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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
طفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

  .بدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيمالطاهرين األبرار املنتجبني ، سيما خليفة اهللا يف األرضيني، واللعنة الدائمة األ
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ ( ُهْم أَِئمَّ   )َوَجَعْلَنا ِمنـْ

)٣(  
  - اليقين محور الفضائل  - 

 مذمومةوحقائق عن (الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك ال
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ ( :يقول تعاىل ُهْم أَِئمَّ    ١)َوَجَعْلَنا ِمنـْ

  . السابقةوقد مضى بعض احلديث عن ذلك يف احملاضرة  ،، ومدى قيمة الشك يف املعادلةاحلياة يفوموقعهما  الشك)(و )(اليقينصفيت ل حو يدور احلديث   حمور 
  !!أم الفضائل) هو اليقني( العديد من اآليات والروايات انبل يظهر من ، قيمة مطلقة اليقنيان الشريفة  اآليةالظاهر من و 

ـًة يـَْهـُدوَن بَِأْمرِنَــا(ان درجـة ووجـه داللـة هـذه اآليـة الكرميـة هـو:  ُهْم أَِئمَّ اً كـان أم غـريه، وهـذه الدرجـة العليــا بشـر درجـة ميكـن ان يناهلـا خملـوق  هـي أعلـى )َوَجَعْلنَـا ِمـنـْ
   .-كما سبق  –حكمة  هي يف واقعها وإن كانت العلة )َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنونَ  (بل ظاهر اآلية التعليل إذ  ٢)وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنونَ  (تفرعت على 

  اليقين معاذ السالمة وكهفها
  ٣"اْلَيِقيُن َمَعاٌذ ِللسََّالَمةِ ": حيث يقول مفتاحيةكلمة   ليه السالم)(عمام احلسن اجملتىب ولإل

ا  خمتزلة أشد االختزالوهي كلمة     .حتتوي حبراً من املعىناال ا
    إليه تلتجئ السالمة. ، فكأنه قال اليقني ملجأ السالمة أيومنه اخذت العوذة والتميمة ،يلوذ ويلتجئ ويتكأ عليه مايعوذ به االنسان و  ما: ) يعينالمعاذ و(
  .اجتماعية واقتصادية وسياسية وغري ذلكفرادياً فتكون أكما هي عامة ،  الدنيا واالخرة اطالقا أزمانياً فتشملمطلقة  (السالمة)و

عــاذ بضــم املــيم إذ ال معــىن االفعــال مــن اعــاذ يعيــذ فهــو معيــذ وذاك م بــابِ  واحلاصــل: ان الظــاهر ان (معــاذ) مصــدر ميمــي فهــو بفــتح املــيم وال يصــح أخــذه مفعــولَ 
  .السالمة يف كل حاالته وتقلباته واطواره يف الدنيا واالخرة ان االنسان املوقن تالزمهواملقصود:  ،السالمة معيذة لليقني لكون

يـة اختيـاره لألنبيـاء (علـيهم السـالم) أئمـة ولنذكر بعض املصاديق اجللية للفضائل اليت تتفرع على اليقني الذي امسينـاه (أم الفضـائل) والـذي علـل بـه اهللا تعـاىل يف اآل
ا تربهن يف الوقت نفسه ان اليقني معاذ السالمة:    للناس، كما ا

  ٤"َمْن أَيـَْقَن بِاْلَخَلِف َجاَد بِاْلَعِطيَّة"فقد ورد يف احلديث:  -١
واملؤسسات الدينيـة والـربامج  واملساكنيجاد مباعنده على الفقراء ،  الدنياحىت يفيف اآلخرة بل مرجعه اىل اليقني فمن ايقن باخللف من اهللا تعاىل  اجلود بالعطيةن أل

  اإلنسانية واإلسالمية.
 كـربى وسـالمتهومن جيود بالعطية يضمن اخللف، وهو أعظم من العطية مبا ال قياس، فيكون يقينه باخللف هو سبب عطائـه وعطـاؤه هـو سـبب االعـواض اإلهليـة ال

   .هو سبب سالمته فكان اليقني عوذتهفاليقني  ضاً يف اآلخرة بل يف الدنيا أي
  :جاء فيها (عليه السالم) اية عن االمام الكاظمما ورد يف زيادة ومنو اجلاه ففي رو  ذلك على غرارو  -٢
    ٥" الشََّفاَعُة زََكاُة اْلَجاه"

 ، كمـا تزكـو نفسـه وتطهـرمنـى جاهـه وزادأي  ج اخوانـه املـؤمنني زكـى قضـاء حـوائ فمـن تشـفع وتوسـط يف، ومعناهـا االخـر الطهـارة النمو: هو فأن احد معاين الزكاة
   .التذلل الذلة أو منشيء خالفا ملا يعتقده البعض من ان التوسط ينقص القدر وفيه 

ره مـن الـذنوب بـنفس ته كما طّهـعلى مكان ومكانة زاده جاها اىل جاهه طريق رضاه يففمن بذل ماء وجهه ، الن اهللا تعاىل هو الرزاق ذو القوة املتني إالذلك  وما
ضـاء حـوائج النـاس، ر جاهه مما علق به، واليقني بان الشفاعة زكاة اجلاه عند اهللا تعاىل وحىت عند الناس أيضاً هو أكرب باعث للمؤمن لكي جيعـل الشـفاعة لقالقدر وطهّ 

   .منهجه يف احلياة
                                                            

  .٢٤السجدة  ١
  .٢٤دة: السج ٢
  .٢٣٦ص  (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  ٣
  .١١١ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  ٤
  .٣٨١ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  ٥
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  أزدادوا يقينا ملشوا على اهلواء. اصحاب عيسى ع كانوا ميشون املاء ولو إنكما ورد يف احلديث   -٣
 ولـيس بنحـو مؤمناً مذعناً موقنـاً بتأثريهـاجامعاً للشرائط ) (بسم اهللا الرمحن الرحيم) فمن قال ن يف (بسم اهللا الرمحن الرحيممتضمَّ ورد ان اسم اهللا االعظم كما   -٤

   .جالله اهلواء مبشيئة اهللا جلعلى التجربة ملشى على املاء بل االحتمال أو الظن و 
 بد من حل هذه املشـكلة وال يف خمتلف مراحل احلياة ويف مواجهة شىت التحديات، مشكله يف اليقني يف أغلب األحيان اليقني هو احملور وحنن نواجهواحلاصل: ان 

   .كله  لتستقيم لنا حياة االميان اليت ال اروع منها وال امجل يف العامل والسعي للوصول إىل مرتبة اليقني
  اذا دعوت فظن حاجتك يف الباب : روايةاليف و  -٥

 ويـوقنالبـاب  ان شـفاءه يـدخل عليـه مـن يتمثـل ويتجسـدوعليـه ان ، فعليه ان يـدعو اهللا تعـاىل متيقنـا ولـيس مطمئنـا فحسـبوالعافية اراد الشفاء و فمن كان مريضا 
   .مبجرد ان ينتهي من دعاءهبذلك 

  طى للوصول إليه أو إىل أدىن مراتبه على األقل.اخلُ  وان جندَّ حث عن اسبابه ونتائجه ومثاره وموانعه فاليقني هو ام الفضائل وعلينا ان نتحراه ونب
  . عن قسيمه وهو الشك للتحدثمعقود ان هذا البحث اال  طويلحول اليقني واحلديث 
   : قيمته، شروطه، وساحاتهالشك

انـك اذا اردت ان ف :وانـه طريـق التكامـلطريـق املعرفـة هـو ان الشـك يعتقـد بـالغـرب   مـن علمـاءالكثـري ريـب اال ان وهـو منقصـة بـال (الشك) االجتاه االخر يقـع يف
ــا اوال تصــل اىل حقيقــة مــا والشــك يف االخــالق والفضــائل مكــارم  كــذلك الشــك يف قيمــة مــن اراد الوصــول اىل اهللا عليــه ان يشــك فيــه اوال: فمــثال، فعليــك ان تشــك 

  .. .صلال يوقد  والواقعاملرء إىل احلقيقة  قد يصل ولكن ومع ذلكاحملموالت واملواضيع  خمتلف القضايا العلمية ويف كافة
يـات (اليقـني) والـذي تـدعو اليـه اآلمـنهج يف مقابـل والـذي يقـع ) يعتقد قسم منهم وهذه هي نظريتهم ولعله ميكننا تسمية هـذه النظريـة بـــ(املنهج التشـكيكيهكذا 

  .  (عليهم السالم)هل البيت أنية والروايات الشريفة عن آالقر 
ـا َرَزقْـنَـاُهْم يـُْنِفُقـونَ  * َذلِـَك اْلِكتَـاُب َال رَيْـَب ِفيـِه ُهـًدى ِلْلُمتَِّقـينَ  * الـم(: قال تعـاىل َوالـَِّذيَن يـُْؤِمنُـوَن ِبَمـا أُنْـِزَل  * الـَِّذيَن يـُْؤِمنُـوَن بِاْلَغْيـِب َويُِقيُمـوَن الصَّـَالَة َوِممَّ

  ١)ِزَل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاْآلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ ِإَلْيَك َوَما أُنْ 
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنونَ  (وقال تعاىل:  ُهْم أَِئمَّ  )نُـونَ َوبِـاآلخَرِة ُهـْم يُوقِ  (وقولـه  )الَِّذيَن يـُْؤِمنُـوَن بِاْلَغْيـبِ  (فالحظ قوله تعاىل  ٢)َوَجَعْلَنا ِمنـْ

فالفضـيلة، حسـب اآليـة، هـي يف اإلميـان بالغيـب ولـيس يف التشـكيك بـه، ويف اليقـني بـاآلخرة وهـي الـيت ال تقـع يف أي جمـال مـن جمـاالت  )وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقنُـونَ  (وقوله 
  .ة اإلمامة العظمىالتجربة احلسية، كما ان اليقني بآيات اهللا هو الذي جعله اهللا تعاىل السبب لنيل األنبياء مرتب

  والسؤال هو: هل هناك وجه للتوفيق بني املنهجني؟ بل هل نظرية الغرب، على إطالقها، صحيحة أم ال؟
  : الكالم يقع يف عدة ابعاد: نقول
  . حقائق عن الشك -١
 املوقف من الشك. -٢
 . املثمر شروط الشك -٣
 . مساحات الشك ومتعلقاته -٤

  .  تعاىلوابعاد اخرى ستايت ان شاء اهللا
  حقائق عن الشك 

  الشك نقص ال كمال
 . وال ميكـن للجاهـلالـنقص. هُ بـل الشـك ذاتيُّـ . واجلهل واجلاهـل نـاقص.الشك يعين اجلهل والشاك جاهلوذلك ألن الشك نقص وليس بكمال الحقيقة األولى: 

  . اً وال كاشفاً ومرآة عن الواقعفان اجلهل والشك ليس بذاته طريق ان يهتدي اىل معرفة او اىل معلومة ما مبا هو جاهل
فـان ، جـاهال بـزمن موتـهكمـا لـو كـان االنسـان   وكأسـتثناء وذلـكيت الحقـا أتـإال ان الفائدة غري الكاشفية واملرآتية كما ان هذه الفائـدة  نعم قد تكون للشك فائدة

 انـه سـيموتحـىت لـو علـم سـيختل نظـام حياتـه  اناذا علم بقـرب اجلـه فـ العادي نالن االنسا؛ والطمأنينةاالستقرار العادي نسان ذلك من نعم اهللا علينا وبه حيصل لإل
الواصـلني كسـلمان وليـاء او حـىت اال وكان واثقاً من إميانه وعمله الصاحل فانه ال خييفه املوت وال خيشاه وذلـك كاألنبيـاء واألئمـةيقني الدرجة مثًال نعم من وصل بعد سنة 

                                                            
   ٤ـ ١البقرة  ١
  .٢٤السجدة:  ٢
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   .وايب ذر وغريمها
  كمقدمة للوصول إليها ينبغي ان نتأمل يف املثال التايل:  –اً ضَ رَ عَ  –ا جيداً ان (الشك) ليس طريقاً للمعرفة وان وقع ولكي يتضح لن

 وكنت واثقاً ان (أ) يشكل اإلجابة اخلاطئـة، لكنـك اخطـأت فأشـرت دون انتبـاه إىل (أ) مثخيارات متعددة  عن مسألة معقدة أو بسيطة وكانت لإلجابةئلت لو سُ 
  أو هل يعين ان (اخلطأ) منهج علمي للوصول إليها؟(اخلطأ) طريقا للمعرفة علينا ان نتخذ فهل هذا يعين ان  (أ) كانت هي الصحيحة.. ان كل تبني

  !اخلطأ ؛ الن اخلطأ يصيب (أحيانا)؟اتركوا الصحيح وتشبثوا ب: وهل من الصحيح ان نقول للناس
ا قد جتعله منتجا ملناسبات وعوامل خارجيةإمنا هي احيانا  اصابتهوان  خاصة ،يرجع إليه ة واصالً يشكل قاعد ال أحياناً فانه ان اصابو اخلطأ ن إ    .نتيجة اقرتانه 

  واحلاصل: ان نظرية ان الشك قد يكون طريقاً الكتشاف الواقع وللمعرفة، باطلة، بل الطريق غريه وإن قارنه واقرتن به.
اخللـق أو سـيء يكـون املـرض سـببا هلدايـة االنسـان املغـرور او الضـال  ومـع ذلـك فانـه قـد. .نقـص والصـحة هـي الكمـالمثل املرض اذ ان املرض هو الشك  مثلَ ان 

قـد هـو السـبب الـواقعي ـ و ـ تعـاىل بلطفـه ورمحتـه  اهللا نلهدايـة بـل يبقـى املـرض نقصـا اال اكمـاال او طريقـا عامـا ل  وماهيتـه شـيئاً وال جيعلـه املـرض وذلك ال يغري من حقيقـة
    .وما املرض اال من مجلة االسباب الظاهرية هلداية البعض ،رشادهماهلداية عباده و  ظاهريةبعض االمور اسبابا  علجي

  الشك سالح ذو حدين
   .واستحقاقاته اكرب من حجمه وموقعاً  ان نعطيه دورا فال ينبغي، سالح ذو حدين اال انه: لو تنزلنا وقلنا ان للشك قيمة فنقول: ثانيا

  اآليت يوضح هذه اإلجابة أكثر: واملثال
ا وشككنا فيها لدينا بوصلة ومل نعنت تلو كنا يف الصحراء وكان فمثال ـا كانـت صـحيحة دقيقـة منشومل  بقراء فاننـا يقينـا سنضـل يف الصـحراء  علـى ضـوئها، مـع ا

يها فلـم منـش علـى ضـوئها بـل سـرنا يف االجتـاه املعـاكس فاننـا سنصـل إىل بـر القاحلة، وبالعكس: لو كانت البوصلة خاطئة واقعاً وكانت تشري لالجتاه املضاد، وشككنا ف
   .األمان

  .سالح ذو حدين إذن الشكفقد يرحبه الكثري الكثري ف ١الغلط صحيح والشك يف، وقد جير على املرء الدواهي ان الشك يف الصحيح غلط: ومعىن ذلك
  الموقف من الشك

إذا  يشــككه يف اعتقــادهيصــح ان  فانــه البــاحلق ولــو عــن غــري اجتهــاد  اان شخصــا مطمئنــ باحلقيقــةى العــامل أاذا ر  ،ارجيــةبنحــو القضــية اخلوإذا كــان كــذلك فانــه، و 
  . احتمل ان تشكيكه هذا سيقوده إىل رفض احلقيقة

، اللهـم موافق للحق الواقعي املسـلم همعتقدال يصح ان نشككه يف ذلك الن ، فانه حب الوطن من االميان) لو من غري دليلالشخص مطمئنا بان (فمثال لو كان 
ــذه القاعــدة اإلنســانية احلقيقيــة، ا مــا لــو علمنــا بــل لــو احتملنــا انــه إال لــو احرزنــا ان تشــكيكنا لــه ال يــؤثر فيــه أو انــه ســيبعثه حنــو التحقيــق األكثــر فاالطمئنــان األكثــر 

ذا التشكيك من وطنيته مث ال يعود إليها فانه تشكيكه يُ    . جرمية وجناية حبقه وحبق الوطن وحبق احلقيقة عدُّ سينسلخ 
ذلــك حرمــة للمجتمــع وان القتــل وســفك الــدماء هــو مــا ينبغــي ان يعــم اجلميــع كمــا يعتقــد  الكــان يعتقــد بانــه لــو كــان مطمئنــا بــالعكس و وبــالعكس مــن ذلــك متامــاً 

علـى أقـل التقـادير إن يف ذلـك  ويف كـل احلـاالت فينبغـي ان يشـككوا زمـانمكـان و   كليف االسواق والطرقات والطائرات ويف األبرياءيقتلون إذ جتدهم  االرهابيون بالفعل
  . صرفهم عن اعتقادهم هذا باي وسيلة ممكنة مل ميكن

باحلقيقـة  الشـكيف حـني ان الرذيلـة كـل الرذيلـة للجهـل و ، هـو الكمـال ولـه القيمـة كـل القيمـة ٢) أي املطـابق للواقـعاليقـني( فـان بنحـو القضـية احلقيقـةواحلاصل: انه 
  . اما بنحو القضية اخلارجية ولغة اخلطاب ففي األمر تفصيل على حسب احلاالت والظروف والشخصيات ،والواقع

مزيـد  وسـيايت ال بد ان ختتلف وال يصح ان نصـدر حكمـاً عامـاً جبـودة الشـك وفائدتـه ونسـوق اجلميـع بعصـا واحـدة ،القضية اخلارجية وعليه: فان لغة اخلطاب، يف
  . ان شاء اهللا تعاىل لذلك احايض

  شروط الشك 
 هتعميمــ وحيــاول ممــا حيتملــه وممــا ينبغــي يشــجع عليــه اكثــر ٣اال ان الغــرب، مــا يف الكثــري مــن القضــايا واحلقــائق واألمــوركثــريا   للبشــرحيصــل ممــا ان الشــك  ال شــك يف

اذا كــان وحــىت يف القــيم األخالقيــة العليــا والكــالم هــو انــه  –ومنهــا وجــود اهللا تعــاىل ووحدانيتــه  –حــىت يف  املســتقالت العقالئيــة  شــيء ويف كــل الــدوائرادخالــه يف كــل و 
  ؟ هي ضوابطه وشروطه لكي يكون منتجا فمابشكل قهري أو طوعي، وبشكل تلقائي أو خمطط له الشك امرا حاصال بالفعل 

  : هناك جمموعة من الضوابط نذكر منها: اجلواب
                                                            

 الصحيح الثبويت  ١
 تعتور صاحبها فقد يكون املطابق حقا وقد ال يكون  وليس القطع والذي هو احلالة النفسية اليت ٢
  املقصود بعض الغرب ممن يعتمد املنهج التشكيكي.  ٣
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  ل والموضوع الصالحالشك في المحل القاب
 . وإفساد وإضاللضالل ظلم و ان يكون الشك والتشكيك يف احملل القابل ويف املوضوع القابل اما التشكيك ال يف احملل القابل وال يف املوضوع القابل فهو  -١

دأ البحــث والتحقيــق مــن نقطــة الصــفر، ولكــن، ويف ويبــ اوال يف ذلــك اال انــه يريــد التأكــد اكثــر فالبــاس ان يشــك هِ بِ َســسلســلة نَ والــده و  شــخص يعــرف: مثــال ذلــك
مـن أنـواع الفسـاد واإلضـالل  –عقالئيـاً  – عـدّ أمـك، يُ  وهـذهوانه من ادراك بـان هـذا والـدك  بنسبهيف الثالثة أو اخلامسة من العمر مثًال  تشكيك طفل صغرياملقابل فان 

  . وليس امرا عقالئيا
  .بالقواعد الرياضية أو مبسلمات اجلغرافيا مثالً وكذلك تشكيك املعلم لألطفال يف االبتدائية 

  أي املسائل اليت يصح ان ُيشكك فيها، كما سيأيت: والكالم نفس الكالم يف املوضوع القابل .فاملفرتض ان يكون الشك يف احملل القابل (أي الشخص القابل )
   ان يكون لك مرشد ودليل

أو  وهـو الــوحي واالنبيـاء واالئمــة ع والقـران الكــرمي او العلمـاء بــاهللا تعــاىل خــارجيوهــو الفطـرة او داخلـي خبــري، واملرشـد امــا ان يكـون لــك حـني الشــك مرشـد  -٢
   .حىت العلماء واخلرباء يف الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات وغريها

  . اىل االضالل واالفساد كثرياً ما يكون طريقاً مرشد فانه   اما التشكيك بال
 ١"َواْعَلُمـوا ِعْلمـاً يَِقينـاً أَنَُّكـْم لَـْن تـَْعرِفُـوا التـَُّقـى َحتَّـى تـَْعرِفُـوا ِصـَفَة اْلُهـَدى" القيمـة: يف كلمتـه يرشـدنا إىل عمـق احلقيقـة (عليـه السـالم)اجملتـىب  وهنا جند ان االمام

   .وليس الشك كما يزعمون وصفته وعالماتهاهلدى معرفة ان طريق املعرفة هو : ومعىن ذلك
   والطريق املوصلة إىل بر األمان. حىت يعرف اهلدى واحلق املزالق واملهاوي واملخاطرال ميكن لالنسان ان يتقي فانه تتقيه  اأي م: والتقى
وان اكثـر  حـىت تعرفـوا اعـدائهم ومبغضـيهم (علـيهم السـالم)اهـل البيـت و انكم لن تعرفـوا الرسـول  وإىلالتويل والتربي  يشري بعد ذلك إىل (عليه السالم) االماممث ان 

َوَلْن َتَمسَُّكوا ِبِميثَـاِق اْلِكتَـاِب  " :(عليه السـالم)واألئمة (عليهم السالم)، يقول  الرسلاالنبياء و الناس ال يعرفون مايتقونه حىت يعرفوا ما يهتدون به وهو العقل الباطن و 
ُلوا ا"أي الذي تركه وراء ظهره  "َحتَّى تـَْعرُِفوا الَِّذي نـََبَذهُ    .  "ْلِكَتاَب َحقَّ ِتَالَوتِِه َحتَّى تـَْعرُِفوا الَِّذي َحرََّفُه فَِإَذا َعَرفْـُتْم َذِلَك َعَرفْـُتُم اْلِبدَعَوَلْن تـَتـْ

يعلمـون ومـن من حيـث  والقادة هم الذين خيدعون الناسكال فان االشخاص املبادئ والقيم،  ما دمت اعرف  من املهم أبداً معرفة األشخاصيقولن احد ليس  فال
  . ال يعلمونحيث 

 يف خمتلف الديانات امر شائع ومستحكم عند اغلب الناس هو أو بدون تثبت من القادة والزعماء والكرباء وأتباعهم بشكل أعمى السري وراء االشخاص ذلك ان
االمـام الصـادق  أو عيسـى املسـيح أو عليـه وآلـه) (صـلى اهللارسـول اهللا  يعرفـونالنـاس ولـذا جنـد ان أغلـب وام وسـواد النـاس العلمـاء فضـال عـن العـاملثقفني و بل حىت لدى 
داهومكانته  (عليه السالم) م يتبعون  جند الكثري من العلماء والعوام الذين. ويف الطرف االخر .مثال مث يهتدوا  الطغاة وأئمة السوء وأرباب الديانات الباطلة نتيجـة إميـا

  . ضالل على مر التاريخ وسيبقى االمر اىل ان تقوم الساعةومن هنا كان هناك ائمة حق وائمة ، بالشخص القائد نفسه
عـرب معرفـة املتكلفـني تفسـريه تفسـري كتـاب اهللا تعـاىل كمـا عـرفتم التكلـف يف   املبتـدعني البدع عـرب معـرفتكم أي عرفتم "فَِإَذا َعَرفْـُتْم َذِلَك َعَرفْـُتُم اْلِبدََع َو التََّكلُّفَ "

ُتْم َكْيَف يـَْهِوي َمْن يـَْهِوي َوَال ُيْجِهَلنَُّكُم الَِّذيَن َال يَـ َورَأَيْـ "كتاب مبني بغري علم وال      "ْعَلُمونَ ُتُم اْلِفْريََة َعَلى اللَِّه َوالتَّْحرِيَف َورَأَيـْ
 غـيهم وضـالهلميف  وتـرددهم حيـث جهلهـمكم اىل يـديأبيعلمـون وهـم اجلهلـة حقيقـة ال يأخـذوا ال  الذينأي  " َوَال ُيْجِهَلنَُّكُم الَِّذيَن َال يـَْعَلُمون" وهنا حمور الكالم

ألنـه جاهـل ال يعلـم ولـو كـان يعلـم امنـا يقـول ذلـك ، املـنهج التشـكيكيدأب كمـا هـو   اإلهليـة ويف تلـك احلقيقـة العقليـة يف هذه احلقيقـة عليك ان تشك: فمن يقول لك
   احلق ملا شكك فيه غريه.

ٌة يـُْقَتَدى ِبِهْم، ِبِهْم َعـْيشُ "فيقول:  رشداملقياس وامل يعطينا (عليه السالم)مث ان االمام  أي  " اْلِعْلـمِ َواْلَتِمُسوا َذِلَك ِعْنَد َأْهِلِه فَِإنـَُّهْم َخاصًَّة نُوٌر ُيْسَتَضاُء ِبِهْم َوأَِئمَّ
َوُهُم " (عليهم السالم)اهل البيت  ىل وإىل كافة احلقائق وهموينعدم عند وجود االدالء إىل اهللا تعااجلهل خملوق ميوت  فكأن "َوَمْوُت اْلَجْهلِ "م  وحيىي ان العلم يعيش

  "...َيْخَتِلُفوَن ِفيهِ  َخاِلُفوَن اْلَحقَّ َوالالَِّذيَن َأْخبَـرَُكْم ِحْلُمُهْم َعْن َجْهِلِهْم َوُحْكُم َمْنِطِقِهْم َعْن َصْمِتِهْم َوظَاِهُرُهْم َعْن بَاِطِنِهْم َال يُ 
  عند االبتالء بكل حالة شك أو بكل موجة تشكيكية. جود املرشد واهلاديبد من و  ال واخلالصة: انه

  :من علم الفقهلذلك مبثال ولنمثل 
ومـرجعهم  العلمـاء كثـريا مـا خيتلفـون يف املوضـوعات اال ان مرشـدهم يف ذلـكان: العـرف يف املوضـوعات والشـرع يف األحكـام فـان ففي الفقه واالصـول عنـدنا مرشـد

    .العرفهو  األخري
وهل املتعارضان مها املتعارضان يف  او هو الظهور البدوي؟ ،املستقرالظهور  ام، وهل هو احلجية (التعارض)ب مص جرى حبث مفصل عنمثال يف حبث التعارض ف

                                                            
 .٢٢٧ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  ١
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   يف املتباينني؟مرحلة احلجية؟ أم يف مرحلة الظهور؟ مث: املراد الظهور البدوي كما يف موارد اجلمع العريف أم املستقر كما 
  ؟ احلاكم واحملكوم ام ال؟ واملطلق واملقيد؟ و العام واخلاص دائرته تشملهل و ؟ الذي يفهمه العرف من التعارض ما عبارة أخرى:وب

عـدود ، وكـذلك األمـر يف حبـث الربـا يف املكيـل واملـوزون أو املالعـرف اىل املرشد العـام وهـو حبوث دقيقة ومعمقة نرجع يف النهايةففي كل هذه البحوث وغريها وهي 
  . ويف مفهوم الغناء ومفهوم البيع.. اخل

   .العرفوهو يف املوضوعات اىل مرجع جعله له الشارع املقدس  بعد ذلك كله مث يرجع، مث يبحث وحيلل واستفراغ الوسع يشك قبل البحثفاجملتهد 
ا احلجة النهائية لو ثبتت. خيتلف اجملتهدون اال ان مرجعهم يف ذلك اىل الكتاب والسنة فأيضاً كثرياً مااما االحكام    والعقل فا

  ان يكون الشك منهجياً 
  .قد ينتج ويثمر ١لوهالذي يت فان الفحص والبحث صحيحاذا كان الشك يسري وفق منهج فان يكون الشك ممنهجا مبعىن ان يكون علميا  -٣

  ؟(التناقض) هل هو حمال ام المثال ذلك 
هــذا لكــن  ،مثلــة واهيــة وضــعيفةأبعلــى ذلــك يستشــهد قــد ان ذلــك لــيس حمــاال و  مــن ال خــربة لــهن قــد يعتقــد بعــض ولكــ والفضــالءواضــح لــدى العلمــاء  ان اجلــواب

  . لتصديقها اً تصورها مساوق يكون من القضايا اً املوضوع على حقيقته الن كثري  وذلك لسبب هام وهو انه (مل يتصور)ليس منهجيا  مث االنكارالشك والتشكيك 
، واالضــافة، والشـرط، ووحـدة احملمــول، وحــدة املوضـوعكـي يكـون تناقضــاً حقـاً، وهـي:   يشـرتط ان تتـوفر فيــه مثـان وحــدات وانــه  التنـاقضمعـىن حقيقــةفهـو مل يفهـم 

ـا تعـود اىل وحـدبواجـاب الـبعض  ،يف احلقـائق التشـكيكية كـالنور والعلـم واضـاف الـبعض وحـدة الرتبـة، واملكـان، والزمـان، والقوة والفعل، والكل واجلزء ة املوضـوع وهـو ا
ا  بل الدقة  ،الصحيح    .كلها تعود اىل وحدة املوضوع واحملمولتقودنا إىل ا

   .جهله ليس منهجيا باملرة إال انيشك ويشكك طبيعيا  ذا التصور الدقيق ملعىن التناقضاجلاهل و 
ـم اليعرفـون معـىن الشـرك اصـال وان الشـرك .راذلـك شـركا وكفـ ويعتـربهناك من ينكر علم الرسول االئمـة بالغيـب : الكالم علممثال اخر من   هـو. ومـا ذلـك ان ال

يقـال فانـه ال اما الطويل فليس شركاً فان من يقول: انين قادر على فعل الطاعة وترك املعصية ولست جمبوراً أو انين قـادر علـى حتريـك يـدي ورجلـي مـثًال ، رك العرضيشال
تعــاىل،  اهللايــده أو رجلــه أو أي شـيء آخــر أو علــى الصــالة والصــوم هــي بــإذن حتريــك قدرتــه علــى الن وذلــك !! لـه اهللا هــو القــادر وحــده ال شــريك انــت مشــرك الن: لـه

ظهـور الشـمس ك ٢اننـا نعلـم كثـريا مـن املعلومـات ومنهـا معلومـات غيبيـةفلـيس بشـرك، إضـافة إىل وضـوح ، وكذلك األمر يف العلم بالغيب أو الشهود فانه بإذن اهللا تعاىل
   يف هذا العلم؟د فهل اصبحنا شركاء هللا غدا وبعد غ

مث  وادعـوا كفـر كـل مـن ال يـوافقهمكـل مـن خيـالفهم   فاخـذوا يكفـرون ظـالم اجلهـلان هذا كالم ال قيمة له اال عند اولئك الذي عاثوا يف االرض فسـادا وختبطـوا يف 
   .عوهسفكوا دماء الناس بال جرم أتوه وال حق ضيّ 

   .ال يوجد لديه تصور صحيح عن معاين هذه املفاهيم فان الكثري من املنكرينمامة والعصمة والبداء والرجعة وغري ذلك يم احلقة كاإلينكر املفاه الكثري ممنوهكذا 
   .هو هو وبشكل دقيق وكامل بعد تصور املوضوع مبا ومن أركانه: ان يكونالشك ينبغي ان يكون منهجيا واحلاصل: ان 

يعتـربه امـرا غـري مقبـول  بـل قـد ال يصـدق بـه  فانـه مـن قـوانني اإلسـالم اً قانونـثريا من الناس وحىت بعض الدارسني عندما تذكر لـه فان ك ،اإلسالمقوانين : آخرمثال 
ا مسـتمدة مـن روايـة نبويـة جممـع عل وهو قانون وقاعدة متفق عليها بني الفريقني ( االرض هللا ولمن عمرها )كما حصل ذلك لبعضهم عندما ذكرت له قانون   يهـا،ال

  !!األرض هي للدولةميكن ذلك بل  اعرتض وقال ال
واألئمــة (علــيهم الســالم) فانــه ال يصــح أن يــرد  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)لســبب آخــر وهــو انــه مــادام مســلماً مؤمنــاً بــالقرآن والرســول وهــذا التشــكيك لــيس منهجيــا 

ـنَـُهْم (رض هي للدولة ال غري! قال تعاىل: ا تريب عليه يف املدارس أو الكتب من ان األمب أحكامهم جملرد انه اعتقد َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمنُـوَن َحتَّـى ُيَحكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر بـَيـْ
   ٣)ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

  مساحات الشك 
  ز اآلن:نشري إليها بإجيا مذمومة واهناك مساحات شك ممنوعة و 

مثًال رغم انه مـن مكـارم ) ببعض اآلثار السلبية اليت قد تنجم عن (احللمويعلل ذلك  يف مكارم االخالق قد يشككالكثري من الناس فان ، األخالقمكارم : منها
   .مثال على أساس انه ضعف مدعياً انه قد يرتمجه اآلخرون ؛قد يشكك فيهفيه آيات وروايات متعددة مدحا وحثا اال ان البعض  األخالق وقد وردت

                                                            
 الن نفس الشك ال ينتج اال اجلهل والضالل  ١
  أي غائبة فعالً عن احلواس اخلمسة. ٢
  .٦٥النساء:  ٣
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ــا مجيعــاً حســنات ومكــارم وال ينبغــي ان تثنينــا عنهــا وتشــككنا فيهــا بعــض وهكــذا (إصــالح ذات البــني ) و( التواضــع) و( الكــرم) و ( االحســان) وغــري ذلــك ، فا
   جملتمع أكثر من مضارها، بكثري جداً.فوائدها على الفرد واألسرة وا وأنّ الطوارئ السلبية اليت قد حتتوشها لوضوح ان ذلك من باب التزاحم 

  . حبثها وحبث غريها من املساحات ان شاء اهللا تعاىل وسيأيت ،المستقالت العقلية: ومن مساحات الشك املذمومة
ــا َصــبَـُروا وََكــانُوا ِبآَ (ختامــاً لنتــذكر مــرة أخــرى قولــه تعــاىل:  ــًة يـَْهــُدوَن بَِأْمرِنَــا َلمَّ ُهْم أَِئمَّ اْلَيِقــيُن َمَعــاٌذ ": (عليــه الســالم) اجملتــىبوكلمــة اإلمــام  )يَاتِنَــا يُوِقنُــونَ َوَجَعْلنَــا ِمــنـْ

  فاليقني هو املالذ وامللجأ وهو احلماية والوقاية وبه الفالح والنجاح. "ِللسََّالَمةِ 
 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين


