مذهب بق((أنه إنسقانْ ،أو َّل إنسقانْ)) بحاَقة إلقل موققف محقدد وواضق

م ققن م ققالل المع ققال والمط ققوط العريض ققة ،الت ققْ يتعب ققد به ققا الم ققذهب العقي ققدي م ققن قض ققايا ا نس ققان
ومصوصيتهتت ومن مالل موقَه من هذ الطروحاتت

وه ققذ األس ققس الموض ققولية والعلمي ققة لمَم ققل الم ققط اْلي ققديولوَْ ،ال ققذي يتمس ققك ب ققه ا س ققال

الرسالْ الحضاري حيال كل واحد من هذ األطروحاتس
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األطروحة األولى:
إن ا سال القا د لن يَعل العوال المادية الطبيعية ثور مضاد لإلنسقان ،ومطق اًر ْالمقاًتت

المَروض الهروب منها ،واَّلنعزال لنها بقدر دا ر ا مكان ،وانما َعل مهامها ومصا صها
وَود َهاد ا نسان وكَاحه فْ معترك الحيا لكافة فرص التقد والتطور المستمرت

ودستور ا سال دا ماً بال انقطاع يوَه ا نسان إلل البحِ لقن العلقو الطبيعيقة وا بقداع

فيهققا بشققتل وسققا له وصققنوفه ،فهققْ موكلققة إليققه فققْ حققدود تَاربققه وكشققوفه ونْرياتققه (ضققمن

مقوازين التصققور والتققدبر والتَكيققر) ،بمققا أنهققا وَققود مالفتققه فققْ األرض ،وبمققا أنققه مهيققأ لهققا
بطبيعة تكوينه الواقعْت
وه ققذ ه ققْ مه ققا ا نس ققان العلمي ققة المطلق ققة ف ققْ الكش ققف واَّلكتش ققاف ل ققن لق قوال الطبيع ققة

الماديةت

وهْ مْهر ققدر ا سقبحانه ،ولْمتقه المبدلقة المذهلقةت وهقْ مَقال تمكنقه مقن كشقف
مققا يَهلققه بققإذن ا

ق سققبحانه ق للققل أن الصققدفة تمثققل دو اًر كبيق اًر فققْ الممترلققات ،وليسققت

الصدفة إَّل يداً ربانية تهيٍْ للممتقرع مصقادفات تتَلقل لقه فيهقا كثيقر مقن الحققا ِّ والصقَات
واَّلستنتاَات والتعميمات والتميالت والتصوراتت

بينما نَد الَه المضقاد مقن لقدن الكنيسقة المسقيحية الرَعيقةتت فققد رفضقت العقوال الماديقة

والطبيعية للل التبار أنها مطوب وويالت وكَاح لسير مميقف ،وسقبب مقن أسقباب المقوت

األزلققْ لإلنسققان ،نققوع ا نسققان ،إن أسققطور المطي ققة الموروثققة ،التققْ تقققو لليهققا تصققورات
الكنيسة المسيحية التقليدية ،والتْ يقو لليها ركا ها ل من الطقوس والتشقكيالت ،فقوِّ مقا
يقو فوقها من األساطير والمرافاتتت مطي ة آد

(ع)

التْ تال البشر منذ وَّلدته ،واللعنة َّل

تَارقه أبد اْلبدين ،ومطي ة آد تلوِ كل كيانه وموقعه ،ولق يبقِّ مقن مهامقه األساسقية فقْ

الكوك ققب األرض ققْ الص ققغير ،اَّل رص ققيد واح ققد ه ققو أن يَاه ققد باس ققتمرار ألَ ققل الم ققالصتت
والوسققيلة المركزيققة للمققالص مققن هققذا التيققه اللعققين األزلققْ الققذي َّل ق قرار فيققه ،وَّل نققور ،وَّل
يقينتت هو التَرد لن الطروحات الواقعية ،وشَب العوال المارَية واَّلبتعاد لنها بأي نمط

مققن األنمققاطتت كقققانون واحققد مطلققِّ لَميققع الش ق ار

اَّلَتماليققة ،وبققذلك شققَبت المسققيحية

التقليديققة حسققب تعققالي المَسسققة الكنيسققية الرَعيققة كققل مققا يشققد الَققرد بققالعوال المارَيققة مققن

َدلي ققة الص ققلة الص ققميمية ،وأوَ ققدت بقانونه ققا الص ققار الحدي ققدي الكل ققْ األه ققوج المض ققطرب

المزلو كرهاً كامالً ،ووحشة قاتمة ،ونقصاً تاماً للعقال المقارَْ ،والسقعاد األزليقة ،وقتلقت
11

مقن يقاومهققا ،ووقَققت دا مقاً مققارج وفققوِّ كققل نقق ٍقد ،وفققوِّ ومققارج الوقققا ع ،التققْ كانققت تبلورهققا
وتحولها وتغيرها ،بما يتال وينسَ مع منطقهاتت

من هناتت بات موقف ا نسان األوروبْ من المْقاهر المارَيقةتت موقَقاً متشقا ماً متقالسقاً

غاصاً بالمتاريس (الحواَز) المحَوفة باألسالك الشا كة والمكهربةت

ومن هناتت قَز ا نسان األوروبْ المعاصر ،قَقز ضقرورية تأريميقة ملحقة إلقل أن شقَب

العقيققد المسققيحية التقليديققة ذاتهققا فققْ معناهققا،

ووسققا لها ،ونْمهققا ،وطقوسققهاتت وكققل شققكل

من أشكال هوية اَّلنتماٍت
ذلققك كلققه ألَققل أن يتحققرر مققن رَعيققة هققذ الْققاهر المطيققر الرهيبققة ،التققْ سققودت وَققه

الدهر ،وألبست العصور َالبيب المزي والعقار ،بيقد أن اَّليقديولوَيات واَّلنقالبقات الَكريقة
الوضعية الحديثة كالشيولية ،أو الليبرالية ،أو الَاشية ،أو الوَودية ،أو الداروينيةتت التقْ
يبنْ لليها هذا ا نسان األوروبْ الحديِ ،باتت كيانات ((َّلإنسانية)) َّلن مسارها يستهدف

تغييققر اَّلنح قراف الققذي ابتدلتققه المَسسققة المسققيحية بشققذوذها الاللقالنققْ والالموضققولْ فققْ
تحديد نشاط البناٍ الَوقْت
قققد شققذت هققْ كققذلك فتَاهلققت ال ارفققد الققدينْ مققن ا نسققانتت ذلققك الَققرد الققذي تحققرر مققن

اَّلهواٍ واألنانية والَوضل والعبِ والشقاٍ والحير والقلِّ وا فالس ،وأمذ يشغل ذاتقه بأفكقار
ونوازع يتمسك بها لقيمتها العليا التْ تتَاوز فرديته ،وقرن هذ الَردية بق ((الحركة ا نقالبية

العلمانية))ت

والتبرت ا نسان وَوداً آلياً ميكانيكياتت وتطرفت فْ هذا المنحقدر السقحيِّ مقن ا نحقراف

الس ققلبْتت تطرفق قاً س ققاف اًر مقيتق قاً يحس ققها ا نس ققان األوروب ققْ ف ققْ ألماق ققه ،وف ققْ ص ققمي وض ققعه

ا نسانْت

لهقذا نَقد كثيق اًر مقن المنْقرين يَكقدون أن أطروحققة الَوانقب الروحيققة ليسقت ضققرورية ألي

معتق ققد دين ققْ ،أو يتس ققاقطون إل ققل أبع ققد م ققن ذل ققك ،فيَك ققدون بإلح ققاح ب ققأن أطروح ققة الَوان ققب
الروحية كانت ضرورية فْ طور بدا ْ من األدب والَكر والَن والثقافة ليس إَّلت
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وهقذا بعكقس شمصققية ا نسقان المسققل لنقدما التقققد بقنه ا سققال القا قد مققن مقالل قرآنققه،

وسنة نبيه فْ قلبه تصو ار وشعو ار وايماناً ،وفْ حياته واقعاً ولمالً وَهاداً ،فهو فْ إستقرار
واطم نان من أن َّل يَقد إنسانيته فْ َميع لناصر اَّلمتداد أو المضمون الكلْت

ألن آيققديولوَيا ا سققال ل ق تَقققد وَققود الروحققْ مققن أَققل أن تهيققٍْ لققه الرفققا الحيققاتْ،

وانمققا هيققأت لققه الحاَققات الروحيققة ،والواَبققات الحياتيققة معققا للققل الطريققِّ القققوي  ،الققذي يقققود
حتم قاً إلققل اَّلنسققَا والتوافققِّ مققع َميققع القققوى الماديققة والعقليققة فققْ تحريققك وتوَيققه الوقققا ع

التأريميةت

ذلققك أن الَانققب الروحققْ لققيس مَققرد فعاليققات فرديققة شققعا رية تعبديققة بققالمنْور الالهققوتْ،
ب ققل ه ققو ق ققي ذات أبع ققاد لريض ققة شاس ققعة ،والتح ققا وثي ققِّ بقل ققب المَتم ققع البش ققري ،والواق ققع

الَمالْ سواٍ بسواٍت

وهققذ هققْ األطروحققة الواقعيققة ،ألن ا نسققان كققا ن يتميققز بققالولْ ،والققولْ ينقس ق دا م قاً

للل ذاته ،أي أن ا نسان يستطيع دا مقاً أن يتَقاوز ذاتقه ،أن يققف مقارج سقياج ذاتقه ،أن
يصق ققنع ذاتق ققه للق ققل غيق ققر مق ققا هق ققوتت وبَطرتق ققه يعق ققْ هق ققذا الواقق ققع ،فطبيعق ققة تكوينق ققه الَسق ققلَْ
والسققايكولوَْ ،وطبيعققة هققذا الكققون الكبيققر مققن حولققه تققوحْ إلققل ذات فطرتققه بققأن هققذا العققال

المارَْ للل أساس الطاقات الَعالة المكنونة لتحقيِّ السعاد ا نسانية المطلققة ،بقال تمقزِّ

فكري ،وضياع روحْ ،وحير قاتلة ،وشمصية مزدوَةت

وبعد أن طرحنا هنا بتحديد لال المضمون المارَْ فْ آيديولوَيا ا سال ا نقالبيةت
رأينا هنا كذلك أن نبدأ بطرح مضمون الَطر ا نسقانية،التْ لهقا صقلة َدليقة لضقوية فقْ
هذ اَّلطروحةت
إن حقيقققة مَهققو الَطققر مققن حيققِ المبقدأتت هققْ اَّلنطالقققة المشققحونة بققالقو الَاللققة ،التققْ

تنهققد بققدونها البنيققة الَوقيققةتت أيس أنهققا العنصققر الققداملْ للمسققلك اْلدمققْ وحركيتققهتت وهققْس
تطبع للل األَواٍ الحياتية ديناميكيتها ،والتْ كشَت المسير الحياتية بأنها مَمولة مكونات

بأسباغ مْاهر لناصر الحيا للل الكا نات الحيةت
ولل ققل ه ققذا الض ققوٍتت ك ققان موق ققف ا س ققال القا ققد م ققن الَط ققر م ققردودا فوقيق قاً ار عق قاً ،وهي ققأ

لإلنسان المسل مَال التعبير لنها بالنْرية والتطبيِّت
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بي ققد أن ا س ققال القا ققد يعت ققرف ب ققالَطر ا نس ققانيةَّ ،ل يطال ققب بمادي ققة َوف ققاٍ ،وَّل يس ققوغ

لإلنسان أن ينحدر فْ متا تلبية الحاَات الَطرية بحيِ يصب بقين لشقية وضقحاها حيوانقا
بهيمياً َّل يتميز بأي ضمير ،أو حس أمالقْ ،أو تصور ،أو إدراك لوَود وذاته بما وراٍ
اَّلسققتَابة لحاَققات الَسققد ،وتققوفير متطلبققات الحيققا الماديققة مققن إنعطافققة إنسققانية تأريميققة

قصوىت
فإن ا سال القا د يحاول أن يرسخ سلوكه فْ قوالد أمالقية فمهما لاش ا نسان فطريقاً،

فال بد أن يبرر هذا السلوك تدبي اًر أدبياً إَتمالياً بالكيَية ،التْ أرادهقا ا لقه ،ويقنْ شقَونه

الَطرية تنْيماً متكامالً متناسقاً مع حياته الَطريةت

وهققذ مهمتققه الحضققارية ،التققْ أنيطققت بققه كسققيد للققل العققالمين ومليَققة ا للققل األرض

كلهات

وأن بتَميققد هققذ الَطققر ،وقَققل نوافققذها ،وسققحب السققتا ر منهققا يكققون قققد امتققار لنَسققه

المنزلة الدنيا التْ ما أرادها ا له يو منحه نعمة السمع والبصر والََادت

مققن أَققل هققذا كققذلكتت كانققت آيققديولوَيا ا سققال (ماتمققة اْليققديولوَيات السققماوية) رسققالة
حركية للل هذا المضارتت كما هْ رسالة حركية للل
المضمار األوسع واألشملس مضمار العقيد تت والشريعةتت والعباد ت
والعكققس بققالعكس إذ نَققد موقققف الديانققة المسققيحية التقليديققة مققن الَطققر ا نسققانيةتت موقَ قاً

سقلبياً تحتيقاً سقافرا ،تعطققْ لإلنسقان المسققيحْ صقالحية حريققة التعبيرلنهقا ،بققل تَعلقه يقرفض
كققل اهتم ققا بش ققَون األبني ققة الَوقي ققةتت كحق ققا ِّ َّل ينققاقش فيه ققاتت وتس ققود حي ققا وس ققلوك الَ ققرد،

وتنققاقض الواق ققع ،وتتَ ققاوز وتَ ققرض ذاته ققا بأس ققاليب غي ققر فكري ققة ،ب ققل ش ققعورية بيروقراطي ققة،
فعناصر التعبير لنها َّل تغتَر ،ألنها مارَة للل إراد ا ت
بيققد أنهققا للققل الققرغ مققن ذلققك حاولققت مققن منْققور ((ميكيققافيلْ)) إلطققاٍ الصققالحية لهققا،

ولكن فْ مَتمع آمر يأتْ بعد الموت ،وضمن هذا اَّلطار نَد أن األوروبيقين (مقن للمقاٍ

إقتص ققاد ،وسياس ققيين ،وفالس ققَة ،ومص ققلحين إَتم ققاليين ،وأدب ققاٍ ،وفن ققانين) ف ققْ لص ققر
الحضققار الحديثققة الصققالد أطلق قوا ممارسققة الَطققر الغريزيققة للققل مص قراليها بققال قيققد ،وبققال
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ش ققرط ووص ققايةتت وش ققَبوا المس ققيحية ك ققدين تقلي ققدي ذي مميق قزات ،ومص ققا ص الط ققابع الكلق قْ

المزلو يتَاوب مع حاَات ا نسان ومتطلباته فْ هذ األرضت

ولكق ققنه أمض ق قوا حيق ققاته وه ق ق وحق ققده يعطق ققون َواب ق قاً نها ي ق قاً لقضق ققايا ا نسق ققان ذي الق ققنه

ا نقالبْ ا لحادي فْ التَتيش لن مشروع حضار َديقد  ،ولقن إيمقان َديقدتت يتمقرد للقل

سلطة المَسسات ((الدينية)) ،ورَالها المسيحيينتت

ولهذا ْهرت للل الساحة األوروبية بشكل غير لَوي ولرضْ اْليقديولوَيات الراديكاليقة
(المتطرفة)س
فهناك الوَودية التْ َّل ترتبط بشٍْ ،وَّل تستند إلل شٍْ وَّل تعترف بكا ن فْ الوَودتت

اَّل بذاتها ،أيس فقْ إطقار النَقع المقادي الشمصقْ لكقل فكقر ولمقلتت بقال لققل ،وبقال قلقب،
وبال روحت

ث هنالك الماركسية اللينينية،التْ تنْر إلل الثرو الماديقة ،وامقتالك وسقا ل ا نتقاج للقل

أنه ققا الق ققول الَص ققل ،ال ققذي يق ققدر مص ققير ا نس ققان لل ققل الص ققعد كاف ققة ،والتط ققورات التأريمي ققة
والحياتيققة ،وكانققت السققيطر للققل المقوارد الماديققة ،التققْ وضققعها التقققد التقنققْ إراد ا نسققان،

وقققد َعلهققا تَكققر وتمطققط للققل أنققه َّل يوَققد شققٍْ وراٍ المققاد  ،بققل َعلهققا تنْققر إلققل الَطققر

ا نسانية بروافدها المتنولة للل أنها معطيات ثانوية أساسية لها ،ألن ا نسان فْ منْارهقا

ماضع لقانون الحتمية التأريمية دون أن يستطيع الَكاك لنهت
ونستطيع أن نضيف هنا ق بالمناسقبة ق بقروز حركقة البيتلقز والهيبقزتت وهقْ بغيقر تقردد تمقرد

لل ققل ه ققذ التَس ققيرات المادي ققة ا لحادي ققة الَدي ققد الس ققا د اْلنَ ققة ال ققذكرتت وش ققكل م ققن أش ققكال
رفضهاس
الحي ق ققا لل ق ققل األرص ق ققَةتت واطال ق ققة الش ق ققعرتت ورف ق ققض اَّلس ق ققتحما تت وت ق ققدمين المم ق ققدرات،

واسققتَحال العالقققات الَنسققية الَماليققةتت والعنققف الرهيققب ،والعققود إلققل الريققفتت وممارسققة

األلم ققال اليدوي ققة ه ققْ بع ققض المْ ققاهر المتنول ققة له ققذا الق قرفض والتم ققرد ال ققذي يتم ققذ طابعق قاً

فوضوياً ،أو رومانتيكيات
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والمالصق ققةس إن آيق ققديولوَيا ا سق ققال اَّلنقالبيق ققة هق ققْس الق ققدين الرسق ققالْ ا نسق ققانْ األممق ققْ

الحضققاريتت قققد رفققد الحريققة الَطريققة لإلنسققان فققْ حياتققه الدنيويققة مققن غيققر أن يَقققد ممي ازتققه
الروحية وتصوراته ا يمانيةت
هققذا هققو رفققد العطققاٍ الروحققْ وا يمققانْ ،ومسققار الَريققد الوحيققد ،الققذي يَرقققه لققن كافققة

الكيانات والتصورات ،التْ أتل بها الَكر الكهنوتْ الغامض المشو  ،أو التقْ أتقل بهقا الَكقر
الَلسَْ الحا ر المضطربت

األطروحة الثانية:
إن ا سال القا د َعل للعقل قيمة مركزية أساسية فْ نطاِّ الكون كلهت
من أَل أن يكشف الَرد العوال المارَيةت
ومن أَل أن يصنع المنعطَات التأريمية الَا قة لبناٍ وَود العْي ت
ومقن أَققل أن يوْققف ا مكانققات والقققدرات والمحققاوَّلت ا بداليقة الَاللققة فققْ سققبيل البحققِ

لن المنه  ،والقي الكبرى التْ وهبها ا إيا ت

ومن أَل أن يحقِّ المالفة للل األرضتت وهوس أن ترد الطبيعة للل أَوبته وتساََّلته،
وتسل إليه مَاتي القياد  ،ويتحت لليه أن يمارس العقلت
وفْ القرآن الكري م ات اَّليات والتنبيهات تنَخ فْ ا نسان هذا البعقد الحضقاري العْقي ،

وتعلمه أن حوار مع الطبيعة لن يثمر ،إَّل أن يَد ويكد ويتحرك من مالل إسقتمدا سقلطان

العقققل وا راد  ،لكققْ يكققون لققه إمكانيققة التصققدي للغمققوض الطبيعققْ ،والمطبققات والمتققاريس،
وفِّ أشد األساليب العلمية التَريبية للكشف لن هذ النواميس والقوانين واألسرارت

بي ققد أن ه ققذا الموق ققف العقالن ققْ التحليل ققْ ،ال ققذي يعصق ق العق ققل م ققن الش ققططتت يتن ققافل م ققع

المَسسة المسيحية ،ول ينتزع العقل حكومتقه إَّل لنقدما شقَب الديانقة المسقيحية كليقة ،ومقا
كان فْ قدرته أن ينتزع حكومته المطلقة دون أن يشَبها ،فإن ما يتصل بحقيقة اَّللوهية مقن

المَسسة الكنيسية شَرات من المستحيل أن يعتقد بهقا إنسقان يَقل إسقتقالله الَكقري ،وطاقتقه

العقليةت
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وبن ققاٍ لل ققل ه ققذا بات ققت المَسس ققة الكنيس ققية توَ ققب اَّللتق ققاد به ققا لل ققل القه ققر وا كق ق ار تت

با ضققافة إلققل هققذا باتققت المَسسققة الكاثوليكيققة بالققذات توَققب بققالقهر وا ك ق ار تَسققير الك قون
والمَتمع والتاريخَّ ،ل يسوغ أن يرفض ،وَّل يسوغ أن يتبدلتت مهما تغيرت األزمات واألحوال

والبقاعت

ولما استدل العلماٍ المَكرون الناهضون مطأ مسار تصورات المَسسة ونسقَه لقيودهقاتت
من مالل مرافات كتبها المقدسة ،التْ انتزلتها مقن الَلسقَة اليونانيقةتت كقان لققابه فريقد فقْ

س ققَل الت ققاريخ ،ومل ققٍْ بالوحش ققية ل ققن طري ققِّ إنش ققاٍ المح ققاك التَتيش ققية ،واضق ق ار النيق قران،
ونصب ألواد المشانِّ لتتمذ بحقه كما يقول الباباس أَل ك الملحدون والزنادقة فْ كل مكقان،
وليققذيقه العققذاب والنكققال وا لققدا وا ح قراِّ ،فكانققت ْققاهر اَتماليققة مسققتمر بققال ه قواد ،
وبال لين َّلزمت المَسسة الكنيسية الرَعية فْ َميع أدوارها حتل الدور الحديِت

بيققد أن العقققل شققرد أمي ق ار مققن هققذا الشققذوذ الَكققري والعقيققدي حققين شققرد مققن سققيد الكنيسققة
وسققلطاتها القاس ققية للققل ك ققل ص ققغير وللققل ك ققل كبيققر ،وهت ققف ا نس ققان الغربققْ ب ق ق ((س ققلطة

العقققل)) والتبققر حاكم قاً ًق مطلق قاً ،ومقياس قاً ر يسققياً تقققاس للققل ضققو ه النْريققات والمعلومققات
والحقا ِّ حتل فْ المَاَّلت التْ ليست من وْيَته ومهامهتت وقطع كقل العالققات مقع القدين
ودلاتهت

وهنقا دامقت حكومقة العققل ردحقاً طققويالً مقن القزمنتت حتقل أَهضقها التَريبيقون الحسققيون،

الذين هتَوا بأن منشأ البحِ لن الحقيقة هو الحس والتَربة وقدرتها للل استكشاف األسرار
والمَايا ،وليس العقل ،بل ليس هنالك (من لدن الكثيقر مقن التَقريبيين) شقٍْ اسقمه العققل،
ألنه مما ل تكشف لنه التَربة الحسية بعد!!تت

قاٍ للققل هققذاتت وَققوب بهيميققة ا نسققان وماديتققه وانسققالمه لققن القققي الروحيققة الكبققرى،
وبنق ً
التْ َّل يكون بدونها إنساناً كامالًت
ونالحْ بأن اَّلنسان الغربْ الحديِ قد انتزلت منه الطاقة الَاللة المرير للل أن يشعر

ويعْ ،وَّل يمكن بحقال أن نضقع لقه الحلقول لتزمقات والمعضقالت اَّلَتماليقة بشقَب مقا َّل
تشعر وتعيه حواسنات
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األطروحة الثالثة:
إن ا سال القا د يتوغل فْ مسألة الحريقة إلقل أبعقد األمقداٍ واألغقوار ،إنقه يتَقاوز منطقِّ

األبنيققة التحتيققة ،ذلققك المنطققِّ الققذي تبنتققه بعققض اْليققديولوَيات اَّلنقالبيققة العلمانيققة الَاهليققة
الحديثةتت وَّلسيما النْر الوَودية السارترية ،والشيولية الماركسيةت

فتحاول األوللس كل تصرفات ا نسان إلل اَّلنعكاسات المادية الذاتيقة البرغماتيقة ،التقْ َّل

يضق ققبطها قق ققانون إطالق ق قاً ،والتق ققْ يهق ققبط فيهق ققا المسق ققتوى األمالقق ققْ إلق ققل الق ققدرك األسق ققَل مق ققن
الحيوانية ،ويهقبط تصقور الحيقا إلقل القدرك األسقَل كقذلكتت فيققو كلقه للقل القدوَّلر األصقَر

!!تت
وتحاول الثانيةس أن تنتزع من ا نسان التصرف واَّلمتيار ،وترغمه بدكتاتورية البروليتاريا

(الطبقة العاملة) للل نحو تسير فقْ مسقلك مقاص َّل يتَقاوز ،وَّل يسقتطيع أن يتَقاوز بقأي
نمققط مققن األنمققاطتت وتهققدر قيمتققه إلققل درَققة دون الرقيققِّتت وليسققت هققذ وتلققك حيققا إنسققانية

توس بالحريةت

ان ا سال المالد يهيٍْ ،منذ البدٍ من مالل لروضه العلمية والعقالنية ،لمسقألة الحريقة

ا نسققانية مركق اًز فا ققاً لققدور ا نسققان فققْ األرض ،فهققو سققيد ممارسققاته وفعالياتققه يتسق بالقققدر

الَاللققة للققل اَّلمتيققار ،ولققه ضققمانة سققالمة المبققدأ ،الققذي يمتققار لمسققيرته فققْ الحيققا  ،ألنققه
مليَققة ا فققْ األرض ،نع ق لققه ضققمانة حقيقيققة للحَققاْ للققل سققالمة المبققدأ بمققا أنققه يتمتققع
بالحرية ،إذ َّل ضمان إَّل مع حقيقة الحريةتت وهو يَد نطاِّ الكقون كلقه ققد سقمر لقه ألداٍ

مهامه المنوطة بهتت وبالتالْ تٍَْ إرادته الَوَّلذية فْ صياغة الحدِ التأريمْ صدو اًر فوقياً
لاقالً مريداً يمضع البنية التحتية ،ويربطها كما يشاٍ هقو مقع تقأثر بشقكل طبيعقْ بنواميسقها
ولالقاتها الطبيعيةت

أَققلتت إن فعلققه أو تركققه منسققوب إليققه حقيقققة فهققو مققن يَعققل ،وهققو مققن يتققركتت ويتمتققع

بالحريققة المطلقققة فققْ إطالققة األمققر أو النهققْ ا لهققْ ولصققيانهماتت ولكنققه لققاَز لققن ملققِّ
أفعاله بنَسه ،فهو يمارس حريته بمعونة ا راد ا لهيةت
إن الق ققدر البشق قرية وارادته ققا الص ققلد الت ققْ ركزه ققا ا ف ققْ ه ققذا الك ققا ن البش ققري ،والطاق ققات

اَّلمتياري ققة ،الت ققْ َه ققز به ققا تمث ققل مق ققردودات س ققلبية معاكس ققة لل ققل ه ققذ الحتمي ققة التأريميقققة
المزلومة فْ شيولية مقاركس ،ووَوديقة سقارترتت وتمكنهقا مقن الحركقة والمضقْ إلقل غايتهقا
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األساسية وتتَاوز مرحلة الكسل واَّلتكال والقيود والسلبية ،وتتبوأ موقعها القيادي فْ أصقاع

األرض كلهات

فهققْ فققْ واقققع الحقيقققةتت تصققوغ وَّل تصققاغ ،وتمضققع وَّل تمضققع ،وتمطققطتت وَّل تتمققذ
مَققرد أدا لتنَيققذ متطلبققات العالقققات الماديققة والطبيعيققةتتت وهققذ بديهيققة َّل تحتققاج إلققل تأكيققد
لقالنْ ووَدانْ والتباري وللمْ البتةت

وتحققت مْلققة هققذ الطروحققات ا نسققانية المرتَعقة الواسققعة الشققاملة تنكشققف ((أمميققة)) هققذ
الشقريعة وارتباطهققا بأوضققاع العققال كلققه مققن حولهققا ،ويتسققع مَالهققا ،فققال تعققود مرتبطققة بهققذ

األرض وحققدها ،إنمققا هققْ مرتبطققة كققذلك بَطققر هققذا الكققون ونواميسققه الكبققرى ،وفطققر الققنَس
البشرية وأطوارها ،وماضْ هذ البشرية ومستقبلها َّل للل األرض وحقدها ،ولكقن كقذلك فقْ
لال اْلمر الوثيِّ الصلة بها ،واَّلرتباط الَدلْت
والَدير بالذكر هوس ا َابة لن هذا السَالس
لمن الكلمة األمير الَاصلة فْ صياغة المعطيقات ا نسقانية التقدميقة ،التقْ هقْ الضقمانة

الحقيقية َّلستقامة الَمالة البشرية ؟ت

إن ا سققال القا ققد ال قذي يققدلو المَتمققع ألن يقققف الوقَققة ا يَابيققة الثابتققة ال ارسققمة للققل

القالد المذهبية العريضة حيال كل من هذ الطروحات الثالِت

إن آيديولوَيا إنقالبية ثورية وحاسمة كهذ تت من المَكد أن تَرز معطيات تقدميقة إنسقانية

حضارية ،وبقدر ا نسان الَا قة للل أن يسير نحو البنية الَوقية كشرط أساسقْ مقن شقروط
نمو الحضارات وديناميكيتها وبقا هاتت حتل يرِ ا األرض ومن لليهات
وثمة حقيقة مركزية بهذا الصدد يَب رَيتها ،والوقوف لندها ،ولو قليالًس
إنه حَاو القرآن الكري  ،والسنة الصحيحة بق ((العل )) وهو وسيلة التطور البشري الملتز ت
وهك ققذاتت يب ققدو العلق ق بمَهوم ققه الواضق ق الش ققامل الكام ققل (فاللي ققة) ف ققْ غاي ققة األهمي ققة ف ققْ

المَتمعات البشرية ،التْ ترضْ المنه ا لهْ طريقة فْ الحيا ت

وَّلبققد أن نضققيف هنققا حقيقققة أمققرى فققْ غايققة األهميققة ،تلققك هققْس توَققه األمققة المسققلمة

بالذات بمعنويات لالية يستند إلل نْر كلية ،واد ارك لميِّ نحو البحِ العلمْ ،والممارسة
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التطبيقي ققة ،وف ققِّ التط ققورات الزمني ققة بش ققكل دقي ققِّ ،وبوض ققوح كام ققلتت لب ققر مس ققير الحض ققار
ا سالمية ،التْ قطعت القرون الطويلة ،وهْ تحتَْ بتوازنها التقدمْ العلمْ المبدعت

وهذ حقيقة واقعةتت كشقَت وابتكقرت وأنَقزت ونَقذت الشقٍْ الكثيقر مقن التعقاون والتنسقيِّ
والمعطيققات الحضققارية الصققالد  ،وفققِّ كققل األسققاليب التقدميققة الش قريَة ،وآفاقهققا الوضققي ة،

وأمدا ها البعيد  ،ومَاَّلتها الرحيبةت

ص ققحي أن العلق ق والمنَق قزات التقدمي ققة الحديث ققة ه ققْ بطبيعته ققا أس ققاس الحي ققا م ققن منْ ققور
إسالمْت
بيققد أن الحركققة العلميققة أمميققة فققْ هققذ األزمنققةتت فققإذا أردنققا أن نغققدو مققن أبنققاٍ هققذا الَيققل

الَديد ،ورواد المستقبل المنْور ،وأن نبنْ مَتمعاً للمياً رسالياً ،ينمْ إمكاناتنا ،ويعقزز
إستقاللنا ،فال بد مقن اَّلنَتاحقة المنشقود للقل هقذ الحركقة األمميقة ،والولقوج فقْ مصقارلها

مقدرين لما تحمل من مماطر وامتناقات ،ولكن مقن غيقر أن تراودنقا الهقواَستت واذا كنقا ققد
تمكنققا أن نكققون قادتهققا فققْ أزمنققة قضققل لليهققا الققدهرتت فلققيكن لنققا الثقققة بققالنَس مققن ا قققدا

وا راد والتصمي  ،ما يقدفعنا إلقل اَّلقبقال لليهقا وا سقها فيهقا فقْ العصقر الحقديِتت ولقيكن

لنا من الطموح والتسامْتت ومن ا صرار والعنتتت وما يَهلنا ألن نعود مر ثانية ونكون من
قادتها التقأريميين ،وتضقمن لنقا قسقطاً َوهريقاً سقمياً مقن الققدر الذاتيقة الواقعيقة ،التقْ هقْ فقْ

الحاضر (وستغدو باطراد فْ الغد) شرط بقا نا واستقاللنا وكرامتنا ،التْ يَب حين ذ أن تكون

مناط طموحنا ،ومبعِ كَاحنا الدَوب ولطا نا الالمحدودت

وهنقاتت تَكقد سقلطة المَسسقة الرَعيقة باسققتمرار للقل موقَهقا السقلبْ مقن العقال المققارَْ،
والعقل ا نسانْتت فبطريقِّ أولقل تشقَب معطيقات اَّلفكقار التقدميقة الَديقد تت بعقد أن حَبقت

لينهققا بالتعصققب البغققيض،

تَققا ديققن تقليققدي اسققتنَذ إلتبققار  ،بققل أنهققا وقَققت حققاَ اًز دون

إيصققال منَقزات تقدميققة ،ومنعطَققات تقدميققة حديثققة فققْ حيققا الرَققل المسققيحْ ،بققل حاربققت
ذوي العقول المبدلة من المنْرين التاريميينت

ولليه لن ينَذ الرَل األوروبْ الحقديِ هقذا اَّلنطقالِّ السقريع (مقن حقدود الطبيعقة ،وأمقذ
يَ ق ققول البح ق ققار والمحيط ق ققات ويكش ق ققف الق ق ققارات ،ويم ق ققتط ط ق ققرِّ التَ ق ققار ،وي ق ققزرع َاليات ق ققه
ومسققتعمراته فققْ دنيققا العققال  ،ويققرود آفققاِّ الرَيققة والميققال والَكققر والتكنولوَيققا ،التققْ كانققت
مافية لليه من قبل ،والتْ أمذ يتوِّ بشد مت ازيقد إلقل استكشقافها والتغلغقل فيهقا) إَّل لنقدما

شَب تعالي المَسسة الدينية المسيحية الرَعيةت
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بيد أن األوروبيين المنْقرين القذين التقادوا التقأرَ والَنقوح الراديكقالْ بقين أقصقل اليمقين

وأقصق ققل اليسق ققار مق ققا كقققان له ق ق إَّل أن يمارس ق قوا منهَيقققته الماط ق ققة هنقققا كق ققذلكتت فل ق ق يكتَ ق قوا
باستغالل المسار الحسْ فْ البحِ ،الذي استمد من القرآن الكقري فقْ ارفقد القواقعْ ،وهقو

الذي ألطل لعملية الحقواس مسقَوليتها القصقوى لقن كقل مطقو يمطوهقا ا نسقان المسقل فقْ
مَققال التنقيققب والتَربققة ،والَعققل والتأمققلتت لققن السققنن والن قواميس فققْ ألمققاِّ التربققة ،وفققْ

صمي العالقات المادية بين الَز يات والذراتت

وقققد قققاده هققذا الَنققوح التَريبققْ إلققل مواقققع ومواقققف مققا تلبققِ أن تتمققزِّ ،ويبققدو زيغهققا

واصطنالها الكيَْ بمَرد لرضها للل المنطلقات ا سالمية مباشرت

وتأسيساً للل ما تقد س ا سال القا د رسالة أممية أزلية بما أن منطلقاته إنسقانيةتت فرسقالة

آيققديولوَيا ا سققال الَطريققة انَتاحققة شققاملة لتم ق كافققة ،ولتَيققال كافققةَّ ،ل تعصققب فيهققا

لقبيل ققة ،أو أم ققة أو َ ققنستت إنم ققا العقي ققد ا س ققالمية وح ققدها ه ققْ األص ققر والرابط ققة والقومي ققة
والعصبيةت
وللل هذا األساستت َّل ثمة معنا أبداً فْ إطالِّ أية رسالة بوصَها أممية مَرد أن توَقه

بيانها إلل البشر كافة ،وانما يَب أن تطرح مصا ص ومكونقات شمصقية ا نسقان فتوصقله
إلققل مطامحققه ،التققْ تتَققاوز الْققال الققدامس ،وتنقلققه إلققل تغطيققة متطلبققات الققروح والوَققدان
والَكر والغريز والحرية ،وتحميه من التَكك والتبعثر واَّلنشقاِّ واَّلنهيارت

وللل ضوٍ مَابهة أزمة الهمو الحياتية المعقد المتداملة المتشابكة المرتبطة فْ ألماِّ

المصلحة الذاتية لَميع الش ار

اَّلَتماليةت

فققالمَروض إذن توَيههققا توَيه قاً سققليماً ضققمن إطققار ثققوري حضققاري ،لربمققا تغققدو حققاَ اًز

صلداً يحول دون تمزِّ المسير ا نسانية لبقر ديمومتهقا الوحدويقة الحركيقة ،وَّل تتهيقٍْ هقذ

العناصقر المشقتركة ،إَّل فققْ آيقديولوَيا شقريعة الققرآن مقن بقين كافققة اْليقديولوَيات السقماوية

واألرضيةت
إن الق ق قرآن كتق ققاب ا اَّلميق ققر المحَق ققوْتت يقق ققف بنق ققا دا م ق قاً فق ققْ نقطق ققة الت ق قوازن المالقق ققة،

والعناصققر المشققتركة المتماسققكة بققين البشققر ،التققْ تَعققل البشققر كله ق لا لققة واحققد كالبنيققان

المرصققوصتت وان تَز تهققا ولققزل بعققض روافققدها مققالل العمققل لققن بعضققها لققيس مطققأ فادحقاً
وحسب ،بيد أنها مسألة تكاد تكون مستحيلةت
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إن القرآن الكري يرفض فْ آيديولوَيته األمميةتت الدلوات القوميقة ،واللونيقة ،والقطريقة،

والمحورية ،وا قليميةتتت ويَكد ما هو مشقترك بقين البشقر ،وهقو األطروحقة الحقيقيقة الواقعيقة
الحقةت
وحين نَد هذا التسيب والضياع ،الذي ترك أثر للقل كقل فصقا ل المَتمقعتت لق يكقن مقن

وَهة نْرنا إَّل ثانوياً َّل يسوغ أن يكون كقالد مركزيقة لإلنقسقامات والتكقتالت والمشقاحنات،

بققل أشققد مققا ي قرفض موقققف التمققزِّ والتَز ققة ،واقامققة الَققدران كسققدود وح قواَز بققين مسققاحات

التَربة ا نسانية ال ار د ت

إن الشق قريعة ا س ققالمية احت ققوت لل ققل مب ققاد وأس ققس لام ققة  ،تنش ققت أم ققة واح ققد  ،وت ققنْ
مَتمعقاً كققامالً ،وترسق منهققا مالققداً للحيققا كلهققا فققْ صققورتها الهاد ققة فققْ الضققمير ا نسققانْ،
وصورتها الممثلة فْ الواقع العملْت

إن المَتمققع البشققري كلققه اكتشققف آيققديولوَيات أمميققة حركيققة مستَيضققةتت أكتشققف العقيققد

المسققيحية الرَعي قة ،التققْ يققزل أنهققا ((أمميققة)) فققْ حققين أن كتبهققا ((المقدسققة)) تصققرح دا م قاً
بالشعارات الميدانية العنصرية الضيقةت

واكتشقف الشقيولية فقْ الوققت الحاضقر ،ويقزل منْروهقا الماركسقيون أنهقا ((أمميقة)) بيقد

أن منطلقاتهققا َّل إنسققانية فققْ يققو مققن اَّليققا  ،بالتبققار أن القالققد العامققة التقْ يتحققرك لليهققا
هقذا التصقالد ((الماديققة التأريميقة)) التقْ تسققعل إلقل تَميققع كافقة المنَقزات الحياتيققة فقْ هققذ
الدا ر التحتيةت وتسليمها إلل دكتاتورية البروليتاريا كهدف لقانون ((الحتمية التأريمية))ت

مققن هنققاتت أَهضققت شمصققية الكققا ن البشققري حققين لزلتققه مققن موقققع وَققود تت ومققن أه ق
ممي ازت ققه ومصا صق ققهتت وه ققو طريققققه الوحيقققد الواص ققل المس ققتقي تت الطري ققِّ إلقققل ا وسق ققلطانه

المطلِّ ،موقع إنسانيته المالد الَريدت

إذنتت فهق ققْ بطبيعق ققة الحق ققال غيق ققر أمميق ققة ،ألن منطلقاتهق ققا َّل إنسق ققانية تسق ققتهدف ضق ققياع

المنعطف الر يسْتت أَّل وهو ا نعتاِّ النها ْ لإلنسان ،نوع ا نسانت

تلققك هققْ الطروحققات األساسققية الكبققرى ،التققْ يقققدمها لنققا ا سققال القا ققدتت وسققتبقل إلققل أبققد
األبدين إلل أن تقو السالة ،وحدها رسالة أممية إنسانية حضاريةتت ولالماً إلهياً مالصاً فْ
ضققمير ا نسققان المسققل  ،لالمققا محققور ا يمققان بققا  ،يشققد ا نسققان المسققل إلققل هققذا المحققور
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وحد بعرو واحد َّل انَصا لها ،ويبر نَسه من كل شوفينية أمرىتت شوفينية للطبقة ،أو
لققترض ،أو للَققنس ،أو للقققو تت ليَعققل فققْ مكانهققا كلهققا لقققد واحققد تت هققْ لقققد ا يمققان
با  ،واَّلنطواٍ تحت راية ا تت بال رياٍ ،وَّل تْاهر ،وَّل مما ار ت
إن العال الذي يريد ا سال القا دتت لال إلهْ أممْ إنسانْ حضاري ،ويمارس مالفتقه

فْ اَّلأرض ،ويواصل تقدمه ونمو من مالل ا نسقان المسقل الثقوري ،وموقَقه الَقوقْ للقل
الكا ن ق ققات ،وقدرت ق ققه الت ق ققْ منحه ق ققا ا إي ق ققا لل ق ققل ا مك ق ققان والواق ق ققع والَع ق ققل والتأم ق ققل وال ق ققزمن
والممارسققةتت طاقققات للققل مسققتوى الَ قوارح والح قواس والعقققل والقلققب والققروح والمققاد والَطققر

والوَدان سواٍ بسواٍت

ولققيس ثمققة شققٍْ فققْ العققال المققارَْ ،أو قققو فققْ الكققون الرهيققبتت غيققر قققو ا

ق َققل

َالله ق التكوينيةتت وحدها قادر للل أن تحَب ا نسان لن مططه ومطامحه ،التقْ صقم

أن يسعل إليهات
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الفصل الثاني
القـانون اإلسالمي ..بين الثبات والتطور

إن آي ققديولوَيا ا س ققال تت شق قريعة أممي ققةتت وليس ققت شق قريعة مقي ققد بطا َ ققة ،أو ل ققون ،أو
َنس ،أو قو  ،أو بي ةت
شريعة أمميقة لهقا رصقيدها التكقاملْ والشقمولْ للقل صقعد السياسقة والحكق تت وللقل صقعد

اَّلَتماع واَّلقتصادتت وللل صعد الملِّ والسلوكت

وتستند إلل قالد رسالية للل أساس األدلة اَّلَتهادية ،واألصول العمليةتت واقتدار للل
ممارسة القياد البشرية ،وصوَّلً إلل ألقد المشاكلتت واَتياز أصعب المواققف ،والعبقور بهقا
إل ق ققل ش ق ققاطٍْ الع ق ققيش الس ق ققعيد الرغي ق ققد باتَ ق ققا المب ق ققاد ا نس ق ققانية ،واأله ق ققداف اَّلنبعاثي ق ققة،

والمنطلقات الثوريةت
إن حي ققا ا نس ققانتت ليس ققت َام ققد  ،أو مه ققزوز  ،وانم ققا ه ققْ ف ققْ واق ققع الحقيق ققة متط ققور

ومتَدد ت

وهذ هْ الَطر التْ فقُطقر لليها ا نسان لحكمة لهقا أبعادهقا العقالنيقة العميققةتت تتناسقب
مالفته صقاع اَّلرض ،ودور البناٍ فْ هذ المالفةت
ُّك لِْلمالَ ِ َك ِة إِِّنْ َ ِ
ال ٌل ِفْ األ َْر ِ
ض َملِيََةً} ()7ت
{وِا ْذ قَ َ
َ
ال َرب َ َ
َ
فهققذا الققدور المقتققدر يقتضققْ تحققوير الحيققا وتطويرهققا حتققل تبلق األبنيققة الَوقيققة المقققدر لهققا

فْ لل ا َل َاللهت

ومق ققن ث ق ق تت رك ق ققز فق ققْ ألمق ققاِّ ه ق ققذ الَطق ققر حق ققب التغيي ق ققر ،والتبق ققديلتت وحق ققب الكش ق ققف،
واَّلستطالعتت وحب النقلة النولية من وضع إلل وضع ،ومن منه إلل منه ت
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وذلققك كققْ يققدفع ا نسققان فققْ مسققار الواض ق المسققتقي  ،ويغيققر فققْ واقققع الحيققا  ،ويكشققف

مَاهل األرض ،ويبدع فْ نْ الحوز البشرية ،وفْ أشكال الماد ت

ومن التغيير والكشف واَّلبداعتت ترتقْ الحيا  ،وتتقد إلل أمقا  ،وتصقل شقي ا فشقي اً إلقل

النه العقالنْ المقدر لها فْ لل ا بوصَه المطلِّت

واذا كانت آيديولوَيا ا سال تت شريعة أممية تعبر لن ولقْ للمقْ دقيقِّ مقدروس لحقيققة

التناقضقات ،التققْ يعيشققها المَتمقع ا نسققانْ ومتطلبققات مواَهققة هقذ التناقضققاتتت كانققت لهققا
المواقققف المعينققة حيققال مققا يط ق أر للققل مْققاهر الحققوز البش قرية مققن إنبعققاِ ،وتَققدد ،وتقققد ،

وابداعتت نحو حركتها الصالد أو الراَعةت

إذنتت هنقا سقَال يطقرح ذاتقه تَسقيداً لهقذا الطقرح العلمقْ الَقدلْتت مقا هقو موققف الشقريعة

العملية ا سالمية ؟تت

إن آيديولوَيا ا سال بوصَها امتقداداً شقامالً إلقل نقواحْ الحيقا كافقة لق تتقرك ْقاهر مقن

ْواهره ققا دون دق ققة ،وحص ققانة ،واس ققتثناٍ كل ققْ ،لك ققل م ققا يتع ققارض م ققع منطلقاته ققا النْري ققة
والتطبيقية فْ الحيا  ،ومحاولة حثيثة مكثَة فقْ تطهيقر المَتمقع ا نسقانْ بشقكل يَعقل كقل

ما فيه ينسَ مع اَّليديولوَيا ،ويحقِّ وحدته معهات
إذنتت فهْ ماتمة الرساَّلت إلل أن تقو السالةتت بيد أن كونها ماتمة الرساَّلت َّل يعنْ

أنهققا تقققف لققامالً رافض قاً لكققل تَققدد وتقدميققة للققل مسققرح الحيققا العامققةتت بققل تقققف لققامالً
متَاوبق قاً مق ققن ه ققذ المسق ققتَدات الزمانيق ققة والمكاني ققة ،فيصق قققلها ويمق ققد م ققن أطرافهق ققا إذا غق ققدت
مسققتَدات َققدير بققأن ترفققد حيققا البش قرية للققل التطققور ،والتَققدد ،والتقققد تت ويشققَبها بققأي

شكل من األشكال ،إذا كانقت غيقر َقدير بقأن تعققد الحيقا البشقرية لقن الطروحقات واألهقداف

والمنطلقات الكبرىت

فالشقريعة ا سققالمية لق توقققف الحيققا البشقرية فققْ نطققاِّ مققاصَّ ،ل تتَققاوز فققْ منطلقاتهققا

الَكريققة ومسققار فعالياتهققا ،بققل ألطققت الَرصققة لَهققاز الحيققا البش قرية أن يزدهققر فققْ حققدود
اَّللتدالتت وأن تَدد بنيتها الَوقية ،وسيل صيرورتها الديناميكية فْ حدود القوالد العامةت
ومتققل يققأتْ للققل مسققرح الحيققا البش قرية مققن ْ قواهر وح قوادِ وحققاَّلت ومتغي قراتتت فمققر

تتصل بالنْا الكونْتت ومر أمرى تتصل بالنْا اَّلَتمالْت
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فالَان ققب األولس م ققن المس ققتَداتس ينكش ققف فيه ققا ،تهي ققٍْ لإلنس ققان الح ققديِ م ققن تحقي ققِّ

المعَزات الباهر فْ طرِّ إفادته بالعلو الكونية ،والسقيطر لليهقا واسقتمدامها فقْ مصقالحه
الممتلَةت
وَّل تقققف الشقريعة ا سققالمية لققامال شققاَباً لهققذ النْريققات ا بداليققة فققْ المَققاَّلت التقنيققة

القا مققة فققْ الَامعققات والمعاهققد ،وفققْ الممتب قرات ،وم اركققز البحققِ العلمققْ المعَققز ،الققذي
أحق ققرز ا نس ق قان الَديق ققد فق ققْ هق ققذا ا طق ققار ،بق ققل هق ققْ تطالق ققب ا نسق ققان المسق ققل بق ققالتمتع بهق ققا
والمسققاهمة فققْ ألمققاِّ قنواتهققاَّ ،لنهققا ل ق تكققن مضققاد لالبققداع المققادي الحضققاري ،بققل هققْ

مشَعة للل ا بداع المادي الحضاريتت أيس ما يصطل لليه باس س ((المدنية))ت

والَانب الثانْس من المستَداتس يْهر فْ النْقا اَّلَتمقالْ ،القذي ولقدت لنقه حضقار

اْليديولوَيات األوروبية لن ا نسان ،والعال  ،وموقف الشريعة ا سقالمية مقن هقذا النْقا ،

مما قد يستحدِ فيه من تَديد وتغييرتت ليس موققف الشقَب النهقا ْتت ولقيس موققف الَقواز
النها ْ كذلكت
ألن آيديولوَيا ا سال تت شريعة أممية كونيةتت تمن ا راد البشقرية المبدلقة فرصقتها فقْ

صياغتها للحركة التأريمية الحضارية المصيريةتت حتل تكقون ققادر للقل مواَهقة التناقضقات
والتحققديات مققن أي نققوع كانققت ،وبأيققة درَققة َققاٍت ،وتصققوغها مققن َديققد لصققال األرض

وا نسانت

ومن ث تت فال بد من لرض كل تَديد يط أر للقل المْقاهر الحياتيقة فقْ هقذ الروافقد للقل

الدليل الشرلْ ،أو األصل العملْتت بهذا ا طار ،الذي ط أر التَدد فيهت

وبالتالْ فما مالف الدليل ،أو األصلتت َّلبقد أن يشقَب شقَباً نها يقاًتت وَّل بقد مقن شقَب

كققل تبققديل بشققكل قققاطع ،إذا كققان منَصقالً لققن األدلققة الشققرلية ،أو األصققول العمليققة ،ألن
فققْ ممارسققته ،والتعبققد بققه ،بهققذا يشققكل انعكاسققات مطيققر تهققدد القوالققد والمبققاد العام ققة،
وتَدي إلل فشل آيديولوَيا ا سال اَّلنقالبية ذاتها ،والل تراَعات مهية ذليلةت
وبعبققار أدِّس إن ا شققرع لإلنسققان مققا يعل ق سققبحانه ،أنققه يتناسققِّ مققع طبيعتققه وفطرتققه،

وطبيعة الكون ،الذي يتعايش فيه وفطرتهت
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ومققن ثق تت يحقققِّ لإلنسققان أبعققد درَققات التعققارف والتعققاون فيمققا بينققهتت والتعققارف والتعققاون

كذلك مع القوى الكونية الرهيبة؛

شققرع فققْ هققذا كلققه قوالققد ،وتققرك لإلنسققان اسققتنباط األحكققا فققْ حققدود األدلققة اَّلَتهاديققة،
واألصققول الَقاهتيققة ،وتققرك لإلنسققان كققذلك اسققتنباط األحكققا المسققتَد مققع حاَققات الحيققا

المسققتَد فققْ حققدود المبققاد والقوالققد العامققة ،لتبقققل مي ازنققا ي قزن بققه ا نسققان المسققا ل كلهققا،
والتطبيِّ كلهت
وه ققو ق ققانون رب ققانْ فري ققد َّل يماثل ققه ق ققانون آم ققر مم ققا لرفت ققه الَمال ققة البشق قرية م ققن قق قوانين

أرضيةت

وهققو قققانون ي قربط الققدليل واألصققل معققا بنققاموس الكققون كلققه ،وينسققِّ بققين نققاموس الكققون،
الذي وضعه ا له ،والقانون الذي يحك البشريةت
وهو من ا لكْ َّل يصطد قانون البشر بناموس الكون فيتطاول البشر ،أو ينتهقْ ،أو

تذهب قدراته واستَاباته سدىت

وه ققذا الموق ققف َّل يعن ققْ (كم ققا ي ققرى المنط ققِّ اَّلي ققدولوَْ الماركس ققْ)إلغاٍ إمك ققان التَ ققدد
والتطور ،وسياد التَدد والتطور ،وبأنه ذو وصَة َّلهوتية ميتافيزيقيقةتت تقدور حقول قضقايا

أزليةتت أي حول مسألة َّل تغيير فيها ،وَّل تبديلت

إن ا سال يرسْ األصول العامة ،والحقا ِّ األساسية التْ َّل تتزلقزع ،والتقْ َّل تتبقدل،

والتْ َّل تَثر فيها التطورات الحياتية ،واَّلمتالفات المذهبية ،والتنولات البي يةت

فهناك نواميس ثابتقة َّل تتغيقر ،وَّل تتبقدلتت تتحقرك الحيقا فقْ إطارهقا ،بيقد أنهقا َّل تمقرج
من روافدهات
والققذين تلهققيه الْ قواهر المتطققور لققن تققدبر الحقققا ِّ الثابتققة ،وأمققا مققا اتَققِّ مققع مصققادر

التشقريع ا سققالمْ األصققيلة ،أو يقققف موقَقاً سققلبياً تَاههاتت(كمققا لق يصققدر تقييققد معققين مققن
التشريع بما هو تشريع فْ أطروح ٍة ما ،وليست تلك األطروحة المستَد مقن َز يقات قالقد
إسالمية لامة) فإن ا سال القا د يتَاوب معها بعد أن يضيف لليها أمالقياته الستراتيَيةت
لتوضي هذ الَكر س
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َّلبققد لنققا مققن أن نقتققرب مققن الصققور الواقعيققة للَكققر تت إذا اسققتطعنا أن نتعققرف للققل بعققض

مالم هذا اَّلرتباط ،أو ذاك اَّلنَصال فْ التشريعت
من هنا نقولس

َّل يمكن أن تقبل الشريعة ا سالمية بأية حال من األحوالتت النْرية األوروبية فْ إشالة

النْريققة الَرويديققة السققالَة ،ومشققرولية ال أرسققمالية الْالمققةتت التققْ أوقعققت ذاتهققا فققْ طريققِّ

مسدودت

ول يكن فْ الشريعة ما تحول بين حقوِّ العمقل والعمقال ،وبقين أن يوَهقوا مسقيرته إلقل
الموقع الميدانْ ،وينتمبوا تأليف لَنة إدارية ثورية تهقت فقْ شقَونه ومكتسقباته العامقة مقن

مالل النقابات والمَسسات الميريةت

إن الطرح األوروبْ األول متناقض تماماً مع أسس الشريعة وأمالقياتها وروحهات
وأما فْ الطرح األمير فإنه قالد مركزية أساسية فْ آيديولوَيا ا سال ا نقالبيةت
وهقذ القالققد تتققي للعامققل الصققالحية التكامليققة فققْ أن يمققارس حقوقققه الميققر الشقريَة ،فققْ
تََيقر طاقاتققه الكامنققة للققل نحققو اسققتثنا ْ يَعلقه متمكنققا للققل رفققع القققدر الشق ار ية،التْ تليققِّ

بكرامته وآدميتهت

وَّل مققن وْيَتنققا أن ن قرفض ذلققك ،ألنققه لق ق يكققن فققْ لصققر التش قريع ا سققالمْ ،بم ققا أن
مصوصية آيديولوَيا ا سال فْ حقوِّ الطبقة العاملة هْ مبدأ ((اَّلنعتاِّ)) بالتبار يمثل

الطموح والتسامْ ا نسانْ ،الذي َّل يعرف التوقف والَمود والسقوطت

نالحْ (فْ نطاِّ ذلك كله) أن الشريعة ا سالمية تَديدية إلل أبقد اْلبقدين ،إلقل كقل مقا
يتعاق ققب لل ققل ا نس ققان م ققن أدوار وأوض ققاع اَتمالي ققة ،وأنم ققاط حض ققارية إنس ققانية حديث ققةتت
وَّلسققيما إذا إسققتهدف شققتل المَققاهي بعناوينهققا األوليققة والثانويققة ،وأحسققن المكلققف تطبيقهققا،

واَّلستَاد منها ل تحددنا الشريعة فيها برافد معين ومصوصية معينة ،وفيما صدر فيهقا مقن
قوالدت
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قس منهقا يمكقن تطبيقهقا فقْ كقل مقورد ،واسقتنتاج األحكقا منهقا للقل سقبيل تَريقع الَقروع

لليه ققا ،م ققن قبي ققل القوال ققد العام ققةتت كأص ققالة البق قراٍ  ،وأص ققالة الص ققحة ،وأص ققالة الَس ققاد،
وكقالد اليد ،وقالد التميير ،وقالد القرلة ،وقالد لد الدليل دليل العد تت
والقس ق اْلمققر يمكققن تطبيقققه فققْ نط ققاِّ محققدود ،مققن قبيققل القوالققد الماصققةتت كقال ققد

الحدود تد أر بالشبهات ،وقالد الولد للَراش ،وقالد ا مكانت

وهذا قليل من كثير من القوالد واألصول ا سالميةتت وبما أن َميعها تتَِّ مقع معطيقات
أدلققة العقققل القطعيققة ،ويستكشققف منهققا وَققود الحكق الشققرلْ ،كمققا يستكشققف وَققود المسققبب

مقن وَققود السققبب ،وبمققا أن طبيعتهققا كطبيعققة هقذا الكققون الرهيققب ثابتققة متحركققة دا مقاً ،وفققْ
كل يو للل وتير واحد َّل تبديل فيها وَّل تغييرت

ونكتَْ هنا لمَرد التوضي س بطرح الموضقولات ،التقْ أوكقل قضقية تحديقد منطلقاتهقا فقْ

إطار لملية التطبيِّ العملْ إلل المعنيين فْ حدود آيديولوَيا ا سال من قبيلس

 -7اَّلتَاقق ققات اَّلقتصق ققادية التنمويق ققة التق ققْ تعقق ققدها الحكومق ققة ا سق ققالمية مق ققع المعسق ققكرين

ال أرسق ققمالْ واَّلشق ققتراكِْ ،إذ يرَق ققع لنصق ققر تقيق ققدها إلق ققل المعنيق ققين مق ققن الك ق قوادر ذوي التَربق ققة
ِ ِ
ين َللَققل
السياسققية واَّلقتصققاديةتت مسققاير مققع ْققاهر الققنص القرآنققْس َ((لَققن َي َْ َعق َقل اللّققهُ لْل َكققاف ِر َ
ِ
ين َس قبِيالً)) التققْ نستكشققف منققه وَققوب م ارلققا المصققلحة ا سققالمية الكبققرى ،وأمققذها
اْل ُمق ْقَ ِمن َ
بنْر اَّللتبار بأية صور من الصور ،دون التقيد بمط معين لهذا الطرف أو ذاكت

 -8الموضققولات المارَيققة ،التققْ للققِّ الشققارع المقققدس أحكامققه بهققا ،وأرَققع تشققميص

بعققض المَققاهي للققل المصققاديِّ إلققل نْققر العققرف ،أي العققرف الققذي ي قراد منققه معرفققة حك ق
التشريع ا سالمْ للل صعيد الشبهة الحكيمةت

وذلققك مققن قبيققلس َعققل الشققارع المقققدس مَهققو الغنققاٍ موضققولاً للحرمققة ،فققاذا شققك فققْ

صوتتت هل هو من مصاديِّ الغناٍ ؟ فترك تحديد كلية إلل العرف،

فققإذا ك ققان بن ققاٍ الع ققرف لل ققل س ققبيل المث ققال للققل أن ك ققل ص ققوت م ققن األصق قوات ش ققك ف ققْ

موضققوله بأنققه غنققاٍتت فهققو غنققاٍتت فهققذا البنققاٍ العرفققْ فققْ إطققار الحقيقققْ حَققة ارتضققاها
الشارع للكشف لن حكمه الواقعْ ()88ت
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 -3المعققامالت التققْ تسققتدليها الحيققا العامققةَّ ،ل تققدمل فققْ لققد ،وَّل قيققدتت وهققْ تتسققع

وتتكاثر ،كلما تقدمت الحيا اَّلَتمالية ،وتطورت بش ار حها الممتلَةتت وكل معاملقة لرفيقة
لقالنيققة حديثققة ،أو قديمققة ،أو مسققتقبليةتت فققالمَروض تنَيققذها حسققب مققا قصققد المتعققامالن،

ما دامت َّل تتعارض فْ شٍْ من مباد ا سال الحيةت

هكققذا يعققود ا سققال لينتصققر للققل الحتميققاتتت وليسققتعد قدرتققه األبديققة األزليققة للققل التَققدد
وا بداع واَّلنبعاِت
وهكققذاتت يرسق للحيققا البشقرية صققور َديققد  ،وينشققأ فققْ الشققعور قيمققا لهققذ الحيققا الثابتققة،

ومقوازين َّل تهتقز ،وَّل تتقأرَ  ،وَّل تتقأثر بققالمَثرات كلهقاتت ذهبقت ،أ َقاٍتتت كبققرت ،أ
صغرتتت َلت ،أ هانتتت كان مصدرها البشر ،أو األحداِ ،أو األشياٍتت

وللل هذا األساستت نطرح مقولة سافر بين المسلمين المعاصرين ،حول تطوير الشقريعة

ا س ققالميةتت وب ققأي أس ققلوب يقتض ققْ أن تغ ققدوتت فيَ ققد ذل ققك بعض ققه أن المب ققاد ا س ققالمية
ذاتها ،المَروض أن تتَدد لتال الواقع الحياتْ الَكري والسياسْ فْ منعطَه التقدمْ ،واَّل

تنَصل لن مسرح استحقاقات الحيا الَديد ت
فالشريعة ا سالمية (إذن) كما شقرلها ا بمقا هقْ هقْ لق تكقن مال مقة لحقل أزمقة الوَقود

البشق ققري المعاصق ققر ،وألَق ققل أن تغق ققدو كق ققذالك ،المَق ققروض للق ققل األمق ققة أن تصق ققنع الش ق قريعة
ا سققالمية الس ققمحاٍ ص ققنالة مبدل ققة متَ ققدد  ،تواكققب وَ ققود الواق ققع المعاص ققر ،ال ققذي يَهله ققا

لمواصقلة دورهقا النضقالْ ،إذ أن هققذا التبقديل والتغييقرتت بققدر مققا يَكقد مبقر المعنيقين ،فإنققه
يَكد بالمقابل تمسكها بمبد يتها ونهَها المتماسك األصيلت

فالتَديد والتبديل سمة مقن سقمات التطقور ،ولقيس انح ارفقاً ،أو مروَقاً لقن القدين الققوي ،

كما يريد أن يصور بعض الَقهاٍ ،والدلا ا سالميينت

وذلققك أن الشقريعة ا سققالمية حققين تثبققت للققل صققي مقيققد تغققدو معهققا هققذ الصققي قوالققب

َام ققد مام ققد  ،فه ققذا يعن ققْ ل ققد طاقاته ققا الَالل ققة لل ققل اس ققتيعاب م ققا يتَ ققدد م ققن لق قوارض
ومالبسات واحتماَّلتتت
ونتيَة ذلك هوس
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التأمر واَّلنحطاط لن مسير الحيا التقدمية ،وهقذا مقا يَققد الشقريعة ا سقالمية انقالبيتهقا

وثوريتها ،بل يَعلها فْ مصاف قوى الثور الَاهلية المضاد تت

كققذلك فققإن َمققود الصققي ا سققالمية ،كتاب قاً وسققنة ،يعنققْ مققن ارفققد آمققر أن المعنيققين مققن

الَقهققاٍ ا سققالميين ل ق يسققتَيدوا مققن ماضققيه المشققرِّ ،ول ق يمتلك قوا التَربققة التقدميققة ،التققْ
تقَهله َّلسقتمرار دورهق فقْ مكتسققبات الحقوز البشقرية مقن َديققد ،والتقْ بققدونها تَقف الَققذور

وتتساقط الثمار قبل أن تنض وتكتمل !تت
وحقيقة هذا النقد الالمسَول هوس
((ديماغوَيققة)) آيققديولوَيات المققذاهب الَاهليققة المعاصققرتت التققْ يحققاول مصققو الشقريعة

ا س ققالمية َاه ققدين لل ققل إش ققالتها ب ققين األم ققة المس ققلمة ،لينتزلق قوا الشق قريعة ا س ققالمية م ققن
أصقققالتها وانبعاثهق ققا وطهرهق ققا وصق ققَا ها وطاقاتهق ققا الَاللق ققة المَكق ققر ،المَضق ققلة المريق ققد المنَق ققذ

المستقلة !!تت

وحقيقة هذا النقد الالمسَولس
ميال بنْ للل فه ماطٍْ ساذج (للل الرغ من كونه ميال كبير) َّل يمكقن أن ينطبقِّ
للققل الش قريعة ا سققالمية بققأي شققكل مققن األشققكال ،ألن الش قريعة ليسققت دسققتو اًر آني قاً وضققيعاً
نهضت بإلداد وصياغته مذاهب تنتزع تشريعاتها من األرض ،ومقن أفكقار أنقاس معرضقين

للمطق ققأ والنسق ققيان ،والق ققدس والتضق ققليل !!تت بطبيعق ققة انتَق ققاٍ العصق ققمة الواَبق ققة لق ققنه  ،ولق ققد
أحاطته بَميع الَوانب ،التْ تحيط بمشاكل ا نسانت

أم ققا ه ققذ التَمع ققات م ققع المَتم ققع البش ققري ،وَّلس ققيما الت ققْ نش ققأت ف ققْ أوروب ققاتت وانته ققت

صياغتها فْ تركيبة تأريمية محصور فْ ذلك الركن الضيِّ المسدود ،وفْ إطقار مَتمعقات
محكومة وفِّ تقاليدها وأوضالها وقيمها وحضقاراتها ،ولقذلك َقاٍت تصقوراتها بمثابقة ترَمقة

دقيقة لْروفها وشقوتهات

ولو باتت الشريعة ا سالمية من منْار هذا التحليقل ،أو مقن منْقار ذلقك المنطلقِّ ،للقز

دا ماً تصحيحها وتغييرها تبعاً للحاَّلت الطار ة ،التْ ل يكن المشرع قد رالها لند تشريعهت

31

واذا هْ ل تكن من منْقار هقذا التحليقل ،أو مقن منْقار ذلقك المنطلقِّتت فمقن المسقتحيل

إصققدار الققرار الحاسق لليهققا بآيققديولوَيا غيققر آيققديولوَياتها ،والرَيققة إليهققا للققل أنهققا كغيرهققا
من المذاهب الَاهلية الوضعية الرَعية ذات الرَية
المحدود الضيقة القلقة الحا رت
نود أن نقول لهََّلٍس
إن الشريعة اإلسالمية شخصية مستقلةة ائممتة بتهاق.ئلل لتم قستن استقنراً وضيتئ ً نقتعيئ ً مليتا
المضطةلتتئف تتح الحتتناق نالبلتتئتلل نلتتم قستتن متتن قشتتريل بشتتر مليتتا المضطةلتتئف تتح ال ئيتتئف
نالممئرستتتئفو نإضمتتتئ حيليتتتئف الشتتتريعة الخئلتتتاي اةتتتت اخقال .تتتئ تتتح القتتتح قلتتترر الحستتتئم
نالقنصيئف المنجناي ح السقب الفل.ية باءاً من الط.ئري ننصنالً إلت الايئفو ستناء سئضتف
قسةيفية أم نقعية (ن هه الحستئم ااقبتئراف متن ابتق هللا ستبحئضجو نجعتنالف لتج تح اتئلم
االاقبتتئر نالقشتتريللل ستتهلج المنجتتنااف الخئرجيتتة سة.تتئ مخةناتتئف لتتج تتح اتتئلم الختتتئر
نالقسنين من نج.ة أزلية اةت المنقتنائف الملتاري اةتت ضحتن اللقتئيئ الحليليتةو نليستف
اةت ضحن اللقئيئ الخئرجيةل
أن بعبئري أخرى:
إن الشتتئرت يلتترر تتهه الحليلتتة النااعتتةلل حليلتتة أن الحستتئم القسةيفيتتة تتح متتن ش ت ن هللا
سبحئضج نحاه؛ لض.ئ أخص خصئمص اللن يةو ال مسئمقو نال أحسئمو نال قنصيئف ب ير
سةطئن هللال
ئهلل (نحاه تن التهي يخقتئر لةبشتر متض.ت حيتئق.مو نهللا (نحتاه تن التهي يلترر لةبشتر
أحسئم ايض.مو نهللا (نحاه ن الهي يقل لةبشر منازيض.م نايم.م نمضئ ج.مل
نليس لحتا ييتره أن يلترر القشتريعئف نالملترراف تح تها أن هاجو ن تت اصتطالحئقج
المقلةبةل
نلتتيس لحتتا أن يتتااح تتها الحتتتو أن مزانلقتتج تتح أيتتة صتتنري متتن الصتتنرو لن تتهه
الاانى مراا ة أسئسئ ً لاانى اللن ية نالربنيةل
ح ملئبق ها سةجلل ئلشتريعة اإلستالميةلل لتم قستن تح تح قترنري ق ريخيتة مةحتة إلتت
الق ييرو نلم قسن ح ح قرنري ق ريخيةو مةحة إلت القجايا (سمئ يزام المضحر نن نإضمئ
اإلضسئن ح حسئبئف المبئائ نالملق السبرىو ن ح حسئبئف اللتنى الرستئلية اللنريتةو التهي
يجب اةيج إها طةب مستقةزمئف الحيتئي الرييتاي الطيبتة العئالتة الستعياي الم مضتةللل أن يطبتت
الشتتريعة اإلستتالمية اللئمتتاي هاف التتض.ت اإلستتقلاللح اةتتت هاقتتجو تتراا نائاتتاي نايتتئاي لقحليتتت
الشريعة الصئلحة الخئقمةلل طمنحج نومئلج ح سعئاي الاضيئو نضعيم اآلخريل
لن الشتتريعة اإلستتالمية لتتم قرستتق لقلتتام القبريتتراف بمتتئ تتح الحيتتئي االجقمئايتتة متتن ةتتم
ن جنر نقرف نإجرامو نإضمئ أرسةف لق يير المجقملو نقر اه نراء المضجتزاف الحقتئرية
31

السبرىو القح يصضع.ئ العمق الصئلح بتئلقلنى نالعبتئاي نالصتبر نالملتئبري نالستاح نالحرستة
نالصيرنري اللنريةل
ن تتح متتن ختتالق مناف.تتئ تتها قستتعت إلتتت حمئيتتة مسقستتبئف المجقمتتل الحقتتئرية (مئايتتة
نأخالاية نرنحية و نقلف سق مئ يعراق عئليئق.ئ نقطنير ئو نمالحلة أية محئنلة إلضتزاق
القآمر نالقشنيجو نمعئنق ال.ام نالقخريب ب.ئ من الااخق قحف أي اضئت سئنل
ضلنق هالل ليس حبئ ً ح المزاياي اةت اآلياينلنجيئف النقعية الجئ ةية المقاانلةو نإضمئ
ضلنلج قعبيراً ان ناال اةمح ائمم اةت صخري النااللل قنجب القع يم نالقلتايرلل بتق قنجتب
االضقمئء إلت ال.نية اإلسالميةو نهلج لسمن مبئام.ئ القشريعيةو نجن ر مضطةلئق.ئ اإلضسئضيةو
نصالبة اليتاق.ئ اإلضلالبيتةو نناي.تئ الضقتئلح تح مطتئراي اتنى اللتنري الجئ ةيتة الرجعيتة
المقئاي أيضمئ نجافلل إلحبئط منااع.ئو نق.ايم خضئاا.ئو نإزالة رسئمز ئل
نالخالصة:
يجب أن يقجج مض.ت الحرسة إلت قشريل اإلسالم اللئما ااممئ ً نأبااًل
ئإلضسئن ن اإلوضسئن لم يسقباق خةلئ وخراًللل ناإلسالم ن اإلسالم شريعة هللا الباية
نبيئن اإلسالم ل.ها اإلضسئن الهي اليق ير م.مئ اسقشفو نم.مئ ((قطنر نالقجاا
{نأَنَّ َ َـها صِ َراطِ ح مُسْ َقلِيمئ ً َئ َّق ِبعُنهُ َنالَ َق َّق ِبعُن ْا ال ُّس ُب َق َ َق َفرَّ َت ِب ُس ْم َان َس ِبيةِ ِج َهلِ ُس ْم َنصَّئ ُسم
َ
ُ
ُ
َّ
َ
نن} الضعئم153
ِب ِج لَ َعةَّس ْم ققل َ
اإلسْ الَ ِم اِيضئ ً َةَن ُي ْل َب َق ِم ْض ُج َن َُن ِح اآلخ َِر ِي م َِن
َ
{ن َمن َي ْب َق ِغ َيي َْر ِ
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ين}وق امران85
ْال َخئسِ ِر َ

الفصل الثالث
العالقه الصميمية ..بين العاطفة والتنظير

إن ممارسققة العاطَققة الهادفققة ضققرور تأريميققة ملحققةتت ألمققة تواَققه م قَآمر مدروسققة شرسققة
من قوى الثور الَاهلية الرَعية المضاد ت
بيد انها ليست كافية من حيِ المبدأ  ،فال بد أن تلتح مع التنْير كذلكت
وان ا سال القا د يَكد هذ الضرور التالحمية ،إذ هما ألْ طاقتين فْ ا نسانت
ومن ثق تتماشقل الحيقا ا نسقانية مقع موكقب ا سقال القا قد حتقل َّل يلَهقا َمقود التنْيقر،

وَّل تَهضها ثور العاطَة !تت

ومققن ث ق كققذلكتت يغققدو ا سققال القا ققد منطلققِّ رسققالة حركيققة وَدانيققة حيققة يقْققةتت يتحققرك
ضمن توَيهات أمالقية ،وْروف لاطَيةتت تحول الَعالية إلل ممارسة ذاتية مرغوب فيهات
وليس مَرد نْرية لقالنيقة فلسقَية محضقةَّ ،ل ترفقرف لهقا أحاسقيس ا نسقان ،وانَعاَّلتقه

الشعورية الحميمةت

وكل من َّل يرى هذا الواقعتت هو ألمل البصير ،وكل من يحاول أن يتَاهله ،أو يهمل
أمرتت هو من مسر حسه ا نسانْت
وهذا هو المبدأ العا المركزي للشريعة ا سالميةتت فهْ شريعة تنْير ،ولاطَةتت وبعبار

أدِّ وأش ققملتت حرك ققة إل ققل شق قريعة كوني ققة بك ققل م ققا تتوم ققا م ققن منطلق ققات نْري ققة ،ولواط ققف
إنسانيةت
وليسققت حركققة نْريققة بحتققة راميققة إلققل تَديققد الش قريعة الكونيققة وفق قاً لهققا ،وَّل تتَققاوز هققذا

الَاص ق ققل ،كتركيب ق ققة اْلي ق ققديولوَيات الَلس ق ققَية ا طالقي ق ققة ذات القوال ق ققب الَام ق ققد  ،والوص ق ققَة

الَاهزت
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وكذلك هْ ليست فْ إطار تركيبقة الحركقات القا مقة للقل أسقاس البنيقة العاطَيقة التحتيقة،

التْ تمارس العاطَة فقط ،وتقو بتوَيهها التربوي من غير أن تنهض للقل مبقاد تنْيريقة
ذات استقاللية معينةت
مققذ للققل سققبيل المثققالتت َّل للققل سققبيل الحصققرس التنْيققر األلمققانْ قبققل الحققرب الكونيققة،

وقع فْ منحدر ا شباع العاطَْ ،بال مقاييس ،فتَاوز المنطقة المأمونة ،ونشر لعبة الدمار
والبوار الشاملةت
بينما العكس بالعكس ! فللشريعة ا سالمية مسارها المستقل المالمق  ،العميقِّ المصقا ص

فْ َدلية التنْير بالعاطَة ،وانطقالِّ ثقور العاطَقة الَياشقة للقل مبقدأ آيقديولوَْ شقعوري،
بحيِ تْل دواليبها بمناَا لن غبار الهوى والشقو ت
وم ققن هن ققاتت تْق ققل متمس ققكة با ط ققار اْليق ققديولوَْ فضق قالً ل ققن لنايتهق ققا بال ارف ققد العق ققاطَْ

الشق ققعوري ،وتوْيَق ققه فق ققْ الميق ققر والبركق ققة يتَالق ققل مق ققع آَّل الَمالق ققة البش ق قرية ،ومشق ققاكلها
وحاَاتهققاتت ث ق تطويرهققا فققْ ألمققاِّ الشمصققية الرسققالية المسققتقلة ،بمققا أنهققا تسققتقطب ك ققل
لاطَققة شققعورية مققن اسققتراتيَية ماصققة مسققتمد مققن منطلقاتهققا النْريققة والعمليققة لققن العققال

المارَْ فْ صور إنسانية لامةت

إذنتت تواَ ققد رَي ققة العاطَ ققة الرس ققالية الهادف ققة ب ققال إنقط ققاع س ققبب المنطلق ققات اْليديولوَي ققة
ا نقالبية ا سالمية ،ومردودات إنَعالية وحساسية شعورية لهات
ومققن ث ق تت نالحققْ أن الش قريعة ا سققالمية تهيققٍْ كققل منطلققِّ مققن منطلقاتهققا الضققرورية،

لتص ققب نب ارسق قاً لعاطَ ققة حساس ققة معين ققة ومش ققالر ذاتي ققةتت ص ققميمية بإس ققلوب لَ ققوي لطي ققفتت

َّلشأن لإلك ار  ،أو التكليف فيه بقأي شقكل مقن األشقكالتت ثق تلقتح َقدلياً مقع ذلقك المنطلقِّ،
وتتَاوب واياها ،وَّل يعود بالمكان فصل الواحد لن اْلمرتت َّل من قريب ،وَّل من بعيدت

ومنشأ تمطيط هذا اَّللتحا واَّلنسَا الدقيِّ الوثيِّ بين المنطلقات النْرية ،واَّلنَعاَّلت

العاطَية فْ الشريعة ا سالمية بديهية كالشمس فْ ار عة النهار ،ذلك أن الشريعة َّل تَعقل
المنطلقات النْرية منَصلة لن الممارسقات العلميقة ،وانمقا تَعلهقا طاققة متََقر  ،وصقيرور

ثورية دا مة تنقلها من صعيد ثوري إلل آمرتت دون كلل ،أو مللتت ودون يأس ،أو قنقوطتت

ودون سأ  ،أو ضَرتت لتشيد أمة حر سقعيد سقليمة األلصقاب ،مهذبقة المشقالر ،طقاهر
القلوب ،نْيَة التصوراتتت فْ نطاقها ،وضمن سياَهات
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إن المنطلقات النْرية ليست تتحرك ضمن إطار فلسَة حركية لضوية لميقة الَذور فْ

دامل بنية تركيبة ا نسانتت اَّل حين تمارس أساليب لاطَية ،حين تمتقرع طبيعقة اَّلنَعقاَّلت
الحساس ق ققة ،الت ق ققْ تلي ق ققِّ به ق ققا ،والعواط ق ققف الت ق ققْ ت ق ققدلمها ،لتق ق ققف ه ق ققذ العواط ق ققف ،وه ق ققذ

اَّلنَعاَّلتتت موقَاً سليماً فْ تنْي المواقف واألوضاع اَّلَتمالية ،وكقل الهمقو الحياتيقةتت
بحيِ يتمثل فْ يقْة ا نسان وشعور كهمقو ذاتيقةتت للقل ضقوٍ وحقد الشمصقيتين الَرديقة

والَماليققة فققْ شققعور بالحيققا إلققل دنيققا َديققد  ،وحضققار َديققد تت فققْ لققال الواقققع ،ودنيققا

الناست

وللل سبيل المثالس
مققذ منطلققِّ تكققافَ الَققرص ،الققذي هققو مققن أمطققر المنطلقققات النْريققة ،التققْ أكققدت لليهققا

الشقريعة ا سقالميةَّ ،ل يسققتطيع أن ينقت فقْ ال ارفققد العلمقْ النتققاج المنشقود مقال تنبققع مقن هققذا

المنطلققِّ النْققري لاطَققة شققعوريةتت كعاطَققة الرفققِّ ،واأللَققة ،والمحبققة العميقققة البنققاٍ  ،التققْ
حثققت الشقريعة ا سققالمية للققل ملقهققا فققْ نَسققية ا نسققان المققَمن ،وشققدها بمنطلقهققا المسققتقل
لن تكافَ الَرص العادلة لبلقور المنطلقِّ النْقري ضقمن إحسقاس لقاطَْ شقعوري فعقال يثيقر

الميققال الشققالري ،بقققدر مققا يققنعش الققنَس ا نسققانية ،ويَققدد حسققها المامققد ،ويققوقْ حواسققها

الملوله ،ويلمس قلبها البارد ،ويهز وَدانها الكليلت

إن المسقار العققا للشقريعة ا سققالمية ،لمققا كققان قا مقاً للققل أسققاس َدليققة التنْيققر بالعاطَققة

من حيِ المبدأتت سقاغ للشقريعة ا سقالمية أن تمقزج التنْيقر بالعاطَقة فقْ إلالمهقا الرسقالْ،
ومسارها الحركْت

وأن تق ققدر مق قواطر ا نس ققان ،وملَ ققات قلب ققه ،وأشق قواِّ روح ققه ومي ققول فطرت ققه ،وحرك ققات

َسمه ،ولَتات َوارحه ،وسلوكه مع القياد والقالد  ،واسناد

نَاز سياستها بكقل اقتقدار

يملكه من أَل ا لال الرسالْ الملتز ت
بيد أن الَرِّ أن تصطب األَواٍ فْ تلك المواطر والملَات واألشواِّ والميول والحركات

واللَتات والسلوكتتت بالصقبغة الثوريقة ا سقالمية ،بقأن تغقدو مبنيقة للقل لناصقر آيديولوَيقة
ممصوصة تتال ومنْور الرَية التشريعية ا سالمية التكاملية الشموليةتت مما يرفقد المسقألة

مسققا اًر متَاوب قاً فققْ صققياغة العاطَققةتت بحيققِ تنطلققِّ مققع الش قريعة ا سققالمية ،وتتَالققل مققع
مسيرتها ،وبقذلك يتحقول اَّللتققاد بالشقريعة إلقل لالققة شقعورية حميمقة ،ولاطَقة فياضقة إلقل
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َانققب التبققار لالقققة آيديولوَيققة تَمققع المَتمققع للققل أسققس تنْيريققة ووَدانيققة ،ويبقققل حيقاً

متصالً بالينبوع األصيلت

هذا من وَهةتت ومن وَهة ثانيةتت هناك العواطف السقاذَة الذا بقة القلققة ،التقْ َّل ترتكقز
للققل تصققور آيققديولوَْ ،والتققْ يحركهققا اَّلنَعققال أكثققر ممققا يحركهققا التنْيققرتت فققال ينبغققْ

للش ق قريعة ا سق ققالمية أن تعتمق ققد للق ققل هق ققذ العواطق ققف ،وذلق ققك أن إشق ققالة مثق ققل هق ققذ النمق ققاذج
العاطَيققة التحتيققة التققْ تققَدي إلققل إحتوا هققا فققْ الَمالققة يشققكل مققردوداً سققلبياً َّل تحمققد لقبققا

للققل الحركققات اْليديولوَيققة التققْ تريققد بالني قة المالصققة ،والعمققل الققدا ب فققْ حققدود الطاقققة
الصعود بذهنية المَتمع إلل مستوى األسس الرسالية والنْرية والعقالنية ،التْ ارتكقز لليهقا،

وتتعالل به لن األحاسيس العَوية ،والعواطف السطحيةت
وألْ ق مققن تلققك العواطققف السققاذَة الذا بققة القلقققة الحققا ر مطققور العواطققف ،التققْ تنتققزع

َ ققذورها الس ققايكولوَية م ققن آي ققديولوَيات يميني ققة أو يس ققارية تتن ققافل م ققع آي ققديولوَيا الشق قريعة
ا سالمية القا د ت
وان أمك ققن تَن ققد تل ققك اَّلحاس ققيس والعواط ققف م ققن أَ ققل اله ققدف المطل ققوب ،وت ققدمير الث ققور

الَاهلية المضاد فْ الساحةت

أو أن تس ققتقطبها وتَن ققدها إل ققل زم ققن م ققاص ،ينطل ققِّ م ققن الش ققعور ب ققأن الَرص ققة الوحي ققد
المتاحة هْ فرصة هذا العمر القصير المحدود الَانْت
كمق ققا تق ققدرس بعق ققض الحركق ققات والتنْيمق ققات اْليديولوَيق ققة ،التق ققْ تت ق قوارى بأقنعق ققة فق ققْ َق ققل

ممارسققاتها التكتيكيققة بواَهققات تسققتقطب لواطققف وأحاسققيس المَتمققع للققل الققرغ مققن ممالَققة
منطلقاتهققا النْري ققة لتلققك العواط ققف واَّلحاسققيس ،فه ققْ َّل تنْققر إليه ققا برَيققة واقعي ققة إَّل لعب ققة
((الغاية تبرر الوسيلة)) وَّل تمشل من أَل ذلك بنولية األحاسقيس والعواطقف التقْ تسقتغلها،

وَّل بأصولها النْرية والتقليدية السا د ت

إن الش قريعة ا سققالمية التققْ ترمققْ قبققل كققل قضققيةتت اسققتقطاب واقعيققة المَتمققع العقالنققْ
والسايكولَْ ،ووضعه فْ روافد اْليديولوَْ والعاطََّْ ،ل تستطيع بأي شكل من األشكال
أن تستغل األحاسيس والعواطف التبريريقة ،التقْ تقنهض للقل غيقر أسقس منطلقاتهقا ،وتكسقب

أدا تلك العواطف من أَل غاياتها ،فتواكبها إلل فتر زمنية تكتيكية مَقتهت

36

وهذ هْ الحقيقة الواقعة األصيلة ،التْ ترتكز للل أساس أن الحِّ يستطيع
أن يهز الباطل وحد تت دون حاَة إلل باطل معهتت
ألن ل ققيس وراٍ العاطَ ققة المص ققلحية الباطل ققة بن ققاٍ ف ققْ الحي ققا  ،ول ققيس وراٍه ققا لم ققار فقققْ
األرض ،وليس وراٍها نتاج ،وَّل إراد نتاجت
ألن العاطَقة الحقيقيقة الراقيققة الحققة تحمقل طققابع اَّلسقتمرارتت وهقذا مققا يَرقهقا مقن اَّلنَعققال

المصققلحْ ،الققذي يحسققبه منْققورو الثققور الرَعيققة المضققاد لاطَققة يتغنققون بهققا ،وانمققا هققْ
انَعال َّل إنسانْ يتزيا بزي العاطَة ا نسانية فْ بعض األحيانت

وللل ضوٍ هقذ الحقيققة الواقعقة مقن وَهقة التحقيقِّ النْقري ،أو النمقو الحركقْ العضقوي
للشريعةتت فإن المبدأ العا للشريعة ا سالمية حيال العاطَة الموَود فْ المَتمعتت هْس
استقطاب ما كان منها رسالياً لقيدياً لحساب الشريعة ،ولالنطالِّ بها إلقل أبعقد نقطقة مقن

األرض فْ صرالها مع الثقور الَاهليقة المضقاد القا مقة فقْ األصققاع ،والتسقامْ بقالمَتمع

لن بذور العواطف التحتية ،وازالة ما تبققل لديقه مقن لواطقف وأحاسقيس ذات صقبغة فلسقَية
بحتة معارضة للشريعة ا سالمية َّل تستحِّ منقا سقوى ا دانقةتت َّل تقردد فيهقا ،وَّل تلَقتتت وَّل

مَاملة فيها ،وَّل مساومةت
ثق تغييرهققا بعواطققف شققعورية هادفققةتت حتققل تصققب المحققور الققذي لليققه الكثيققر مققن اْلداب

النَسية واَّلَتمالية والتنْيرية والثوريةت

إن الشريعة ا سالمية مَروض لها أن تغدو مبدأ آيديولوَياً لعناصر الشمصية ا سالمية

المشتركة العامة ،والركن اَّلساس فْ منطلقاتها النْرية والعمليةت

كققذلك المَققروض أن تغققدو مبققدأ للعاطَققة الشققعورية ،التققْ تبنققل لليهققا مكونققات الشمصققية

ا سققالمية ،وتزدهققر فققْ ألماقهققا بشققتل الطققرِّ والغايققات ،بالتبققار أن العاطَققة الشققعورية،
التققْ ترغققب بهققا الش قريعة ا سققالمية للَمالققة البش قرية المَمنققة وا نسققان المسققل هققو العاطَققة

اَّليديولوَية المعمقةت
إن الش قريعة ا سققالمية هققْ المبققدأ المركققزي للمنطلقققات النْريققة ،التققْ تولققد منهققا العقلنققة

والحصققانة اَّلنبعاثيققة الرسققالية المالققد  ،كققان مققن حصققيلة ذلققك التادي قاً أن تغققدو هققْ المب ققدأ
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المركزي القر يس أللْق العواطقف ،التقْ تولقد منهقا السقايكولوَية الرسقالية المتحركقة ،التقْ َّل

تطيِّ السلبية ،وبمقياس ما تغدو الشريعة أشمل وأكمل وألمِّ غو اًر وثباتاً صلداً فقْ موقعهقا
األس ققاس مق ققن إنَعق ققال ا نس ققان المسق ققل العق ققاطَْتت تتصق ققالد إل ققل القم ققة الشقققاممة شمصقققيته
العمالقققة فققْ سققلوكه وتركيب ققه السققايكولوَْ ،ويكتمققل بنققاٍ وَ ققود الرسققالْتت كمققا تتص ققالد
شمصققيته اَّلنقالبيققة اَّليديولوَيققة ،وتمضققْ فققْ مسققارها للققل منهَهققا إلققل هققدفها مَتوحققة

العققين ،منَتحققة القلققب ،يقضققة العقققلتت َّل ترضققل بققالوه تت وَّل تعققيش بالرَيققاتت وَّل تقتنققع
باألحال تت حتل تغدو واقعا فْ لال الناس بمقياس المبدأ الرسالْ المركزي العا ت

وقققد طققرح كتققاب ا المَيققدتت طرحقاً مالققداً لققن الرسققالة ا سققالمية بوصققَها المبققدأ الققر يس

ألدِّ الحماسققة العاطَيققة فققْ السققايكولوَية الرسققالية ،فاَّللتقققاد الرسققالْ بمققالِّ الكققون والحيققا

وا نسق ققانتت يَق ققب أن يغق ققدو مق ققن منْق ققور الش ق قريعة ا سق ققالمية مبق ققدٍاً رسق ققالياً ألدِّ الحماسق ققة
العاطَيققة فققْ سققايكولوَية ا نسققان المسققل  ،لعاطَققة الغ ق ار والعشققِّ العميققِّ للواحققد القهققار،

ولشريعته الكونية العالمية ،والسير فْ طريقها بعز واراد وثبات ،التْ ترتَع للل كل حالة

لاطَيققة شققعورية واحسققاس انَعققالْ ،وتققذوب مققن أَلهققا كققل اَّلرتباطققات الصققميمية األس قرية،
والعا لية ،والقبلية ،والَنس ،و الطبقة ،والحقزبتت ويقنهض للقل أساسقها التقيقي واَّلحتق ار

العققاطَْ للققل الصققعد الحياتيققة كافققة ،وهققْ ذات لالقققة َدليققة وثيقققة بققالمطلِّ الققذي يملقهققا،
والذي تتركز لليه كمبدأ ومحورت
ِ
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اصوْا َحتال َيأْت َْ اللّهُ بِأ َْم ِرِ َواللّهُ َّلَ َي ْهدي اْلقَ ْوَ اْلََاسق َ
َوَر ُسولِه َو َِهَاد فْ َسبِيله فَتََرب ُ
ِ
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اٍه ْ أ َْو
َ
ون َم ْن َحا اد اللاهَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َك ُانوا َآبق ُ
ون بِالله َواْل َي ْوِ ْاْلم ِر ُي َو ُّاد َ
{َّل تَ َِ ُد قَ ْوماً ُي َْ ِمُن َ
ِ
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قيرتَهُ ْ أ ُْولَ ِق َ
أ َْب َنق ُ
َ
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قان َوأَايق َقد ُه بق ُقرو ٍح ِّم ْنققهُ َوُيق ْقدملُهُ ْ
قاٍه ْ أ َْو إ ْمق َقو َانهُ ْ أ َْو َلشق َ
قب فققْ ُقلُققوبه ُ ا ْ َ
ضقْ اللاقه ل ْقنه ورضقوا ل ْنقه أُولَ ِ َ ِ
ِ
ات تَ َْ ِقري ِمقن تَ ْحتِهقا ْاأل َْنهقار َمالِ ِقد ِ
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َ
ب الله ُه ُ اْل ُم َْل ُح َ
وهذ هْ اَّلطروحة الشاملة للرسالة ا سالمية ،التْ تشَب العاطَة الشمصيةتت فيما إذا
تناقضت من حيِ المبدأ مع العاطَة ا سالميةت
قال ا ما زين العابدين (ع)س
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(إن العصققبية التققْ يققأث لليهققا صققاحبها أن يققرى الرَققل ش قرار قومققه مي ق اًر مققن ميققار قققو

آمرين ،وليس من العصبية أن يحب الرَل قومه ،ولكقن مقن العصقبية أن يعقين قومقه للقل
الْل )

[]4

وبامتصققار ان الش قريعة ا سققالمية تسققعل بققأي شققكل مققن اَّلشققكال إلققل أن تشققد بإسققتمرار

المنطلقات الَكرية ،والعواطف الشعوريةتت وترفد طاقة فاللة فْ ذهنية ا نسان المسل ق فقرداً
وَمالققة ق العواطققف الرسققالية الحركيققة العضققوية العميقققة ،التققْ تتوماهققا الش قريعة ا سققالمية

الماتم ققة م ققن تل ققك المنطلق ققات الَكري ققة ،وتق ققاس نولي ققة انتص ققارها ف ققْ ال ارف ققد النْ ققريتت بق ققدر

امتق قراِّ منطلقاته ققا النْري ق قة ف ققْ لقلنق ققة ا نس ققان فق ققْ النط ققاِّ السق ققايكولوَْتت وبق ققدر تالح ق ق

لواط ققف ا نس ققان وأحاسيس ققه م ققع تل ققك المنطلق ققات ،وبمقي ققاس م ققا يَ ققرز ا يم ققان واَّللتق ققاد

بالشريعة من لاطَة المود والحنان لها ،والكَاح والتضحية مقن أَلهقا ،واَّلنقيقاد لهقا انقيقاداً
ينقلققب مردوده ققا ف ققْ كققل ط ققرح وتص ققور ،وف ققْ كققل ممارس ققة ونش ققاط ،وفققْ ك ققل مَ ققال م ققن

مَاَّلت الحيا ت
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الفصل الرابع
دور العقـل ..في الشريعة العملية اإلسالمية

إن أ م مئ ققصف بج الالة االجق.ئاية من النج.ة اإلسالمية اتن يير تئ متن القشتريعئف
السمئنيةو نالقشريعئف الرقيةلل تن االلقتزام بتـ ((التاليق العلةتح سمصتار متن مصتئار
القشريل اإلسالمح ح سشف الملرراف نالقنصيئف نالحسئمل
نايمنمة الشريعة اإلسالمية قرجل إلت قسنيض.تئ العتئم شتمنلية تح الض تريو نطريلتة تح
المنازضةو نااالة ح القشريلو مرنضة ح الض رية نالقطبيتلل اضطالاتئ ً متن ارقسئز تئ اةتت
اليةيتتة العلتتقو نبعستتس الشتترامل الرنحيتتةو نالمتتها ب الرقتتيةو القتتح ال قستتقناب تتهه
الخئصة القشريعية بشسق ائمل
نإها حئنلضئ جئ اين أن ضارس اليةية العلق الحيةلل بمئ قمقةج من طئائف ئمةةو لمئ يقجتاا
حنل.ئ من رنف الحيئي المق يريو نأطنار ئ االجقمئاية المقطنريو ال ضالح مجئضبتة اتن
ناال وياينلنجيئ القشريل اإلسالمح القسئمةيةل
ن ح قنء هالل لا خص اين اإلسالم ملئم اليق العلق متن الرائيتة ناال قمتئم الفتناحلل
ب حيتتأ أقتتئح لتتج أن تتر حت متتن االستتقلالق الشخصتتحلل نااقبتتره حجتتة متتن الحجتتت القشتتريعية
الضئ هيلل نائااي من انااتا القشتريللل أن سئشتفئ ً اتن الحستملل نملترراً لنج.تة ض تر الشتريعة
نالاينل
ناليق العلق( 7نإن سئن يعقبر ملررا لنج.ة ض تر الشتئرتو نمستقةزمئ ً لةحستم الشتراح
من نج.ة ض ر اآلصنليينلل ناضا الجئضب الخر ن :هاقج الاليق المسقلقو نمن صميم ناال
القشريلو نليس جزءاً مسقحالئ ً نيريبئ ً اةت الشريعة نالاين أزاء الالة اللالأ(( :اللرونلل
نالسضةلل ناالجمئت ل
نبعبئري أاتلل ضرى جمةة من هه الاناق المطرنحة يسقفئا مض.ئ:
أن الاليق العلةح ليس اليالً حيئق اللرون نالسضةو نإضمتئ تن أصتق متن االصتنق العمةيتةو
القح قعين ن يفة اإلضسئن المسةف اضا الشج بئلحسم ح ملئم الجتري العمةتح أن قستنن ااخةتة
ح حجية ال .نر سمبحأ المفئ يمل
نم.مئ يسنلل حسن من سقب ح قحايا اليق العلتق تن :صتئحب اللتناضينلل حيتأ ه تب
ائمالً:
((نالمراا بئلاليق العلةح ن:حسم الةح يقنصق بج إلت الحسم الشراحو نيضقلق من العةتم
بئلحسم العلةح إلت العةم بئلحسم الشراح ل

41

نالملصنا بتـ ((التاليق العلةتح المستقلق تن متئ يسقشتف بهاقتج الحستم الشتراح متن انن
قناتتف اةتتت صتتانر التتاليق الشتتراحلل سلئاتتاي القحستتين نالقلبتتيح العلةيتتينلل ستتعاراج العلتتق
بحستتن شتتحءو أن ابحتتجو لتتم إاراستتج ب ضتتج ستتق متتئ أارج بتتج العلتتق حستتم الشتتئرت بنجنبتتجو أن
حرمقجل
نالملصنا بـ ((الاليق العلةح يير المسقلق ن :ابئري اتن إاراج العلتق المقناتف اةتت
صانر الاليق الشراحلل ملتق :إاراج المالزمتة بتين نجتنب الشتحء ننجتنب ملامقتجلل سمتئ
يارج العلق نجنب الملامة اضا ض.نض الاليق الشراح بنجنب هي الملامةل
نالناال أن مئ يرجل إلت المسقلالف العلةيةلل نخئصة ائااي القحسين نالقلبيحلل ليسف ل.ئ
أ ميتتة ئاةتتة تتح مجتتئق استتقضبئط الحستتئم القشتتريعيةو إه ل.تتئ متتنارا اةيةتتة تتح يستتق الفلتتج
اإلسالمح من ابيق حسن العاق نابح ال ةمل
نأمئ المسقلالف يير العلةيةلل .ح :قرجل ح حليلة المر إلتت التاليق الشتراحلل حيضمته
ال يسنن اليق العلق اليالً مسقلالً حيئق اللرون نالسضةل
أجقلل الاليق العلةح إها سئن اطعيئ ً نم ايئ ً إلت اللطل بتئلحسم الشتراح يستنن حجتةو لن
اللطل الطريلح حجة بضفسج نيير ائبق لةجعق ضفيئًو نال إلبئقئًل
ناةت ها المبضت ال ئماي لقلسيم الاليق إلت المسقلقلل نيير المسقلقو إن الحستن ناللتبح
من القرنريئف النلية خال تئ ً لونستئط الصتنلية نالفةستفية اللئمةتة بتـ ((إن الحستن ناللتبح
ااخق قحف اللقئيئ المش.نري ل
إن سق متن اتئق ب.تها الترأي يت اي متن حيتأ يريتا أن ال يريتا إلتت ضستف ائاتاي القحستين
نالقلبيح العلةيينل
نلستتتن تتتح الحليلتتتة أن الحستتتن ناللتتتبح متتتن القتتترنريئف النليةللنليستتتف متتتن استتتم
المش.نرافلل نهلج لش.ئاي النجاانو نلها اسمئن من النسط االمئمحو نالمعقزلح يسقالنن
اةت أن الحسن ناللبح الةيئن بئلقرنريل
ناا يلئق :إضطالائ ً من أالة الشئاري اةت حرمة مباأ الحسن ناللبح أضج:
لتن ستئن العةتم بحستن العتاقو ناتبح ال ةتتملل متن العضئصتر القترنرية النليتةلل لمتئ ناتتل
القفئنف بيضجو نبين العةم بـ ((أن السق أا م من الجزء لن العةنم القرنرية ال ققفئنفو
نال قخقةف سهلجل
ن ضئلل يمسن اإلجئبة ان ها اللنق اةت صعيا الضلض نالحق:
 -1عضضئ ضالح أن المه ب السن ستطئمح شتسج تح البتاي.يئفلل ن تها ال يتاق بحتئق اةتت
اتتام نجنا تتئو بتتق ضتترى متتة المالحتتاي يضستترنن نجتتنا هللا ستتبحئضج نقعتتئلت ن تتن :متتن أجتتق
الباي.يئفل
 -2ن ها إضمتئ ناتل القفتئنف تح القصتنرافو لن قصتنر أجتزاء اللقتية اتا يستنن جةيتئ ً
نناقحئ ً لاى السق (سمئ ح الملتئق المقلتام تح لتري اإلشتسئق المطترنح نأخترى اتا يستنن
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خفيئًلل سمئ لن نال اإللقبئس ح قصنراف أجزاء اللقيةو نربمئ يسنن سبب تها االختقالف
نالقفئنف ضئشمئ ً من ج.ة قلام الماضية نق خر ئلل عضئ ضرى اإلضسئن الحقئري يقصنر أجتزاء
اللقية نالحسم اةي.ئ بسراة مه ةةو ن ها بعسس اإلضسئن البتاامحو عضتج ال يقصتنر أجتزاء
اللقيةو نهلج للصنر إاراسج العلةحو نقخةفج الفسريل
 -3ناةت ستقلل تعن متئ ه بتنا إليتج متن أن الحستن ناللتبح متن اللقتئيئ المشت.نري يت اي
(اةت مئ أرى إلت ضسف ائااي القحسين نالقلبيح العلةيينل
إن انر العلتتق نن يفقتتج الرستتئلية السئستتية أن يتتارج الحستتم الشتتراح الصتتئار متتن هللا
سبحئضجو نالرسنق الا م محما (ص لل نليس ن يفة العلق أن يسنن حئسمئ ً اةت ضصنص
اللرون نالسضة من حيأ الصنابو أن الخطت لل ناالمقلتئقو أن العصتيئنلل بعتا أن يق ستا متن
صحة صانر ئلل نبعا أن يسق.اف الملصنا ب.ئو أي :ح إطئر اللناااو نالصنق العئمة
القح يقرسز اةي.ئ االسقضبئطل
نالاسقنر اإلسالمح جعق لةعلق اإلضسئضح ايمة مرسزيةلل
بمعضت أضج ينج.تج إلتت ملتئييس خئصتة يعتنا إلي.تئ بعستقمرارو سةمتئ أحئطتف بتج الشتسنج
نالشب.ئفو نأخهقج القيئراف نالناج.ئفو نألرف يج الش.ناف نالم لراف العئرقتةو القتح
قسق.اف الجسم ح االامئتلل قق ير نققباق قلايراف اإلاراج أحيئضئ ً من ضليض إلت ضليضل
تتن تتح حئجتتة مةحتتة إلتتت إقختتئه الملتتئييس الخئصتتة لالجق.تتئالل خشتتية أن يلتتل تتح سةستتةة
الخطتتئء نالمفئراتتتئفو أن خشتتتية أن يستتتنن أامتتتت مطمنستتتئ ً تتتح ال ةمتتتئفلل حقتتتت يجهبتتتج
ال.الجلل ال بمعضت أضج ن الهي يحسم بحسض.ئو أن ابح.تئلل نبئمقلئل.تئو أن اصتيئض.ئلل نمقتت
صار الضص من اللرونو أن السضة سئن ن الحسم ال محتئقو نستئن اةتت العلتق اإلضستئضح أن
يمقلةج نيطبلجلل سناء سئن يارج مالنق حسمقج ال يبيةو أن ال يارس.ئل
إن لةشتتتئرت الملتتتاس صتتتي ئ ً نمضطةلتتتئف مباميتتتة أسئستتتية لئبقتتتةلل نإن م.متتتة أااي اإلاراج
اإلضستتئضح بمف.نمئقتتج بعسمئل.تتئ تتح مجتتئق القنجيتتج نالممئرستتة نالقطبيتتت تتح الحستتمو تتح :أن
يسشف من يسق.ا ج إطئر ئ ر الضصو نمئ مالنلج الهي يلرره حسب انااا االصتنقو أن
انااا مصطةح الحايأو سهلج اللرامن العئمةو نالنقئت الة نيةو نالضحنيةو نالصر يةو
نالباليةللل ح ال.يمئف نالقراسيبو نخصئمص السئليبلل نبئلقئلح قضق.ح ن يفقج (اةتت متئ
أرى ب.ها اللار انن زيئايل
نأن المالنالف الضصية القح ال شئمبة ي.ئ من اريبو أن من بعيالل ال قلبق الر ض بحسم
متتن تتها االاراج اإلضستتئضحو .تتهه الضصتتنص متتن اللتترون نالستتضةو نالعلتتالء بمتتئ تتم التتالء
ليسنا سةطة مضئ ة يحسمنن بئلحسن أن اللبحلل
نبئالمقلئقو أن العصيئنلل لمئ جئء من اللرون السريمو أن السضة الصحيحةل
نمن خالق هه الرسيزي االسئسيةلل ينجا خةط ناضحراف ليس بئلشحء اللةيقلل سناء ممن
يحئنلنن إزالتة العلتق متن انره المبتامح تح اإليمتئن بتئهللو نب ضبيتئء هللالل أن ممتن يحتئنلنن
إاطتتئء العلتتق اإلضستتئضح ستتةطة الحستتم الض.ئميتتة تتح أمتتر الشتتريعة اإلستتالمية سة.تتئو يجعةتتنن
خصتتمئ ً لشتتريع ة اإلستتالم متتن صتتحةو أن بطتتالن االحستتئم القشتتريعية نملرراق.تتئ نقنصتتيئق.ئ
الشئمةة السئمةةل
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نالحليلة قلئق:
إن الملرراف نالقنصيئف نالحسئمو القح يستقلر متن أجة.تئ اإلضستئن بتئلقفرا نالستيطريلل
بمعضتتت أضتتج نحتتاه الحتتتو نمتتئ ستتناه بئطتتق نزنر نب.قتتئنلل ال قصتتةح لةقطبيتتت تتح الضتتناحح
ا لفراية ناالجقمئايةلل بمئ أض.ئ مق لري بئلطر العئطفيةو نالحيناضية المقراراة ح الامئت
تتح الحئجتتئف الحيئقيتتة اإلضستتئضيةو نهلتتج :أن العئطفتتة نالضتتزني الحيناضيتتة ال قحلتتت ايمنمتتة
مصئلح الفرا نالجمئاة معئًو نال ي.م.تئ الصتئلح االجقمتئاح م.متئ سةتف المتر متن انااتب
نأخطئرو لض.ئ حئجئف ضفسية مرقجةتة ائممتة اةتت أستئس ال تناء نالريبتئفو القتح ققطةتب
اإلشبئت إلت أبعا اآل ئتل
ناا رأيضئ جق الجئلس البرلمئضية (الةيبرالية نال.يمئف القشريعية العئلميةلل ققتل اللتناضين
ناآلياينلنجيئف لمصةحة الرأسمئلية نالبرجنازية ناإلاطئايةلل ناسق الق الطبلتئف السئاحتة
بصتنري يريبتة نبشتعةلل نال قرااتح الحستئبئف ناالاقبتئراف المباميتة لصتئلح اتنى الشتعب
العئمةة بشرامح.ئ المخقةفةل
ناضا هلج ال يبلت أي مجئق لةعلقل
ناضا هلج قة ح سق الفنارت اللئممة بين اإلضسئنو نالحيتنان الب.تيمو ئإلستالم متن حيتأ
المباأو يرستم لةعلتق الملتئييس الخئصتة لةض تر تح تهه الحستئم نالقنصتيئفو ن تح شت نن
الحيئي نض ئم.ئل
ئها أارج أحسئم.ئ بشسق ئافلل لم يعا أمئمج إال االمقلئق نالطئاتة ناالقتزانو يستقحيق
اةيج ائاي أن ققطرب لج اامو أن قخف بج سفةو أن ق ةب اةت أمرهل
نأمئ مئ ااا الملئييس الخئصةلل .ح مقتطربة مئمجتة مزازاتة مريجتةلل ال لبتئف ل.تئو
نال اسقلرارو نال صالبة ل.ئو نال احقمئقلل من قجئنز ضلطة الملئييس الخئصة لالجق.ئالل
زلتتف اتتامئه تتح هلتتج المقتتطرب المتتريتو ن لتتا اللبتتئف ناالستتقلرار نالطم ضيضتتة ناللتترار
بئلقجربة نالنجاانل
نمن ضئلل ئلمسئر ال.ئاف المض.جح ح القةلح ان اللرونو أن السضةلل ن :أن ال يناجتج
العلق أحسئم اإلسالم الراماي بقنصيئف ناراراف لج سئبلة اةي.ئ اةت أسئس أض.ئ من امةيئف
اجق.ئااقجو أن من امةيئف أ سئره القيلةو أن من امةيتئف اخقبئراقتج الضئاصتةلل إضمتئ مستئر
االستتقضبئط ال.تتئاف أن يقةلتتت الضصتتنص نالرنايتتئف المعقبتتري نيستتقضبط مض.تتئ أحسئمتتج تتنلل
ئلضصنص حليلة قشريعية نااعةو نأصح من ملنالقج المضطلية الالإسالميةو ناسقضبئط.ئ من
حيأ المباأ أامت من هلج المسئر المقطرف نأرات نأشمقل
إن اإلاراج العلةح ليس ن الملئنمة نالقنجيج نالسةطئنو الهي يخقل لج نيطئتو ليحسم
بملرراقج الخئصةو ملرراف شريعة السمئء الخئلايل
بيا أن لج الحت ح البحأ ان العنالم المئاية نال باات ي.ئ بشقت نسئمةج نصضن جو .ح
منسنلة إليج ح حانا قجئربج نسشن ج نض ريئقج (قمن منازين القصنر نالقابر نالقفسيتر
بمئ أض.ئ نجنا خال قج ح الرضو نبمئ أضج م.ي ل.ئ بطبيعة قرسيبة قسنيضيج النااعحل
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هه ن يفقجو نااخةة ح ضطئت م.ئمتجو نال حستئبو نال التئب تح تها التانرلل متئاام
ضئلتتج صتتيغ جايتتاي نمقطتتنري نمبااتتةلل متتن المعتتئرف نالقجتتئرب مجئل.تتئ اتتريض لةمتتا
نالجزرل
ناضطالت الض ر (من خالق الميزان المقبنط اللئبف منسنق لةعلتالء بمتئ تم التالء تح
ها المجئق الناسلل
نليس ضئج حسنمة قمقةج الق ط الصئرم اةت العلنق الضيري ح إاراج ال.اف الملصنا
بئلضص المعقبر شرائًو نطرت قطبيلجلل مقت سئن مسئر الض ر ح حانا اللنااتا نالصتنق
العئمةلل ناالقجئه المسقليم المضقزت من إطئر قنصيئف الشئرت اللنيملل بمئ ح هه السةمة من
امت نشمنليةل
نمعضت ها أن الشئرت الملاس يرقسز اةت العلق بمئ تن التق متن ضئحيتة المبتاألل قتمن
إطئر الملئييس الخئصة لالجق.ئاو نالملئييس الخئصة سهلج لمعئلجتة الضصتنص المققتئربة
من ضئ نمن ضئج !!لل
صحيحلل أن العلق حجة من الحجت القشريعية الضئ هيلل
نمصار من مصئار القشريل اإلسالمحو نلج اسقلالليقج القسئمةية ح حستن اقتية ناتبح
أخرىلل من خالق بعض اللقئيئ اةت سبيق المنجبتة الجزميتةو يمتئ إها لتاف متن الستئس
الالة الشرايةل
نصحيح (سهلج إها جزم الاليق العلةح بمنرالل نلم يسئنره طئبل الشتجو أن التن مو أن
القراجتتللل تتح ر يتتة ال نااتتل متتن ختتالق ر يتتة قئمتتة تتح هلتتجو لتتا سشتتف اتتن حستتم الشتتئرت
االااسو ناةيج أن يقعبا بجو نيعمق اةت حسئبجل
هالل لن اسقلر الفليج بعا الج.تنا المقتضية المقتئافة إلتت حستم متن الحستئم اةتت ستبيق
الجزمو سئن حجة اةيج اطعئ ً لسشفج ان حسم الشئرت الحسيمل
تتعها أارج العلتتق نجتتنا مصتتةحةو أن مفستتاي تتح عتتق متتن ال عتتئق متتل اإلحئطتتة الشتتئمةة
بجميل مضئطئف الحسئم نمالسئقج من نجنا الملققحو ن لا المئضل ال محئلة يسقسشف حسم
الشئرت من نجنب هلج الفعقو أن حرمقج باليق لمحو أي :معر ة المعنق بئلعةةل
إهنلل ئإلستتالم متتن صتتميم اإلاراج العلةتتحلل بمعضتتت أضتتج ينجتتج العلتتق نالعلتتالء بلقتتئيئه
نقنصتتيئقجو نااللقتتزام بملئييستتج نقنجي.ئقتتجو نال يجبتتره بخئراتتة متتن الختتنارت السنضيتتة ال
مجئق لج ي.ئو إال االسقسالملل ملق الهي جرف اةت أيا الضبيئء من ابقل
ينجتتج العلتتق نالعلتتالءلل بمعضتتت أضتتج يصتتحح لتتج متتض.ت السةمتتة الحتتريو نينستتق إليتتج إاراج
الحليلة السئسية لةعليايلل حليلة أن القشريل اإلسالمح من اضا هللا سبحئضجلل نحليلة اإليمتئن
تتح التتضفس البشتترية لتتيج.ض اتتن الفطتتري اإلضستتئضيةلل رناستتب العتتئااف نالقلئليتتا الجئ ةيتتةو
نالملتترراف الالالالضيتتة المقتتةة لةفطتتري اإلضستتئضيةو القتتح قفلتتا أ تتم ملنمتتئف اإلرااي ناللتتاري
العلةيةو ن ح المشحنضة بئلعناطف من الجئضب الالشعنري من الضفس الإلضسئضيةلل نال يعقبر
ل.تتئ أيتتة منقتتناية متتن النج.تتة القشتتريعيةلل متتئ اامتتف سة.تتئ ليستتف مضبللتتة اضبلئاتئ ً ئا تئ ً متتن
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الاستتقنر اإلستتالمحو التتهي يسفتتق نحتتاه القفستتير الصتتحيح لحليلتتة اإلضستتئن نمرستتزه تتح تتها
النجنال
ينجج العلق نالعلالءلل بمعضت أضج ينسق إليج .م حنى الضصتنصو القتح قحمتق قنصتيئقج
نأحسئمج القسئمةيةو نال يفرض اةيج أن يعقلا بمئ ال يسقناب مالنل.ئ نال يارس.ئل
ئها اسقناب إاراج المالنالفو ناسق.ااف استقضقئ الحستئم تح قشتخيص الصت ريئفو
نقطبيت السبريئفلل لم يعا أمئمج إال االمقلئق نالطئاة ناللبنق ب.ئو .ن:
إن أصتتئب ةتتج أجتترانو نإن أخط ت ةتتج أجتتر ناحتتالل نمتتن حلتتج أن يحتتقت أمتتئم المتتنلتو
نيسنن لج العهر إن أخط الناالو إه ال يسةف هللا ضفسئ ً إال نسع.ئل
أن اام اإلمقلئق نالطئاة ناللبنق بجو .ن :يمقح ح القيج بال اليقو نلةمنلت (سبحئضج
أن يحقت اةيج إها لم يعمق بملققت اللنااا نالصنقو القح جعة.ئ لجو لض.ئ مضجزي لةقسةيف
بحلجل
ن ن ليس حئسمئ ً ح حسض.ئ أن ح ابح.ئ وأن مسةفئ ً ح امقلئل.تئو أن تح اصتيئض.ئ و سمتئ
يريب من يريانن أن يجعةنا من أااي ها اإلاراج البشري سةطئضئ ً مطةلئ ً يخقتئر متن اآليتئف
اللروضيةو أن الرنايئف اإلسالمية المعقبتري متئ يخقتئرو نيقترج مض.تئ متئ يقترجو نيسقصتنب
مض.ئ مئ يسقصنبو نيخطحء مض.ئ مئ يخطحءل
ن ها مضق.ت مئ قصق إليج الضفس من إسفئفو نمنف لةسةمتة اإلستالميةو نقجتئنز لجميتل
الحانا القشريعيةلل ب ير اةمو نال اىو نال سقئب مضير!!لل
نلستتن اةتتنب الرستتئليين الحسئستتة المر فتتة ققعبتتا بئلضصتتنصو نالرنايتتئف الصتتحيحةلل
نقحس.ئ نقلار ئو نققنجج إلي.ئ ح سق أمرو ن ح سق قجئهلل تح مجتئق القنجيتج نالقطبيتت
تتح الحستتمو نهلتتج بحستتئبئف نم شتتراف اايلتتة نمارنستتة متتن ختتالق اللنااتتا نالصتتنق
نالمعئرفل
نهللا قبئرج نقعئلت إها ارر حليلة راماي ان طبيعة السنن نالحيئيو أن ان مصئلح الفترا
نالجمئاةلل .ها مئ ارره هللا نيفقرض االمقلئق نالقصايت نالطئاة من ابق المسةفينل
تتعها اتترر هللا حليلتتة تتح طبيعتتة الستتنن نالسئمضتتئفلل تتئلحت متتئ اتترره هللا قعتتئلتلل نلتتيس
لتإلاراج العلةتتح أن يصتتار حسمتئ ً تح شتتحء متتن تتهه االشتيئءو نيلتتنق :إضتتح ال أرى تتها تتح
قصتنراقحو أن تح اخقبتتئراقح الهاقيتةلل ستق متتئ يحستم بتج اإلاراج العلةتتح تح تتها أن هاجلل
معرض لةخط نالصنابلل نالضلصئن نالزيئايلل بمئ أن مع م.ئ أمنر ييبيتة ال ستبيق لةعلتق
البشري أن يارس.ئ بنسئمةج القجريبية الحستية المحتانايو نالمليتاي بتئلم لراف الضفستيةو نال
مجتتئق لتتج أن يتتارج مض.تتئ أسلتتر ممتتئ قعطيتتج الضصتتنص القشتتريعية بتتهاق.ئو بتتال زيتتئايو نال
قصتترفو نال ايتتئسو نال رأيلل إه أن الزيتتئايو نالقصتترفو نالليتتئسو نالتترأي امةيتتئف
الةيتتةلل نإاراج العلتتق ضتتئ تتح النااتتل تتح ييتتر ميااضتتجو لتتيس معتتج أاناقتتجو لضتتج لتتم يتتزنا
ب اناف العمق ح ها المياانو لن ئاا الشحء ال يعطيجلل سيف يسقطيل أن يستقنابو أن
يفلج الخصتئمص نالم شتراف المطةلتة اللئبقتة تح تها النجتناو أن يحسمتج نيخصتج بمضطلتج
المخةنت المحا نالل إال من خالق خئلت السنن نالسئمضئف سة.ئو لن ختئلت تهه الشتيئء أاةتم
بمخةنائقجو نأارى من ييره ل.هه المنقنائف نالشيئءل
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ها لن إاراج العلق قيت نمحاناو نليس لج اإلحئطة الشئمةة بسق المصئلح نالمفئساو
نليس ضئلج مالزمة بتين نجتنا المصتةحةو أن المفستاي تح عتق متن ال عتئقو نبتين جعتق
الحسئم القشريعيةو إه لعق ضئلتج نجتنااً مئضعتئ ً متن جعتق الحستئمو أن مصتةحة تح بعتض
أقااا ئ النجنايةلل قةج المصةحة قزااا اةت مصتةحةو أن ققسئ ت مع.تئو لتا يتارج العلتق
نجنا الحسن ناللبح ح شحءو لجق إاراج مضئطج نمالسجو نال يجعق هللا سبحئضج نقعتئلت
الحسم الشراح اةت طبلجو لنجنا المتئضلو أن المتزاحم الاتنىو تئهلل ستبحئضج نقعتئلت متن
خالق قزاحم المالسئف يجعق الحسئم القشريعية اةت ن ت أانى المالستينو لتن ستئن أحتا مئ
أانىو نليسف هه من ن ئمف اإلضسئن المسةفو بق يجب اةيج االمقلئقل
نيمسن ضئ طرح بعض الشنا ا اةت هه الطرنحة:
 1ــ ضجا الشئرت الملاس لم يصار الحسئم القشريعية (سنجنب الزسئيلل نحرمة الخمرلل
نالربئلل ح بااية الرسئلة اإلسالمية ا عة ناحايو بق سئضف بصنري قاريجيتة لعتام استقعااا
اإلضسئن المسةم للبنل.ئو أن من ج.ة لقسيير المر اةيج نقس.يةجلل أن لمال قحاأ اةت السئحة
اإلستالمية إضحرا تتئف الئمايتةو أن ستتنارأ اجقمئايتتةو أن اقتطرابئف سريتتةو أن أمتتراض
ضفسيةل
 2ــ بعض منارا الحسئم اإلرشئايةلل سنجنب طئاة النامر نالضنا ح القشريعيةلل عن
نصف الطئاةو ننصف المعصية من الحسئم العلةيةو القح يحسم بحستن النق مض.تئ ناتبح
اللئضحو مل أضج ال نجنب شراح ي.مئو نهلج الاققئء محهنر القسةسق الممقضل الالًل
ئلعلق يارج حسن الطئاةو نابح المعصية إلاراج مالس.مئو نال يحسم الشئرت بنجنب
الطئاة نحرمة المعصيةو لجق نجنا المئضلو ن ن :القسةسقل
ناةت أيتة حتئقلل ئلعلتق لتيس لتج اللئبةيتة إلاراج الحستئم القشتريعيةو لضتج ال يستقناب
جميتل ج.تئف الحستمو ن تتها تن اللتار المقتتيلن متن انلتج (اةيتتج الستالم (( :إن ايتن هللا ال يصتتئب
بئلعلنق ل
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الفصل الخامس
االجتهاد مواجهة رسالية حضارية

(1
األفكقار الرسقالية الحضققارية الهادفقة هققْ أللقل م ارحققل تطقور ا نسققان ،والقذين َّل يَكققرون

أفكار رسقالية حضقارية هادفقةَّ ،ل يققدمون ممارسقات حركيقة ثوريقة رسقالية هادفقة فقْ اَّلتَقا

نحو المستقبل ،واقامة المَتمع المرتقب المنشودتت فالتَكير الرسالْ الحضاري للل اَّلمتقداد

األفقْ هو دا ما ا حاطة الكاملة ،والتَسير الكبير لإلنسان ،نوع ا نسانت

نحققن اليققو تت نحققاول تطبيققِّ حقيقققة تقدميققة متطققور ليسققت بَديققد تت ونواَققه كققذلك حقيقققة

رَعية متملَة ليست بَديد تت واألطروحة الحقيقة التْ نحملها ونحاول تطبيقها تَكد أصالتها
وقققدرتها للققل اسققتيعاب حركققة التققأريخ بتأكيققد َدليققة العالقققة بققين األصققالة والمعاصققر ،وبققين

الماضْ والحاضرتت بل هْ َّل تستطيع غير ذلكت

وَّل أطروح ققة حقيقي ققة هادف ققة ب ققال قق قرار َ ققريٍتت وأي قق قرار َ ققريٍ ؟تت هن ققاك قق قرار الوَ ققود
والحي ققا تت هن ققاك قق قرار الديموم ققة والبق ققاٍتت هن ققاك قق قرار التغيي ققر الث ققوري ،وك ققل العقا ققد وال ققنْ

والتقاليققد واألمققالِّ الموروثققة والعالقققات الدوليققة المعقققد والمتشققابكةتت وذلققك كلققه بحاَققة إلققل

الق قرار الَ ققريٍ كالققذي نص ققنعه بالص ققبر والققدأب والمث ققابر ،وبغي ققر ذلققك نص ققاب بنكس ققة ،أو
كارثققةتت ترَققع بحركققة التققاريخ البشققري إلققل الققوراٍتت مهمققا بقققْ التقققد المققادي الصققرف للققل

صعود وغنا ت

ولكنتت ا نسان القذي يحتقاج إلقل هقذ األشقياٍ تمقاذ الققرار الَقريٍتت بحاَقة كقذلك إلقل
اتماذ ق اررات أمرىتت
من أَل ماذا ؟تت
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م ققن أَ ققل أن يبتك ققر ويب ققدع وينَ ققز قق ق اررات َري ققة تنق ققذ الديموم ققة الرس ققالية م ققن التَ ققاوز

والتحق ققدي والتصق ققدي واَّلنهيق ققار ،مصيصقققة بشمصقققية الَمالق ققة المَمنقققة ،وا نسق ققان المسق ققل
المكلف المسَولت
تلك هْ براٍ ذمته من متطلبات الواقع المَهولت
تلك هْ ق اررات اَّلنَتاح اَّلَتهادي ،ووَوب انطالِّ نْريته بين آحاد المكلَينت

تلقك هقْ قق اررات القرفض وا نكقار لمسققير إَمقاع المحقققين المزلومققة للقل شقَب ممارسققة

لملية اَّلستنباطت

تلك هْ ق اررات الققوى الطامحقة إلقل القدمول فقْ مسقير الحركقة الحضقارية ،وا سقها فقْ
إلمارهققا وتطويرهققا ،وهققْ بالتققالْ تسققتهدف لحْق ٍ
قات َدليققة مسققتمر َّل تنتهققْتت ترس ق مط قاً

َديداً يقو للل الو ا واَّلنسَا والتكامل والوفاِّ واَّللتحا س

بين الحس ،والهويةتت وبين الَعل ،والتأملتت وبين النْريقة ،والتطبيقِّتت وبقين الحتميقة،
والحري ققةتت وب ققين ال ققروح ،والم ققاد تت وب ققين الحض ققور ،والغي ققابتت وب ققين الطبيع ققة ،وم ققا وراٍ
الطبيعةتت وبين الزمن ،والممارسةتت وبين الغريز ،والوَدانتت وبين اَّلنتاج ،وا بداعت

صققحي تت أن ممارسققة العمققل التغييققري الثققوري الرسققالْتت هوهمققو ومعانققا وممققاطر ف قْ
ٍ
قعوبات ومشققاكل
تقبققل هققذ األلقوان بكققل مققا فيهققا مققن صق
المرحلققة الراهنققة ،ولكققن يَتققرض بنققا ُ
آيديولوَية وغير آيديولوَيةت
وكما أننقا َّل نقنكص لقن مواَهقة كتلقة الطبيعقة الرهيبقة القويقة الغاشقمة ،بقل نتحقداها بكقل

مَهوداتنققا ،ألنه ققا َّل تمتل ققك ق ققدر ذاتي ققة ،وَّل فعق قالً مرس ققوماً لمَابهتن ققا ،ونتعام ققل معه ققا بك ققل
طاقتنا الَوَّلذيقة ،ألنهقا حقددت أحَامهقا وقوانينهقا ونْمهقا وأبعادهقا مقن لقدن ا تعقالل ،بمقا

يتال والمها الر يسية لمالفتنا للل اَّلرضت

فلققذلك يَققب للينققا أن َّل نققنكص لققن مواَهققة النْققر التقليديققة الَكريققة المتحَققر السققا د
الَوفققاٍتت ،التققْ كونتهققا الْققروف السياسققية فققْ أوامققر القققرن ال اربققع الهَققري ،بققل للينققا أن
نواَهه ققا باألس ققلوب ،ال ققذي نواَ ققه ب ققه مس ققالك الطبيع ققة بص ققعودها ،وهبوطه ققا ،ومغامراته ققا،

وأهوالها ،ومنحنياتها ،وغموضهاتتتت
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وصق ققحي تت أن لمليق ققة النقق ققد المطلوبق ققة لنق ققاٍ ،والق ققذين َّل يعق ققانون مق ققن موقق ققع المسق ققَولية

التأريمي ققة ،وم ققن موق ققع لملي ققات القب ققول والق قرفض المتط ققور والمس ققتمر ،وَّل يكون ققون مب ققدلين
ومَكقرين طليعيقين ،وققاد مبقادرين فقْ إسققت ناف النْريقة اَّلَتهاديقة ،وتطبيقهقا للقل أسققاس
النْر اَّلنقالبية الثورية المتَدد  ،التْ ينتْ فيها قانون ا نسان المسل الَديدت

َمق ْقن يَققرَ للققل تحققدى المشققاكل ،ومققا فيهققا مققن آَّل وصققعاب ،ويتحققدى ُدلققا الركققود
الَقه ققْ وَم ققود  ،ه ققوس أبلق ق وأفض ققل ش ققهامة وبطول ققة م ققن أول ققك ،ال ققذين يش ققوهون س ققمعته
باَّلستس ققال والمن ققوع وا صق ق ارر العام ققد لل ققل إبق ققاٍ ْ ققاهر تقلي ققد الَقه ققاٍ الق ققدامل م ققن األ م ققة
المحترمين ،وشَب من يحاول العقود إلقل صقياغة لمليقة اسقتنباط الَققه مقن َديقد بإطقارات

نْريةتت تلتز حدود الدليل الشرلْ واألصل العملْت
فه َّل يَعلون ذلك ،ألنه يملصون لها ،بل ألنه يمشون ما يمكن أن يٍَْ من بديل

َديد مكانهاتت يمتد أفقياً ولمودياً َّلَتثاِ هذا الواقع اَّلَتمالْ المريض بديل لن المَقاهي

واألحكا التشريعية ا سالمية ذات األطروحة الواقعية ،والرَية الشمولية ،والبنقاٍ الحضقاري

الرسققالْ الح ققديِتت الق ققا للققل أس ققاس الح ققِّ والعققدل والعط ققاٍ والحري ققةتت فه ق ليسق قوا مقل ققدين
يطيعققون األوامققر والنقواهْ ،أو مملصققين للت قراِ الَقهققْ ،بققل هق متعصققبون ،أو لققاَزون

فْ الواقع لن مواَهة التيارات الَكرية الحديثة ،ومواصلة العمليات التغييرية المعاصرت
سبحان ا !!تت
داملنْ األسف األسيفتت حين لمست بوضوحس

أنهق يمتققارون الغَلققة ،والكسققل الققذهنْ ،والت ارمققْ وا تكاليققة ،واليققأس والقنققوط ،والنْققر
المغلق ققة الَام ققد البعي ققد ل ققن مالمس ققة الواق ققع المباش ققر المحس ققوس للمش ققكالت ،ول ققن تق ققدير
مساحة الْروف الزمانية والمكانية ،ومنْور المَاهي الموضولية والعقالنية والعمليقة لحركقة

الواقع اَّلَتمالْتت النْر التْ تطمس ما فْ منابع نْريقة المقنه العلمقْتتمن روح َديقد ،

وتقدفِّ هققادر ،ودور متكامققل لحركقة الشقريعة وديمومتهققا وفالليتهققا وتوازنهقا فققْ مَققال لمليققة

صيرور الزمنت

ث يتزايد بْ اَّلل المريرتت حين أراه س
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يسقتدلون بقذ ار ع ومبققررات ،وتحقت مْقالت لديققد ٍ تت َّل تعبقر لقن حقيقققة العالققة الَدليققة،

بين حركة اَّلَتهاد ،والحقل الَقهْ الشاملتت ذلك كله ليقنعوا أنَسه ويقنعوا اَّلمرينت
أذكر للل سبيل المثالتت َّل رغبة فْ التمصيصس

قداٍ ،وأن لمليققة هققذا المسققار
أننققا نشققَب ممارسققة ا سققتنباط ،ونقلققد األ مققة المققوتل إبتق ً
ألْ من كل إبداع وتطور وانَازتت
فقإذا كقان دلقا الحريقة اَّلَتهاديقة ققد تَوققوا للينقا ،وَعلقوا حركقة الصقيرور ممكنقة مققارج
كققل َمققود ،وبَعاليققة إيَابيق ٍقةتت َّل تعققرف تققردداًتت وَّل رَولقاً إلققل الققوراٍ صققوب قنققا التصققور
الكامل ،واَّلنَتاح الكلْ للل إمكانية بلور الَكر الَقهْت

فقققد تَوقنققا نحققن للققيه كققذلك بققالتراِ الَقهققْ ،الققذي ملَققه لنققا مَسس قوا المققدارس الَكريققة

السققالَة ق ق سققنية كانققت أ شققيعية ق ق وحين ققذ فققنحن َّل نشققعر بم قرار التملققف العقالنققْ ،والَمققود
الَكري الالمسَول للل أكثر من صعيد ،بل نَد فْ واقعنا الحاضر األلي ما يَعلنقا نَقرَ

للل مباها سمو الحضار ،والروح التقدميةتت بمزايا تراثنا القدي ت

نقققف هنققاتت نَكققدس أن ه قََّلٍ فققْ األغلققبتت يمتققارون المسققارات الديماغوَيققة (التضققليلية)
المادلققة المققاكر تت يمتققارون دا م قاً الوسققيلة التقليديققة المريحققةتت يمتققارون أن يغن قوا للنققا مينتت
بققدل أن يوقْققوه  ،ويحركققوه نحققو تحقيققِّ أهققداف اَّلنبعققاِ الروحققْ فققْ وَققدان أمتنققا ،التققْ
تسققتهدف مققردودات غيققر التياديققة فققْ حَق ونوليققة مَاصققل البنققاٍ الَققوقْ للمَتمققع بشق ار حه

الممتلَ ققة ،واس ققتيعاب الع ققال البش ققري المعاص ققر المتن ققوع المتض ققاد المتص ققارع لل ققل األرض،

وامتالك زمقا المبقادر السقتراتيَية ،والققدر الَاللقة للقل مواكبقة الحقوار الحضقاري معقه أمقذاً

ولطاٍ تت بعيقداً لقن التشقن واَّلنَعقال ،ولقن التبعيقة واَّلغتقراب ،ولقن التصقنع واَّلبتقذالتت
ً
لك ققْ يص ققل إل ققل الموق ققف األلم ققِّ إيَابي ققة وتناس قققاً ،ويمت ققد إل ققل مرحل ققة العالق ققات ا نس ققانية
المتكاملققة المتبادلققة القا مققة للققل التع ققارف والتعققاون بققين األم ق واألق قوا والش ققعوبتت دون أن

تتَاوز بهذ الممارسات أصالتها وواقعيتها أبداًت
ومققا ذكرنققا يعتبققر شققرطاً مكم قالً لقققدرتنا للققل اسققت ناف الصققلة الحيققة بتراثنققا ،وبعثققه مققن

َدي ققد ،بممارس ققة متوازن ققة ،وبنْ ققر ش ققمولية ،وب ققروح س ققماويةتت َّل ب ققد م ققن وَ ققود كش ققرط
أساسْ من شروط نمو الحضارات وديمومتها وبقا هات
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فَققْ ْققل هققذا اَّلنحققدار السققافرتت ومققا تبعققه مققن إنغققالِّ مققذهبْ واَتمققالْ ،وضققيِّ فققْ

األفاِّ الَكريقة ،ولهقاِ فقْ التشقهير بالمعقارض أو المحقاور ،وتشقويه أريقه ،أو سقمعته بقين
رفاقهت
يتصقورون أنهق منتصققرون ،وواصقلون إلققل َميققع مقا تشققتهيه أنَسققه  ،وأنهق مبقرأون مققن

العيوب والتقاليد الغريبة المزدوَة ،وأن كل تراثه الَقهْ شامل لكل روافد الحيا ت

وهنققا تهزنققْ الحسققر ،وأنققا أق ق أر هققذ المقولققة ،لمققن َّل يبحققِ لققن اكتشققاف ق قوانين حركققة
الواقعتت من مالل اكتشاف متناقضاته المدهشة وصرالاته األساسية ،وأحداثه المتالحقةت
((فيا أصحاب هذا التراِتت أأنت لليه غيارى ؟تت لست أدري ،ولكن يقينقاً أدري أنكق فقْ

دروب الحيا حيارى))ت

فققْ أَ قواٍ هققذا التققدالْ ق قرأت فيمققا ق قرأت لققن دلققا اَّلنَتاحققة اَّلَتهاديققةس أنه ق يطققالبون
أبناٍ السقنة المعنيقين بشقَون مَسسقات القيقاد الَكريقة ،بحريقة انطقالِّ النْريقة اَّلَتهاديقةتت
بحسن نية تار تت وبسوٍ نية تار أمرىت
تت بحسن نيةس
ممققن يققرون أن الدسققتور ا سققالمْ فققْ َققوهر حققل مققن الحلققول الكبققرى يتعققايش فققْ كققل
األط قوار الزمانيققة والمكانيققة فققْ آيديولوَيققة متكاملققة محيطققة ،وممي قزات اسققتقاللية متوازنققة َّل
تهمقل وَّل تتقوتر ،وَّل تغَقل ،وَّل تتطقرفتت فتهقد معقال األبنيقة الَوقيقة ق كمقا هقو الَقاري فقْ

القوانين الوضعية ق وسط هذا ا همقال والتقوتر وا غَقال والتطقرف ،ألنهقا تصقدر لقن أصقول
َز ية قلقة !!تت
ت للَ ْي ُك نِعمتِْ ور ِ
ِ
يت لَ ُك ُ ا ِ ْسالَ َ ِديناً } الما د 3/ت
ض ُ
{اْل َي ْوَ أَ ْك َمْل ُ
ت لَ ُك ْ د َين ُك ْ َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
تت وبسوٍ نيةس
قداٍ للشقريعة العمليققة ا سققالمية ،إذ يزلمققون
بعضققه يققدلو إلققل اَّلنَتاحققة اَّلَتهاديققة لق ً
أنه ققا غيق ققر ص ققالحة ،ألن تكق ققون نْامق قاً للدولق ققة والمَتم ققع ،قق ققادر لل ققل النهق ققوض واَّلرتقق ققاٍ
بالمسَولية الرسالية الحضارية ا نسانية الصالد ت
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بققل يعملققون َاهققدين لتحقيققِّ الق قوانين الوضققعية ،بمققا اسققتمدو مققن د ارسققاته العلمانيققة فققْ

معاهد وَامعات الغرب الرأسمالْ ،والشرِّ الشيولْت

كق ُل هققذ المنققادا والتقريعققات مققن أَققل تطبيققِّ الققوانين الالإسققالمية بققديالً مققن فقققه الشقريعة
ا سالميةتت ذلك كله باس حركة اَّلَتهاد لكْ َّل يشَبه المسلمون الوالون بحَقة أنقه بدلقة

وكل بدلة ضالل !!تت

ِ
ين اللّ ِه ي ْب ُغون ولَه أَسلَ من ِفْ الس ِ
ات واأل َْر ِ
{أَفَ َغ ْي َر ِد ِ
قون }
ض طَ ْولاً َو َك ْرهاً َوِالَ ْيقه ُي ْر ََ ُع َ
َ
َ َ َ ُ َْ َ
ام َاو َ

آل لمران23

{ومن ي ْبتَ ِ َغ ْير ا ِ سالَِ ِديناً َفلَن ي ْقب َل ِم ْنه وهو ِفْ ِ
اْلم َرِ ِم َن
َُ
ََ َ
ْ
َ
ُ َ َُ

ِ
ين}آل لمران 29ت
اْل َماس ِر َ

وقد شَب دلو اَّلنَتاحة اَّلَتهادية كثيرونتت بحسن نية تار تت وبسوٍ نية تار أمرىس
تت بحسن نيةس
لحس ق دابققر المَسققدين الَققدد ،الققذين يحققاولون إدمققال الق قوانين الوضققعية ش قرقية كانققت أ

غربيةتت باس قالد تغيير األحكا بتغيير األزمان ،أو أن الضرورات تبي المحْورات للل
إطالقهقاتت زالمقين أن أقطقاب الَقاهققة مقن األ مقة لق يبققوا أي مَقال للنْقر واَّلسقتدَّللتت بعققد

أن استعرضوا كل األحداِ ،والوقا ع المستقبليةت
تت بسوٍ نيةس

إبقاٍ هيكل الَققه ا سقالمْ بَميقع مذاهبقه ومشقاربه للقل ركقود  ،وللقل َمقود  ،ويتقرك
ميققدان الس ققبِّ ،وحلبققة الصق قراع الَك ققري لغيققر ،ويقتن ققع بع ققد صققلوحه للممارس ققات التطبيقي ققة

العملية فْ األزمنة الحاضرت

وما زال هذا النه فْ انحدار ذريع ،وأمطار كبير ،من أبرزهاس
قطعقوا تيققار التغييققر ،وسققيل الصققيرور ،وانص قرفوا إلققل ْققاهر التقليققد ،والَمققود الَقهققْ،
وحولوا كل شٍْ إلل السابقين ،وضعَت فيه طاقة النقد والعقالنيةتت
فالمعارف كلها تقليد ،وكان أقصل ما يبلغه هََّلٍ أن ينقلوا لنا ما حَْوا وما ق أروا ،لهقذا

غاب لنا األبطال العمالقة فْ رحلة طويلة !تت
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ومهما يكنتت فإن كل ما يمكن قوله بهذا الصدد هو أن نققول لهقََّلٍ المتَقهقين المتَيقهقين

ألالمين كانوا أ غير لالمينس

إننا فْ العصر الراهن ملزمون بوضع المسير الثورية ا سالمية ألمتنا دامقل إطقار القزمن
الحضاري ا نسانْ ،بكل ما فيه من لل وتقد وايمان والت از وابتكار وسرلة وقو مذهلةت
وبمواَهة ْاهر لمليات المنطِّ التقليقدي السقا د ،القذي قطقع طريقِّ الوصقول إلقل معرفقة

المسا ل المستحدثة ،ومعايشة التطورات الزمنية ،ومواَهتها وتغطيتها بشكل لقا تت بموَقب
الدستور ا سقالمْ المقنه العملقْ ،القذي يحَقْ تقوازن الموققف البشقري فقْ األرض ،ويمكنقه
من أداٍ مهمة اَّلستمالف األساسية المنوطقة بقه ،ويحركقه صقوب الهقدف األسقمل واأللمقِّ

واألشققمل ،الققذي مل قِّ مققن أَلققهتت أَّل وهققو إلققالٍ كلمققة ا  ،وتقققدير الوهيتققه وحققد  ،والتلقققْ
لنه ،والتوَه إليهتت دون أي شريكت

ض َكما استَ ْملَ َ ا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ا اِ
ين
ف القذ َ
{و َل َد اللهُ الذ َ
آمُنوا من ُك ْ َو َلملُوا الصاال َحات لََي ْستَ ْملََانهُ فْ ْاأل َْر ِ َ ْ
ين َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِّ
وننْ ََّل
ضققل لَهُق ْ َولَُي َبق ِّقدلَانهُ ِّمققن َب ْعققد َمق ْقوِف ِه ْ أ َْمنقاً َي ْعُبق ُقد َ
مققن قَق ْقبل ِه ْ َولَُي َمكق َقن ان لَهُق ْ ديق َقنهُ ُ الققذي ْارتَ َ
ِ
ِ
ِ
ون} النور99ت
ون بِْ َش ْي اً َو َمن َكََ َر َب ْع َد َذل َك فَأ ُْولَ َك ُه ُ اْلََاسقُ َ
ُي ْش ِرُك َ
وهنققاك أس ق لة ملحققة تَققرض نَسققها فققْ ألمققاِّ الحيققا اَّلَتماليققة ،وتنتْققر اَّلَابققة مققن

المعنيين ،تلك هْس

((هققل نحققن طورنققا حسققب مهامنققا ا سققالمية ق للققل صققعيدي البحققِ النْققري والممارسققة
التطبيقية ق األحكا والمَاهي وفِّ التطورات الزمنية بشكل دقيِّ؟!تت
أ تمسققكنا بالَانققب الثابققت مققن الش قريعة العمليققة وضققممناها إلققل أبعققد األغ قوارتت وألققدنا

صققياغتها مققن َيققل إلققل َيققلتت أمققا التطققورات الزمنيققة وتغطيتهققا فتركناهققا َتهققادات النققاس
الذاتية !!تت
ما هو اَّلقتصاد ا سالمْ ؟تت
وكي ققف ينبغ ققْ أن ي ققت توزي ققع الث ققرو  ،وي ققدمل ف ققْ إط ققار مب ققرم غايت ققه األساس ققية تَمي ققع

وتكثيف أكبر للثرو القومية ؟تت

وكيف اَّلنطالِّ من ضرور اَّلنَاِّ والتوزيع لتحديد رَية اقتصادية َديد ؟تت
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هل تَعل من ا نسان آلة إنتاج فْ مدمة تسودها آيديولوَيقة الكسقب والَمقعتت أ َسقدا

منَقاً حسب حاَاته الحقيقية ؟تت

ما هْ القوانين ،التْ تنْ لالقة العامل برب العمل ؟تت
وهل يَب أن يشارك العمال فْ األرباح ؟تت
وك تت ولماذا ؟تت
وهل للعمال ضمان إَتمالْ ؟تت
وما هْ مقررات الشريعة فْ األراضْ ؟تت

؟تت

فهل يَوز تقسيمها للل الَالحين إذا اقتضت الحاَة الملحة َّلستقالل بالدنا اَّلقتصقادي

ومتل تكون الحاَة الملحة ؟تت
وهل نحن فْ الوقت الحاضر نعانْ من تلك الحاَة ؟))
هل يسوغ ألصحاب رَوس األموال الضممة امتالك األراضْ الشاسقعة لمقا دل ((األرض
لمققن أحياهققا)) بنحققو يكققاد أن يمنققع الضققعَاٍ مققن األحيققاٍ لعققد امققتالكه األرصققد الماليققة،
ولد قدر الحكومة ا سالمية للل مسالدته من المن أو القروض ؟تت

أ يَ ق ققب إلط ق ققاٍ المَ ق ققال ف ق ققْ مث ق ققل ه ق ققذ األ ارض ق ققْ ،الت ق ققْ أراده ق ققا ا

نع ق ققاش الحي ق ققا

اَّلقتص ققادية ،والتن ققافس ف ققْ مَ ققاَّلت الرش ققد والتنمي ققة والعمق قران تح ققت لنق قوان منطق ققة الَق قراغ
التشريعْ ،وتحت غطاٍ تشميص مصلحة النْا  ،والعناوين الثانوية؟تت

أ ليسققت هنققاك مققن صققالحيات ماصققة للحكومققة ا سققالمية تسققمل ب ((منطقققة الَ قراغ))
سوى تطبيِّ األحكا ا سقالمية بروافقدها المتنولقة فقْ إطقار العنقاوين األوليقة منهقا والثانويقة،
وتشميص محاور التزاح للمالكات واألولويات ؟تت

كي ققف نض ققع المط ققط والتص ققامي لتحري ققر كام ققل الث ققرى ال ققوطنْ الَلس ققطينْ م ققن اَّلح ققتالل

الصهيونْ اَّلستيطانْ اَّلستعماري ؟تت
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ما هْ لناصر اَّلنتصار المحتو فيها ؟تت
ه قل بتصققعيد الكَققاح المسققل فققْ الققدامل فقققطتت أ فققْ كققل مكققان مققن العققال تت أ إسقققاط

األنْمة الرَعية المساند للحلول اَّلستسالمية أوَّلً وقبل كل شٍْ ؟تت

هل الحرب اَّلبتدا ية الهادفة إلل تعزيز قو ا سال ونشر والدلو إليقه مقن مقالل احقتالل

أراضْ الدول الكافر المستكبر تت ضرور رسالية تأريمية ملحة؟تت

أ يَب اَّللت از بالقوانين الدولية الحديثة ،التْ تصرح بالحْر الماص َّلستمدا القو فْ

الميثاِّ الدولْ ؟تت

أ ينحصققر وَققوب هققذا الهققدف العققالمْ باألسققاليب السققلمية ،وا لققال الرسققالْ ،وتأسققيس
العالقات الثقافية العامة مع األم األمرىتت حتل ولو امتنعوا لن قبول ا سال  ،وسعوا إلقل

تققدمير واطَققاٍ نققور المتققألِّتت فققْ حققين أن ا سققبحانه وتعققالل يريققد إْهققار للققل الققدين كلققه،
ولو كر المشركون ؟تت
((كيف يكون اَّلهتما باألبنية الَوقية للمَتمع ؟تت
وكيف نملِّ فيه العملية الديناميكية ؟تت
وكيف نَعله مَتمعاً تقدمياً إسالمياً حضارياً متطو اًر ؟تت
وكيف نحافْ للل القي والمثل التْ تسود فيه ؟تت
ما هْ تَاصيل البرنام األمالقْ ،الذي يَب أن يتقيد به ا نسان المسل ؟تت
هل هْ المرونة الموضوليةتت أو التصلب الثوري ؟تت
ومتل المرونةتت ومتل التصلب ؟تت
وهل هْ اَّلنَتاحتت أو اَّلنعزال ؟تت
ومتل هذاتت ومتل ذاك ؟تت
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إن م ققات األسق لة العريضققة حققا ر اليققو  ،وتتطلققب أَوبققة ثوريققة ولقالنيققة ولمليققة وواقعيققة

بديهية))ت

إذنتت ك هو َميل وواَب ؟تت أن نَد بين أَوا نا المَكر الَقيه المسل القا قد الشقَاعتت
يض ققع المق ققررات والتوص ققيات الثوري ققة ا س ققالمية ،ويَس ققد معطياته ققا بأس ققاليب منهَي ققة ف ققْ
التَكي ققر ،ووس ققا ل تنْيمي ققة ف ققْ األداٍ ،وأدوات لقالني ققة ف ققْ المتابع ققة والتقي ققي والتطبي ققِّتت

ذلك كله فْ إطقار روافقد اَّلدلقة اَّلَتهاديقة ،واَّلصقول الَقاهتيقةتت الحاويقة لعناصقر المقالص
فْ المضمار اَّلَتمالْ العا المتزوبع اليو للل ذات نَسه تزوبع األلاصير السافيةت

وفققْ نهايققة المطققاف يحققدِ إنعطافققة تاريميققة فققْ مسققير فقققه الش قريعة العمليققةتت ويَهققض
اَّلستسال والركوع وا تكقال ،وتْقل قامتقه منتصقبة شقاممة تتحقدى القامقات الطيعقة الراكعقة،

ويْق ققل لقلق ققه الكاشق ققف حصق ققنا منيع ق قاًتت ي ق قرفض الَقهق ققاٍ بق ققال تَديق ققد ،والق ققدلا بق ققال تطبيق ققِّ،
والهتق ققاتَين بق ققال إيمق ققان ،والمق ققَمنين بق ققال أمق ققالِّ ،والمتعصق ققبين بق ققال ذكق ققاٍتت ألن المقق ققررات

ا سالمية ،والمنعطَات التاريمية الكبرىتت َّل تنتصر ،إَّل برفض هذ الهياكل ،والتركيبات

الماط ةت

إن ا َل َاللهتت
ل يملِّ الكون والحيا وا نسان لبثاً ولعباًتت
ول يرسل األنبياٍ واألوصياٍ لغواً لَْياًتت
ول يطرح التشريعات والقوانين ترفاً فكرياًتت
ول يأمر ول ينه ،بال مصلحة وحكمةتت كما هو الحال فْ بعض المواقف الوضعيةت
إن هقذا ا نسقان ق فقرداً وَمالقة ق َّل يَقت مغقاليِّ فطرتقه اَّل بمَقاتي مقن صقنع ا  ،وَّل

تعال أمراضه وللله ،إَّل بالدواٍ القذي يمقرج مقن يقد  ،وققد َعقل فقْ برنامَقه وحقد مَقاتي

كل مغلِّ ،وشَاٍ كل داٍتت وفِّ هدف واض مرسو منسَ مع النواميس الكونية ،والسنن
الحياتيققة ،األمققر الققذي يترتققب لليققه انَققاز حضققاري أغنققل ،وتوحققد بشققري أشققمل ،وسققعاد

نَسققية أكثققر لمق قاً ،ومصققير فققْ األرض والسققماٍ أشققد توافق قاً مققع مهققا الوَققود ا نسققانْ فققْ

أصق ق قققاع األرضتت نافم ق ق قاً فينق ق ققا روح المواَهق ق ققة ،ومواكبق ق ققة ا بق ق ققداع ،ومسق ق ققتقطباً معطياتنق ق ققا
وممارساتنا فْ األفِّ الواحد األلمِّ واألوسعتت الذي طرحه كتاب ا سال المالدس
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ِ
ين }األنبياٍ74ت
اماٍ َو ْاأل َْر َ
ض َو َما َب ْي َنهُ َما ََّللبِ َ
{و َما َملَ ْق َنا الس َ
َ
نس ِإ اَّل لِ َي ْعُب ُد ِ
ون }
{و َما َملَ ْق ُ
ت اْل َِ ان َوا ِْ َ
َ

الذاريات 94ت

ِ
ون } المَمنون779ت
{أَفَ َحس ْبتُ ْ أَان َما َملَ ْق َنا ُك ْ َل َبثاً َوأَان ُك ْ إِلَ ْي َنا ََّل تُْر ََ ُع َ
إذنتت من حقنا أن نسأل بشكل دقيِّس
مققاهْ المصققلحة العامققة التققْ تنتققزع ،أو المَسققد  ،التققْ تَهققض بَ قواز ممارسققة نْريققة
اَّلَتهاد واَّلستنباط ؟تت
لسققنا هنققا فققْ هققذا الَصققلتت بصققدد بيققان وتَسققيد المصوصققيات والمنعطَققات والمَش قرات

األساسية لهذ النْرية كلها ،ألن ذلقك سيتضق فقْ كتابنقا ((بحقوِ فقْ اَّلَتهقاد)) ،بيقد أننقا
نطرح بامتصار شديد مَش اًر واحداً ،وهوس
أن تَس ققير حكم ققة منطلق ققات النْريق ققة اَّلَتهادي ققة ،وَق قواز ممارس ققتها ترَ ققع إل ققل مسقققاير

الْققروف واألح قوال ،والصققَا ِّ والوقققا ع الحياتيققة المسققتحدثة والمت ازيققد باسققتمرار ،والتققْ ل ق

يصقدر بشققأنها نقص ،فققال بقد مققن اسققتنباط حكمهقا للققل القوالقد العامققة ،وهقْ غيققر ماضققعة
للتحديد والتأطير ،بل ماضعة للتَديد والتطويرتت وهْ بذلك تدوس أصنا الصي التقليديقة

القشرية ،والقوالب المذهبية الَامد فْ مسارها الطويل إلل أن تقو السالةت

وَّلسققيما أن الش قريعة ا سققالمية إنسققانية أمميققة حضققاريةتت تَققرز معطيققات روحيققة ولمليققة
وموضولية ذات قدر متََر استثنا ية ،ونقلة ذاتية إيَابية ،وطبيعة نولية اسقتراتيَيةتت َّل

تسالد فقط للل السعْ الدا  ،وفِّ األساليب العلمية التَريبيةَّ ،لكتشاف النْقر التقويميقة

للحيققا ونواميسققها وقوانينهققا وأسقرارهاتتوانما توصققل ا نسققان إلققل لققال آمققرتت يتَققاوز األرض
إلققل آفققاِّ السققماٍتت ويغققادر اللحْققة الموقوتققة إلققل لققال الملققود المطلققِّ الحافققل بالمعطيققات
الزامر بالبقاٍ والدوا تت َّل تقطع فيه ،وَّل غيابت

وهوس األمل ا نسانْ الوحيد العميقِّ البعيقدتت القذي ينبغقْ أن يعايشقه الَقرد ويطمق اليقه،
ويتمنققا مققارج سققياج الحلقققة الذاتيققة ،التققْ قوامهققا اَّلهتمققا بحياتققه الماصققة ومنَعتهققاتت غيققر
ماصية هذا العال الحافل بالمعطيات الغابر المَقتة القذي يعقيش فيقهتت كسقيد للقل العقالمين،

ومليَق ق ققة

ف ق ق ققْ األرض بق ق ققولْ وأمان ق ق ققة ومسق ق ققَوليةتت وهك ق ق ققذاتت تغق ق ققدو المنَ ق ق قزات الثوري ق ق ققة،

والمنعطَات التأريميقة فقْ شقريعة ا سقال  ،وسقيلة إلقل غايقة ألمقِّ وأرققل وأشقمل ،وتكسقب
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فققْ الوقققت ذاتققه أمالقيققة لميقققة لريضققة فققْ الحضققارات كافققة تصققد ا نسققان لققن اسققتمدا

إمكاناتققه وطاقاتققه فققْ غيققر المسقارات ،التققْ تحتمققه هققذ الغايققة ذات األبعققاد الشقريَة ،التققْ َّل
حدود لها أبداًت
ولققيس كمققا يققزل ((مققاركس)) مققن أنهققا محاولققة برَوازيققة سققالبة رَعيققة ْالمققةَّ ،لسققكات

ص ققوت الَقق قراٍ والمس ققاكين والمع ققدومين ،وتح ققذيره ب ققالولود بَن ققة مال ققد أم ققرى رومانتيكي ققة
(مالية) معلقة فْ سماٍ األحال غير َنة األرض ،التْ يتقنع ويتلقذذ بهقا البرَوازيقون ،ألن

بققروز الطبقيققة ،وتحك ق المققالكين بمققن َّل يملكققون شققي اً مققن حطققا الققدنياتت سققبِّ هققذ النزلققة

الميتافيزيقية (الغيبية)ت

ونحن هناتت إذا حاولنا َاهدين من مالل األدلة واألصول إثبات ممارسة لملية اَّلستنباط

فققْ كققل األحققوال واألزمققان والبقققاع ،نققرىس أننققا بحاَققة تأريميققة ضققرورية حتميققة ملحققة إليققهتت

واننققا بحاَ ققة ك ققذلك إل ققل ط ققرح مرونت ققه التكاملي ققة ،ولقالنيت ققه الكاش ققَية ،وانَتاح ققه ومطوط ققه
العريضة ،وقنواته المشرولةتت بمضامين واقعية ،أو ْاهريةتت فْ تحديد األشياٍ والعالقات

والقي تت مهمقا بقدت متعسقر أو متعقذر ،وَّلسقيما المسقتَد منهقا فقْ إطقار التشقريع ا سقالمْ
األصيلت
والمقلقققدون الشق ققاَبون لهق ققذ النْريق ققةتت َّل ينهضق ققون بألبق ققاٍ مس ققَولية معطيق ققات العصق ققر،

ويقَون أما تحدياته لاَزين ،ألنه يرَعون بالشريعة إلل القوراٍ ،فهق َّل يحيونهقا ليقومه ،

وَّل يحيون يومه بهات

ونحن لسنا من دلا نسقيان التقراِ ،ومقا ملَقه لنقا أصقحاب المقدارس الَكريقة التقليديقة مقن
ثرو فقهيقة إسقتدَّللية ها لقة متميقز ،ومباحقِ أصقولية موسقعة للقل ممتلقف الحققول والصقعد،

وهْ ل تزل رافداً لكثير من فقهاٍ لصرنا ومثقَيهتت كمسلمة َّل تقبل نقضاً وَّل َدَّلًت
ولكن من حقنا أن نتسا لس

لماذا نهرب من حرية اَّلَتهادتت ومنهَه الرسالْ ،الذي هو امتداد للثور الثقافيقة التقدميقة
الحضارية فْ حيا األمة ؟تت
أليس حرية ممارسة اَّلَتهقاد ألْق رصقيد فكقري شقمولْ فقْ البنقاٍ الروحقْتت وفقْ البنقاٍ

العقالنْتت وفْ البناٍ الَقوقْتت لقه مَشقرات ذاتيقة مقن الضقمامة والعمقِّ ،ومعَقز فريقد فقْ
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بلققور المنطلقققات التش قريعية ،وطاقققة دافعققة لتحقيققِّ قن قوات ا بققداع والتَديققد بققين األمققة ،التققْ
تدين بالشريعة العملية الحيقة الَاللقة فقْ الحيقا المتَاوبقة مقع َميقع المسقتويات ،التقْ يعقيش

فيها الناس؟تت
أل تكن المسألة أبعد من هذا فْ الواقعتتإذ يريد بعضه تَاهل هذ الحقيقة الواقعقة ،بقل

إلغاٍه ققا إل ققل األب ققد ،ول ققو بنزل ققات ديماغوَي ققة مالص ققة ،ألنهق ق يري ققدون أن تك ققون المس ققا ل
والمنطلقات الَقهية اَّلستدَّللية المعمققةتت حركقة فكريقة بقارد  ،وبحوثقاً نْريقة َامقد  ،وَقدَّلً

كالس ققيكياًتت فهق ققْ ألَق ققاْ ش ققأنها فق ققْ صق ققدوره كش ققأنها فق ققْ المعَ ق ق تت ص ققَات َّل ت ققدل للقققل
موصققوفتت وكلمققات َّل تزيققد للققل أنهققا حققروفتت بققدون أن يسققألوا أنَسققه أأمطققأوا أ أصققابوا
؟تت بل يعبرون لقن ذواتهق بقأي شقكل تحقت أيقة سقلطة ،باسق أي مقذهب !!تت فقالغرض هقو

التعبير َّل صيغة التعبير ،هََّلٍ ليسوا فضالٍ كما يتوه البسطاٍ الساذَون ؟ت

ذلك كلهتت من أَل أن يقلدوا األ مة الموتل المحققين المحترمينتت َّل أن يبتكروا ويبدلوا
الشٍْ الَديد ،وه هاربون من ألماِّ الحقيقة التقدميةتت َّل يبحثون لنهقا إذا بعقدت لقنه ،

وَّل يرَعون بها إذا واَهته !تت وأمطر ألدا ه  ،الذين يبحثون لن ألماِّ الحقيقة التقدمية،

أو يحترمونهق ققا ،أو أن يق ققدلوه لليه ق ققا بق ققأنه ه ق ققدامون مصق ققو زنادق ق ققة !تت وه ق قََّلٍ يرحب ق ققون
باسققتمرار بمققن يزكققْ له ق أنَسققه  ،ويسققوغ كققل مققا لققديه مققن آراٍ وأفكققار وتقاليققد رَعيققة،

والمص البغيض هو َمن ينتقده  ،أو ينتقد شي اً مما يمارسون ،أو يعتقدونت

ذلق ققك كلق ققهتت مق ققن أَق ققل أن يحطم ق قوا شمصق ققية للمق ققاٍ ا سق ققال كافق ققة ،ويحرم ق قوا لليهق ققا
اَّلس ققتقالل الَك ققري ذي المحت ققوى التق ققدمْ الرس ققالْ العْ ققي  ،والرك ققون إل ققل التقلي ققد اَّللم ققل،
واَّلنقياد إلل المذاهب الَقهية القديمة ؟تت

أرأيت هََّلٍ الذين تمتلط لليه تلك الحقيقة التقدمية ال ار قد تت ينقصقه القولْ اَّلَتمقالْ
المتكامل بحقيقة انطالِّ اَّلَتهادتت كما ينقصه الولْ الناض لطبيعة األحكا التشقريعيةتت
وطبيعققة موقققف المَك قرين التقققدميين الرسققاليين الَققدد ،الققذين يققدلون إلققل اَّلنَتاحققة الشققاملة،

ويغَلقون أو يتغققافلون لققن األدلقة والقوالققد الواضققحة الصقريحة فققْ ضققرور التَققه فققْ الشقريعة
ا سالمية ناسين ألاْ الصحابة والتابعين والَقهاٍ ؟!تت
ومن أَل هقذا كلقهتت مقذلوا أنَسقه فقْ الحقيققةتت ومقذلوا القيقاد التقدميقة الَكريقةتت ومقذلوا

المصققلحة واألمانققة الملقققا للققل القيققاد كلهققاتت وحرف قوا مصققادر التش قريع ا سققالمْ الواقعيققةتت
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إنما سوغوا ذلك التقليد والَمود الَكري بأنه تراِ األباٍتت وقد واَههقا الققرآن الكقري

ا األمير ق بقو وحذر شديدينت

ق كتقاب

قداٍ مقن السقيد َمقال القدين اَّلفغقانْ
ونقول ،والحِّ يقالس انه منذ العصقر الحقديِ إبت ً
7371هق) ورفيقه فْ الكَاح الَكقري الشقيخ محمقد لبقد (تس 7383هقق) وحتقل اللحْقات األميقر تت فققد

(تس

وقق قف كب ققار فقه ققاٍ األزه ققر الشق قريف ،وغي ققره م ققن العلم ققاٍ الع ققاملين ،واألس ققاتذ الرس ققاليين،

والكتاب التققدميينتت موقَقاً صقلباً مباشق اًر ،بإيمقان مطلقِّ ،ولقيقد صقلد  ،وكَقاح دَوب فقْ
لمليققة التحققول والتبققدل مققن أَققل اَّلنَتاحققة اَّلَتهاديققة التقدميققة الحضققارية فققْ األزمققان وفققْ

األحوال كلهاتت أما من تتوفر فيه شروط ومعدات ممارسة اَّلستنباط المستقل المطلِّت

فمنه من أفتل بصراحة بوَوب فت كل باب ونافذ لالَتهادت ومنه من أشار إلل ذلك

فْ المَتمرات والمَالت والصحف والنشراتتومنه من أمذ

الصمت المطبِّ لن لد إْهار الحِّ المطلِّتت تقية من الحكا الرَعيين
ورَال الدين المقلدين ،وتملف الَماهير أغلبها ت
وقققد نهققض بققأداٍ مهامققه الرسققالية الشققيخ محمققود شققلتوت شققيخ الَققامع األزهققر الش قريف،
وأصققدر الشققٍْ الكثيققر مققن اَّلسققتنباطات المسققتحدثة منهققا والقديمققة ،واسققتَاب لدلوتققه حكققا

الَمهورية العربية المتحد يو كانوا ،وهْ فْ الحقيقة والواقع استَابة انقالبية ثوريقة تقدميقة

حضارية صادقة نحو معالَة مشكالت مَتمعنا المعاصر للل الصعد الحياتية كافةت

ومن هناتت نَد تصريحه لَريد الشعب المصرية الصادر بتاريخس  ، 7898 / 8 / 9إذ
ذهب قا الًس
((وَد المستعمر ثقوباً نَذ منها ،وأمذ يعمل للل توسيع تلك الثقوبتت حتقل اسقتطاع أن

يلق ق منه ققا إل ققل وح ققد المس ققلمين يمزقه ققا ،ويَ ققرِّ ش ققملها ،وب ققذلك دب ققت فيم ققا بي ققنه لق ققارب
العصبية المذهبية ،وكان من آثارها السي ة ما حَْه التاريخت
درسققت فيمققا مضققل المقارنققة بققين المققذاهب بكليققة الش قريعة بققاألزهرتت فكنققت ألققرض آراٍ

المذاهب فْ المسألة الواحد  ،وأبرز من بينها مذهب الشيعة ،وكثير ما كنت أرَق مقذهبه

مضققولاً لقققو الققدليل ،وكنققت أفتققْ فققْ كثيققر مققن المسققا ل بمققذهب الشققيعة ،وأمققص بالققذكر
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القدر المحر من الرضاع ،والطالِّ الثالِ بلَْ واحد يققع واحقداً ورَعيقاً ،والطقالِّ المعلقِّ
َّل يقع به التطليِّ أبداً ،كما قال الزوج لزوَتهس إن مرَت من البيت فأنت طالِّت

والباحققِ المسققتولب المنصققف سققيَد كثيق اًر فققْ مققذهب الشققيعة مققا يقققوي دليلققه ،ويلتق مققع

أهداف الشريعة من صال األسر والمَتمع ويدفعه إلل األمذ به ،وا رشاد إليهت

لقد قرر رأيْ (إن شاٍ ا ) للل أن ألمل للل تقدريس الَققه ا سقالمْ فقْ كليقة الشقريعة

بَميققع المققذاهب الَقهيققة المعروفققة األصققول البينققة المعققال  ،والتققْ بينهمققا دون شققك مققذهب
الشيعة إمامية وزيديةت
ومت تصريحه بهذا النداٍس
وهنق ققا نحق ققن نق ققدلو باس ق ق ا تت وباس ق ق كتق ققاب ا تت وباس ق ق الوحق ققد ا سق ققالميةتت وباس ق ق

اَّللتصا بحبل ا تت ندلو للماٍ الَقريقين إلقل التققارب والمصقافحة حتقل نسقد هقذ الثققوب
للل المستعمر ،ويعود إلينا مَدنا وشعارنا))ت
وقبلققه الشققيخ محمققد مصققطَل الم ارغققْتت دلققا إلققل إبطققال غلققِّ أبقواب اَّلَتهققاد ،إذ كتققب،

يقولس

((إن العلم ققاٍ ال ققذين درسق قوا مش ققروع الق ققانون تعرضق قوا له ققذ المس ققألة ،وحكمق قوا بقَ ققل ب ققاب
اَّلَتهاد ،ووضعو فْ صور المستحيل لاد هذ األزمان ،ومنذ ققرون طويلقة مضقت وهقو

غلققط تأبققا قوالققد األصققول (كمققا سيتضق ) ننقلققه لققن فقيققه إسققالمْ ،وأشققهر أصققولْ مققتكل ،

وهو حَة ا سال الغزالْت

ليس اَّلَتهاد ممكناً فقط ،بقل هقو ممكقن لقاد  ،وطرققه أيسقرتت وانقْ مقع احت ارمقْ لقرأي

القا لين بإستحالة ا َتهاد وأمالَه فْ رأيه وأقول إن للمقاٍ المعاهقد الدينيقة فقْ مصقر مقن

توافرت فيه شروط اَّلَتهاد ،ويحر لليه التقليد))4

وبالتققالْ يققأتْ دور مَمققع البحققوِ ا سققالمية ،ويحققدد مسققألة اَّلنَتاحققة ا َتهاديققة فققْ
مقققررات مققَتمر األول المنعقققد بالقققاهر العققا 7323هق ق بق ق ((اَّلَتهققاد الَمققالْ)) فقققد حققدد
للْ حسب ا فْ أصول تشريعه ،قا الًس
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((وهققو كققل إَتهققاد اتَققِّ المَتهققدون فيققه للققل مسققألة مققن المسققا ل ،وهققو الققذي دل لليققه

حديِ للْ

(رضْ ا لنقه)

حين سقأل الرسقول (ص) لقن األمقر ينقزل بالنقاس لق ينقزل بقه ققرآن ولق

تمض سنةت
فقققال (ص)س اَمعقوا لققه العققالمين مققن المققَمنين فققاَعلو شققورى بيققنك  ،وَّل تقضقوا فيققه بقرأي

واحدت

ومنهس اتَاقه للقل مقا ذهقب إليقه لمقر لقن كتابقة المصقاحف بعقد أن لارضقه أبقو بكقرتت
وقالس ((نَعل ما ل يَعل رسول ا

(ص)))

ت

ولكنتت هذا الطرح َّل يملو من سلبياتتت أهمهاس
أ -كيققف يحصققل ((اَّلَتهققاد الَمققالْ)) فققْ مسققألة مققن مسققا ل التش قريع ،مققع امققتالف

مبانْ الوسط الَقهْ ؟!تت

ب -ولو حصل فإنما يكون فْ إطار َملة من المسا ل النادرت
ج -وأمققا الققدليل الققذي اسققتند إليققه لق يكققن مققن طرقنققا ،بققل مققن طققرِّ الَمهققورتت ونحققن َّل
نعل من منْوره تت هل هو من النصوص المعتبر  ،أو غير المعتبر ؟!تت
د -مققع أننققا لق ق نققر م ققن للمققاٍ ا س ققال مققن لمققل به ققذا الققدليل ،والت ققز بهققذ األطروح ققة

الَماليةت

ه ق ق -إن ه ققذا ال ققدليل مع ققارض بنص ققوص أم ققرى م ققن طق قرقه الدال ققة لل ققل ش ققرلية ممارس ققة
اَّلَتهاد الَردي ،منهاس
و(( -لن معاذ بن َبلس أن رسول ا

(ص)

سأله إذ بعثه إلل اليمين بماذا تقضْ ؟تت

قالس اقضْ بما فْ كتاب ا ت
قالس فإن ل أَد فْ كتاب ا ؟تت
قالس فبسنة رسول ا ت
قالس فإن ل أَد فْ سنة رسول ا ؟تت
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قالس أَتهد رأيْ ،ولو الوت
قالس الحمد

الذي وفِّ رسول ،رسول ا  ،لما يرضْ رسول ا ))ت

ومنهاس
((قال رسول ا

(ص)

لعمرو بن العاصس

احك فْ بعض القضايا ؟تت
فقالس أَتهد وأنت حاضرت
فقالس نع إن أصبت ،فلك أَرانتت وان أمطأت ،فلك أَر))ت
والحاصلتت تبرز الغاية الكبرى من حرية ممارسة لمليات ا ستنباطتت ما دامقت القدلوات
الميققر مص ققر لل ققل اَّلنَتاح ققة اَّلَتهادي ققة مس ققتولبة ش ققروط المواَه ققة ،واراد األم ققة الوالي ققة
للعود المنشود فْ إطار الموضولية والعقالنية والشرلية البناٍ ت

وطبيعقْ أن هيكققل الَقققه ا سققالمْ ثققرو ها لققة َّل تضققاهيها أيققة ثققرو فقهيققة أمققرى فققْ كققل
العصور ،ولدى كل األم تت حتل هيكل الَقه الرومانْ المعروف بغنا ت
لذا نَد العقل بما هو لقل تت َّل يرى إبقاٍ الَقه ا سالمْ بَميع مذاهبه
ومشاربه للل ركود وَمود  ،ألنه يَدي بالحيا العامة إلل مشاكل ،منهاس
مش ققكلة الش ققبهات تت والب ققدع تت واألس ققاطير الرَعي ققة تت ومش ققكلة ا تَاه ققاتتت واألفك ققارتت

واَّلندفالات الراديكاليقة تت ومشقكلة الحيقر المَديقة َّلمقتالل النْقا  ،بقل اَّلنقطقاع لقن الَكقر
التشريعْ من األساست
إذن تت فآيدولوَيققة اَّلَتهققاد فققْ حقققل الَقققه ا سققالمْ وليققد ديناميكيققة المَتمققع الرسققالْ

الحضاري المتطورت

ول يكن ما أقرر من هذا غريباً ،أو مدلا للتساَل فقْ صقَحات هقذ األطروحقة ،قررنقا
ٍ
هذ الحقيقة ال ار د فْ صورٍ
ناصعة لرضناها للل األدلة النقلية والعقلية ،وانتهينا من ذلك
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كله إلل الرأي ،الذي نعتقد به ونطم ن إليهتت بما فقْ هقذ الكلمقة مقن لمقِّ واحاطقة وشقمولية
هادفةت

(2
بعد أن اكتشفنا يف القسم املتقدم أن حركة االجتهاد وانفتاحه ..مواجهة رسالية حضاارةة

وضرورة تأرخيية ملحة ..املفارو

يف ذا ا القسام أن نقاف ومفاة ميدانياة لتشافي

معر اة

االجتهاد والتقليد ..وعلى ذ ا نعتماد علاى املفاجاال ال,اال التاه حررذاا االماام ا اذاد

السيد البغدادي املتو ى أواخر ذي القعدة العام 2931ذا يف موسوعته اإلسالمية وما ذاه
األسس املنهجية (والتطبيقال) الكتشاف معانيها من مجيع جهاتها:

* يَب للل كل مكلف فْ َميع لباداته ومعامالته ،وسا ر أفعالقه وتروكقه ،أن يكقون

مَتهداً ،أو مقلداً ،أو محتاطاًت

* ((اَّلَتهققاد ملكققة يقتققدر بهققا للققل اَّلسققتنباط ،وهققذا َققامع بققين العلمققين الَقققه وأصققوله،
والَققرِّ بينهمققا ،هققوس امتصققاص مسققا ل األصققول بالكليققاتتت بمققالف الَقققه ،فإنققه ممققتص

بالَز يات ،بداهة رَوع الكليات منه إليهات

وهنا فرِّ آمر بينهما ،هو أنس الملكة األصولية مقدمة للملكة الَقهية،
واحداهما فْ طول األمرى ،ويكشف لن ذلك تعريف األصولس
بأنه العل بالقوالد الممهد لإلستنباطت
وتعريف الَقهس بأنه العل باألحكا لن أدلتها التَصيليةت
فاتض ق ق مق ققن هق ققذين التع ق قريَين أن المقصق ققود باَّلصق ققول هق ققو معرفق ققة القوالق ققد لالسق ققتنباط،

والمقصود بالَقه هو معرفة األحكا لن األدلةت

َّل ريب فْ أن المَتهد هو من يققوى للقل اسقتنباط الحكق الشقرلْ الَرلقْ لقن القدليل أو

األصل ،وهذ القو يعبر لنها فْ لسانه بالملكةت
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كمقا َّل ريققب فققْ توقققف ذلققك للققل تمققا الَحققص لققن اَّلدلققة واَّلصققول مققع بققذل كققل النْققر

لن كل َهة َّلزمة ألَلهت

اَّلَتهاد هو ملكة اَّلستنباط بقالحك الشقرلْ الَرلقْ ،هقو ذو م ارتقب ممتلَقة ققو وضقعَاً

ناش ة لن امتالف مراتب اَّلستعدادت

فإن قلتس بناٍ للل تقليد المَضولتت هل يَوز تقليد من هو أضعف المَتهدين ملكةت
قلققتس نعق مققن حيققِ كونققه واَققداً لمرتبققة مققن اَّلَتهققاد ،ولكققن ذلققك غيققر كققاف فققْ تقليققد

لتوقف اَّلستنباط للقل الَحقص والتتبقع ،وَّل يحصقالن إَّل بالمقد الطويلقة ،وفيمقا يحصقل لقه
مرتبة قوية ،وان ل تكقن أققوى مراتبقه ،وللقل ذلقك نقزل مقا شقاع مقن التوسقعة والتضقييِّ فقْ
أمر  ،فإن مقا كقان منقه فقْ مققا إلطقاٍ الَتقوى وأمقذها منقه يتوققف للقل المرتبقة القويقة دون

أول مراتبه ،وان كان منه فْ مقا التأييد والشقهاد بكَايقة فتقوا بعقد الَحقص َّل يتوققف للقل
المرتبققة القويققة ،هققذا وللعلمققاٍ فققْ كققل مققن مقققامْ التوسققعة والتضققييِّ وَققو وأنْققار ممتلَققة

أَودها ما ذكرنا ت

ومنهققاس أنققه يعتبققر فققْ الَتققوى اَّلسققتقرار لليهققا ،فمققن لق يمققض فققْ المسققا ل الَقهيققة ،وَّل
تكرر منه اْلراٍ النْرية َّل يحصل له اَّلطم نان باستقرار لليها فتأملت
فإن قلتس للل هذا كان تبدل اَّلَتهاد منافياً لما تقد من اَتهاد ت
قلتس كقال فقإن تبقدل القرأي بعقد اسقتقرار َّل ينقافْ تحققِّ اَّلَتهقاد ،وهقذا بمقالف اَّلسققرار

لليها ،فإنه مأموذ فْ تحقيِّ أصل الملكة الراسمة ،وألَل اَّللتبقاس بينهمقا تَنقب بعضقه
لن المبادر إليها فْ َملة من مواردهات
الحِّ أنه َّل تنافْ بين اَّلَتهاد ،وبين التوققف والتقردد فقْ بعقض المسقا ل الَرليقة ،نعق

َّل يَققوز لغيققر المتوقققف مراَعتققه نتَققاٍ فتقوا  ،وانمققا يرَققع لغيققر أو لإلحتيققاط ،وفققْ لمققل
نَسهتت هل يَوز لقه مراَعقة غيقر ،وَهقانس والحقِّ أن يققال بقالمنع لقو أمكنقه إ ازلقة توقَقه بقال

لسرت

َّل ريقب فققْ استحسققان القورع فققْ أمققر الَتققوى كمقا لليققه سققير المتقورلين مققن العلمققاٍ قققديماً

وحديثاً ،بل َّل ريب فْ كونه أكبر لقبة فْ طريِّ من ل يكن متورلاً ،وهذا َّل يكون منافياً
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لالستنباط واَّلَتهاد ،فال ريب فْ قيامه بالَتوى أحسن قيا  ،كما َّل ريب فْ اَّلكتَاٍ بهق

واَّلستغناٍ لن غيره ت

وبهذا اندفع ما يقال لليه من كونه منافياً لإلَتهاد مع لزو الحاَة إليهت
فإن قلتس هذا ينافْ ما دل للل سماحة الشريعة وتمَيَهات
قلققتس التوسققع فققْ أمققر الَتققوى منققاف لمققا دل للققل لققزو التكليققف وأصققل التش قريع ،هققذا

والمق قراد م ققن ال ققورع ه ققو التثب ققت فحصق قاً ونْق ق اًر ،وموافق ققة لإلحتي ققاط ،والمش ققهور وتبال ققداً ل ققن

ممالَتهمات

َّل إشققكال فققْ كققون المَتهققد العققادل مرَعقاً فققْ األحكققا الشققرلية الَرليققة تكليَيققة كانققت أ

وضققعيةتت إَّل مققا كققان معلومققا لققدى العققامْ ،فلققيس لققه الرَققوع إليققهتت واَّل مققا أمكققن ا حتيققاط
فيق ققه ،فلق ققه ا حتيق ققاط ،وَّل يتعق ققين لليق ققه مراَعتق ققه ،وهق ققو مرَق ققع فق ققْ المَق ققاهي المسق ققتنبطة،

وتشميص مصاديقها ،كالصال  ،بل ألحِّ ذلك بالمَاهي العرفية ،وتشميص مصاديقها إذا
كانت ذا أثقر شقرلْ ،وكانقت ممقا يققع فيهقا المقالف المعتمقد بقه بقين العققالٍ كاْلنيقة والغنقاٍ

والعيققب والسققحر إلققل غيققر ذلققك ،بققل الْ قواهر العرفيققة الواقعققة فققْ ا ق قرار والوقققف والوصققية
ونحوها كذلكت
هققل التقليققد هققو ا لتق از  ،أو لقققد القلققب ،أو األمققذ ،أو العمققل وحققد مققع أحققدهما وَققو تت

بل أقوالتت والحِّ أنه من التَويض وا يكال َّل من القالد كما قيقل ،واألمقر فقْ ذلقك سقهل،

إذا أمققذ فققْ لسققان األدلققة طريققاً ،أمققا لققو أمققذ موضققولاً ،فققاألمر فققْ غايققة ا شققكال ،ولكققن
مندفع بما قدمنا  ،وقد بينا ما هو الممتار لندنات

* التقليد وان امتلف العلماٍ فْ معنا  ،ولكنه أَمعوا للقل أن الغايقة المطلوبقة منقه هقو
العمققل ،فققإذاً َّل يهمنققا المققوض فققْ تحقيققِّ معنققا تت نع ق قققد ذكققروا ثمققر مترتبققة للققل ذلققك،
وهْس لو حصل ا لت از المَرد ،وَوب اَّلستمرار لليه ،وَّل يَوز العقدول لنقه للقل ققول،

وبمالفه للل قول آمر ،ولكن لو سلمنا ذلك فل يكن ا لتق از المَقرد كافيقاً لقن العمقل ،بقل
َّل بققد مققن تعقبققه بققه ققوَّلً واحققداً ،وكيققف كققانتت فقققد لبققر قققو لق يكون قوا مققن الصققالحين للققل

مَرد اسمه لغايات ساقطة ،وانمدع بذلك آمرونت
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فيققا لَبققا مققن هققذا الزمققان وأهلققهتت كيققف أصققب اس ق التقليققد كافي قاً ،وهققذا نْيققر مققا فققْ

الحققديِ ((َّل يبقققل فققْ آمققر الزمققان مققن الققرآن ،إَّل رسققمهتت ومققن ا سققال  ،اَّل اسققمه)) وقققد
التذر لن ذلك بعضه بأنه نْير مقن أْهقر أنقه مقن المصقلين ،ولق يكقن كقذلك ،فقال وَقه
بمضايقته ،فإنه إْهار شرلْ َّل وَه للتعرض به ،نسأله تعالل التوفيِّ لما يرضيهت
َّل ريب فْ التبار قوله العال وفتوا للَاهلت
وهققل يكَققْ فيققه صققرف المطابقققة ،أ َّلبققد فيققه مققن اَّلسققتناد إليققه ؟تت ق قوَّلنتت فلققو لمققل
الَاهل بقول العال من دون استناد إليه كَل ،وكان حَة للل األول دون الثانْت
والح ققِّ ه ققو األول،

كالَحص لنهت

ط ققالِّ األدل ققة القاض ققْ بإلغ ققاٍ قي ققد اَّلس ققتناد ،ول ققيس اَّلس ققتناد إَّل

إذا لرفققت هققذاتت فقققد اتضق لققك مققن هققذا إلغققاٍ لنقوان التقليققد مققن أصققله ،فققال حاَققة إلققل
الكال لليه من حيِ مَهومه ،بل ومن حيِ كونه موضولاً أو طريقاً ،بل لق يقرد فيمقا دل
نادر مع أنها أكثر من أن تحصلت
للل الرَوع إلل العلماٍ ،واألمذ منه اس التقليد ،إَّل اً
* يشترط فْ من يرَع إليه فْ التقليد أمورس
فمنهاس البلوغ ،والعقل ،والذكورية ،والحرية للل األشهر ،كما فْ الروضقة ،وا سقال ،
وا يمقان ق بمعنقل أن يكقون اثنقل لشقريا ق والعدالقة ،واَّلَتهقاد المطلقِّ ،والحيقا ق فقْ التقليقد

ا بتقدا ْ ق واألللميقة ،وطهقار المولقد ق بقأن َّل يكقون ولقد زنقا ق إَمالقا ،كمقا فقْ الروضقة ق
والضبط بأن َّل يكون كثيرالسهو ،والمطأ ،والنسيانت

األولل األحوط أن يكون المرَع الدينْ المبتلل به َامعاً ألمورس
األولس أن يكون مَرد النْر إليقه موَبقاً َّللتققاد القدين ونحقو  ،فضقالً لقن سقا ر ألمالقه

وأوضاله وأطرافهت

الثانْس أن يكون صاحب مقدر للل إقامة اَّلمر الدينْ بأقسامه للمياً ولملياًت
الثالققِس أن يكققون ممتققا از فققْ معارفققه كققالتحَْ مققن المحتققالين ونحققو  ،وقققد اسققتوفينا الكققال

لليها فْ موضع من كتابنا ،وانما احتطنقا لشقد المحنقة ،ولْقي القبالٍ النقازلين بنقا فقْ هقذ

اَّللصارت

67

لين بعضه مرَعاً لَقاهته وديانته ،فل يعقتن بهقذا التعيقين ،وامتنقع أشقد امتنقاع ققا الًس

لققو كققان األمققر كققذلك ،فققإنْ لسققت أه قالً لققذلك لغلبققة قصققوري لققن معرفققة المَققاهي العرفيققة،
وكثيققر غَلتققْ واشققتباهْ فققْ التطبيققِّ مارَ قاً ،والمرَعيققة موقوفققة للققل المعققارف التققْ منهققا

ذلكتت

قلتس لقد أَاد هذا العال فْ وَه انصرافه لنهات
فإن قلتس المَهو إن لرف ،أو تشمص مصداقه ،فهو ،واَّل فالمرَع هو األصلت
قلتس َّل وَه َراٍ اَّلصل بعد العل بشيوع وقوله فْ مالف الواقع ،وبهقذا ْهقر فسقاد
ا رشاد لمن كان كذلك ،ويتعين للل أهل المبر ا لتَات لذلكت
هذا وقد وقعنا اليو فْ لد مَاسد ناش ة لن المطأ واَّلشتبا فْ ذلك ،بقل يمكننقا الققول

بإسقاط اَتهاد حين ذ لتوقَه للل ذلك ،كما يعرف ذلك فْ فه األدلة وتطبيقهات

المالصةس أننا نعتبر ذلك فْ المرَع الدينْ لتوقف ا َتهاد لليقه تقار ،وتوققف التقرَي
لليه أمرى ،وتوقف القيا لليه باألمر ثالثةت
كققان للسققلف مققن للمققاٍ ا ماميققة مالحْققات ذات أهميققة فققْ المرَققع الققدينْ ،هققذا الشققيخ

صاحب الَواهر قد انصرف لن صهر العالمة السيد الحسين مقع أنقه بالمققا األللقل للمقا،
وورلقاً ،وفض قالً ،وأدب قاً ،وبيت قاً ،ونسققباًتت معتققذ ار لققن ذلققك بأنققه مققن أهققل النعمققة ،والسققعة،
وانتْققا العققيش ،فهققو َّل يطيققِّ مققا يطيقققه غيققر مققن النققاس؛ َّل سققيما الَققراٍ َّل يحتمققل القيققا

بأمره  ،إَّل من ذاِّ أل الَقر ،وكابد شدا د الدهر ،وقد اهت لذلك ،فأرسل إليه وأكقد لليقه

فققْ انصقرافه لققن هققذا األمققر ،بققل لققين الشققيخ األنصققاري مققن بعققد  ،وألزمققه بترويَققه ،فكققان

األمر كما أراد ،ولهذ المالحْة نْا ر تَمذ من محلها ،اكتَينا بها ،لتكون منهاَاً نافعقاً،
وا الموفِّت

كان ا مامية قديماً فْ تعيين المرَع لتحكا الشرلية للل أحسن طريِّ وأحوطه ،فانه

بعد موت المرَع تَتمع العلماٍ ،وأهل الدين منه  ،بل من كان لارفاً ممتا اًز فْ المعارف،
تقع المناْر بيقنه فقْ مَقالس متعقدد مقع بقذل الَهقد ،وتمقا النْقر فقْ تعيقين المرَقع مقن

سققا ر َهاتققه للميقاً ودينيقاً ،بققل وهنققاك أشققياٍ كققان السققلف يهتمققون لهققا كمققا أشقرنا إلققل َملققة
منها فْ كتابناتتت وهْ فْ زماننا سقطت هذ الطريقة من أصلها !!تت فأصب المرَع يتعين
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بالقاصقرين ،والتَققاف أصققاغر الطققالب وَهققال العبققاد ،فيكققون ر يسقاً متنَققذاً بلمققة ،متحصققنا
بأمرى ،ث يمر األمر لليه كذلك زمانا طويالً ،ويكسب بذلك شهر كبير  ،والعلماٍ ،وأهل
الدين بمعزل لنه  ،ث بعد حين يَري لليه اَّلنقياد القهري تقية ،ومَاملة ،ومقدا ار !!تت

وه ققذا لن ققدنا معاش ققر ا مامي ققة كعق ققد البيع ققة للمالف ققة لن ققد غيرن ققا ،فإنه ققا تنعق ققد أوَّلً بَمال ققة
ناقصين وفاسدين ،ث يَري الحك للل باقْ األمة بالقهر والتغلبت

والمالصةس يَب فْ تعيقين المرَقع القدينْ بقذل اَّلهتمقا  ،وزيقاد اَّلحتيقاط ،واهمقال هقذا

األمققر يققَدي إلققل مققا َّل ينبغققْ بعققد كسققبه الشققهر العامققة ،وَّل يمكققن للمرَققع الققدينْ أن يققردع
الَهال لنقه لمحقاذير فقْ نْقر ،بقل وَّل يسقتطيع المتَمقل أن يقدمل مقدامل ا نكقار لمنافاتقه

للتحم ققل ،ه ققذا والَه ققال والمَس ققدين ،وذوو األغق قراض الَاس ققد مح ققدقون ب ققه ،مقوم ققون ل ققه،
فتبصر))ت

* امتلف فْ معنل األلل امتالفاً كثي اًر َّل يرَع إلل محصل أصالًت
والتحقيِّ الذي ينبغْ أن يقالتت هو أنه لمقا كقان المقدار للقل أصقالة الشقغل ،فكقل مقا لقه
الدمل فْ األصول للحك الشرلْ ،فهو المدارت
وهنققا شققٍْ ينبغققْ ا لتَققات إليققه ،وهققوس مالحْققة الَهققات الموَبققة لتللميققة ،والتققرَي

لغالبهققا ،أو ألقواهققا ،أو نحوهمققا ،لكنققه مغَققول لنققه غالب قاً ،فققال وَققه حين ققذ لقصققر النْققر
للل الترَي باألللمية فْ لل األصولَّ ،ل سيما الَضول منه ،فتبصرت

والمقص ققود باألللمي ققة أن يك ققون المَته ققد أق ققوى ملك ققة ،وأَ ققود اس ققتنباطاً وتطبيقق قاً ،وأكث ققر

اطالل قاً وممارسققة للنْققا ر ،واَّلشققبا  ،وكلمققات الَقهققاٍ ،ومسققا ل المققالف بيققنه  ،وأحسققن
سققليقة ،وأَققود فهم قاً للنصققوص التش قريعية ،وألققرف بإرَققاع الَققروع إلققل األصققول ،وألْ ق
مباشر بعملية التَرع ،وغير ذلك مما لها مدملية فْ قو الملكة وأَودية اَّلستنباطت

أه ققل المب ققر يمتل ققف م ققوقَه تت م ققر تق قراه مطبق ققين لل ققل َه ققات َّل ب ققد منه ققا ف ققْ األللق ق ،

وأمققرى ت قراه ممتلَققين فيهققا ،وثالثققة ت قراه بعققد اتَققاقه لليهققا يقققع الكققال مققنه فققْ التققرَي

لَه ققة لل ققل أم ققرى م ققع ال ققدوران ب ققين الَهت ققين ،فمبي ققر ي ققرى الت ققرَي للمتتب ققع لل ققل ال ققدقيِّ،
وأمرى بمالفه ،ورابعة تراه بعد اتَاقه للل التبارها ممتلَين فْ أنه واَدها أو فاقدهات
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إذا لرفققت هققذاتت فقققد امتلققف العلمققاٍ فققْ معنققل األللق  ،وتشققميص صققغ ار  ،ولنشققر إلققل

موارد امتالفه ت

فمنه س كان موافقا للمشهور ،وان كان أضعف ملكة واَتهاداً للل من كان ممالَقاً لهق ،

وان كان أقوى ملكة واستنباطاًت

ومققنه سمن كققان كثيققر التتبققع لكلمققات األصققحاب وا حاطققة باألمبققار للققل غيققر  ،وان كققان

أدِّ نْ ار منهت

ومققنه سمن رَ ق مققن كققان مبتلققل بققالَتوى للققل غيققر  ،لكققون ا بققتالٍ أكبققر سققبب لمعرفققة
التطبيِّت
ومنه سمن قد بعضه من تَرغ لإلستنباط للل من ابتلْ بالَتوى ،وهذا بمالف سابقهت
ومنه سمن لين بعضه من كان معتدَّلً فْ أنْار وآ ار ه ،وان كان ضعيَاً للل من كان

بمالفه ،وان كان دقيقاًت

ومنه سمن قد بعضه من تَرع لتصول ،وتعمِّ فيه للقل غيقر ،وبهقذا تقرَ الَارسقْ
للل العربْت
ومنه سمن التبر التَرغ لتصول أكبر مانع لالستنباط وَوداً ،فكيف بأللل مراتبهت
ومنه سمن التبر للعلو العربية أثق اًر لْيمقاً فقْ اَّلسقتنباط ،وكقان مقن نْقر تققدي العربقْ

للل غير  ،لتما معرفته بلسانه ولغتهت

ومنه سمن كان بمالفه فل يكن لها تلك األهمية ،بل وَه نْر إلل المسا ل العقليةت
إلل غير ذلك من أنْاره الناش ة لن المبانْ الممتلَة ،بل َّل ريب فْ توقف ا َتهاد
للققل مقققدمات كثيققر ،فهققو مققن الكلققْ المشققكك ،فققال ريققب فققْ امققتالف مراتبققه ،ولليققه فققال

إشكال فْ وقوع المعارضة بينها أحيانات

فإن قلتس لو كان امقتالفه فقْ معنقل األللق مقن قبيقل الشقبهة الحكميقة ،فقال نسقل َقواز
الرَققوع إلققل المب قراٍ ،واألمثلققة المققذكور مققن هققذا البققاب بداهققة رَولهققا إلققل معنققل األقققرب
واألوصل ،ولليه المرَع هو األصل دون المبيرتقلتس إذا كان معنل األلل ممتلَاً فيه بين
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المبراٍ ،وَّل سيما مع امتالف مراتبه ،ومراتب مقدماتقه ،فضقالً لقن مققا المعارضقة بينهقا،

فأين الطريِّ لمعرفته ،فيكون التكليف بالرَوع إليه متعس اًر إن ل يكن متعذرات

هذا ما كان من قبيل الشبهة الحكمية ،أما ما كان من قبيل الشبهة الموضقولية ،فقوالقد
الترَي  ،وان سلمنا َريانها ،إَّل أن الترَي  ،والترَي والتمييز متعسرت
المالصققةس َّل إشققكال فققْ امققتالفه فققْ معنققا  ،وتشققميص صققغ ار مققن َهققات كثيققر كمققا

أوضحنا ت

األمور العرفية قسمانس
األولس ما كان مبنياً للل التدقيِّت
الثانْس ما كان مبنياً للل المسامحةت
وهذ القسمة ْاهر لمن راَع الوَدان ،وفيه كَايةت
وبهذا بان لك أن المسا ل العلمية ،وَّل سيما الَقهية كذلك ،فينبغقْ ا لتَقات لهقذا األمقر،

وبهذا شاع للل األلسنة قديما وحديثاً تقدي الَقيه العربْ للل غير  ،وذلك َّلبتناٍ الَققه للقل
المسامحة أكثر من ابتنا ه للل الدقة ،فراَع موارد اَّلسقتْهار دلقيالً ،ومَهومقاً وموضقولاً،

بل وموارد التطبيِّ الَز يةت

وقد تداول فْ زماننا مسا ل للمية فْ للمْ األصول والَقه مالية لقن الثمقر العمليقة مقع

وضققوح ابتنققاٍ هققذين العلمققين لليهققا ،وكققان اَّللتققذار لنهققا بأنهققا موَبققة لزيققاد الَكققر وتقويققة
الملكققة ،وهققْ أكبققر شققاغل لققن اَّلسققتنباط ،بققل هققْ مضققيعة للعمققر والوقققت ،بققل اتمققذها

بعضه وسيلة للتعرض بغير  ،وبهذا التذر بعضه لن مداولتها قا الًس من َهلها لق يعتبقر

فاض قالً ،هققذا مققع أن هنققاك مسققا ل دينيققة وأمالقيققة مهَققور هققْ أكبققر أمققر نققافع ،وَّل سققيما
تقوية الَكر والملكة مع أن ابتالٍنا اليو أكبر صارف لنهات

موقف العال فْ المسا ل العلمية ،والَروع الَقهية للل أقسا س
األولس أن يكون مستحض اًر لها لو س ل لنها ،وهذا غالبا هو الضعيف رأياً ونْ اًرت
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الثققانْس أن َّل يكققون كققذلك ،بققل يحيققل إليهققا لققو س ق ل لنهققا ،والغالققب للققل هققذا هققو قققو

النْر والملكةت

الثالِس أن يكون َامعاً لهما وهذا نقادر َقداً ،وققد شقاهدنا بعقض مشقايمنا كقذلك ،بداهقة

وَود التدافع بين قوتْ النْر والحافْة ،بداهقة أن توَيقه القنَس إلقل تحصقيل أحقدهما مقانع

لن تحصيل اْلمر ،وكيف كان ؟تت فالواَب ترَي

صققاحب القققو النْريققة للققل غيققر  ،وان لق يكققن مستحضق اًر ،وقققد شققاهدنا بعققض مشققايمنا

كققذلك إذا سق ل لققن نْققر فققْ فتقوا أحققال معرفتهققا إلققل مراَعققة كتبققه ،بققل لققن بعضققه لققين
رسا له العملية دون سا ر العلمية التَاتاً إلل زياد احتياطه فْ ضبط فتوا ت

إذا لرفقت هقذاتت فققد بقان لقك فسقاد اَّلغتقرار بمقن كقان مستحضق اًر مقع لقد إحقراز امتيقاز ،

أو قوته النْرية ،كما وقع مع بعض البسطاٍت
البارع من فقها نا قسمانس

األولس من امتاز من غير بقو نَسية ،وملكة كسبيةت
الث ققانْس م ققن امت ققاز م ققن غي ققر بحس ققن األم ققذ والتلق ققْ والقب ققول مم ققن ك ققان أهق قالً ل ققذلك ،وق ققد

يَتمعان فْ شمص ،ولكنه نادر ،وهو المتعين لو كان فْ الَتوى والتدريس ونحوهما ،بل
الثانْ متعين ،با ضافة إلل األول مع اَّلنحصار بينهمقا لنقدر مط قه ،واشقتباهه ،والتقدال
سققليقته ،وحسققن اسققتقامته بواسققطة تربيتققهتت ومققن هنققا ْهققر لققك وَققه التنققاٍ العلمققاٍ بمشققايخ

ا َاز ،ونحو ذلكت

بناٍ للل تقليد الَاضل يَب الَحقص لنقه ،لكقن فقْ زمانقه هقل يَقب اَّلحتيقاط ؟تت قيقل
نع  ،واألقوى َواز تقليد المَضول حين ذ ،وأن معنا فْ غيقر  ،بداهقة سققوط ققول الَاضقل

بسبب الَهل به ،وانما يَب اَّلحتياط مع تعذر التقليد من أصله ،والمَروض إمكانه بتقليقد
المَضولت
* يثب ققت اَّلَتهق ققاد ،أو األللمي ققة بق ققالعل الوَ ققدانْ ،وبشقققهاد الع ققدلين مقققن أه ققل المبق ققر

وبالشياع الموَب للعل ت

هنا أمور فْ تشميص أهل المبر س
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األولس المراد من أهل المبر من كان ذا صنالة فنيةُ ،ولاد من أهلها لند أهل العل ت
الثانْس ه طريِّ معرفة اَّلَتهاد واَّلفضلية ،فال لبر للشهر العاميةت
الثالِس هل يعتبر فيه اَّلَتهاد ؟تت ْاهر بعض العبارات ذلقك واَّلْهقر اَّلكتَقاٍ بدونقه،
وهل كونه مراهقاً ؟تت كذلك وَهانت
ال اربققعس لققزو امتيققاره التقققْ ،أيس األورع العققارف ،أيس مققن لققه معققارف لرفيققة ممتققاز،

فال وَه لغاٍ هذين العنوانين مع بداهة لزومهماتت حتل أوَب انحطاطا كبي اًر ،وهذا ناشقت
من سير الممالَين وتسامحه  ،وقد تكلمنا لن ذلك فْ مواضع من الكتابت

المققامسس أننققا أش قرنا فققْ كتابنققا إلققل أشققياٍ مهمققة فققْ المَتققْ ،والَقيققه ،والمرَققعتت لققز
مراَعتهققا والعمققل بهققا ،فققالالز للققل أهققل المبققر ا لتَققات إليهققا واحرازهققا ،بققل لنققد التأمققل
يْهر لك قصور بعضه للل ا حاطة بما التبرنا  ،وَّل لبر بإرشاده ت

السادسس كثير ما يقع اَّلشتبا واَّلغترار فْ لنوان أهل المبر ،فيقع الناس فْ سببه فْ
ملل كبيرت
السابعس َّل ريب فْ التبار العدالة فيه لتصل ،وغيرت
الثامنس َّلبد فْ لدده أن يبل اَّلثنين للنصت
التاسعس َّل لبر بشهاد العامْ المتعلِّ بالعلماٍ لقصور لن ا حاطة بالقدقا ِّ ،والنكقات

المَية ،وشد اقتدار العلماٍ للل التمويه ونحو  ،فال بد فْ توثيِّ العلماٍ أن يكون الشقاهد
مققن أهققل العلق  ،بققل َّلبققد أن يكققون ذلققك ناضققَاً مَربقاًتت حتققل يعتبققر قولققه فققْ مققا كققان أم ق ار

ْاه اًر ونحو  ،وهذا نْير ما قالو من التبار شهاد أهل التقوي إذا كان من أهل المبر ت

العاشرس َّل ريب فْ التبار قول أهل المبر فيما كقان مقن قبيقل الشقبهة الموضقولية ،أمقا
ما كان من قبيل الشبهة الحكمية فل  ،أَد تحري اًر وتعرضاً لعلما نا فْ ذلكت
الحادي لشرس قد يققال بكَايقة الوثقوِّ فقْ المبيقر ،فقال يعتبقر لدالتقه ،بقل كَايقة الواحقد،

فال حاَة لتعدد  ،ولكن ذلك مالف اَّلحتياط ،وكذلك فْ موارد التقوي ونحو ذلكت
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َّل ريب فْ أن أهل المبر طريِّ شرلْ حراز اَتهقاد المرَقع ولدالتقه وتَضقيله ،ولكقن

ذلك ل يكن أمذ للقل نحقو الموضقولية ،بقل كقان مقن بقاب الطريقيقة ،فلقو أحقرز العقامْ ذلقك
بطريِّ آمر كَل ،كما لو لرف ذلك بالق ار ن الممتلَةت
المبير هو الذي حاز قو التمييز بقين العلمقاٍ اَتهقاداً أو تَضقيالً ،وَّل يلقز فيقه أن يكقون

مَتهداً ،وان كان بعض العبارات يوه ذلك ،بداهة أننا نْرنا إلل الَضقالٍ القذين لق يبلغقوا
درَققة اَّلَتهققاد ،قققد لرفقوا اَّلَتهققاد ومراتبققه لققن غيققره  ،ونَقوا ذلققك كلققه لققن أنَسققه  ،هققذا
هو المقصود بالمبيرت

وأما معرفته فال بقد مقن إحرازهقا بالشقهاد لليقه مقن غيقر ممقن كقان مقن أهقل المبقر فضقالً

لن األكابرت

ليست دلقوى المبقر مسقمولة ،فقال يَقوز التعويقل لليهقا بمَردهقا ،بقل َّلبقد مقن إحرازهقا

بالقطع المستَاد من الق ار ن الممتلَة ،أو بالطريِّ الشرلْ القا لليهات
فإن قلتس يتعين الطريِّ الشرلْت

قلتس لو تعين لز القدور ،فقال بقد مقن انتهقاٍ الطريقِّ الشقرلْ إلقل القطقع واليققين ،وبهقذا
نعرف صحة دلوى معرفة الَامع للش ار ط بغير البينة الشرليةت
ْاهر الَقهاٍ هو أهل المبر ه الطريِّ لتعيين المرَع الَامع للشق ار ط ،ولقد اَّللتمقاد

لليه فْ ذلكت

والحِّ هو أنه لو حصل القطع واليقين بقوله كَل ،بل لو حصل اَّلطم نان ،فكذلك ،بل

يقو الوثوِّ مقا العل لعمو ما دل للل التبارت

نع ق يشققترط فققْ ذلققك إح قراز البقققاٍ واَّلسققتمرار ،فلققو ل ق يحققرز ذلققك ل ق يكققن لققه اَّللتمققاد

للي ققه ،وانم ققا إذا انكش ققف الم ققالف تع ققين اَّلنصق قراف ل ققن قول ققه كم ققا ك ققان األم ققر ك ققذلك ف ققْ

المبراٍت

المَتهققد مققن أهققل المبققر لققه تعيققين المرَققع ،ويَققب األمققذ بقولققه ،فهققو مققن ذوي النْققر
وال قرأي ،قققد لققين مققن كققان كققذلك مطلق قاً ،وان كققان ممالَ قاً لققه فققْ نْققر  ،فققإذا َققاز للمبيققر
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ا رَققاع إلققل غيققر مققع ممالَتققه فققْ نْققرَ ،ققاز لتللق ا رَققاع إلققل غيققر  ،وان مالَققه فققْ
نْر تت والَرِّ بينهما هوس أن إرَاع األلل إلل غير إفتاٍ ،وارَاع المبير تعينت

الحققِّ أن للمَتهققد ا رَققاع إلققل غيققر ،وتَققويز أمققذ الحكق الشققرلْ الَرلققْ منققه ،وذلققك
لعمققو مققا دل للققل التبققار فتقوا  ،بققل لققه فققْ ذلققك فققْ تَققويز تقليققد المَضققول لققو تق اسققتَاد
ا طالِّ ،بل له ذلك فيما يمالف رأيه ونْرت

فإن قلتس كيف هذا ،وليس ا ممالَة لما أدى إليه نْر ؟تت
قلتس َّل بأس بذلك بعد قضاٍ الدليل بهت
استرشقد بعضققه وسققأل لقن الَقيققه الصققال  ،فققالس هققذا السقَال كاشقف لققن اَّللتمققاد للققل
قولْ حراز صالحْ ومبرتْ ،فقيل لهس نع ل يكن ذلك منا ،إَّل التماداً لليكت
قال المبيرس يتعين األمقذ منقْ ،ألنقْ محقل اَّللتمقاد ،حتقل ينكشقف األمقر ،فرَقع إليقه

بعضققه مققن َهققة حصققول الوثققوِّ بقولققه ،واليققأس مققن حصققوله فققْ غيققر ،وتملققف الققبعض
لنه ،معتذ اًر بأن األلل متعين ،ول يتعين إَّل اْلن ،فقيل لهس الطريِّ لمعرفته أهل المبر،
وهذا منه  ،ول يتعين فْ نْر ،فلو كان أم ار ميس ار لبادر إلل تعيينهت

س ل بعض العارفين لقن توثيقِّ شقمص وتَضقيله أو اَتهقاد فققال هقو كقذلك ،با ضقافة
إل ققل آم ققر ،وه ققذا تمل ققص لرف ققْ ف ققْ غاي ققة الحس ققن والَ ققود  ،ولك ققن ف ققْ التب ققار ،وَق قواز

اَّللتماد لليه إشكال ،ذكرنا لقك ذلقك لتكقون حازمقا ،فقإن التَقاهر بالحقيققة ذو مَاسقد ،كمقا
هو واض ت

يتسرع الناقص إلل تروي من ليس بأهل ،ألن يكون مرَعاً اغت ار اًر بأنه مقن أهقل التمييقز

والمبر والمعرفة والتَربة ،وَّل يمكن ألحد إرشاد إلل نقصه وقصور تت حتل إذا بقان المطقأ،

وانكشف المقالف التقذر لقن نَسقه ،بقأن اَّللتمقاد كقان للقل الْقواهر الشقرلية ققا الًس مقا كنقا

للغيب لالمين ،وَّل للشرع ممالَينت

قلتس إن ص هذا اَّللتذار مع سبِّ َهله القاضْ لليهت

؟!تت

فل كان دأبقه ا صقرار للقل التقروي فكأنقه مقأموذ فقْ طبيعتقه ،وهقذا داٍ يعسقر لالَقه
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كيف َّل وقد دمل مياله أن ذلك أكبر أسباب ليشه ولنوانه ؟!تت
وهذا الناقص قد أوقع كل فاضل مبير فْ محنة ا رشاد ،ومحاذير التروي !!تت
نعق ق تمل ققص بعض ققه م ققن ذل ققك با رش ققاد إل ققل نَس ققه ،وفي ققه م ققن المح ققاذير م ققا َّل يمَ ققل،
فطققوبل للحققاز الواقققف موقققف اَّلحتيققاط ،الققذي هققو سققبيل كققل نَققا تتت كتبنققا لققك هققذا تنبيه قاً
وتعليمات

لما توحد بعض األساطين فْ آمر لمر للمرَعية كثر السَال لمن لقه التقليقد بعقد موتقه،

فابتلل المبراٍ والَهال بذلك ابتالٍ لْيماً ،واتسع القيقل والققال ،وضقاِّ بهق المَقال ،وققد
س ق ل بعققض المب قراٍ لمققن انتهققل إليققه التقليققد حين ققذ ،فقققال لققهس إن كنققت تسققأل لققن العلمققاٍ،

وأهققل الققدين ،فه ق كثيققرون ،وان كنققت تسققأل لمققن لققه النَققوذ والر اسققة ،ومققن بيققد ا نَققاِّ،
واليه الَباية ،فال وَود له اْلنتت نسأله تعالل أن يهيٍْ لإلمامية من يكون كذلكت
فإن قلتس هل كان النَوذ والر اسة وا نَاِّ والَباية مما يعتبر فْ المرَع الدينْ ؟تت
قلتس كال ،بل أَمع ا مامية للل أن ذلك ليس بشرطت
فققإن قلققتس إذا لق يكققن شققرطاً ،فمققا وَققه قصققر األنْققار لققن كثيققر مققن أهققل العلق وغيققره

للل ذلكتت حتل أصب ذلك لنده سير متبولة ؟تت

قلتس أما من كان صقحيحاً كقامالً ،فتَقل حصقول الوثقوِّ بقه ،والركقون إليقه ،وأمقا مقن

ل يك كذلك ،فذلك من الهوى ،ومتابعة النَست

فْهر أنا معاشقر ا ماميقة َّل نعتبقر فقْ المقلقد أن يكقون مشقهو اًرتت أيس للمقاً ْقاه اًر ،بقل

يص تقليد من ل يكن كذلك ،إذا كان َامعاً لش ار طهت

إذا لرفققت ذلققكتت فكققل مققن اَّلنققدفاع واَّلنصقراف نحققو مققن كققان ْققاه اًر مشققهو اًر ينقسق إلققل

صققحي وباطققل ،ومققع الشققك يتعققين حمققل المسققل للققل الوَققه الصققحي  ،فققال وَققه للتقققاذف

الشا ع فْ زماننا من المبراٍ وغيره فيما بينه ت
للَقهاٍ مسالك ممتلَةس
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فمقنه س مقن يكقون واسقعاً فقْ أصقل اَّلَتهقاد والعدالقة وطريقهمقا ،وفقْ كيَيقة أمقذ الحققوِّ

الماليققة وص قرفها ،والتققروي  ،والتوثيققِّ ،وفققْ ا رَققاع لغيققر فققْ القضققاٍ ،والَتققوى ،وفققْ
إقامة األمور الحسبيةت
ومنه س من يكون بمالفه فْ َميع ذلك كلهت
ومنه س من يكون متوسطاًت
وه ققذا المتع ققين امتب ققار للت ققدريس ،واَّلفت ققاٍ ،والقض ققاٍ ،ب ققل المرَعي ققة العام ققة ،والر اس ققة

المطلقةتت هذا كله لقلة المحاذير ،وكثر الَوا دتت بمالف األولين ،فإنهما بقين إفقراط وتَقريط،
وفققْ كق ٍقل منهمققا ملققل كبيققر يتولققد منهمققا مققا َّل يحصققل مققن كثققر المحققاذير ،وتضققييع الَوا ققد،

كما شاهدنا ذلك فْ زماننا م ار اًرت

فإن قلتس هل كان مسلك األولين موَباً للسقوط للمياً ودينياً ؟تت
قلتس كالتت بل المَروض التقسي فْ الَقهاٍ الَامعين للش ار ط المعتبرت
إذا لرفت هذاتت فيَب للل أهل المبر امتيار من وصَنا ولينا  ،وانما أشقرنا إلقل هقذا
اهتماماً للدين وأهلهت
ومققن هنققا يعل ق وَققوب امتيققار مققن كققان متوسققطاً فققْ القققو النْريققة َّل شققكاكا وَ ازمققا فققْ

المس ققا ل العلمي ققة ،لك ققن ش ققاع ف ققْ زمانن ققا ا هم ققال واَّلغتق قرارتت فت ققار ألتب ققر الش ققكاك لالمق قاً

كبي اًرتتوامرى التبر الَ از كذلك ،وهما فْ منتهل السقوطت

يعققرف األلل ق بشققهاد أهققل المبققر المسققتند إلققل الَحققص التققا المَيققد للقطققع ،وهققذا إنمققا

يتحقققِّ لققو كققان بزيققاد التققروي ،والمققذاكر المتكققرر فققْ المسققا ل الممتلَققة فققْ مققد طويلققة،
والَحص لن أمثاله وأقرانه كذلك ،فال لبر بالشهاد المَرد لن ذلكت
وهذا ،ولبعض أهل العصر طرِّ أمرىس

منهاس نتبع فتاوا المَرد لن الدليلت وفيه أن ذلك غيقر كاشقف َّلحتمقال أن يكقون نققالً،

أو من باب المصادفةت
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نعق ربمققا يسققتَاد مققن ذلققك ممالَققة المشققهور والشققذوذ ،ولكققن أيققن هققذا مققن اسققتَاد أللميققة

منهاتت

منهققاس النْققر فققْ كتابتققه العلميققةت وفيققه بعققد تسققلي إسققنادها إليققهَّ ،لبققد مققن الَحققص لققن
كتابة غيرت
ومنهاس حضور ذوي الَضل فْ درسه  ،وفيه ما َّل يمَلت
ومنهاس قدمه فْ التحصيل ،وهذا َّل ينَع ،ا
فرب قدي فْ التحصيل مَضولت
ومنهاس حضور فْ درس األساطين ،وفيه ما َّل يمَلت
إذا لرفت هذاتت ْهر لك لقزو اَّلحتيقاط فقْ هقذا اَّلمقر ،وبقذل كقل الَهقود ألَلقهتت نعق
للنَس وساوس تَر المرٍ إلل أهوا ه ،نسأله التوفيِّ للل كل حالت
* العدالة لند فقها نا حالة راسمة يعبر لنها بالملكة ،قا مة با نسان ،بالثة للل مالزمة

التقوى فْ ترك الكبا ر ،التْ منها ا صرار للل الصغارت
وهنا أمورس

األولس هققْ صققَة فققْ ا نسققان كالشققَالة ،والسققماٍ ،ونحوهمققاتت َّل يعتبققر فققْ تحقيقهققا
اتصققافه بهققا دا م قاًت الثققانْس فققْ طققرِّ إثباتهققا ،وهققْس البينققة ،والشققياع ،ونحوهمققاتت وَّل كققال

لليهققا ،إنمققا الكققال فققْ طريقهققا القققا بالكاشققف ذاتققه لنهققا ،وهققو حسققن الْققاهرتت بمعنققل أن

يكون بصَة مقبولة مرضية شرلاً ولرفاًت

فاألولس ترك المنافْ الشرلْ  ،والثانْس ترك المنافْ العرفْت
وهل يعتبر حصول الْن بتحقيقها ؟تت
قيلس نع ت
والحِّ مالفه،

طالِّ النصوص الدالة للل كَايتهت

الثالِس ألحِّ بعضه باَتناب الكبا رتت اَتنقاب منافيقات المقرو  ،وهقْس األمقور المنافيقة

لكمال ا نسان الموَبة لسقوطه لرفاً ،كاألكل فْ السوِّ ،ونحو ت
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أقولس إن التبر هذا فْ تحقيِّ معناها ،فالحِّ مالفه ،إذ ليس معصقية ،وان ألتبقر فقْ

طريقها ،فهو حِّ ،إذ َّل يتحقِّ حسن الْاهر بدونهت

نع لو أحرز تحققها من طريِّ آمر ،فال دليل للل التبار أصالً ،فيكون اَّللتماد للقل

ذاك الطريِّ بدونهت

ال اربققعس تميققل بعققض َهققال زماننققا أن العدالققة أمققر َّل يمكققن حصققوله ألحققد أص قالً ،وهققذا

الميال منشأ الملط بين العدالة األمالقية ،والعدالة الَقهية ،بل بعض القاصقرين تميقل فقْ
معناها مرتبة تقارب العصمة أو تساويها ،وهذا ميال فاسد بالضرورت
المامسس للعدالة مراتب ممتلَة ألالها فْ رسول ا

(ص)

إلقل أن تصقل إلقل مرتبقة لقو لق

تكن لكانت مارَة منها ،وهذا هو المتحقِّ فْ سا ر المَمنينت

السققادسس الح ققِّ وَ ققود الواس ققطة ب ققين الع ققادل ،والَاس ققِّ ،وه ققو المَتن ققب للكب ققا ر َّل ل ققن
ملكة ،فهذا ليس بعادل لعد الملكة ،وليس بَاسِّ لعد ارتكابه الكبا رت
السققابعس نققذكر وَهققا آمق اًر لتسققهيل معرفققة العدالققة وطريقهققا ،وهققوس إذا كققان ا نسققان معتققدَّلً

فْ أمالقه وحالتهتت متَقهاً ،أي تعل المسا ل ،التْ ابتلقل بهقا ،فهقذا لقادل ،بقل لقو كقان لقه

موف منقه تعقالل بنحقو يصقدِّ لليقه المقوف ،فكقذلك لمالزمتقه تحصقيلها ،كمقا هقو الْقاهر،

بققل يمكننققا القققول بتحقيقهققا ،فققيمن للق الت ازمققه بْققاهر الشققرع مققع احتمققال موافقتققه ،وان كققان

احتماَّل بعيداًت

ويققدل للققل هققذ التوسققعة شققد الحاَققة إليهققا فققْ مقوارد كالشققهاد  ،والقضققاٍ ،والَمالققة،
والط ق ققالِّ ،وهك ق ققذاتتت فل ق ققو لق ق ق تك ق ققن أمق ق ق اًر واس ق ققعاً لتعطل ق ققت الحق ق ققوِّ ،وس ق قققطت الَمال ق ققة،

ونحوهماتت مع بداهة زياد اَّلهتما شرلاً لذلك كلهت

الثامنس َّل ينافْ تحقيقها ارتكاب الصغا ر فْ الدفعة األوللت
وهل يتحقِّ ا صرار بالعز لليها ثانياً ؟تت
قيلس نع  ،والحِّ تحقِّ ا ص ارر فْ الدفعة الثانيةت
التاس ققعس العدال ققة بمعن ققل واح ققد ف ققْ ك ققل م ققا التب ققرت في ققه ،كم ققا ف ققْ الش ققهاد  ،وا تم ققا ،

والقضاٍ ،والَتوىت
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وهل يعتبر فْ الَتوى شقٍْ از قد ،وهقو أن َّل يكقون المَتقْ مققبالً للقل القدنيا ،از قداً للقل

المتعارف ؟تت

قيققلس نع ق تمسققكاً بروايققة اَّلحتَققاج ونحوهققاتت وهققذا َّل ينققافْ اتحققاد معناهققا ،غايققة األمققر

أدلل التبار أمر از دت

العاشرس َّل ريب فْ انتَا ها بمَرد ارتكاب الكبيرتت نع لو تاب ،وترك لادات من حقين

توبته مع بقاٍ ملكتهت

الحادي لشرس للكبا ر أقسا موَود فْ المطوَّلت فراَعت
الثق ققانْ لشق ققرس للعدالق ققة تعريق ققف سق ققهل التنق ققاول ،وهق ققو العق ققادل المسق ققتقي فق ققْ دينق ققه لرف ق قاً،

واَّلسققتقامة مققر تحققرز بققالقطع ،وأمققرى بحسققن الْققاهر ،الققذي َعققل طريققاً إليهققا ،كمققا َعققل

ْاهر ا سال دليالً لليهت

َّل ري ققب ف ققْ انحص ققار أس ققباب التَس ققيِّ ف ققْ ل ققدد ممص ققوص ،وَودي ققة كان ققت أ لدمي ققة،
وامتالف األمبار فْ لدها محمول للل بعض المحامقل المقذكور فقْ محالهقا ،كمقا َّل ريقب
فْ لد َواز ما ل يحرز تعمد الممالَة ،فلو احتمل السقهو أو العقذرَّ ،ل يَقوز لقه ذلقكتت

نع َّل يحك له بالتوثيِّ حين ذ ،إَّل مع إحراز حسن الْاهرت
فإن قلقتس التوثيقِّ إنمقا يتحققِّ مقع إحقراز الملكقة ،وأيقن العلق بهقا مقع كونهقا مقن الصقَات

النَسية ؟تت

قلتس نع تت ولكن الطريِّ حرازها هو حسن الْاهرت
فإن قلتس ما هو المراد منه ؟تت
قلققتس الم قراد منققه مققا يعققد التنققاٍ بالققدينت وبهققذا البيققانتت انكشققف لققك وَققود الواسققطة بققين
التَسيِّ والتوثيِّ ،وهو الغالب الشا ع بالنسبة إليهما ،بل التوثيِّ أشد ندر مقن التَسقيِّ بعقد

شيوع الرذا ل األمالقية والدينيةت

َّل ريققب فققْ أن التوبققة تزيققل الكبققا ر والصققغا ر ،ولكققن يلققز مققرور مققد لليققه تْهققر لليققه

توبققة ،ويبققين فيهققا صققالحه مققن دون تقققدير لهققا ،وان قققدرها بعققض العامققة ،ولكققن َّل دليققل
لليه ،فالمعتبر ْن صدقه فْ توبته ،وهو يمتلقف بحسقب امقتالف األشقماص والعقوارض،
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بل ربما يكَْ فْ صدقها مَرد حدوثها ،كما فْ بعض المعاصْ والقذنوب ،بقل يْهقر مقن

الشيخ اَّلكتَاٍ بقول الحاك تب أقبل شهادتكت
وفْ الحديِس ((َّل صغير مع ا صرار))ت

وهو تكريرها مرتين سواٍ كانت من َنس واحقد ،أ َّلتت مَقرد لقن التوبقة لقيبتهقا ،بقل

يكَْ فْ صدقها العز لليهقا بعقد الَقراغ منهقاتت نعق مقن فعلهقا ولق يمطقر ببالقه بعقدها توبقة،

فالْاهر لد صقدقه ،ولعقل األلمقال الصقالحة لقيبهقا ممقا يكَرهقا ،بقل قيقل بقورود األمبقار

بذلكت
قيققلس المققرو آداب نَسققانية تحمققل مرالاتهققا ا نسققان للققل الوقققوف لنققد محاسققن األمققالِّ،

وَميل العاداتت

أقولس َّل ريب فْ صدقها للل َميع ذلك ،فتكون معنل وسعيا ،ولكقن فقْ منافقا تركهقا
للعدالة مطلقاً إشقكال ،واألْهقر العقد  ،إَّل مقع امقتالل الوْيَقة الالزمقة شقرلا ،ويقدمل فقْ

ذلك ارتكاب المستهَن وَودا ولدماً أ َّلت

قلتس َّل ريب فْ أن من كان كريماً سهل لليه تسلي الحقوِّ الشرلية ،ومن كان شَالا

سهل لليه القيا بالَهاد ،واألمر بالمعروف ،والنهْ لن المنكرت

كما َّل ريب فْ سقوط لدالة من استولل لليه الَبن ،أو الحرص ،فحين ذ
كيققف يمكنققه القيققا بوْا َققه الشققرلية ؟!تت ولكققن ذلققك كلققه للققل نحققو الموَبققة الَز يققةتت

بداهة أننا وَدنا بميالً أدى الحِّ الشرلْ ،وَبانا تكلف الَهاد!!تت

وبالَملققة لققيس ملققِّ الرذا ققل للققة موَبققة لسقققوط العدالققة ،وانمققا هققوس مققن بققاب المقتضققل،
وربما كان البالِ الدينْ أشد تأثي ار منه لليقه ،فيكقون حين قذ لقادَّلً ،بقل مقن نْقر فقْ شقيوع
الرذا ققل األمالقيققة حصققل لققه الْققن بانتَا هققا ،ولكققن هققذا ممققا يَيققد سققعة معناهققا ،وأن الْققن

للل مالفها غير قادح فيها ،فضالً لن التبار الْن كما لن بعضه ت

فتحص ققلتت إن م ققن للق ق من ققه الت ازم ققه بال ققدين ْ ققاه اًر كَ ققل ف ققْ إحرازه ققا وتحقيقه ققاتَّل ين ققافْ

العدال ققة ت ققرك المن ققدوب ،وفع ققل المك ققرو  ،اَّل إذا ُلق ق اد الش ققمص متهاون ققا بال ققدين ،وق ققد ص ققرح
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الشق ققهيد األول بقققذلك ،وققققالس ل ق ق ينقق ققل مق ققالف فق ققْ ذلقققك ،بق ققل قق ققال المح ققدِ السق ققبزواري بق ق ق
((استَادته من بعض األمبار))ت

ولكققنتت الحققِّ اَّلسققتغناٍ لققن ذلققك كلققه بعققد صققدِّ التهققاون بالققدين ،الققذي كققان محرم قاً

بالضرورت

هذاتت وتحريمه وان كان مقصوداً للل ترك المندوب ،ولكن الْاهر إلحاِّ فعل المكقرو

به ،بل ْاهره توقف صدِّ التهاون بالدين ،الذي كان محرماً بالضرور ت

هذاتت وتحريره وان كان مقصو اًر للل ترك المندوب ،ولكن الْقاهر إلحقاِّ فعقل المكقرو

به ،بل ْاهره توقف صقدِّ التهقاون للقل المطلقِّ مقن أوصقافه ،ولكقن الحقِّ صقدقه للقل

ما هو أوسعت

* ((الققذي لليققه ضققرور مققذهبنا معاشققر ا ماميققة ،والققذي تقواترت بققه نصوصققنا ،بققل هققو
المطققابِّ لمقتضققل األصققل اشققتراط العدالققة فققْ المَتققل ،فوسوسققة بعضققه فققْ ذلققك سققاقطة َّل

يلتَققت إليهققا ،فققال لبققر بَتققوى مققن لق يكققن لققادَّلً ،وان للق صققدقه فققْ بيققان فتقوا  ،بققل زاد
بعضه شرطاً آمر ،وهو أن َّل يكون مقبالً للل الدنيا از داً للل المتعارف))ت

قلققتس يمكققن اَّلحتَققاج لققه بروايققة ،بققل لليققه ارتكققاز فطققر ا ماميققة ،وان أمكققن المناقشققة

فيهققا ،ولكققن اَّللتبققار ممققا يمكققن أن يسققالد ا رتكققاز المققذكور ،وذلققك لمالزمققة الَتققوى غالبققا

لمو البلوى ،وشد ا بتالٍ بالمَتْ نَوساً ،وأمواَّلً ،وألراضاًتت مما يَقب ألَقل ذلقك مزيقد

ا هتما ت

إذا غلققب الصققالح للققل الَسققاد ،ولق يكققن المقلققد مشققهو ار متنَققذاً كَققل فيققه أقققل مرتبققة مققن

تقوا  ،بل يكَْ فْ توثيقه ما يصدِّ لليه مسما  ،وذلك طالِّ ما دل للل التبقار فتقوا ،
وان ل يكن بأللل مرتبة من التقوى ،بل َّل يلز فْ إحرازها تحصيل الوثوِّ بألال ت

وهذا بمالف زمانناتت لو كان المقلد مشهو اًر متنَذاً ،فإن األحقوط أن يكقون بالمرتبقة العليقا

ورلاً وتقوى ،بل واح ار اًز ووثوقاًت

فإن قلتس كيف هذا وا طالِّ يدفعه ؟تت

82

قلتس مع العل بانكشاف المطأ فْ أمر كان ا طالِّ مقطولاً بعدمقه ،فأصقالة ا شقتغال

قاضية باَّلحتياط ،بل لو ل يحصقل العلق بقذلك ،فكقذلك يَقب اَّلحتيقاط لبنقاٍ العققالٍ للقل

اَّلحتي ققاط ف ققْ أمثال ققه مم ققا في ققه المط ققر ،وهن ققا وان أمك ققن دل ققوى ا ط ققالِّ إَّل أن ه ققذا البن ققاٍ

العقال ْ يكون مقيداً بهت

نعق لققو قطققع بعققد انكشققاف المطققأ كققان لققدلوى ا طققالِّ مَققال ،ولكققن مققن أيققن يحصققل
القطع بذلك ؟!تت
وال ققذي دل ققانْ إل ققل ه ققذا التحري ققر ه ققو اب ققتالٍ الزم ققان ب ققأنواع الَس ققاد ،وش ققيوع اَّلمتح ققان

واَّلفتتانت

هذاتت وقد نقلنا لن بعضه لزو المعرفة العرفية فْ المقلد ،وأقمنا الدليل لليهات
وبهذا ْهر لك أنهس َّل بد أن يكون المرَع مَرداً لن كل نقص مَد إلل ا ضرار بالدين

والمسلمينت

َّل ريب فْ امتالف النَوس امتالفاً لْيماً ،من حيِ كل من الطالقة والمعصقية ،فتقرى

شمصقاً مققبالً للقل طالقة مقدب اًر لقن أمقرى ،وآمقر للقل مالفقه ،وتقرى شمصقاً مققبالً للقل
معصققية مققدب اًر لققن أمققرى ،وآمققر للققل مالفققه ،فققال إشققكال فققْ امققتالفه مققن حيققِ إقبققاله

وادباره للل طالته ومعاصيه من َهات َّل يأتْ لليها ا حصاٍت

فالواَققب فققْ مقققا امتبققار العققدل والمتققدين هققو امتحانققه مققن َميققع َهاتققه المحتملققة فققْ

حقققهتت مققن حيققِ كونققه ذك ق اًر ،وأنثققلتت أو لالم قاً ،وَققاهالًتت أو شققيماً ،وشققاباًتت أو لققاَ اًز،
وقاد اًرتت أو غنياً ،وفقي اًرتت وهكذاتتت مما تمتلف به الحالت

إذا لرفققت هققذاتت فققالمه تمييققز العلمققاٍ اَّلتقيققاٍ مققن غيققره  ،وَّل ريققب فققْ اَتنققابه َملققة

من المحرمات الساقطة لند العقالٍ ،والمتشرلة ،كما َّل ريب فْ مواْبته للقل َملقة مقن
الواَبات ،بل َملة من السنن ،فال وَه َّلمتباره بنحو ذلك ،بقل الواَقب إيققاع اَّلمتبقار

للل غير أَقود أقسقامه النْقر فقْ أط ارفقه ،بقل فقْ سقيرته مقع غيقر ممقن لق يكقن لقه إضقافة

إليه أصالً ،بل ربما كان للل الضد من رأيهت

وبالَملققة امتبققار تق قواه مققن المواقققف الدقيقققة ،التققْ لققيس للعققامْ إحاطققة بهققا واَّللتَققات

إليهققا ،بداهققة قصققر نْققر للققل واضققحات الققدين كنبققذ الممققر ،وفعققل الصققال  ،ونحوهمققاتت
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والعال أَل شأناً من أن يصدر منه نحو ذلك من ملل ومنافْ ،فالواَب النْر فْ أمر من

قاٍ َّل يمكققن مققن سققا ر أهققل
َهققات أمققرى ،كمققا مققر ا يمققاٍ إليققه ،بققل هنققاك مققا هققو أشققد مَق ً
العلق معرفتققه ،فققال بققد مققن مراَعققة األكققابر مققن أهققل التَربققة ،وللمققاٍ األمققالِّ ممققن يعققرف
دقا ِّ الدين ،ونكاته ،وأسرارت

فإن قلتس ما الموَب لذلك ؟تت
قلتس أوَّلًس المستَاد من معتبر ابن أبْ يعَور ونحوها ذلكت
وثانيقاًس الوَققدان أكبققر موَققب بعققد مققا لرفنققا مققنه مققن زيققاد الققذكاٍ ،والحققز  ،ونحوهمققاتت

مما يلتبس به األمر ،فال بد من التبار أمر دقيِّ فْ الممتبر ،والشاهدت

وثالثاًس من الواض إطباِّ العقالٍ للل امتبقار مقن يققو بمقاصقده  ،فربمقا بلق غرضقه

مرتبققة ذات أهميققة ،يبققذلون ألَلهققا مزيققد اهتمققامه  ،كاَّل تمققان للققل الثققرو  ،فققال يتسققارلون
إلل تأمينها لند كل أحقد ،بمقالف غيرهقا ممقا َّل يكقون كقذلك ،وكالمحافْقة للقل أل ارضقه

وا حتيققاط لهققا ،فققال يتسققامحون فققْ أمرهققا ،كمققا فققْ غيرهققا ،بققل نْققره إلققل الققذوات نَسققه،

فر ا
ب شمص يهت كل ا هتمقا لمعرفتقه ،وا حاطقة بَهاتقه ،بمقالف شقمص آمقر لق
كذلك ُ
يكن كذلكت
فتلمص من بياننا وَه ا هتما فْ توثيقه ق مد ْله قت

أما تَسيقه فال ريب فْ مسقارلة الَهقال إليقه ،بقال موَقب أصقالً ،إَّل َهلهق بالمحامقل

الصققحيحة ،وَّل سققيما المَيققة ،وهققذ المسققارلة مققنه يعرفهققا كققل واحققد لوضققوح فسققادها ،فققال
توَب انمدالاً أصالً ،وهذا بمالف المسارلة إلل التوثيِّ فإنها توَبهت

وبالَملةتت انهمقا وان كانقا كقل منهمقا تسقرلاً فقْ غيقر محلقه َّلسقتناد كقل منهمقا إلقل مقا َّل

يوَققب ،إَّل أن الغالققب شققيوع ا نمققداع بققالتوثيِّ ،بمققالف التَسققيِّ ،فإنققه غالب قاً َّل يوَبققه،
ومن هنا أكثرنا الكال للل األول ،بمالف الثانْت

العققال مققر يصققدر البيققان منققه فقققط ،كا فتققاٍ ،وأمققرى يصققدر منققه أكثققر مققن ذلققك ،وهققو

حمل الناس للل الطالة ،وردله لن المعصيةت
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وهذان مرضقيان بالضقرور  ،وان كقان ثانيهمقا أفضقل مقع كونقه مَضقوَّلً ،وهقذا أحقد وَقو

الترَ لتورعت

فالواَب األمذ منهما وا قتداٍ بهمقا ،نعق التقأثير التقا يكقون لثانيهمقا ،وَّل سقيما لقو كقان
بتقوا ولمله وقوله وسيرته ،ولكن َّل وَه لغاٍ األول منهما ،وهذا من فتن العصرت
* َّل يسققوغ للمكلققف تقليققد الميققت ابتققداٍ مطلق قاً مققع وَققود المرَققع الحققْ الَققامع لش ق ار ط

ا فتاٍ !!تت

أَققلتت يَققب تقليققد الميققت ابتققداٍ فققْ صققور لققد الققتمكن مققن تقليققد مرَققع حققْ ،أمققا لَقققد ،
أو بعد  ،أو منع من التصدي لإلفتاٍ ،أو زالت بعض الش ار ط المعتبر فيه ،كالعدالةت
إذا تعذر ،أو تعسر معرفة المَتهد الَامع لشق ار ط الَتقوىتت تميقر العقامْ بقين اَّلَتهقاد،

وا حتيققاط ،فققإن تعققذر ،أو تعسققر أحققدهما ،تعققين اْلمققر ،فققإن تعققذر ،أو تعسققر كالهمققا،
وَقب لليققه تقليققد األمقوات كالَاضققلين ،والشقهيدين ،واضققطرابه مققن ذوي ا لتققدال وا تقققان

وا صابة وا حتياطت

فإن قلتس العقل يحك حين ذ با حتياط ،فيَب لليه أمذ أحوط أقواله ؟تت
قلتس نع إن ل يكن متعس اًر ،ولكن معرفة أقواله الموافقة لإلحتياط متضاربة متعارضقة،

بل متَرقة فْ أبواب الَقه َّل يسع العامْ استمراَهات

؟تت

فإن قلتس هذا قول با حتياط ،لكن مع حصر بين هََّلٍ ،فل َّل يَب ا حتياط المطلِّ

قلتس أوَّلًس إنا قلنا بذلك بعد فرض تعذر ا حتياط المطلِّ ،أو تعسر ت
وثانياًس بعد ا لتراف بسقوط األحوط من أقواله  ،فسقوط ا حتياط المطلِّ أوض ت
وثالثق قاًس كم ققا قلن ققا بَق قواز ا كتَ ققاٍ ب ققأحوط أقق قوال األحي ققاٍ ف ققْ زم ققن الَح ققص ،ولق ق نوَ ققب

ا حتيققاط المطل ققِّ هنققاك ،فك ققذا هنققا ،فتأم ققل هققذا حكق ق التقليققدت أم ققا الوَّليققةتت ف ققال ريققب ف ققْ
سقوطها حين ذ ،كما َّل ريب فْ قيا الثقة مقامقه ،بقل لقو تعسقر ققا مقامقه سقا ر المقَمنين،

بل لو تعسر قا مقامه غيره ممن يوثِّ بهت
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أمققا القضققاٍ فققالحِّ سقققوطه حين ققذ مققن أصققله ،ويقققو مقامققه الصققل  ،واألمققر بققالمعروف،

والنهْ لن المنكر ،ونحوهماتت نع لو تيسر للمَتهد بعد ذلك أمكن تَديقد القدلوى واقامتهقا
لند ت
كتبنا لك هذا فْ الَملة لشد المحنة فْ هذا العصرت
يَب للل العامْ مع انحصار معرفة أحكامه بالمَتهد السَال لنه من أهقل المبقر ممقن

كان لدَّلً وثقة ،كما يَب لليه إَابته إلل سَال مقع إحقرازه مقن كقان أهقالً ألمقذ الَتقوى

منهت

نع تت لو ل يكن ذلك محر اًز لديه  ،فالواَب لليه حين ذ مراَعة كتقب الَتقوى ممقن كقان،

كالَاضلين ،والشهيدين ،وأضرابه ممن وصَنا با لتدال ،وا تقان ،ونحوهماتت وقد أشرنا
إلل ذلك فْ لد مواضع من كتابنات
لو تردد المَتهد بين الميت ،وبين الَاسقِّ المحقرز صقدقه فقْ بيقان آ ار قه ،فقالحِّ تعيقين

الميت ،واسقاط الَاسِّ والغاَ  ،بداهة ابتناٍ ضرور مذهبنا معاشر ا مامية للل ذلك ،بل
لققو التبققر قولققه حين ققذ ،التبققر قققول الكققافر ،والممققالف مققع قضققاٍ الضققرور المذهبيققة بإلغققاٍ

قولهما مطلقاًت
وبالَملققة الضققرور قا مققة للققل ذلققك ،فققال يسققمع التشققكيك مققن بعققض الناقصققين ،الققذين َّل

يعرفون حقيقة الدينت

َّل ريقب فقْ كقون كقل مققن اَّلَتهقاد ،والتقليقد ،واَّلحتيقاط طريققاً مَزيقاً فقْ مققا اَّلمتثققال

وتَري الذمة ،كما َّل ريب فْ تعين الواحد مع تعذر اْلمرين ،بل َّل ريقب فقْ سققوطها مقع

تعذرها أَمعت

لك ققن الك ققال ف ققْ الطري ققِّ المَ ققزي حين ققذ ،فه ققل ه ققو الْ ققن ،ق ققول المش ققهور ،أو أوث ققِّ
األموات ؟تت
والممت ققار هقققوس األم ققذ بأحقققد أق ق قوال األمق قوات كالَاضق ققلين ،والش ققهيدين ،وأض ق قرابه ممقققن

وصققَنا باَّللت ققدال ،واَّلتق ققان ،ونحوهمققاتت وذل ققك لحص ققول الْ ققن والوثققوِّ ف ققْ ب ققابه  ،ب ققل
الشقهر وَقودا ،واحق ار اًز كقذلك مقن هنقا تثبقت أققواله ت نعق لقو تعقذر معرفتهقا أو تعسقر تعقين
المشهور ،واَّل فاألقرب إلل إحراز الواقع من الْنون ،وفيها يدمل الوثوِّت
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فإن قلتس ل َّل يَب أحوط أقواله ؟تت
قلتس تتبع أقواله كالمتعذر ،وقد ذكرنا ذلك فْ كتابنات
فإن قلتس فهل كان األمر هنا ،كما فْ تعيين أحوط أقوال األحياٍ ؟تت
قلتس الَرِّ بينهما هو النْر فْ األموات دون األحياٍت
قاٍ مقثالًس أن يقلقد مرَعقاً معينقاً قسقما مقن حياتقه ،ثق يسقتمر
* يسوغ تقليد المرَع الميت بق ً
للقل تقليقد بعقد مماتققه فقْ كقل المسقا لتت سقواٍ لمقل بهقا أ لق يعمققل ،بقل إذا تنَقز وَققوب

تقليد المَتهد الميت الَامع لش ار ط الَتوى حال حياتقه َقاز البققاٍ ،وان لق يسقبِّ منقه تقليقد
حال الحيا  ،بل يَب البقاٍ للل تقليد إذا كان ألل من َميع المراَع اَّلحياٍ بالَعلت

وتَدر ا شار أن مسألة البقاٍ للل تقليد الميت مشروطة بالرَوع فيها إلل المرَع الحقْ

األلل  ،فلو بقْ بدون ذلك كان كمن يعمل من غير تقليدت

* األقوى صحة تقليد الصبْ المميز إذا قلد قبل بلوغه ،وللل هذا الضوٍ فلو قلد مرَعاً

ث ماتَ ،از له البقاٍ لليهت

التقليققد قققد يقتققرن بمققا هققو مققارج لققن حقيقتققه ،وهققو المحبققة المَكققد للمقلققد ،المعبققر لنهققا
با راد  ،فقإن كانقت ناشق ة لقن أمالققه الَاضقلة الممتقاز  ،أو لقن بعقض كراماتقه الثابتقة لقه،

فهققذ ا راد مشققرولة ،وكققان المَمنققون لليهققا فققْ العصققور السققالَة لَاللققة قققدر م قراَعه ،
وزيققاد فضققا له  ،بققل رتب قوا اْلثققار العْيمققة لليهققا ،وان كانققت ناش ق ة لققن األه قواٍ النَسققية،
والققدوالْ واألغقراض الَاسققد  ،فهققذ غيققر مشققرولة ،وهققذ هققْ الشققا عة فققْ لصقرنا ،ومققن
هناس َّل ترى المريقدين مسقتقيمين لليهقا فقْ حيقا مقراَعه  ،فكيقف بعقد ممقاته ؟تت وققد سق ل

بعض المبراٍ المعاصرين لمن له أهلية التقليد ؟ فقالس قلد من تحبه ،قال ذلك إنكا اًرت
فالواَب لليك هوس أن تنْر إلل موقَك فيها هل كان صحيحاً أ َّل ؟ت
ذكرن ققا ل ققك ذل ققك اهتمام ققا ومحافْ ققة لل ققل العلم ققاٍ م ققن األتب ققاع ،ف ققال وَ ققه لالغتققرار بهق ق ،

واَّللتمققاد للققيه  ،قياس قاً للققل األزمنققة السققابقة ،بققل وتصققحيحاً له ق

ق مققد ْله ق

ق مققن لققد

التماده لليه  ،وانسحابه لن َملة أشياٍت

هذاتت وقد يتولد من ا راد القضاٍ للل بعض العلماٍ ،كما ذكرنا ذلك فْ كتابنات
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* إذا تبققدل رأي المَتهققد ،أو أمطققأ فققْ بيققان فتقوا  ،وَققب لليققه البيققان ،ووَهققه ْققاهر،

ا إذا كان موافقاً لالحتياط ،أو مستلزماً لمحذور لقلْ ،أو شرلْ كالضرر والحرجت
ومن هناتت قيلس لبعضه يَب لليك البيان بعد انكشاف مطَك فْ فتواكت
فقالس َّل يَب ذلك للْ إذ أ ار مستلزماً هتكْ ،والتشنيع للْت

قلتس هذا موقف دقيِّ ،فالالز محاذر النَس والهوى ،وان كان هقذا العقال محمقوَّلً للقل

الصحةت

* إذا انحصققر الَ ققامع لش ق ار ط الَت ققوى فققْ ش ققمص تعققين للي ققه إْهققار نَس ققه ،وال ققدلوى

إليها ،لكن ذلك مشروط بالتأثير إحتماَّل ،أو إح ار اًزت

هققذاتت ولكققن الغالققب هققو القطققع بسقققوط تققأثير ،واتهامققه ،وقذفققه ،والتعققرض بققه ،ونققدر

اَّلمتيققاز مققع تقققارب للمققاٍ العصققر ،وتعسققر ا رشققاد إلققل نَسققه بالقصققور ونحققو  ،بققل لققه

معارضققة مم ققن يمالَ ققه م ققن المرش ققدين ،ب ققل ل ققه ق ققذفه بالقص ققور ،أو التقص ققير توصق قالً إل ققل
غايته ،ولكن ذلك مشروط بالقدر وا مكان ونحوهمات

واذا تعدد الَامع تمير كل مَتهد بين ا ْهار والدلو  ،وبين اَّلنصراف لنهمقا ،ولكقن

األحوط اَّلَتناب ف ار ار لن المحاذير السالَةت

إذا لرفققت ذلققكتت فقققد بققان وَققه دلققو َملققة مققن العلمققاٍ ألنَسققه قققديماً وحققديثاً ،فققال وَققه

لإليراد لليه كما شاع فْ زماننات

* قال بعضه ليس للعامْ اَّلستَتاٍ كتابقة لقن المسقا ل المتعلققة بالقضقاٍ ،بقل وَّل وَقه

للَق قواب لنه ققا ،وذل ققك َّلرتب ققاط ك ققل مس ققألة ،ك ققذلك بالحض ققور لن ققد الح ققاك الش ققرلْ ،ب ققل
ولتوقَه ققا لل ققل تعي ققين الوْيَ ققة ف ققْ ح ققِّ المتماص ققمين ،ب ققل ك ققل م ققا يتوق ققف لل ققل تطبيق ققه
وتشميصه ،كذلك سواٍ تعلِّ بالقضاٍ ،أ بغير  ،بل وهناك شقٍْ مغَقول لنقه ،وهقوس أن

كل لامْ مماص لمصمه يوَه السَال مطابقاً لنْر وهوا ت

* الموضولات المارَية ذات آثار شقرلية أو لقالنيقة ،وهقْ مقر تكقون ْقاهر ،وأمقرى
مَية ،فالواَب هو بذل تما الَهود فْ التمييز بينهمات
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هذاتت ولبعضقه حسقن فطقر لمعرفتهقا ،وزيقاد حقز  ،بمقالف آمقرين ،ومقن هنقاتت ْهقر

وَقه اَّلهتمققا فققْ لققزو معرفققة الصققغيرات وتشميصقها ،لتطبيققِّ الكبريققات لليققه ،ومققن نْققر
فْ األمور الشرلية والعقالنية وَدها كذلكت
وللققل كققل حققال فالواَققب للققل ا نسققان متابعققة تشميصققه ،وَّل يَققوز لققه اَّللتمققاد للققل

غير  ،إَّل مع شكه ،فله األمذ بوْيَة الشكاك من األصل ،وا مارت

فمن لَيب الزمقان وققوع المضقايقة فقْ كقل منهمقا ،فتقار يلقز بإلغقاٍ تشميصقه مقع لقزو
تعيينه ،وأمرى يلز بمتابعة غير مع سقوط قولهت
إذا تمهد هذا فالموضوع المارَْ تار يَب الَحقص لنقه والتنبيقه لليقه ،وأمقرى بمالفقه،

وهذا تابع لدَّللة الدليل الممتلَةت

َّل ريب فْ وَوب ا ْهار والبيان ،فضالً لن حرمة ا مَقاٍ والكتمقان لكقل حكق دينقْ

التقادي ،أو فرلْ ،والدَّللة للل هذا كثير ،أَودهاس

ما اتَِّ لليه المسلمون ،وذكرو فْ كتبه  ،وهوس أن ذلك أحد موَبات البعثة النبويةت
وهنا أمورس
األولس َّل يمتص هذا بالَقهاٍ ،والعلماٍ ،بل يع كل لال بالحك  ،وان كقان مقن سقا ر

المسلمينت

الثانْس الحِّ إندراج األحكا األمالقية فْ ذلك ،بداهة أنه

(ص)

دلا إليها ،كما دلقا إلقل

غيرهات
الثالِس َّل ريب فْ اشتراط هذا بالقدر والتمكن ،كما فْ غيرت
الرابعس َّل شبهة فْ اشتراط هذا بحصول التأثير إمكانا وتَوي اًز ،كما فْ غير ت
المامسس قد ذكرنا األلذار الموَبة لعد وَوب هذا الحك  ،ومنهاس موف الضرر لليقه،

أو للققل سققا ر المققَمنين ،فققال وَققه لمضققايقة ذوي األلققذار ،وانققا وان أكثرنققا مققن ذكرهققا تققار

تصحيحاً ألهل الدين ،وأمرى تحذي اًر له  ،ولكنقا ققد ذكرنقا ذلقك فقْ لقد مواضقع ،فقال وَقه

لإللاد ت
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السادسس ُر ا
ب موضوع مارَْ يلحقه هذا الحك  ،كما تعرضنا لهت
السققابعس َّل ريققب فققْ وَققوب الققتعل والتَقققه لدَّللققة األدلققة السققمعية لليققه ،بققل َّل ريققب فققْ

دَّللتها للل إيَقاب التعلقي  ،بقل َّل ريقب فقْ اسقتَاد وَقوب التَققه والتعلقي مقن نَقس إيَقاب
األمتثال لقالً ،فال حاَة لتدلة السمعيةت
* يَ ققب لل ققل المكل ققف تعلق ق األحك ققا الش ققرلية لقق قالً ،بداه ققة أن ققه ل ققيس إَّل كالعبي ققد يلزم ققه

ا نققدفاع نحققو القيققا بوْيَتققه ،ولققيس َهلققه لققذ اًر لققه فققْ تركهققا ،بققل يَققب لليققه أن يعرفهققا
ليقو بها ،بقل لقو لق يَقب لليقه ذلقك لق يَقب لليقه النْقر فقْ معَقز مقدلْ النبقو المقَدي

إلل إفحامه ،والغاٍ تصديقه ،وهو بطل بالضرورت
وهنا أمورس

األولس الصققبْ المميققز يَققب لليققه الققتعل المققَدي تركققه إلققل ا مققالٍ بوْيَتققه فققْ وقتهققا،
كما يَقب لليقه النْقر لقو كقان تركقه منافيقاً لتصقديقه فقْ وقتقه ،وَّل دليقل للقل التبقار البلقوغ
هنا بعد استقالل حك العقل بذلكت

الثانْس وَوب التعل طريقْ فال لقاب للل تركه ،إَّل للل ممالَة الواقعت
الثالققِس يكَققْ وَوبققه كونققه ممققا يعق بققه البلققوى مطلققاً ،بققل للق بتوَققه التكليققف إليققه قبققل

وقته وَوب لليه ،وان ل يكن كذلكت

نع لو ل يكن ،كذلك فال يَب لتصلت
* اَّلحتياط حراز امتثال الحك الشرلْ الَرلْ للل أقسا س
األولس ما يكون ممالً بالنْا  ،وَّل ريب فْ سقوطهت
الثانْس ما يكون موَباً للعسر والحرج ،وَّل شبهة فْ لد وَوبهت
الثالققِس مققا لق يكققن كققذلك ،وَّل إشققكال فققْ حسققنه ،إَّل فققْ مقوارد تعققرض لهققا الَقهققاٍ فققْ

كتبه  ،كما لو استلز التكرار فْ العباد الموَب لَقوت نيقة القربقة للقل رأي بعضقه  ،وهنقا
يتعين التقليد ،فلو تعذر أو تعسر ل يكن للمنع لنه سبيل ،نع يَقب هنقا أمقذ أحقوط أققوال
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للماٍ العصر مع إمكانقه ،واَّل وَقب األمقذ بقأقوال الَاضقلين ،والشقهيدين ،واضقرابه  ،وَّل
يتعين أمذ أحوط أقواله للزو العسرتت كتبنا هذا اهتماما لتمر واحتياطات

اَّلحتيققاط المَققرد لققن الَتققوى يَققب العمققل بققه ،إَّل مققع إمكققان الرَققوع إلققل غيققر األلل ق
فاأللل  ،وأما اَّلحتياط المقرون بالَتوى فال يَب العمل بهت
* لمققل الَاهققل باطققل ،إَّل مققع تحقيققِّ قصققد القربققة ،فإنققه صققحي  ،وان كققان مقص ق اًر

بشرط المطابقة للواقعت

* الحك ق إنش ققاٍ وايَ ققاد فهق قو م ققن قسق ق ا يقققاع ،وه ققوس لب ققار ل ققن الَص ققل ،والقط ققع ب ققين
المتماصمين ،وأما هو فقيا الميزان الشرلْ للل اَّلمقر ،وققول الحقاك ثبقت هقذا لنقدي لق

يكن حكما ،فلو كان حكمقاً لمقا كقان لحقاك آمقر النْقر فقْ القدلوى والحكق  ،وَّل إشقكال فقْ

أن له ذلكت

الَتوى إمبار لن أحكا ا تعقالل ،وأمقا الحكق فهقو إنشقاٍ ولقيس إمبقا اًر ،فقالَرِّ بينهمقا

فْ غاية الوضوحت

الَتقوى إمبققار لقن أحكامققه تعقالل مسققتند إلقل النْققر والروايقة نقققل محقض ،ولق يكقن نْققر
أصالً ،نع لو كان هناك قرينة للل اَّلتحاد ،فهو كمقا ينققل لقن الصقدوِّ ق رحمقه ا ق فقْ
بعض كتبه ،وربما قيل ذلك فْ غير  ،بل قيل المتعارف بقين القروا ذلقك قبقل شقيوع التقأليف

والتصنيفت

((الشققهاد  ،الروايققة وان اتحققدا فققْ لققزو العمققل ،ولكققن يَترقققان بققأن الروايققة متعلقهققا كققان

أم اًر لاماً لكل مكلف إلل يو القيامة بمالف الشهاد  ،فإن متعلقها كان ماصاً بَردت
وفرِّ آمر هو أن الشهاد متعلقها الموضولات ،والرواية متعلقها األحكا الكليةت

* مققن المتسققال فقهي قاً لققدى للمققاٍ األماميققة ثبققوت مسققألة الوَّليققة العامققة للحققاك الشققرلْ

الَامع لش ار ط الَتوى ،وقد صرح بعض فقها نقا نهقوض ا َمقاع للقل ذلقك كالشقيخ الكركقْ

(قد ) ،والشيخ النراقْ (قد )ت
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صرح الشيخ الكركْ بهذا الصقددس ((اتَقِّ أصقحابنا للقل أن الَقيقه العقادل الَقامع لشق ار ط

الَتوى المعبقر لنقه بالمَتهقد فقْ األحكقا الشقرلية نا قب مقن قبقل أ مقة الهقدى للقيه السقال س
ف ققْ ح ققال الغيب ققة ف ققْ َمي ققع م ققا للنياب ققة في ققه م ققدمل ،وربم ققا اس ققتثنل بع ققض األص ققحاب القت ققل
والحدودت

وصرح الشيخ النراقْ بهذا الصقددس ((فالقدليل لليقه بعقض ْقاهر اَّلَمقاع ،حيقِ نقص بقه
كثير من األصحاب بحيِ يْهر منه كونه من المسلماتت
األمراٍ فْ زمان أميقر المقَمنين والملَقاٍ القذين تققدموا لليقه ،والملقوك القذين تقأمروا مقن

كافة المسلمين أيا سلطانه وحكومته قسمانس وَّل تت وقضا ت
أم ققا الق قوَّل فهق ق المنص ققوبون م ققن ق ققبله

قام ققة الح ققدود والتعزيق قرات ،ونْق ق ال ققبالد ،وط ققرد

األلداٍ ،ورد الْال لن ْلمه ،ونصر المْلو لدفع ْالمته ،واَّللت از برد الحقوِّ ألهلهقا

وحَْها ،وحَْ أموال القاصرينتت وهكذات

وأمققا القضققا فه ق المنصققوبون لقطققع المصققومات بققين النققاس ،ومققا يتعل قِّ بهققا ،هققذا وقققد

يتَِّ ناد اًر أن يتولل شمص واحد كال من الوَّلية والقضاٍتت

هذاتت وَّل ريب لند األمامية فْ اشتراط القضا بش ار ط الَتوىت
وهل الوَّلية كذلك ؟تت
الحِّ ذلكتت ألن منصبها ألْ من منصقب القضقاٍ ،بقل َّل مقايسقة بينهمقا ،بقل يسقتَاد

من سيرته إيكال أمر القضا نصباً ولزَّلً إلل القوَّل  ،بقل إن مقا يَهق مقن ذلقك هقو أن نسقبة

الوالْ إلل الملك ،كنسبة الملك الصغير إلل الملك الكبيرت

وللل هذا فمن الواض إيكال أمر القضا إلل القوَّل  ،ولهقذا تعلق أنهق فقْ طقول القوَّل َّل

فْ لرضه ت

هذاتت والمتحصل لنا هو أنهس ليس ألحد اَّلستقالل بالوَّلية والقضاٍ بدون نصب السلطان

واذنهت

هذاتت مع بسط يد  ،ونَوذ كلمتهت
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هذا وما لليه المسلمون كافة فْ سيرته  ،ولليه إطباِّ كلمته ت
هذا وَّل ريب فْ أنه

(ع)

قد نصبوا العلماٍ قضا فْ حقال غيبقته  ،فقال إشقكال فقْ إذنهق

له  ،إنما ا شكال فيما يعود إلل الوَّل ت
فهل األمر كذلك ؟ت
َّلريب فْ وَّلية النبْ

(ص)

ولها معنيانس

األولس أن له التصرف المطلِّ فْ النَوس ،واألموالتت
وهل يستَاد تشريع التصرف من أدلتها ،أ َّل يستَاد منها ؟تت إَّل أنه

(ص)

مشرولاً وفيه وَهانس

أولل فيما كان

أْهرها األولتت أمذاً با طالِّ ،وان كان َّل ثمر فْ تحقيِّ ذلك بعد ما للمنا لصقمته،

ووَوب طالته ،ونحوهماتت بل َّل ريب فْ سقوط الثمر من أصلها فْ زمن غيبته (ع)ت

وكيققف كققان فهققذ الوَّليققة لنققد ا ماميققة تكققون ألوصققيا ه المعصققومين مققن بعققد  ،ولققيس

للَقهاٍ فيها نصيب!!تت

الثانْس توقف َملة من األلمال للل إذنه

(ص)

كما هْ مذكور فْ محلهات

وهذ الوَّلية ثابتة ألوصيا ه المعصقومين مقن بعقد  ،بقل ثابتقة للقوَّل والقضقا  ،بقل َّل ريقب
فْ ثبوتها للَقهاٍ فْ حال غيبته

(ع)

مع كونه قضا ت

وهل هْ ثابتة له فيما يعود أمر للوَّل ؟ت
ققوَّلنس منشققأهما دلققوى إطققالِّ مققا دل للققل الرَققوع إلققل العلمققاٍ ونحققو  ،هققذاتت والحققِّ أن

لكققل منهمققا وَهققا وَيهقاً ،ولققيس منققع ا طققالِّ أْهققر مققن ثبوتققه ،بققل يمكققن اسققتَاد مققا يققدل
لليه من وَه آمرت

وبيانهس إن ما يتوقف للل إذنه

(ع)

َّل يسقط بغيبته لكونقه مطلوبقاً للقل كقل حقالتت فقال بقد

من اسقتمالف مقن يققو مقامقه فقْ إيَقاد  ،فقإن كقان المنصقوب مقن قبلقه هقوس كقل مقن يققدر
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لليه ،فهذا ينافْ ما دل للقل التبقار إذنقه ،وان كقان المنصقوب مقن قبلقه هق غيقر الَقهقاٍ،
فهو مقطوع البطالن ،فتعين أن يكونوا ه المنصوبينت
هذاتت فيما إذا لل توقيَه للل إذنه (ع)تت
أما إذا شك فْ ذلك ،فاألصل قاض بعد تعيين الَقهاٍ ونصبه  ،فإن لل كونه مطلوباً

مطلقاً ،وَب كَاية للل كمل أحد القيا به ،واَّل سقط من أصلهت

وللل ا َمال ما لل توقيَه للقل إذنقهتت فالوَّليقة ثابتقة للَقهقاٍ فقْ حقال غيبتقه (ع)تت ومقا

لل لد توقَه للل إذنه فإن لل إرادتقه ولقو بقإطالِّ دليلقه وَقب كَايقة للقل كقل أحقد القيقا
به ،واَّل فال يَب ذلك األمر ،فال محل للقول فيمن يقو بهت

إن قيلس يَب أن نعرف ما يتوقف للل إذنه ،وما َّل يتوقف للل إذنهتت فما هو الميقزان

الَارِّ بين القسمين ؟

قلققتس كققل أمققر كققان مرَعققه الرَسققاٍ فهققو الموقققوف للققل ا ذن ،واَّل فققال يتوقققف لليققه،
ولو شك ول يحصل ما يميز بينهما ،فإن كان هناك ما يقدل للقل تشقريعه ،وَقب القيقا بقه

كَاية من كل أحد ،واَّل سقط من أصلهت
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الفصل السادس
الدعاء حاجة ملحة ألنتصار طموحات المستضعفين

الدعاء
إنشداد نحو اهلل
ولققد ا نسققان مشققدوداً بطبيعتققه الَطريققةتت وتوَهققه الققداملْ إلققل الققدلاٍ ،ألن لالقتققه ب ق ق

((الدلاٍ))أحد لناصر مقومات انتصار وهيمنته للل مصالب الحيا  ،وضغط المشكالت،

وتراك األزمات فْ مسيرته التاريمية ا نسانية الحضاريةت

فهو مليَة ا سبحانه وتعقالل فقْ األرضتت بعقد أن منحقه سقعاد القدنيا ،ونعقي اْلمقر تت
فعلي ققه أن يح ققافْ لل ققل ه ققذ المالف ققة ،وَّل يك ققون العنص ققر األس ققاس لتحَ ققي س ققير نح ققو ا ،

وتحريف منطلقه ،وتطويِّ مسيرتهت

وَّل يمكن حل المشكالت والمعضقالت التقْ تَتقاح ا نسقانتت إَّل بأنقه يتَقه بدلا قه بقولْ
ويقْققة وحساسققية وامققالص إلققل الكمققال المطلققِّ الحققِّ العلققي القققدير ،الققذي أحققاط للمققه بكققل
شٍْ ،وا ستسال لسلطانه ،الذي يستسل له هذا الوَود كله ،وَّل يتمطا ت

فهناك إرتباط وثيِّ بين لال الشهاد  ،ولال الغيب !! والدلاٍ سقبب امتيقاري واقعقْ مقن
أسققباب تحقققِّ وَققود الشققٍْ ،والَققوز بققالميرات الدينيققة ،والَْققر بالمطالققب الدنيويققة ،والنَققا

من المكار الدنيوية واألمرويةت

ولققذا نَققد الرسققل واَّلوصققياٍَّ ،ل سققبيل له ق فققْ إنهققاٍ مشققاكله وأزمققاته المعنويققة ،أو

المادي ققة الماص ققة منه ققا أو العام ققةتت إَّل أن يتوس ققلوا ب ققا َ ققل َالل ققه ف ققْ دلق قواته المبارك ققة،

وحققاَّلته ا نقطاليققة للققل سققبيل ا سققتعطاف ،وطلققب رحمتققه فققْ غايققة المضققوع والمشققوع
وا متثقال وشققد التوَققه إليققهتت وهق يمثلقون السققمو ،واألصققالة ،والطهققار ،والرفعققة اَّلنسققانية

فْ ا رتباط بالمبدأ الَياض ،والحْ القيو  ،الذي يستولب تطلعات مسير الَمالة البشريةت
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فسقبحان ا مققن أوَققد فققْ لققال الوَققود المققارَْ المحسققوس قضققايا وموضققولات مسققتمد

مققن لققال الغيققب غيققر المتنققاهْ المققارج لققن الحققس ،ليحقققِّ ا يمققان الحقيقققْ القواقعْ لعبققاد
المملصين ،ويسالد للل تََير كل طاققاته المبدلقة ،وتحقرره مقن سقراب تلقك المطلققات

الكاذب ققة ،ولي ققدفعه إل ققل نع ققي اْلم ققر األب ققدي بع ققد رف ققض ك ققل المطلق ققات الوهمي ققة ولي ققد لق ققل
ا نسان العاَزت
وان القلقب الققذي يقدلو ا فققْ نهقار وليلققه ،ويطلقب مرضققاته ومحبتقهتت وَّل يققرى شقي اً فققْ

الوَققودتت إَّل وي ققرى ا حاض ق اًر لن ققد بقولققهس ((إله ققْ ه ققب لققْ كم ققال ا نقطققاع إلي ققك ،وأن ققر
أبصار قلوبنا بضياٍ النْر إليك حتل تمرِّ أبصار القلوب حَب النور ،فتصل إلقل معقدن

العْمة ،وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك))ت
وان القلب الذي يستشعر يد ا ولينه للل كل شٍْ بمثل هذ التربيقة العرفانيقة ا يمانيقة

العاليقة الطويلققة األمققد العميققة التققأثيرتت ليصققعب أن ينسقل ،أو يغَققل ،أو يضققلتت ويسققتحيل
أن َّل يققدلو ،وَّل يتضققرع ،وَّل يمشققع بققذكر ا تعققالل ،ومققت مشققالر مققن لْمتققهتت وهققوس
حيثما تلَت وَد يد ا  ،ووَد لين ا  ،ووَد لناية ا  ،ووَد قدر ا تت متمثلقة ومتعلققة

بكل شٍْ فْ لال هذا الوَودت
قال اَّلما للْ (ع)س
((ما رأيت شي اً إَّل ورأيت ا قبله ،وبعد  ،ومعه ،وفيه))
ونسب إلل ولد الحسين (ع)س
((لميت لين َّل تراك ،ومسرت صَقة لبد ل يَعل له من حبك نصيب))ت
فه ققذا الح ققس ا يم ققانْ بَ ققالل ا وقرب ققه معق قاًتت ه ققو ال ققذي يَك ققد الم ققنه ا س ققالمْ هن ققا،

ويققرر فقْ صقورته الحركيقة الواقعيقة لنققد القدلاٍ والمناَقاتتت ودور فقْ حيقا ا نسقان ،الققذي
يبققل دا مقا وأبققدا يشقعر بلققذ هقذا الققذل واَّلنكسقار ،وهقذا العَققز واَّلفتققار ،بققل ويشقعر كققذلك
بلذ الَمال المطلِّ األشمل ،وبالكمال األرفع األه ت

أَ ققلتت ال ققدلاٍ يش ققد إل ققل مص ققدر الع ققرو ال ققوثقل ،ل ققرو الس ققماٍ ،ويَ ققدد في ققه األم ققل،
ويمنعه من السقوط ،ويحرسه من القنوط وينهقا لقن اَّللتقداٍ للقل سقلطان ا فيمقا يدلونقه
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ألنَسقه مقن الحاكميقة ،التقْ َّل تكققون إَّل للواحقد القهقارتت كمقا ينهققا لقن الَسقاد فقْ أصقققاع

األرض بالهوى الَاسد ،وقد أصلحها ا با سال القا دت

والققنَس ا نسققانية التققْ تتضققرع وتمشققع للقريققب المَيققبتت َّل تعتققدي كققذلك ،وَّل تَسققد فققْ
األرض بعقد إصققالحها ،فققال تشققاٍ إَّل مققا شققاٍ ا  ،وَّل تريققد إَّل مققا أراد ا سققبحانه وتعققاللت
نستكشققف فققْ مثققل هققذ الققدلوات الرسققالية ،والحققاَّلت اَّلنقطاليققة قققول سققيد العققارفين أميققر

المَمنين

(ع)

فْ دلا ه المشهور ،الذي أمال

للل الصحابْ الَليل كميل بن زيادس
،فكيف أَص ِ
ِ
ٍ ِ ِ
قب ِق ُر للقل
لذاب ِق ِق َك
صبرت للل
وربِّْ
َ
ُ
وموَّللْ َ
((فَهَب ْقنْ ياإلهْ وسيِّدي ْ
ِفرِاق َك))ت
وهققذا هققو العققروج العرفققانْتت وهققذا هققو الحققب اَّلمتيققاريتت وهققذا هققو الحضققور الوَققدانْ
للمبققدأ الَيققاضتت بققل هققذا مققا يصققل با نسققان الققدالْ إلققل أقصققل درَققات القققرب الملكققوتْ،

وأللل مقامات العارفين الشاممينتت بل هذا هو ما يستهدف أرفع وأَل سقلوك وسقير تكقاملْ

فْ الممكنات كلهات

قال ا سبحانه وتعاللس
قب أ ِ
اع إِ َذا َد َل ِ
قان َفْل َي ْسقتَ َِ ُيبوْا لِقْ َوْلُي َْ ِمُنقوْا
قب َد ْل َقوَ الق اد ِ
{وِا َذا َسأَلَ َك ِل َب ِادي َلِّنْ فَِإِّنْ قَ ِري ٌ
َُي ُ
َ
ا
ون }البقر 724
بِْ لَ َعلهُ ْ َي ْر ُش ُد َ
ب لَ ُكق ق إِ ان الا ق ِقذين يس ققتَ ْكبِرون ل ققن ِلب ق َ ِ
قال رُّب ُكق ق ْاد ُل ققونِْ أ ْ ِ
َ َْ ُ َ َ ْ َ
قادتْ َس ق َقي ْد ُملُ َ
َس ققتََ ْ ْ
ون ََهَق قان َ
{وقَ ق َ َ ُ
َ
ِ
ين }غافر44
َدام ِر َ
وقال رسول ا محمد (ص)س
((أَّل أدلك للل سالح يَنيك من ألدا ك ويدر أرزاقك ت
قالواس بللت
قال (ص)س تدلون ربك بالليل والنهار ،فإن سالح المَمن الدلاٍ))ت
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ولنه (ص)س
((أفضل العباد الدلاٍ ،واذا أذن ا لعبد فْ الدلاٍ فت لقه أبقواب الرحمقة أنقه لقن يهلقك

مع الدلاٍ أحد))ت

وقال سيد العارفين أمير المَمنين للْ (ع)س
((الدلاٍ مَاتي النَا  ،ومقاليد الَالح ،ومير الدلاٍ ما صقدر لقن صقدر نققْ ،وقلقب

تقققْ ،وفققْ مناَققا سققبب النَققا  ،وبققا مالص يكققون المققالص ،فققإذا اشققتد الَققزع فققإلل ا

المَزع))ت

وقال اَّلما َعَر بن محمد الصادِّ (ع)س
((ال ققدلاٍ ه ققو العب ققاد الت ققْ ق ققال ا س إن ال ققذين يس ققتكبرون ل ققن لب ققادتْ س ققيدملون َه ققن

دامرينت ادع ا لز وَل ،وَّل تقل إن األمر قد فرغ منه))ت
وقال اَّلما للْ بن موسل الرضا (ع)س
((لليك بسالح األنبياٍتت
فقيلس ما سالح اَّلنبياٍ ؟تت
قال (ع)س الدلاٍ))ت

سعياً وراء الغيب
إن أقدس المقامات الممكنة للمسير ا نسانية مقا العبوديةت
فالعبيققد َميع قاً يقَققون فققْ حضققر ا لوهيققةتت موقققف العبوديققة الحقيقيققةتت َّل يتعدونققه ،وَّل

يتَاوزونه ،ويقَون فْ مقا العبد الماشع المتَانْ فْ مرضا الميقر المطلقِّ ،وبهقا ينقالون

درَتْ الَناٍ فْ ا لز وَل ،والبقاٍ به سبحانه وتعاللت
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والش ق ار ع السققماوية ،وَّل سققيما الش قريعة ا سققالمية الماتمققة هققْ التققْ طرحققت هققذا المقققا س

مقا العبودية بقصد لقالنْ ووَدانْ وأمالقْتت وبالتالْ فقد ربطت ا نسان بالواَقب تعقالل
ربطا متيناً وثيقاً والياًتت كالربط بين األثر مع المَثر ،والمعلول مع العلة التامةت
والققدلاٍ مققن روافققد ذلققك القربط القققوي المتققين ،ألن لققه أبعققاداً لْيمققة فققْ الققذات ا نسققانية

نحو الغيب المحَوب ،واَّلرتباط بعال الغيوب ،واَّلنقطقاع اليقه بصقيغته الروحيقة الصقالحة
فْ الصعد الممتلَة كلهات
وهذا التوَه واَّلرتباط واَّلنقطاع واَّلمتثال واَّلنقيادتت من روافد تكامل الذات ا نسانية فْ

اَّللتبارات المعنوية من نزاهة وامالص واحساس بالمسَولية ا سقالمية التاريميقة ،إذ الققرب
الروحْ من ينبوع الحكمة والكمال المطلِّ ،يوَب بلوغ ا نسانية نحو السير التكقاملْ التقا ،

كما أن اَّلنحراف لنه ،يوَب الحَب واألغشية الْلمانية فْ النَوست

ومن هذا المنطلِّتت يدرك المملوِّ مالقه ،ومن هذا المسار يعطقف المقالِّ للقل ملققهتت

فال حيا إَّل بالعبودية الحقيقية الصادقةت

بققل بهققا تبققته الققنَس ا نسققانية إلققل لققال َّل نهايققة ألي منطلققِّ مققن منطلقاتققه ،لتَردهققا
حين ققذ لققن دار البقوار ،وارتباطهققا بنققور األنقوار ،الققذي َّل يمكققن بحققال تحديققد أشققعته بققأي حققد

من حدود العوال ا مكانيةت

إن مشهد اَّلستكانة والتضرع فْ الدلاٍ ،وهي ة المشوع واَّلنكسار ،والنزوع والتطلع إلل
ا مققن وراٍ الحققدودتت لققه نمققاذج متَاوتققة حسققب نمققاذج توَققه ا نسققان الققدالْ فققْ ارتباطققه

وانقطالققه ،وفققْ حبققه وامالصققه ،ودرَققات وليققه واد اركققه فققْ القققرب مققن ا تعققالل ،ألن
الذات غير محدود تت وكذلك الصَات ،فالتطلع واَّلنشداد إليه َلقت قدرتقه يغقدو كقذلك ،فقال
يمكن بحال تأطير  ،وأن التطلع واَّلنشقداد والسقعْ إليقه يشقمل كقل الممكنقات ،وَّل يمقتص ب ق

(ا نسققان) ،وبهققذا اَّلرتبققاط يقققو نْققا التكققوين ،وبققه تققت القيمومققة المطلقققة للققل الممكنققات،
ألن الكل مملوِّ ومربوب لهت

{تُس ِّقب لَققه الساقماوات ال اسققبع واألَرض ومققن ِفقي ِه ان وِان ِّمققن َشققْ ٍٍ ِإَّلا يس ِّقب بِحمق َقد ِ ولَق ِقكن َّلا
َ ُ ُ ََ ُ
ُْ َ ْ ُ ََ
َُ ُ َْ َ
َ
ْ
ر }ا سراٍ00ت
ان َحلِيماً َغَُو اً
ون تَ ْسبِ َ
يحهُ ْ إِانهُ َك َ
تَ َْقَهُ َ
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ولهذا التطلع واَّلرتباط والقربتت درَات قد يقوى ،وقد يضعفتت ولذا قد يحصل لإلنسان

بعض درَات التطلع واَّلرتباط الروحْ اَّلمتياري إلل ا سبحانه وتعقالل ،وبعقد ذلقك تقزول
لنه فيْهر من ذلك أن التطلع واَّلرتباط إلل ا تعالل ،ل يكن فْ واقع الحقيققة لقن نزلقة

إيمانية واقعيةت

{وقَِد ْم َنا إِلَل َما َل ِملُوا ِم ْن َل َم ٍل فَ ََ َعْل َنا ُ َه َباٍ امنثُو اًر }الَرقان83ت
َ
اِ
قب اللّققهُ بُِنق ِ
قورِه ْ َوتَق َقرَكهُ ْ ِف ققْ
َض ق ْ
قاٍت َمققا َح ْولَققهُ َذ َهق َ
اسققتَ ْوقَ َد َنققا اًر َفلَ امققا أ َ
{م قثَلُهُ ْ َك َمثَق ِقل الققذي ْ
َ
ٍ ا ِ
ون }البقر71ت
ُْلُ َمات َّل ُي ْبص ُر َ

اللجوء إليه تعالى ال حد له
إن ا نسان بحاَة ملحة إلل ا بكل ما يتصل به من أشياٍ وقضايا وموضولاتت
وهذا يعنْ أن اللَوٍ إليه َّل حد لهتت فالسعْ وراٍ المبدأ الَياض يوَب العمل دا ما نحو
َّل ت ققردد ،وَّل ت ارَ ققع ،وَّل وَ ققلتت ويرف ققد نس ققان أبع ققاد الكب ققرى المس ققتمد م ققن ص ققَات ذل ققك

المطلققِّ الكماليققة الثبوتيققة ،التققْ تناضققل الَمالققة المَمنققة نحققو بكققل غققال ونَققيس ،فالسققعْ
وراٍ المبققدأ الَيققاض كلققه مصققا ص الصققَات الكماليققة الثبوتيققة مققا َّل يمكققن أن يحققدها حققدتت

بمعن ققل أن تغ ققدو مس ققير الَمال ققة المَمن ققة َه ققوداً وَه ققاداً مس ققتم اًر ض ققد اَّلس ققتالب واَّلفق ققار،
وضق ققد اَّلسق ققتكبار وا رهق ققاب ،وصق ققموداً وصق ققب اًر ارسق ققماً للق ققل تحمق ققل مسق ققَولية اَّلنكسق ققارات
واَّلنتكاسات فْ سبيل الواحد القهارت

ومققن ثق تت يْققل ضققمير ا نسققان وحياتققه ووَققود  ،ووَققود كققل شققٍْ مققن حولققهتت مشققدوداً

بققا الواحققد األحققد ،الققذي يصققرف أمققر وأم ققر كققل شققٍْ حولققه وفققِّ حكمققة وتققدبير ،فيلت ققز

ا نسققان فققْ حياتققه بققالمنه المرسققو القققا للققل أسققاس الحكمققة والتققدبير ،ويسققتمد منققه قيمققه

وموازينققه ويراقبققه ،وهققو يسققتمد هققذ القققي والمقوازينتت وألَققل ذلققك غققدت ألطققاف ا تعققالل،

وسننه لليه شاملة متكاملة بوصَه مْه اًر من مْاهر تَلياته ،وهو الصور من العقل الكلْ
فْ هذ العوال الكونية كلها ،وقد ألقد لقهس ((َنقات تَقري مقن تحتهقا األنهقار)) َّل حقد لَهقة

من َهاتها كما وكيَا ،وَّل ينالهقا أحقد إَّل بالتَقانْ فقْ مرضقاته حتقل يصقل إلقل درَقة البققاٍ

فيه َلت قدرتهت
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وللققل أسققاس هققذا كلققهتت امققتن ا بوصققَه المبققدأ الَيققاض بإضققافة ترغيققب ممارسققة لمليققة

الدلاٍ والمناَا كتدريب نَسْ ،وشقعور بقاطنْ ،وحضقور وَقدانَّْ ،لكتشقاف آَّلمقه التقْ
تم ققزِّ ذات ققه ،واألحاس ققيس الت ققْ تَ ققيش ف ققْ نَس ققه م ققن غي ققر أن يم ققس كبري ققاٍ  ،أو يس قققط

شمصيته أما منس

ور }غافر78ت
َلُي ِن َو َما تُ ْم َِْ الص ُ
{ي ْعلَ ُ َما َِنةَ ْاأل ْ
َ
ُّد ُ
ألن في ققه إض ققافة امتياري ققة ينكش ققف وَ ققود لل ققل أفع ققال الَق قوارح واألحاس ققيس والعواط ققف،
توَققب قدسققية المضققاف ،وارتقققاٍ مقاماتققه المعنويققة األبديققة ،وبققه يققذوِّ ا نسققان الققدالْ لققذ

الحضور فْ ساحة المعشوِّ الواقعْ ،والمحبوب الحقيقْت

الدعاء
غريزة فطرية ذاتية
إن الققدلاٍ مققع كونققه ضققرور تاريميققة ملحققة مققن حيققِ المبققدأ َّلنتصققار األهققداف الرسققالية
الكبرىت
بيد أنه كذلك حاَة نَسقية غريزيقة فطريقة ذاتيقة فقْ حيقا ا نسقان فقْ كقل األحقوال ،وفقْ

كل األزمان ،وَّل تقيد حاَاته بشٍْ دون شٍْت

وأية حاَة نَسقية غريزيقة ألمقِّ وأدِّ وأيسقر منقهتت مقع كونقه سقر العبقاد  ،ولقذ مناَقا ا ،
والمضوع والمشوع واَّلنقطاع نحو الحضر الواحدية األحديةت
نعق ق تت يس ققكب ف ققْ فق قَاد ا نس ققان ال ققدالْ الن ققداو الحل ققو  ،وال ققود الم ققَنس والرض ققا والثق ققة

واليقينتت ويعيش منه ا نسقان المسقل فقْ َنقاب رضقل ،وقربقل نديقة ،ومقالذ أمقين ،وققرار
مكين ،وحضور وَدانْ ركينت
ويشققهد للققل ترغيققب الققدلاٍ فققْ كققل األزمققان ،وفققْ كققل األح قوالتت نصققوص مققن الق قرآن

الكري  ،وروايات من أهل البيت األطهار (ع) ،فمن اْليات الدالة للل ذلكس
قوله لز وَلس
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ِِ
{إِانه َك ُانوا يس ِارلون ِفْ اْل َم ْير ِ
ين }األنبياٍ84ت
ات َوَي ْد ُل َ
ون َنا َرَغباً َوَرَهباً َو َك ُانوا لََنا َماشع َ
َُ ُ َ
َ
ُْ
ِ
ِ ِ
ا
ين لَهُ ِّ
ون
ين َولَ ْو َك ِرَ اْل َكاف ُر َ
الد َ
{فَ ْاد ُلوا اللهَ ُم ْملص َ

}غافر70ت

ِ
ض ُّرلاً َو ُم َْ َيةً إِانهُ َّلَ ُي ِح ُّ
ين
ْ
{اد ُلوْا َراب ُك ْ تَ َ
ب اْل ُم ْعتَد َ

}األلراف99ت

ِِ
ين
ت اللّ ِه قَ ِر ٌ
{و ْاد ُلوُ َم ْوفاً َوطَ َمعاً إِ ان َر ْح َم َ
يب ِّم َن اْل ُم ْحسن َ
َ

}األلراف94ت

قال َر ِّ
ْس َشق ْقيباً َولَ ق ْ أَ ُك قن
ْ ق ُ ِمِّنققْ َوا ْشققتَ َع َل الق اأ
ب إِِّنققْ َو َهق َقن اْل َع ْ
قادى َرابققهُ نِق َقداٍ َم َِّيققا ،قَق َ
{إِ ْذ َنق َ
قر ُ
بِ ُد َلا ِ َك َر ِّ
ب َش ِقّياً }مري 3ق 0ت
ِ
يده ِّمن فَ ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
{ويستَ َِ اِ
يد
اب َشِد ٌ
ون لَهُ ْ َل َذ ٌ
آمُنوا َو َلملُوا الصاال َحات َوَي ِز ُ ُ
ََ ْ ُ
ضله َواْل َكاف ُر َ
يب الذ َ
ين َ
}الشورى84ت
وفْ الوقتذاته ذ ا نماذج من البشقر اقتصقروا فقْ مناَقاته ودلقا ه فقْ أوققات الشقدا د
والمطق ققوبتت وانعق ققدمت األسق ققباب مق ققن تأثيرهق ققا ،وفقق ققدت الشق ققَعاٍ والشق ققركاٍ حتق ققل إذا مق ققرت
المشكلة ،وانقضت الحاَة ،وَاٍ الرماٍ ،وموله نعمة منه ،ودفع لنه اَّلبتالٍتت لادوا

إلققل مققا كققانوا لليققه سققابقاً مققن الشققرك والنسققيان ،وزلم قوا أنه ق َّل يققدلون ربه ق  ،وَّل يسققألون
لنق ققه ،وغَل ق قوا لمق ققا قق ققالوا فق ققْ الض ق قراٍ بتضق ققرله وانق ققابته وتوحيق ققده ل ق قربه  ،وحضق ققوره

الوَدانْ ،وحبه ا متياري ،وتطلعه إلل الواحد القهقار فقْ المحقن واألهقوال حقين لق يكقن

غير يملك زما الَعلية يدفع لنه ا بتالٍت
ضٌّر
ان ُ
نس َ
{فَِإ َذا َم اس ا ِْ َ
ِ
ِ
ون
فتَْنةٌ َولَك ان أَ ْكثََرُه ْ ََّل َي ْعلَ ُم َ

ِ
ٍِ
ِ
َد َل َانا ثُا إِ َذا َم اوْل َنقا ُ نِ ْع َمقةً ِّمانقا قَ َ ِا
قْ
قال إن َمقا أُوتيتُقهُ َللَقل لْلق َب ْقل ه َ
}الزمر08ت

ونققه تَضق ُّقرلاً و ُم َْي قةً لا ق ِن أَنَ َانققا ِمققن ه ق ِقذ ِ
ِ
ْ َ
ْ َ
َ َ
{ ُقق ْقل َمققن ُي َن َِّققي ُك ِّمققن ُْلُ َمققات اْل َبق ِّقر َواْل َب ْحق ِقر تَ ْد ُل َ ُ َ
ِ
لََن ُك َ ِ
ون }األنعا 43ق40
ينت ُق ِل اللّهُ ُي َن َِّي ُك ِّم ْنهَا َو ِمن ُك ِّل َك ْر ٍب ثُا أَنتُ ْ تُ ْش ِرُك َ
ون ان م َن ال اشاك ِر َ
ِِ
ِ
ِ
ينت َبق ْل
{ ُق ْل أ َأ
االةُ أ َ
اب اللّه أ َْو أَتَتْ ُك ُ الس َ
َرَْيتُ ُك إِ ْن أَتَا ُك ْ َل َذ ُ
صقادق َ
َغ ْي َر اللّه تَ ْد ُل َ
ون إِن ُكنقتُ ْ َ
ِ
ون }األنعا 04ق07
ون فََي ْك ِش ُ
نس ْو َن َما تُ ْش ِرُك َ
ف َما تَ ْد ُل َ
إِياا ُ تَ ْد ُل َ
ون إِلَ ْيه إِ ْن َشاٍ َوتَ َ
ومن الروايات الدالة للل ذلكس
لن رسول ا محمد

(ص)

ألبْ ذر الغَاريس
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((يا أبا ذر أَّل أللمك كلمات ينَعك ا ا
لز وَلا بهنت
قلت بلل يا رسول ا ت
قال (ص)س احَْ ا تت يحَْك ا تت وأحَْ ا تَد أمامك ،تعرف إلقل ا فقْ الرمقاٍ،
يعرفك فْ الشد  ،واذا سألت فاسأل ا  ،واذا استعنت فاستعن با  ،فقد َرى القل بمقا هقو
كقا ن إلقل يققو القيامقة ،ولقو أن الملققِّ كلهق َهقدوا للققل أن ينَعقوك بمقا لق يكتبقه ا لقك مققا

قدروا لليه))ت

ولن ا ما َعَر بن محمد الصادِّ (ع)س
((من تقد فْ الدلاٍ استَيب لقه إذا نقزل بقه القبالٍتت وقيقلس صقوت معقروف ولق يحَقب
لن السماٍ ،ومن ل يتقد فْ الدلاٍ ،ول يستَب له إذا نزل به البالٍتت وقالقت المال كقةس

إن ذا الصوت َّل نعرفه))ت
ولنهس

((كان َدي يقولس تقدموا فْ الدلاٍ فإن العبقد إذا دلقا فنقزل بقه القبالٍ فقدلاتت فقيقل أيقن
كنت قبل اليو ))ت

حاجة الممكن الى اهلل
ومققن الضققروري بمكققان أن كققل ممكققنتت س قواٍ كققان مَققرداً ،أ كققان مادي قاً محتاَ قاً إلققل

الواَققب تعققالل حققدوثا وبقققاٍ فققْ كققل األوقققات واألمكنققة لغققرض ا مكققان ،وهققو منققاط الحاَققة،

وللل هذا األساس فال بد من الرغبقة والتوسقل إلقل ا تعقالل لغقرض ا فتققار والحاَقة إليقهتت

فققا تعققالل هققو م قالِّ هققذا الكققون ،وهققو مققالِّ هققذا ا نسققان ،وهققو الققذي وهققب كققل موَققود
وَود تت وهقو مالقك كقل موَقود بمقا أنقه موَقود  ،ققد اسقتملف ا نسقان فقْ أصققاع األرض،

ومكنه مما ادمر له فيها من قوى وطاقات للل لهد منه وشرط ،ولق يتقرك هقذا الملقك العقا

فققْ التيققه المْلق بققال دليققل ،يصققنع فيققه مققا يشققاٍ ،وانمققا اسققتملَه فيققه فققْ نطققاِّ مققن الحققدود
المرسومة البديهيةتت استملَه فيه للل شقرط أن يققو فقْ المالفقة ،وفقِّ مقنه ا  ،وحسقب
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تش ق قريعاته المالق ققد تتت وهنق ققا يَيق ققب ا تعق ققالل دلق ققو المق ققَمن إذا دلق ققا بصق ققدِّ ،وامق ققالص،
وبحضور وَدانْتت فَْ الحديِ الشريفس

((إن ا يعل ق ق حاَتقققك ومق ققا تريقققد ولكقققن يَق ققب أن تبقققِ إليق ققه الح ق قوا

فق ققإذا دل ققوت فس ق ق

حاَتك))ت
وكيققف يعقققل غَلتققه لققن ذلققكَّ ،ل سققيما فققْ مثققل هققذ الحيققا التققْ َّل يمكققن بحققال إدراك

كينونتها ،ألنه هو ملك كل شٍْ وقدر تقديراتت وهو مقن يمنقع مقن يشقاٍتت وهقو مقن يَقيض
للل َم ٍن ٍق ِق ْق يشاٍتت َّل مازن لعطا ه وَّل بوابتت مقن غيقر تقأطير بتققدير دون تققدير إلقل أن
تقو السالة الكبرىت
قك ِم امققن تَ َشققاٍ َوتُ ِعق ُّقز َمققن تَ َشققاٍ
قك َمققن تَ َشققاٍ َوتَنق ِقزعُ اْل ُمْلق َ
قك اْل ُمْلق ِقك تُق ْقَتِْ اْل ُمْلق َ
{ ُقق ِقل اللاهُق ا َمالِق َ
ِ ا ِ
ٍ ِ
ِِ
ِ ُّ
ِّ
ِ
ِ
قار ِفقْ
َوتُذل َمن تَ َشاٍ ب َيد َك اْل َم ْي ُر إان َك َللَ َل ُكل َش ٍْْ قَد ٌير ،تُول ُ اللْي َل فْ اْلانهَ ِار َوتُول ُ الانهَ َ
ِّت وتُ ْم ِرج الَمي َ ِ
ِ
ِ
اِ
ِّ من تَ َشاٍ بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
اب } آل لمران
ات م َن اْل َح ِّْ َوتَْرُز ُ َ
اللْيل َوتُ ْم ِرُج اْل َح اْ م َن اْل َمي َ ُ َ

 84 /ق 81ت

وهققذا كلققه بعكققس مققا يزلمققه اليهققود ((إن ا لمققا ملققِّ األشققياٍ وقققدر التقققاديرتت تق األمققر،
ومرج زما التصرف الَديد من يد بمقا حتمقه مقن القضقاٍ ،فقال نسقخ ،وَّل اسقتَابة لقدلاٍ؛

ألن األمر مَروغ لنه))ت

وكذلك للل لكس ما تزلمه طا َة مقن المَتمقعس أن َّل صقنع
القدريققة الققذين سققماه رسققول ا

القدرية مَوس هذ اَّلمة))ت

(ص)

فقْ أفعقال لبقاد  ،وهق

مَققوس هققذ األمققة ،فيمققا روا الَريقققان مققن قولققه (ص)س

والمالصققةس إن الكققل يرَققع إليققه بَميققع شققَونه وقضققايا لوَققوب كققون ممارسققة منطلقققاته
من ا سبحانه وتعالل ،وهو المبدأ المعيد فْ الدرج الصالد من رَوع الشٍْ إلل مبدأ ت

الدعاء
وقـانون السببية التامة
صرح العالمة الطباطبا ْ فْ تَسير فقر من حديِ الرسول محمد(ص)س
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((واذا س لت فأس ل ا واذا استعنت فاستعن با تت))ت
إرشاد إلل التعلِّ با فْ السَال واَّلستعانة بحسقب الحقيققة ،فقإن هقذ األسقباب العاديقة،

التققْ بققين أيققدينا إنمققا سققببيتها محققدود للققل مققا قققدر ا مققن الحققدَّ ،ل للققل مققا يت قراٍى مققن
اسققتقاللها فققْ التققأثير ،بققل لققيس لهققا إَّل الطريقيققة والوسققاطة فققْ ا يصققال ،واألمققر بيققد ا

تعاللت

فققإذنتت الواَققب للققل العبققد أن يتوَققه فققْ حوا َققه إلققل َنققاب العققز وبققاب الكبريققاٍ ،وَّل
يركن إلل سبب بعد سبب ،وان كان ا قد أبل أن يَري األمور إَّل بأسبابهات
وهذ دلو إلل لد اَّللتماد للل األسباب ،إَّل با الذي أفاض لليها السببيةَّ ،ل أنها

هداية إلل إلغاٍ األسباب ،والطلب من غير سبب ،فهو طمع فيها َّل مطمع فيهت

وكيقفتت والققدالْ يريققد مققا يسققأله بالقلققب ،ويسقأله مققا يريققد باللسققان ،ويسققتعين للققل ذلققك
بأركان وَود  ،وذلك كله أسباب ؟تت
والتبر ذلك با نسان حيِ يَعل بأدواته البدنيقة ،فيعطقْ مقا يعطقْ بيقد تت ويقرى مقا يقرى

ببصرتت ويسمع ما يسمع بإذنهتت فمن يسأل ربه بإلغاٍ األسباب كان كمن يسقأل ا نسقان أن
يناوله شي اً من غير يد ،أو ينْر إليه من غير لين ،أو يستمع من غيقر إذن ،ومقن ركقن
إلل سبب دون ا سبحانه وتعالل ،كان كمن تعلِّ قلبه بيد ا نسان فقْ إلطا قه ،أو بعينقه

فْ نْرها ،أو بإذنه فْ سمعها ،وهو غافل معرض لن ا نسان الَالل بذلكتت فْ الحقيقة
فهو غافل مغَل ،وليس ذلك تقييداً للقدر ا لهية غير المتناهية ،وَّل سلباً لإلمتيار الواَبْ،
كمققا أن ا نحصققار الققذي ذكرنققا فققْ ا نسققان َّل يوَققب سققلب القققدر وا متيققار لنققه ،لكققون
التحديد راَعا بالحقيقة إلل الَعل َّل إلل الَالل ،إذ من الضروري أن ا نسان ققادر المناولقة

والرَيققة ،والسققمعتت ولكققن المناولققة َّل تكققون إَّل باليققد ،والرَيققة والسققمع همققا اللققذان يكونققان

بالعين واألذن َّل مطلقاًتت كذلك الواَب تعالل قادر للل ا طالِّ غيقر أن مصوصقية الَعقل

تتوقققف للققل توسققط األسققباب ،فزيققد (مققثالً) وهققو فعققل ا هققو ا نسققان ،الققذي ولققد فققالن فققْ

زمققان كققذا ومكققان كققذا ،ولنققد وَققود شق ار ط كققذا ،وارتَققاع موانقع كققذاتت ولققو ملققف واحققد مققن
هققذ العلققل والش ق ار ط ل ق يكققن هققو هققو ،فهققو فققْ وَققود يتوقققف للققل َميعهققا ،والتوقققف هققو

الَعل دون الَالل))ت
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والققدلاٍ َّل يقتضققْ نسققف مبققدأ قققانون السققببية التامققة ،وهققو مققن َملققة األسققباب الحقيقيققة

الموَبة لحصول الشٍْ ونسقبته إلقل المطلقوبتت كنسقبة اسقتعمال الوصقَة الطبيقة للمقريضتت
فكمققا أن لكققل مققرض اسققتعمال وصققَة طبيققة ممصوصققة تققَدي إلققل الشققَاٍ العاَققلتت وهنققاك
استعمال وصَة طبية بال تعيين تنَع ألنواع كثير من األمراضت

وهكققذا ش قوارِّ الققدلاٍ هدايققة إلققل السققنن المَديققة إلققل حققدوِ الشققٍْ المطلققوبتت وكمققا أن
الوصَة الطبية بحاَة إلل روافد أمرى لتصير للة تامة ،وكذلك الدلاٍ َّل يصير للة تامقة
إَّل بع ققد ت ققوفر الشق ق ار ط ،الت ققْ يَ ققب أن تق ققارن ال ققدلاٍتت ط ققرح ال ققبعض منه ققا ف ققْ النص ققوص

ا سققالمية ،ول ق تطققرح ل ققد قضققايا أمققرى منه ققا مكانيققة كونهققا م ققن المَايققا الغيبيققة ،الت ققْ
يسققتحيل أن يكتشققَها غيققر ا تعققالل ،وا سققبحانه َّل بققد وأن يسققتَيب الققدلاٍ للققل أسققاس

المصق ققلحة الحقيقيق ققةَّ ،ل للق ققل أسق ققاس مق ققا يريق ققد الق ققدالْ ،واَابتق ققه مرَق ققو متق ققل اسق ققتكملت
لناصققرها وأمالقيتهققا للققل وَههققا المطلققوب ،فققإن لق تكققن بإلطققاٍ الققدالْ مققا طلبققه ،فربمققا
كانت بما يعل ا سبحانه أنه مير لقه منقه بققدر اَّلسقتَابة وقتهقا بتققدير الققا للقل الحكمقة

والتدبيرت

قال ا تعاللس
ِ
ا
ا
{َ َ
ول َسل أَن تَ ْك َرُهوْا َش ْي اً َو ُه َو َم ْيٌر ل ُك ْ َو َل َسل أَن تُحُّبوْا َش ْي اً َو ُه َو َشٌّر ل ُك ْ َواللّهُ َي ْعلَ ُ َوأَنتُ ْ
ون }البقر 874
َّلَ تَ ْعلَ ُم َ
فققإذنتت الققدلاٍ دامققل تحققت مْلققة مبققدأ المصققلحة الواقعيققة ،والقيموميققة المطلقققة ،والعنايققة

التامةتت

إن مَرد استحضار هذ الحقا ِّ والمشالر ق ق التقْ هقْ غايقة آمقال الرسقاليين ،وققر لقين

أهل التقوى واليقين ق كَيل وحد بأن يسقكب فقْ القنَس ا نسقانية القنالقة والرضقا بمقا يحصقل

من الرزِّ والسماحة والَود بالموَود ،وأن يَيض للل القلب الطمأنينقة والققرار فقْ الوَقدان
والحرمان سواٍتت فال تذهب النَس حسقرات للقل فا قت ،أو ضقا عتت وَّل يحتقرِّ القلقب سقعا اًر
للقل المرمقوِّ المطلقوبتت وَّل تحصقل هقذ الدرَققة السقامية ،إَّل مقن تَقرد لقن ذاتقه بالكليققة،

وفنل فْ مرضا ا الواحد القهارت
قال النبْ محمد (ص)س
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((افزلوا إلل ا فْ حوا َك والَأوا إليه فْ ملماتك وتضرلوا إليه وادلقو  ،فقإن القدلاٍ

مخ العباد  ،وما من مَمن يقدلو ا إَّل اسقتَاب ،فأمقا أن يعَلقه فقْ القدنيا ،أو يََقل لقه
فْ اَّلمر ،وأما أن يكَر له من ذنوبه بقدر ما دلا ما ل يدع بمأث ))ت
وقال أمير المَمنين (ع) فْ وصية له بنه الحسن (ع)س
((ث ق َعققل فققْ يققدك مَققاتي م از نققه بمققا أذن لققك فيققه مققن سققألته ،فمتققل ش ق ت اسققتَتحت

بالققدلاٍ أبقواب نعمتققه ،واسققتمطرت شققآبيب رحمتققه ،فققال يقنطققك إبطققاٍ إَابتققه ،فققإن العطيققة
للل قدر النية ،وربما أمرت لنك ا َابة ليكقون ذلقك ألْق ألَقر السقا ل ،وأَقزل العطقاٍ

األمل ،وربما سألت الشٍْ فال تَتا  ،وأوتيت ميق اًر منقه لقاَالً أو أَقالً ،أو صقرف لنقك
لما هو مير لك ،فلرب أمر قد طلبتقه فيقه هقالك دينقك لقو أوتيتقه ،فلقتكن مسقألتك فيهقا يبققل

لك َماله ،وينَل لنك وباله ،فالمال َّل يبقل لك ،وَّل تبقل له))ت

وهققذ هققْ الحقيقققة الكبيققر تت ألن ا ستسققال إلققل الحققْ القيققو واذالققة الحاَققة إليققه بقصققد

موضولْ ،ونزاهة وامالصت

ه ققو ال ققذي يمث ققل معن ققل ا يم ققان ،ويعطي ققه طعم ققه ومذاق ققهتت وه ققذ ه ققْ العبودي ققة الحقيقي ققة
الصادقة  ،التْ تحقِّ معنل ا سال المالد وتعطيه حيويته وروحقهتت بقل هقذا مقا يمثقل معنقل
السلوك المستقي  ،والشرف العْي النابع من دامل الذات ا نسانيةَّ ،ل من ضغوط مارَيقة

تمارس النصا  ،والموالْ ،والحرب النَسيةت
وهذ هْ الحقيقة الكبير كذلكتت ألنه إذا اكتشقف ا نسقان القدالْ أن تققدير األشقياٍ للقل

وفقِّ مشقي ة المبقدأ الَيقاض ،والحقْ القيقو  ،وأنقه مقن فضقله غيقر المتنقاهْ ،وأنقه ذو فضقل
لْققي  ،وَّل حققد لَضققله ،وَّل غايققة لسققعة رحمتققهتت يعتققرف بتكامليققة قدرتققه واحاطتققه ،ويبقققل
يعترف لرب العالمين فْ استسال الواثِّ المطم ن ،الذي يستشعر كل ما حوله من ملقِّ ا

ويتَ ققاوب واي ققا  ،ال ققذي َّل ح ققد لعْمت ققه وقدس ققيته وغن ققا  ،ب ققل ه ققو غي ققر متن ققا أزَّلً وأب ققداً م ققن

المسارات كلهات

جواز
الدعاء مطلقـاً
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على االستكبار والكفر العالمي

لقققد اسققتدل أسققتاذنا ا مققا المَاهققد السققيد البغققدادي مققن مققالل الققدلاٍ للققل وَققوب الَهققاد
الققدفالْتت وحسققب تتبعققْ لق أَققد فققْ الكتققب الَقهيققة شققيعية كانققت أ سققنية تسققتدل بققذلكتت إذ

كتب قا الًس

((ومنهققاس اْلي ققات الكثيققر المش ققتملة للققل ال ققدلاٍ ،وطلققب النص ققر للققل الكَ ققار ،والع ققدو
الصادر منه تعقالل فقْ مققا الثنقاٍ ونحقو للقل مقن صقدر مقنه مقن األنبيقاٍ وغيقره ضقرور

ص قراحتها فققْ مشققرولية الققدلاٍ للققل الكَققار ،وان كققانوا غيققر مض قرين بالققدين لغققرض َ قواز

الدلاٍ مطلقاً من غير قيد بالضررت

وبعبققار أمققرىس مشققرولية الققدلاٍ مطلققاً ،تسققتلز مشققرولية القتققال مققع الققتمكن مققن دفعهق

ضرور أنه َّل معنل لطلب النصقر للقيه  ،وَّل القدلاٍ للقيه  ،ومقصقوريته  ،وحَقْ اسقتقالل

المسلمين ،ل ال يتسلط الكَار لليه ت

فإن قلت سلمنا ذلكتت لكن َّل إطقالِّ فيهقا ضقرور أنهقا فقرض مشقرولية قتقاله وهقو أول
الكال ؟تت
قلققتس َقواز الققدلاٍ ثبققت مطلقققا ويكشققف ب ق (ا ن) لققن مشققرولية قتققاله مطلققاً ،واَّل لمققا

كان طالِّ َواز الدلاٍ وَه ضرور أنه َّل يعقل تَويز مطلقاً مع كونه مقيداًت
وبالَملة دلت للل مشرولية الدلاٍ مطلقاً المستلز لمشرولية القتال مطلقاًت
فإن قلتس َّل ريب فْ َواز وصدقه فْ صور حرمة القتال ؟تت

قلتس هذا للل مالف الْاهر ،فال بد من صقرفه إلقل التعليقِّ للقل فقرض ا بقتالٍ بهق ،
أو طلب ا ستدامة لحَْ البيضةت
هذا مضافاً إلل إمكقان تتمقي ا طقالِّ بأصقالة البققاٍ ،هقذا لقو أغَلنقا النْقر لقن اْليقات،

فَْ مشرولية هذا القدلاٍ اْلن بقالقطع والسقير كَايقة فقْ اسقتلزامه لقذلك ،هقذا مضقافا إلقل مقا
فْ أدلية السَادية وغيرها من دَّللتها للل ما قلنا كما سيأتْ إن شاٍ ا ت
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ثق إن تَسقير بالغلبقة بالحَقة فقْ بعقض األمبقار غيقر دال للقل ا نحصقارتت مضقافاً إلققل

تصري بعض النصوص فْ الشمول لموردنا بالمصوصت

ث إنها مَرد لن لَقْ الَهقاد والسقبيل ،فقال تغَقل ،ثق معنقل النصقر للقل مقا فقْ كتقب
اللغة وا لانة يقالس نصر للل لدو أي ألانه))ت
وفْ موضع آمر يقولس
((ومنهاس ما ورد من الدلاٍ ألهل الثغور مع كونه من ألدا ه

الصق ققحيَة السق ققَادية ،وكمق ققا فق ققْ دلق ققاٍ أميق ققر المق ققَمنين

(ع)

(ع)

أو ألقوانه  ،كمقا فقْ

فق ققْ يق ققو الَمعق ققة المق ققروي فق ققْ

المسققتدرك ،وكمققا فققْ الققدلاٍ المققروي فققْ مَمققع البحقرين فققْ مققاد سققرى ومققاد بققيض ،وكمققا
فْ الدلاٍ المروي فْ رياض الَنان لَدنا األللل

(ققدس سقر )

إلقل غيقر ذلقك ،فإنقه لقو لق يكقن

أم اًر مشرولاً لكان من الدلاٍ المحر المستحيل فْ حقه (ع) ،بل ْاهرها اَّلهتمقا  ،وكونقه
من األمور المهمة زياد للل كونه أمر مشروطاًت

ف ققإن قل ققتس َّل دَّلل ققة فيه ققا لل ققل مش ققرولية مباش ققر من ققا ،وانم ققا دل ققت لل ققل أم ققر آم ققر م ققن

محبوبية اضمحالل الشرك وغيرت

قلتس َّل يمَقل للقل العقارف بأسقاليب الكقال دَّللتهقا للقل مشقروليته منقا بالمباشقر ،نعق

دَّللتها للل الوَوب أشكال ،لكن يت بالمالزمة ونحوها كما مرت
فإن قلتس َّل إطالِّ فيها ؟تت
قلتس َّل ريب فْ استَاد حَْ الثغور فْ زمانه

(لليه السال )

منها ،كما يدل لليه قوله

(ع)

((وأشققغل المشققركين بالمشققركين لققن تنققاول أط قراف المسققلمين)) وغيققر ذلققكتتت هققذا واألصققل
ققاض بالبقققاٍ ،وشققبهة بقققاٍ الموضقوع تقققد َوابهققا ،هققذا مضقافاً إلققل إثباتققه باألصققل السققابِّ
بيانه بوَه آمر فراَعت
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