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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سم املصطفى، حممد احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا
مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  إال باهللا العلي العظيم.
  مقاييس االختيار اإللهي لألنبياء واألوصياء

  ومحورية عامل اإلتمام واإلتقان
 :  يقول تعاىل

َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّ (   )١()اِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْ
تيســر لنــا منهــا فيمــا خيــص مفــردة  نشــري اىل بعــض مــا، وســوف حبــر مــن البصــائر واللطــائف واحلقــائق والــدقائق هنالــك اآليــة القرآنيــة الكرميــة هــذه يف

ــأََتمَُّهنَّ ( لكــن هــذا املنطلــق بالــذات.  وهــذه املفــردة يــةالقــران الكــرمي مــن خــالل هــذه اآل مقــاييس االختيــار اإلهلــي يف تــدبر يفلوســيكون املنطلــق هــو ا، )َف
   :يشكالن سر تقدم االمم او ختلفها ومهاعنوانان ومها ، سيخلص اىل عنوانني يرتبطان حبياتنا مجيعا

 . يف العمل االتقان -١
 . صناعة الكفاءات يف اجملتمع -٢

  تمهن نموذجاً)أاإلعجاز القرآني في اختيار الكلمات ( :البصيرة االولى
ا عقول ذوي األلبابتواليت ، تعد احدى معاجز القران الكرمي، كغريها من كلمات القران الكرمي )فَأََتمَُّهنَّ (ان كلمة   جلهـات عديـدة منهـا: ،تحري 
  . تصعباً فإذا به يسهل لكتراه مسيستصعب عليك او  واذا به، تراه مستسهالأن  إعجازه وان من مظاهر

ــأََتمَُّهنَّ (كلمــة   وهــذا مــا نلمســه جليــاً يف ــا تبــدو  )َف قــائق واملطالــب لتموّجهــا باحللكــن عنــدما تتــدبر فيهــا اكثــر ســتتحري ، واضــحة يف بــادئ االمــرفا
كلمـة بالـذات وملـاذا مل يقـل تعـاىل مـثال (وجنـح خالل اختيار هذه المالذي يريده تعاىل من  فكرت يف: اذ ؛ـ وقد وقع يل ذلك بالفعل والدقائق واألفكار

  ؟ )أتقنهن) او (أكملهنفيهن) او (
ـامـن القـران الكـرمي   أخـرى بآيـات نستضـيءحـىت ميكننـا ان ؛ هلـا القرآنيـةيف هـذه الكلمـة وراجعـت النظـائر  أرجعت النظـر مـراراً وقد  حتمـل نفـس  كو

ا اجلذر اللغوي هلذه الكلمة   .أو إحدى تصريفا
وبعـــض ، هــل بيـــت العصــمة والطهــارةأعــن الــواردة نرجــع اىل بعــض االدعيـــة  ال بــد ان )فَـــأََتمَُّهنَّ (بعـــض دالالت ومعــاين كلمــة عــرف علــى ولكــي نت

    :هاري فسمن مث تهذه املفردة و  تتضمناليت  الكرمية اآليات
  معاني (كلمات اهللا التامات)

  :منها بوجوهالكلمات التامات وقد فسرت  )نفسي بكلمات اهللا التامات أعيذ( :األدعيةورد يف بعض ) أ
مـا كلمـات اهللا بين، او غـري ذلـكمعنويـة أو لفظيـة: حنويـة او صـرفية او فكريـة  الن كلماتنا قد تكون فيها نواقص؛ يعرتيها نقص وال عيب اليت ال) ١

كمنظومــة   ،البنيــة الداخليــة للكلمــات أي ان هــذا البنــاءاىل  هامــة ويف ذلــك اشــارة، عليهــا ان يعرتيهــا نقــص بــل ال جيــوز، بــاملرة وعيــبال يعرتيهــا نقــص ا
  . خطلوال  يعرتيه نقص وال عيب وال خلل ال ،متكاملة
ا من ان يتعرض ملكروهاليت حتفظ من تعوّ ) ٢ ا  إضافة، ذفهي تامة يف حفظ املتعوِّ ، ذ    املعىن السابق).(وهو اىل متامها يف حد ذا

  معاني (اللهم رب هذه الدعوة التامة)
  :  إليهاونضيف  )٢(مرت بناوهنا جتري املعاين السابقة اليت  )(اللهم رب هذه الدعوة التامة :االدعية يف بعضيضا أورد كما  ب)
  . ، بل هي متعالية على الزمان واملكان والظروف والتقلباتلزمان وتطوراته وتغرياته وتبدالتها) أي الدعوة التامة(اليت ال يناهلا ) ٣

                                                            

  .١٢٤البقرة  )١(
ا من املفاسد واألخطار وخسارة الدنيا واآلخرة). )٢( ا وعمل   مع أدىن تغيري يف التعبري (اليت حتفظ من التزم 
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تامة وطاملا نستدرك بعد مدة من الزمن فنحذف او نضيف او نعـدل او نرفـع اليـد عـن الفكـرة غري  تكون عادة قوانيننا وتشريعاتنا ان :توضيح ذلك

مــا قــد يعرتيهــا  علــى البشــرية اىل يــوم القيامــة وليســت ناقصــة مــن حيــث كاملــة حاكمــة  هــي تامــةف، امتــداد الــزمنرغــم كلمــات اهللا تامــة يف حــني ان   بــاملرة
  . وغري ذلك،  بتغري األزمان واألحوال والظروفال يعرتيها تغّري  :فهي تامة أي، متداد الزميناال بسبب

ما كانا يتمحوران حول احلاضر، وفرق هذا املعىن عن املعنيني السابقني   .األبديواخللود املستقبل الزمين  يستهدفاما هذا املعىن الثالث فهو ، ا
ا عليهالتامة يف الزام الغري باحلجة و  )٤   .  اجيا

ومرآئيتهـا فكاشـفيتها عـن الواقـع ، يف حـني ان كلمـات اهللا تامـة يف احلجيـة عليـه، غـري تامـة علـى الطـرف االخـرقـد تكـون حجـيت  ان: توضيح ذلـك
ا شائبة للحقائق ا تناغم الفطرة إضافة، ال تشو مـن جنـود اهللا يصـحح  كـل انسـان جنـدي  أعمـاقفلكلمات اهللا التامـات يف ، واملستقالت العقلية اىل ا

  . )١(فكار والسلوكياتاألالعقائد و له 
فالبـد ان تكـون دعوتـه دعـوة تامـة الن ؛ وهـو منشـأ كـل الكمـاالت القادر العامل احمليط، الن منشأها هو مصدر الكمال املطلق؛ ) هي دعوة تامة٥

  .  تاممنشأها 
ـاكمـا ،  هي تامة من حيث العلـة الفاعليـة :وبكلمة جامعة كمـا ،  األديـانولـذا كـان ديننـا خـامت ؛ االمتـداد الـزمينالعلـة الغائيـة بـل و  ن حيـثتامـة مـ أ

ا اكما ،  والشكل واملنهجية واألسلوب البناء الداخلي العلة املادية والصورية أي من حيث تامة من حيث أ   . تامة من حيث احلافظية واحملفوظية أ
  )لَّهِ َوأَِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِ (من معاني 
ــوا اْلَحــجَّ َواْلُعْمــَرَة ِللَّــهِ ( :ج ) قــال تعــاىل ــوا اْلَحــجَّ َواْلُعْمــَرَة ِللَّــهِ (فتكــون  بــاألمرمــن معــاين التمــام هــو القيــام  أن )٢()َوأَِتمُّ هللا  بأمرمهــاأي قومــوا  )َوأَِتمُّ

فإنــه منشــأ اإلتقــان  وهــو القيــامأعلــى  أخــرمــتقن لــه بــل هنــاك معــىن وال  لــه وال يقــال مكمــل لــه تمُّ فهــو ُمــبكــل جوانبــه حقــاً  بــأمر. وعليــه فمــن قــام .تعــاىل
  .  واإلكمال

  )َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبِّكَ (من معاني 
ـــْت َكِلَمـــُة رَبِّـــَك ِصـــْدقًا َوَعـــْدًال ( :د ) قـــال تعـــاىل ، )عنهـــاخـــارج  إىل شـــيءتـــاج معـــه ال حت (انتهائها اىل حـــدبــــ :فســـرينوقـــد فســـرها بعـــض امل )٣()َوَتمَّ

وهـي خبـالف كلماتنـا الـيت  )٤(خـارج عنهـا إىل شـيء وشـد بعضـها مـن أزر الـبعض اآلخـر، منظومتهـا الداخليـة نظـراً لتكامـل ،اهللا تعاىل ال حتتـاجفكلمات 
  . غالبا ما حتتاج اىل مكمل او معدل

  )َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِهِ (سبعة معاني لـ
يُرِيـُدوَن َأْن يُْطِفئُـوا نُـوَر اللَّـِه بِـَأفْـَواِهِهْم َويَـْأَبى اللَّـُه ِإالَّ ( )٥()َأفْـَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِ ( :هـ) قال تعاىل

ونــور اهللا  ...ذلــك أشــبهوال مــا  ضــعفيعرتيــه نقــص وال عيــب وال  نــور اهللا الفــان .. .كــل املعــاين الســابقة  تــأيتوهنــا  )٦()َأْن يُــِتمَّ نُــورَُه َولَــْو َكــرَِه اْلَكــاِفُرونَ 
 األعظــماىل ان يصــل ليــد ويل اهللا  ال يــزال هــذا النــور موجــودا بامتــداد الــزمنانــه .. كمــا .ملــن اهتــدى بــه مــن الزيــغ والضــالل وحــافظمــن التحريــف حمفــوظ 

كمـا انـه   ...هو احلجـة البالغـة والتامـة... كمـا ال حيتـاج إىل شـيء خـارج عنـهر كما ان هذا النو  ...ومن عليها األرضعجل اهللا فرجه الشريف ويرث اهللا 
    .جل وعال هو القائم بأمر هذا النور مباشرة

   )فَأََتمَُّهنَّ (: معاني عودا على بدء 
                                                            

ا أكثــر مــن مليــار وثالمثائــة مليــون ولعــل أغلــبهم بــوذي )١( ا اىل  ،ولــذا حنــن املســلمون مقصــرون يف احلقيقــة الن الصــني مــثًال يبلــغ ســكا ) مليونــاً ٣١٥أكثــر مــن (وأمريكــا يصــل تعــداد ســكا
يف داخل كل منهم  يهتـف لصـاحلنا  اغلبهم مسيحيون وغري مسلمني يف حني كان املفرتض ان يكونوا مسلمني شيعة ومن أتباع أهل البيت (عليهم السالم) .. وذلك لوجود جندي لنا

عليهم السالم) .... وهكذا اهلند وغريمها ... لكن الذي يصل إليهم هـو اإلسـالم املشـوه عـرب وهو املسمى بالفطرة لكن لو بشرط ان نوصل إليهم اإلسالم الصايف من نبع أهل البيت (
 أفعال االرهابني وحواضنهم وعرب قوانني وممارسات احلكومات اجلائرة يف البالد اإلسالمية.

 ١٩٦البقرة  )٢(
 ١١٥األعراف  )٣(
ا ال حتتاج إىل غريه تعاىل فال حاجة لعقول البشر إلكماهلا.نظري اجلهاز الذي حيمل احملرك والدينامو بداخله. واملقص )٤(  ود ا
  .٨الصف  )٥(
 ٣٢التوبة  )٦(
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ا البحث  يف ،واآلن عندما نتدبر، بعد هذه اجلولة ـَراِهيَم رَبـُُّه بِ (آيتنا اليت صدرنا  تَـَلـى ِإبـْ هـذه املعـاين الـيت فاننـا سـنجد ان  )َكِلَمـاٍت فَـأََتمَُّهنَّ َوِإِذ ابـْ

انـه اثبـت بـل ، االمتحـان وحسـبذلـك جنـح يف  ( عليـه السـالم ) إبـراهيم أنأوسـع وأعمـق مـن  )فَـأََتمَُّهنَّ (وسـنعرف ان معـىن ، ايضـا ههنـاذكرناها جتري 
 ة أيضــاً وانــه ســوف ال يتعثــر يف االمتحانــات الالحقــة وســوف ال يرتاجــع عمــايف االمتحانــات الالحقــبالنجــاح ســوف يتكلــل يف عمــود الــزمن  جبــدارة انــه

 أمتهـــا ( عليـــه الســـالم )لـــم انـــه عحيـــث ان اهللا تعـــاىل ولـــذلك و ، ملتـــزم بلوازمـــه فهـــو وٌيف ملقتضـــيات ذلـــك االمتحـــان، االســـتثنائيوصـــل اليـــه مـــن الكمـــال 
ــذا املعــىن الشــمويل يف كونــه قــد وفــر هلــا و  -ويف اســتقامته علــى الــدرب يف قــوادم األيــام ج -، بءهــا الــداخلييف بنا -أ :(كلمــات االمتحــان واالبــتالء) 

، االمتحــان مبــا للكلمــة مــن معــىن أمتقــد ف، معــاين التمــام الســالفة ويف قيامــه بــأمر الــدعوة مبــا لكلمــة قيــام مــن معــاين مشوليــة.. إىل ســائر -ود )١(احلصــانة
  . ا نال من مراتب اخللة واحملبة والرفعةجعله اهللا تعاىل إماما للناس ونال م ولذلك

  ذكر العام وإرادة الخاص وبالعكس اإلعجاز القرآني في  :البصيرة الثانية
.. فـالقران يف .وكثـريا مـا يـذكر العـام لكنـه يريـد بـه اخلـاص، يصـوغه بصـياغة عامـةفانـه عندما يذكر اخلـاص انه كثرياً ما  :ان من إعجاز القران الكرمي 

اتنمثل لذلك لل.. و .ظاهرا عد معجزا النه جيمع بني الضدين (العام واخلاص)هذا اجملال ي     :بسيط الفكرة واستيعا
  )ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا...( -أ
اذ  )٢()ِذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َوُهـْم رَاِكُعـونَ ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَّ ( :تعاىل فقوله :اخلاصوإرادة مثال العام اما ) ١

ل حممـد (صـلوات اهللا علـيهم آ املهـدي مـن وصـوال اىل (عليهم السـالم)واألئمة املعصومون  ( عليه السالم )املؤمنني  أمريوهو  الشك ان املقصود خاص
وان انتخاب هؤالء للوالية العامة إمنا كان لتميزهم املطلـق  اإلهليليعطي فيما يعطي ضوابط االنتخاب وذلك ياغة عامة لكنه تعاىل صاغها بص، )أمجعني

م  ــَالةَ (يف منــاحي عالقــتهم بــر وهــذه هــي الفائــدة  ،)َويـُْؤتُــوَن الزََّكــاَة َوُهــْم رَاِكُعــونَ  (ويف منــاحي عالقــتهم بالنــاس  )َوالَّــِذيَن َآَمُنــوا الَّــِذيَن يُِقيُمــوَن الصَّ
 .  االضافية االخرى

  )...َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجدًا ِضَراراً ( -ب
َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَرارًا وَُكْفًرا َوتـَْفرِيًقا بـَْيَن اْلُمـْؤِمِنيَن َوِإْرَصـاًدا ِلَمـْن َحـاَرَب اللَّـَه ( :تعاىل فقوله :العام وإرادةمثال اخلاص واما ) ٢

لكنهـا قـانون عـام ، قضية خاصـة وواقعـة تارخييـة خاصـةوهي  )٣()َال تـَُقْم ِفيِه أََبًدا، ِمْن قـَْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدنَا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َيْشَهُد ِإنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ 
 . جيري عليه احلكم الوارد يف االية الشريفةفانه  ،مسجد ضرار تنطبق عليه الشروط مع نظر احلاكم الشرعي فأي

  االبتالء اإلبراهيمي والمقاييس اإللهية
َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ (يتنا الشريفة آويف  ل عِـجُ انـه بذاتـه وشخصـه وانـه جنـح يف االمتحـان و  إبـراهيمجند انـه تعـاىل يتحـدث عـن  )َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْ

 االختيــار تعطينــا ضــوابط تفيــد فوائــد عامــة إذصــياغة  إذ تضــمنت مالكــات االنتقــاء اإلهلــي هــي لكــن الصــياغة دون شــك خــاص احلكم حكــمفــ، مامــاإ
  :  واالنتقاء اإلهلي ومن ذلك

ابـراهيم خليـل اهللا ة بيناها سابقا هو مالك النجاح والفالح واالصطفاء وقد نال هذه املرتبة السامي يف درجاته العليا ومعانيه الشمولية واليت اإلمتام أن
بنفس املرتبة الـيت امت  والفالح كلما كان قريبا من النجاح،  أكثر فأكثر يف دعوة او عمل شخص ما املتعددةوكلما توفرت معاين التمام ، ( عليه السالم )
 وأتقنــه )٤(عملـه أمتكلمـا ،  او العامـل او غـري ذلـك او املــدير او االسـتاذ يف اجلامعـة او احلـوزة او التلميـذ فيهمـا او املوظــففـرئيس الدولـة ، فيهـا عملـه هـذا

  . بذلك القدر )٥(غويةاللُّ  اإلمامةمن فله درجة ، ليهإالوصول  يفبالقدر الذي اجهد نفسه  وإتقانه إمتامهونال اجر ، أكثر فأكثر كان حمبوبا هللا تعاىل
وهكــذا ، وكــذلك املؤلــف املــتقن لكتاباتــه، ع اليــه النــاس وينهــالون عليــهرجــيالنجــار املــتقن لعملــه ولــذلك جنــد ان الطبيــب أو احملــامي أو املهنــدس أو 

                                                            

( وفر لدعوته احلصانة واملناعة من األخطار واالحنرافات على مدى الزمن؟ وان ذلك من جهات ان إبراهيم  ( عليه السالم )وههنا حبث حيتاج إىل درس مستقل وهو: كيف ان ابراهيم   )١(
 كان سيد االنبياء عند كل االديان السماوية املوجودة حاليا على وجه البسيطة   ليه السالم )ع

  ٥٥املائدة  )٢(
 ١٠٧ـ  ١٠٦التوبة  )٣(
  ائية فكيف إذا كان عبادة كالدعوة والتبليغ.فإذا كان صناعة أو واجباً من الواجبات الك )٤(
  لم او عمل  معينني بل هي اصطفاء من اهللا تعاىل خيتص به من يشاء من عباده(املقرر) يف قبال االمامة االصطالحية واليت ال تنال بع )٥(
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  ، فلكل منهم املرجعية واإلمامة اللُّغوية يف حقل اختصاصه بقدر إتقانه لعمله وإمتامه له.او غري ذلكيف تدريسه وحبثه او االستاذ يف خطابته اخلطيب 

مل الشــمس والقمــر كمــا يف الروايــة فانــه  جمــرىن جيــري آالقــر ومــن هنــا كــان ، حكــم خــاص اســتُبطن يف ضــمن ذكــرهــذا ضــابط عــام ان والحاصــل: 
عامــة، ولــو بداللــة اإلميــاء واإلشــارة أو داللــة  وإرشــاداتيعطــي ضــوابط  انــهبــل  ســرد التــاريخللتســلية او جملــرد يقتصــر علــى ذكــر قصــص االمــم الســابقة 

  . اىل يوم القامة يولدلكل من لنيل الكمال والنجاح  االقتضاء،
  المقاييس االلهيةأهم اإلتمام احد  :لبصيرة الثالثةا

ا تشري إىل مقياسني جوهرييف اآلية الشريفة وعند التدبر      :نيجند ا
َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ (. متامإوالال اإلمتام) ١  )َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْ
وسـيايت البحـث عـن هـذا املقيـاس مفصـال ان  )َماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي قَاَل َال يـَنَـاُل َعْهـِدي الظـَّاِلِمينَ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس إِ ( .العدل والظلم) ٢

    .شاء اهللا تعاىل يف حبث الحق
  : اما فيما خيص املقياس االول وهو ( االمتام ) يف العمل والسلوك فنقول

م اليوميـة وطبق ألقراينلو ان الناس التفتوا اىل هذا املقياس   م وتصـرفا موه يف حيـا علـى افضـل  وسـوف حيصـلونسيصـلون اىل اعلـى الـدرجات  فـأ
م وشـــؤون معاشـــهموالكمـــاالت امللكـــات   وأتقنـــوه واحكمـــوا جوانبـــهفاحلـــداد مـــثال او الطبيـــب او غريمهـــا اذا امتـــوا عملهـــم ، وســـيبدعون حـــىت يف صـــناعا

م العمليــة  م ســينجحون يف حيــا خــرة اآل بكونــه شــرط التــدرج يف مــدارج الكمــال يف شــؤونخيــتص  قــانون االمتــام ال ذلــك ان ؛جنــاح يّ أواخلصــوا فيــه فــا
  .  واآلخرةعين الدنيا تني أأمني وجيري يف النشمل العالَ بل هو عام يش، فحسب

الـدرس وال يسـتعد لـه باملطالعـة املسـبقة  فال يصغي لألسـتاذ جيـداً وال يكتـب أو يقـرر يف دراسته ال ُجيدُّ قد  مثالً  ان الطالب يف الدراسةوبالعكس: ف
يف حــني ان ، ذي بــال يءعلــى شــ املطــافحيصــل يف اخــر ال  لدراســته فانــه ســوفيكــون متمــا  الــذي المــن قبــل وال يتباحــث يف موضــوعاته، وبكلمــة 

  . ويأمتون به ويكون علماً من األعالماس اليه رجع النسوف يوبالتايل  يكون متفوقافدراسته إمتامه وإتقانه ل وامللتفت سيجين مثار الطالب املتم واجملد
  (رسائله)إتمام الشيخ االنصاري في نموذج من 

مـا مل ميكـن شيخ االنصـاري (الرسـائل) وكـذا الكتـاب الفقهـي االخـر (املكاسـب) الشهري للالكتاب االصويل  ويكفينا شاهداً معرباً عن ذلك: ان فا
ان  كمـا،  بإتقـان مل يـدرس هـذين الكتـابني مـا فاضالً يعد طالبا  حىت ان الطالب احلوزوي ال ى تأليفهماسنة عل ١٥٠رغم مرور أكثر من يستغىن عنهما 

  .. .ومازالوا على هذا املنوال وناقشوا الكثري من مباحثهما العلماء عكفوا على دراسة وتدريس هذين الكتابني وعلقوا عليهما وشرحومها
ومـن أكثـر الشـواهد داللـة علـى ذلـك مـا نقـل مـن ان الشـيخ  . .املمكن لـه بعـد اسـتفراغ الوسـع م واالتقاناالمتا وما ذلك إال لبلوغ الشيخ فيهما حد

ان الشــيخ عنــدما الــف كتابــه كتــب  :والســبب يف ذلــك )١(وكتــب فوقهــا كلمــة بديلــة عنهــا -دون أن ميحوهــا  – مث شــطب عليهــاكتــب يف الرســائل كلمــة 
ـ ناقشـوا  )٢(سـتاذهأ تأدبـاً منـه يف مقابـلالرسـائل فـرفض املـريزا  تنقـيحالشـيخ  طلـب منـهالشـريازي الكبـري والـذي لكـن تالمذتـه ـ ومـنهم املـريزا ، تلك الكلمة
ــا إذ أرتــأواهــذه الكلمــة وطــال النقــاش  إبــدالأســتاذهم يف   بــدون ورود إشــكال واالمت) يف ايفــاء املقصــود حقــهمــة هــي االدق (ان هــذه الكل فــرتة معتــىن 

ان يشـطب  -كمـا يبـدو   – فتقرر، ما ذهب اليه تالميذهلديه ترجح  بل لعله فيه تأملليه بل إذهب   خيلص الشيخ اىل صحة ماوبعد النقاش املطول مل
  !!)٣(مجعاً بني النظرين واالحتمالني ولكي يكون للباحثني بعدها جمال املقارنة واملناقشة وتكتب الثانية فوقها بدون حموها على الكلمة االوىل

النقـاش مـن  احليِّزيكشف عن مدى دقة الشيخ األنصاري وإمتامه لكتابيه حبيث ان كلمة واحدة أخذت كل هذا  -ائره وما أكثرها كنظ  –ان ذلك 
يف العمق والدقة وسالسة هلذين الكتابني بديال  ال جند؟ ومن هنا ملتزما (بامتام) العبارات واألفكار اليت طرحت فيهمافكم كان ، مث االحتياط واالهتمام

  . لفقهاء واحملققنياصناعة كبار لتعبري ويف التوفر على مواصفات وشرائط ومقومات تنمية ملكة الطالب و ا
  نموذج من اتقان بعض علماء الغرب لعمله

دمهم يف الصناعات والتكنلوجيا احلديثة وتقالعديد من العلوم و  ما توصلوا اليه من تطور يفنعرف السبب وراء  كي  الغربمن اخر  ولنستعرض مثاالً 
                                                            

 ويوجد ذلك يف النسخ احلجرية القدمية  واليت توجد عندي نسخة منها ( السيد االستاذ حفظه اهللا)  )١(
 االمر الذي يكشف عن مستوى االستاذ والتلميذ معا . )٢(
 من الرسائل استظهرت ان كلمة الشيخ كانت هي االدق واهللا العامل (السيد االستاذ حفظه اهللا) وعندما كنت احبث هذا املوضع  )٣(
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   :فأصبحوا بذلك هم من بيدهم أزّمة األمور ذلك

 طالعـت شـطراً منـهوقـد  ،عامـاً ) ٤٠يدرس يف اجلامعات االمريكيـة ملـدة ( وكان) سامويلسون ونورد هاوس( للكاتبنياالقتصاد) هناك كتاب يسمى (
فانــه كــان يعيــد يف كتابتــه  )١(مؤلفــهك اال للجهــد الــذي بذلــه ومــا ذلــ، فكــارأمــن نظريــات و  جمالــه علــى حســب مــا أرتــآهيف  فوجدتــه بالفعــل كتابــا متقنــاً 

% مث اخذ يغري فيـه ايضـا حـىت غـري فيـه اكثـر مـن  ٣٠يصل اىل   قديريمراجعته وتدقيقه وتوثيق مطالبه وحتديثها وتعديلها وتطويرها كل سنتني أو أقل بتغ
كـل نظريـة جديـدة او نقـض جديـد علـى امعـات بنسـخته احملّدثـة املتضـمنة لليطبع كل سنتني معـدًال مـن جديـد ليـدرس يف اجلمرة خالل أربعني سنة  ١٧

  . )٢(نظرية ما او إحصاء جديد او ابتكار جديد وهكذا
الن فيهم الكثريين ممن يتقنون عملهم ويتفانون فيه خالفـا لبلـداننا الشـرقية الـيت ال وذلك ؛ ومن هنا وغريه أصبح الغرب من الناحية الظاهرية حاكما

  )٤(وغري ذلك والعداوة والبغضاءاحلقد والكراهية صناعة احلكام املستبدين أو ال انتاج إ شيئا )٣(تتقن
  .وسريه وسلوكهوفكره نسال اهللا تعاىل ان جيعلنا واياكم ممن يتم عمله وقوله وسريته 

 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

 مبعونة مساعدة. )١(
 وتوجد لدي الرتمجة العربية عن الطبعة املعدلة املنقحة اخلامسة عشرة! )٢(
  أي يف اجلملة. )٣(
 االية الشريفة (املقرر)وقد حبث السيد االستاذ هذا املوضوع يف حماضرة سابقة ضمن حبث  )٤(


