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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ا مد هلل رب العاملني ،بارئ ا الئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوب ا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار امل تجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللع ة الدائمة األبدية على أعدائهم إ
يوم الدين ،وال حول والقو إال باهلل العلي العظيم.
استراتيجية العفو المطلق وربط كافة مناحي الحياة باهلل تعالى
وحجية الظن الخاص والمطلق على االنفتاح واالنسداد
()31
ةَ فَظّةا ََلِةي َ الْ َل ْل ِ
اسةتَة ْه ِف ْر لَ و ْةم
ةع فَةا ْع و
ةال النْة َفاةوا ِم ْةن َح ْولِ َ
ةَ لَ و ْةم َولَ ْةو وك ْن َ
قال اهلل تعا  :فَبِ َما َر ْح َمةة ِم ْةن اللِ ِةل لِْن َ
ْ َعة ْنة و ْم َو ْ
ِ ِ ()1
َ فَةتَة َوِك ْل َعلَى اللل
َو َشا ِوْروه ْم فِي األ َْم ِر فَِإ َذا َع َزْم َ

ْ
يف ه ذ اةيذذة ال رصذذة بصذذائر تلذذمة واسذذتلها ا عديذذدة ،وسذذو نشذذم يف ه ذ ا املب ذذث إ بصذذمة واحذذدة يف قولذذه تعذذا  :فَةةا ْع و
استَة ْه ِف ْر لَ و ْم هما بإذن اهلل تعا .
َع ْنة و ْم وإ استلهام واحد على ضوء قوله َ و ْ
المعنى الدقيق – المج ول لة(العفو)

ْ َع ْنة و ْم انه ن املعهود ع د ال اس أن العفو يعين الصفح واملغفرة والتجاوز وشبه ذلك إذ اهنم
فمن البصا ر يف قوله تعا  :فَا ْع و
يتعا لون ع ه املفردا تألفاظ رتادفة ،ل ن ذلك بين على التسا ح أ ا املعذ الذدقيق للعفذو فهذو عذ عتلذمل عذن املغفذرة ونظائرهذا
استَة ْه ِف ْر لَ و ة ْم َو َشةا ِوْروه ْم فِةي
تما سيأيت ،ويشهد ل لك الدقة يف اختيار ال لما يف ه اةية ال رصة فقد قال تعا  :فَا ْع و
ْ َع ْنة و ْم َو ْ

األ َْم ِر ومل يع س بأن يقول( :فأغفر هلم وأطلب ن اهلل هلم العفو) لالً.
أ ا املع الذدقيق الرائذع للعفذو فهذو (الذدوروس واالذو واالنذدراس) فذإن ارنسذان تذارة( :يغفذر ملذن ملمذه) ل ذه يبقذى يف قلبذه ذه شذيء فقذد غفذر لذه
ل ن مل يعمل ع ه إذ املغفرة تعين السرت و ه يمي املغغ رفذر غفذراً( )2وأ ذا العفذو يف ع ذا األيمذى فيعذين أن ح ذو حذن ذن ذه ذك إسذاءته إليذك و علهذا
تأن مل ت ن وتأنك مل تعلم هبا أبداً فت ون مم وًة ن صف ة ال هن والضمم تما أ غ
غفلت ن حيث ليا ردود األفعال على ا وارح.
ماذا يعني (على الدنيا بعدك العفاء)؟

ومما يوضح ذلك قوله َ  علَى الدنْةيَا بَة ْع َد َك ال َْع َفا )3(أو فَة َعلَى الدنْةيَا ال َْع َفاء فقد ذتروا للعفاء ع يني:
أحدمها :الرتاب ال ي مل يوطذأ ذن قبذل؛ فذإن الذرتاب تذارة لي ذون يف قريذة أو أرعذة أو طقذة أهولذة فيذداس قلذيالً أو تلذماً ،ل ذه تذارة
أخذذر يقذذع يف هاهيذذل الصذ راء املوغلذذة يف البعذذد يذذث ال تطذذأ أقذذدام قافلذذة وال سذذابلة ،فهذ ا الذرتاب هذذو الذ ي يقذذال لذذه (العفذذاء) علذذى ذذا
استظهر يف عجم قاييس اللغة وهو املستظهر أيضاً بال ظر ملختلمل استعماال (العفو) بل وللمع اةخر ال ي ذتر للعفاء وهو اةيت

بعد قليل ،فقوله َ  علَى الدنْةيَا بَة ْع َد َك ال َْع َفا يعين الرتاب املرتوك املهمل غم املطروق باملرة أي على الدنيا بعدك الرتاب املرتوك بذاملرة
ف أهنا مل ت ن أبداً ،وليس املع  :هرد على الدنيا بعدك العفاء أي الرتاب ف أهنا ال قيمة هلا.
ثانيهما :ال ّدروس أي على الدنيا بعدك الدروس واالمن اء ،وال بعد يف أن ي ون ه ا هو األصل وأن ي ون إطالق العفاء على الرتاب
املهمل ل ونه عائداً إليه.
( )1سورة آل عمران :آية .151
( )2وهو رزررٌد ي سج ن الدُّروع على قدر الرأس  ،يذ ْلبرس ت ال رقل سوة.
( )3ار األنوار :ج 55ص.55
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()1

وقد جاء يف همع الب رين (عفى :درس وامن ى)

ِِ ِ
ِ
ين
تمذذا ورد ع ذذن أ ذذم امل ذذص ني عليذذه الص ذذالة والسذذالم ع ذذد تأبي ذذه سذذيدة نس ذذاء العذذاملني يف نس ذذخة َ و َع َف ةةا َع ة ْةن َسة ةية َدة ن َس ةةاء ال َْع ةةالَم َ
تَ َجل ِدي )2(أي امن ى واندرس وانتهى لدي حن تأنه مل ي ن رجلرد وصرب أبداً.
ع.
تما يقال( :ه أرض رع ْفو) أي ليس فيها أثر فلم تر ر
تما يقال :عفى املرعى أي عمن ل به؛ وذلك إذا تان أهوالً مث ترته أهله فصار هجوراً فيقال :عفى املرعى أي ترك بعد أن تان
أهوالً ،فاملراد الرتك يف رحلة العلة املبقية.
ْ َع ْنة و ْم قد يستظهر ه ه ا املع الدقيق للعفو أو فقل املرتبة العالية ه إذا مل نقل بانذه عذ قسذيم بذل هذو
فقوله تعا  :فَا ْع و
حقيقة تش ي ية ذا راتب أريد ها هه ا عاليها النصرا ارطالق إليه أو مل اسبا ا ذم واملوضذوع أو لعظذيم خلقذه وتر ذه ،
فقد أ ر اهلل تعا نبيه بالعفو ع هم رغم أن ا رصة اليت ارت بها الر اة برتتهم ثرغيوذة ا بذل اذالفني صذريح هنذي الرسذول  والذ ي تسذبب
يف قتذل العشذرا ذذن املسذلمني (لعلهذذم تذذانوا سذبعني شخصذاً) تانذذت جرصذة ا يانذذة العظمذذى وجرصذة حذذرب يسذذت قون عليهذا االعذذدام ل ذذه
تعا أ ر بالعفو ع هم املستظهر أن املراد به هو املرتبة العالية ن العفو اليت أشرنا إليها.
والعربة ن ذلك تله :أن علي ا أن ن تهج نفس امل هج يف التعاطي ع اتلمل أولئك ال ين اخطأوا ق ا بل أو :تعمذدوا ملم ذا وأذانذا،
فليس املطلوب ا فقط أن نتعا ل عهم علذى سذتو ا ذوارح عا لذةر ر ذن مل تصذدر ذه إسذاءة اه ذا ،بذل املطلذوب فذوق ذلذك وهذو أن
نتعا ذذل عهذذم علذذى سذذتو القلذذب وا ذوانح تذ لك أيضذاً بذذأن :من ذذو ذذن صذذف ة ذاترت ذذا إسذذاءته إلي ذذا فيصذذفو قلب ذذا لذذه تصذذفائه ذذن قبذذل
وذلك صعب حقاً ويتوقمل على جهد وجهاد وسعي واجتهاد تما يتوقمل الدفع باليت هي أحسن على ذلذك ،قذال تعذا  :ا ْدفَ ْةْ بِةالِتِي
ِ
ِِ
ِ ِ
اها إِالِ ذوو َح ٍّ َع ِظيم.)3(
َح َس ون فَِإذَا الِ ِذي بَة ْيةنَ َ
صبَة وروا َوَما يوةلَ ِل َ
يم * َوَما يوةلَ ِل َ
ه َي أ ْ
ين َ
ع َوبَة ْيةنَلو َع َد َاوةٌ َكأَنِلو َول ٌّي َحم ٌ
اها إِالِ الذ َ
ربط كافة مناحي الحياة بذكر اهلل تعالى
استَة ْه ِف ْر لَ و ْم و ا سبقها فَبِ َما َر ْح َمة ِم ْن اللِ ِل و قها فَةتَة َوِك ْل َعلَى اللِ ِل :إن الالزم
ومن االستل امات :يف قوله تعا َ  :و ْ
علذى تذذل ذص ن أن يذربط تافذة ذذاحي حياتذذه بذاهلل تعذذا بذأن يتذ ّتر يف تذل رحررتذذة وسذ ْة وأخذ وعطذذاء وقذول وفعذذل وي ذون تمذذا ورد ( ذذا
ط بِنَا َوَم َعنَا )5(واملراد( :قبله بالعلم و عه
َ َووم ِحي ٌ
اهنَا َوفَة ْو وق َوتَ ْح و
اهنَا َو َه و
رأيت شيئاً إال رأيت اهلل قبله و عه وبعد ) ويف ا ديث  وه َو َه و
به وبعد به أيضاً) و(قبله بالقدرة و عه وبعد هبا أيضاً) و(قبله و عه وبعد باهليم ة) وه ا وهلم جرا.
أسماء اهلل تمأل صفحات اللرآن بشكل مذهل
والغريب يف القرآن ال رمي يف ه ا ا قل هو أنه أل جوانبه ن اسم اهلل تعا ب افة س روغر وصف اته (وهو تتاب اهلل الرتبوي ال ي
علي ا أن نتعلم ه أن منأل تافة أرجاء حيات ا ب تر جل ايمه).
واألغذذرب أن ذلذذك الت ذرار امل ذ هل أليمذذاء اهلل وصذذفاته – صذذفا ا مذذال وا ذذالل  -يف القذذرآن ،أتذذى بش ذ ل رائذذع سذذلس حمبوذب إ
القلوب بل وآسر هلا ،ع ان ت رر ذتذر الشذيء تلذماً ممذل عذادةً ل ذن املشذهود يف القذرآن ال ذرمي أن ذلذك هذو ذن أهذم عوا ذل شذ ّد القلذوب
إ القرآن نفسه.
( )1الشيخ فخر الدين الطر ي ،همع الب رين ،انتشارا رتضوي ،ج 1ص.333
( )2ثقة ارسالم ال ليين ،ال ايف ،دار ال تب ارسال ية ،طهران ،عدد األجأاء  ،8ج 1ص.558
( )3سورة فصلت :آية .35 - 35
( )5ثقة ارسالم ال ليين ،ال ايف ،دار ال تب ارسال ية ،طهران ،عدد األجأاء  ،8ج 1ص..121
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ول تدبر يف بعض ارحصاءا عن د ت رار أيماء اهلل وصفاته يف القرآن ال رمي:
فقد ت رر لفظ ا اللة (اهلل) يف القرآن ال رمي  535رة
تما ت رر اسم (الرمحن)  111رة .
وت رر اسم (الرحيم)  111رة ت لك
وت رر اسم (العأيأ) أتلر ن  53رة.
وت رر (رب ا)  22رة.
تما ت رر تلمة (رب) ئا املرا لعلها تقارب ا مسمائة رة ..وه ا.
ولعذذل ممذذا يعذذد ذذن وجذذو إعجذذاز القذذرآن ال ذذرمي هذذو هذ ا الت ذرار املذ هل يف تذذل صذذف ة عشذذرة أو عشذرين أو ثالثذذني ذذرة ل ذذن مبذذا يشذذد
ارنسان أتلر فأتلر إ القرآن ال رمي مما ال جند يف أي تتاب آخر يف ال ذون تلذه وحذن هنذج البالغذة ،اةيت بعذد القذرآن ال ذرمي تذأعظم
تتاب يف ال ون ،مل يتميأ هب امليأة امل هلة
ليبدأ التاجر والمحامي والطبيال والمدرس ك ِل خطوة بذكر اهلل

واملطلوب ن اجملتمع ارصاين أن يتأسى مبذا صذ عه اهلل تعذا يف تتابذه قذدر املسذتطاع :فعلي ذا أن ال نبذدأ عمذالً إال بالبسذملة أو ا مدلذة
تما ي بغي أن ال نلتقي بأحد إال وأن ن تر اسم اهلل تعا بعد السالم عليه أو قبله ،بل وال يبيذع التذاجر عقذاراً أو البقذال فاتهذة أو املذأارع
داج اً أو اشيةً إال وي تر اهلل قبل ذلك ،وعلى املشرتي لل ذلك
وت لك يف املدارس ن الروضة إ ا ا عة :فإن املفروض أن يبدأ املعلم ب تر اهلل تعا  :بالبسملة وا مدلة وشبههما ،مما ال جند ه
أثراً ،ويا للخسارة العظمى ،يف أغلب األسات ة
و ا أعظم األثر الرتبذوي لذ لك تلذه ،ذلذك أ ّن تذ ّتر اهلل تعذا يف اتلذمل ا ذاال ذدث ذوالً جوهريذاً يف روح ارنسذان وقلبذه ونفسذه
وجسد أيضاً و عله ق إنساناً الئ ياً تميأاً لالياً يف شن األبعاد
ِ
ات واألَر ِ ِ ِ
ِِ
وقد قذال تعذا  :إِ ِن فِةي َخ ْل ِةق ال ِ ِ
ين يَة ْذ وك ورو َن اللِةلَ قِيَامةا
س َةم َو َ ْ
ض َوا ْخةتفِ اللِْي ِةل َوالنِة َ ةا ِر آليَةات ألوولةي األَلْبَةا ِ * الةذ َ
َ ه َذا ب ِ
ِ
سمو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ع َم ْن
ع فَ ِلنَا َع َذا َ النِا ِر * َربِةنَا إِنِ َ
اطف وس ْب َحانَ َ
ض َربِةنَا َما َخلَ ْل َ َ َ
َوقوة وعودا َو َعلَى وجنووب ِ ْم َويَةتَة َف ِك ورو َن في َخل ِْق ال ِ َ َ
ِ
تو ْد ِخل النِةار فَة َلة ْد أَ ْخزيةتةل ومةا لِلظِةالِ ِم ِ
اديةا يةنَ ِ
ِ
ةادي لِ ِا ِ
ِ
َمنِةا َربِةنَةا فَةا َْ ِف ْر لَنَةا
ين م ْةن أَنْ َ
يمةان أَ ْن آمنوةوا بِ َةربة وك ْم فَ َ
ََْ و َ َ
صةار * َربِةنَةا إِنِةنَةا َسةم ْعنَا ومنَ و
ْ َ
َ
َ
ةاد *
ةع ال تو ْخلِة و
ع َوال تو ْخ ِزنَةةا يَة ْةوَق ال ِْليَ َامة ِةة إِنِة َ
ذونووبَةنَةا َوَك ةفة ْةر َعنِةةا َسةيةَاتِنَا َوتَة َوفِةنَةةا َمة َةْ األَبْ ة َةرا ِر * َربِةنَةةا َوآتِنَةةا َمةا َو َعة ْدتَةنَا َعلَةةى ور وسةةلِ َ
ةْ ال ِْم َيعة َ
وُةةيْ َعمةل َع ِامةل ِمة ْن وكم ِمةن ذَ َكةةر أَو أونْة َةى بةع و ِ
ِِ
ِ
ةاج وروا َوأو ْخ ِر وجةوا ِم ْةن ِديَةةا ِرِه ْم
َْ
فَ ْ
ين َه َ
ْ
ْ ْ
اة وك ْم م ْةن بَة ْعة فَالةذ َ
اسةتَ َجا َ لَ و ْةم َربة و ْةم أَنةةي ال أ و َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار َة َوابا م ْن ع ْن ِد اللِ ِل َواللِلو ع ْنة َد و
َوأووذووا في َسبِيلي َوقَاتَةلووا َوقوتلووا أل َك ةف َر ِن َع ْنة و ْم َسيةَات ِ ْم َوأل ْدخلَنِة و ْم َجنِات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َ ا األَنْة َ و
ِ ()1
وح ْس ون ال ة َِوا 
الملَكين عند الدخول إلى بيَ الخفء؟
كيْ نخاطال َ
ولقد علمت ا الروايا الشريفة ضرورة ذتر اهلل تعا بل وتيفية ذتر يف اتلمل ا اال وحن ع د دخول بيت ا الء( )2أيضاً فقد ورد:
َ أَبا َعب ِد اللِ ِل  ية ول و ِ
َ عن إِبةر ِاهيم ب ِن َعب ِد الْح ِم ِ
ِِ
ةْ
يد قَ َ
اج ِةة َوقَ َ
اد قَ َ
ين َ كا َن إِذَا أ ََر َ
الَ :س ِم ْع و َ ْ
ْح َ
اء ال َ
ْ َْ َ ْ ْ َ
َ
ول إِ ِن أَم َير ال وْم ْؤمن َ
اَ

( )1سورة آل عمران :آيا
( )2دورة امليا أو املرافق.

.115 – 113
˼

دروس في التفسير والتدبر (................................................................. )452األربعاء  9جمادى اآلخرة 3218ه

ةَ ي ِمينةةا و ِشةةماال إِلَةةى ملَ َكية ِةل فَةية ولة و ِ
َعلَةةى بَةةا ِ ال َْم ة ْذ َه ِ
وحة ِةد َ
ةول :أَميطَةةا َعنةةةي فَةلَ وك َمةةا اللِةةلو َعلَة ِي أَ ْن َال أ ْ
َ ْ َ
ح َح ة َد ا َحتِةةى أَ ْخة وةر َ
ال وة ِم الْتَة َفة َ َ َ َ
إِل َْي وك َما.)1(
فمن املست ب ذلك ..و ا أعظم األثر الرتبوي لذه إذ انذه يذ ّتر ارنسذان بذاملل ني اللذ ين مهذا عذه دائمذاً وانذه إِ ْذ يةتَةلَ ِلةى الْمتَةلَ ةلي ِ
ةان
و َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
شةم ِ ِ
ِ
ةال َعتِية ٌد )2(ويذ ّتر مبذا هذو أعظذذم وهذو أن اهلل حاضذر نذامر ،وأنذذه
ال قَعية ٌد * َمةةا يَةلْفة و م ْةن قَ ة ْةول إِالِ لَ َديْةل َرقي ٌ
َع ْةن الْيَمةي ِن َو َعة ْةن ال ة َ
يعاهذذد املل ذذني بالعهذذد ارهلذذي علذذى أنذذه ال ذذدث شذذيئاً حذذن عذذرج ..ويف ذلذذك ت بيذذه ملرحلذذة ذذا بعذذد ا ذذروج ذذن املرافذذق أيضذاً إذ أنذذه سذذو
يتذ تر حي ئذ املل ذني وأهنمذا عذادا إ صذ بته والرقابذة عليذه ويتذ تر فذوق ذلذك أن اهلل تعذا حاضذر نذامر يف شذن ا ذاال فذال يطغذذى وال
يعصي وال يظلم وال يعتدي
وت لك على ارنسان أن يت تر اهلل تعا ع د تل حرتة وس ة فإذا رفع يد ليضرب زوجته أو اب ه أو ذن هذو أضذعمل ذه تذ تر أن
فوقه جبار السماوا واألرض وانه ال يفوته ملم مامل وإن ع ابه أشد وأخأ  ..وتم سي دث ذلك ن الفرق يف حياة ارنسان
الحكمة من قول اإلماق السجاد ( آ من اللصاص)
ال :لَةوَال َخةو و ِ
وقد ورد عن ار ام السجاد  أنه الْتَا َ ْ ِ
ِ
ص ِ
ةَف َوفِةي
ةاص لََف َع ْل و
ِ الْل َ
يال َوأَ َش َار إِلَْية َ ا َوقَ َ ْ ْ
َ َعلَْيل نَاقَةتولو فَة َرفَ َْ الْ َلا َ
ِِ ِ
ص ِ
اص َوَر ِد يَ َد و َع ْنة َ ا.)3(
ِرَوايَة آ م َن الْل َ
واملسذذتظهر أن ذلذذك تذذان يف قذذام التعلذذيم ل ذذتعلم عذذن ومل ي ذذن علذذى مذذاهر لوضذذوح أن ار ذذام ال يفعذذل امل ذذرو ف يذذمل بذذاالرم ،وقولذذه:
لَوَال َخو و ِ
ص ِ
اص دليل علذى حر ذة هذ ا الضذرب إذ ا ذرام هذو الذ ي يسذتوجب القصذاص ال ا ذائأ شذرعاً وهذل يعقذل أن يه ّذم ار ذام
ِ الْل َ
ْ ْ

 با رام؟ بل هل يعقل أن يبدأ ببعض قد اته؟ على أنه لو تذان روهذاً أو خذال األو ملذا تذان ذن الذوارد أن يفعلذه ار ذام ،فذال
ريذذب أنذذه لت بيه ذذا عذذن وتعليم ذذا علذذى أن نراقذذب اهلل تعذذا يف تذذل حذذال :ف لمذذا هذ ّذم ارنسذذان بإي ذ اء غذذم أو باغتيابذذه أو ال ذ ب عليذذه أو
بالغش وا ذداع والرشذوة وأتذل املذال بالباطذل ،تذ تر اهلل واةخذرة والقصذاص وا سذاب والعتذاب والعقذاب ف ذان يف ذلذك أتذرب رادع لذه عذن
تل عصية بل عن تل اذل عن أي عمل ن األعمال الصا ة.
ملاصد الشريعة( :الرحمة والحكمة)

سبق أن (الرمحة ارهلية) هي ن قاصد الشذريعة بذل اهنذا ذن أمههذا علذى ارطذالق بذل اهنذا ذع (ا مذة) مهذا اللذ ان عليهذا ذدار عذامل
التشذريع والت ذذوين ولذذوال ح متذذه جذذل ايمذذه ألعطذذى مبقتضذذى رمحتذذه العطايذذا واملذغرح بذذال حسذذاب ل ذذل أحذذد ويف تذذل ا قذذول ول ذذن (قيّذذد
ح مته رمحته).
ول توقمل اةن ع د ظهرين ن أجلى ظاهر الرمحة ارهلية ومها:
من مجالي الرحمة :إمااء حجية الطرق واالمارات

األول :إ ضاء (أو جعل ،على املسل ني) حجية اال ارا والطرق العقالئية :تخرب اللقة وقول أهل ا ربة والظواهر وغمها (تالشهرة
وارمجذذاع امل قذذول وقذذول اللغذذوي علذذى القذذول جيتهذذا تمذذا هذذو املختذذار) فذذإن ذلذذك ذذن رمحذذة اهلل تعذذا أنذذه اتتفذذى يف ا تلذذال أوا ذذر ونواهيذذه
بالوصذذول إليهذذا وإ تيفياهتذذا بذذالظ ون وإن يميذذت بذذاملعتربة؛ إذ تذذان ص ذذن لذذه جذذل ايمذذه أن يوجذذب صذذيل العلذذم (تذذا رب املتذواتر واالفذذو
( )1الشيخ الطوسي ،الته يب ،دار ال تب ارسال ية ،طهران ،عدد األجأاء ،13 :ج 1ص.351
( )2سورة ق :آية .18 - 12
( )3االدث ال وري ،ستدرك الوسائل ،صسسة آل البيت  ،قم1538 ،هذ ،ج 18ص.252
˽
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بالقري ة القطعية و ا أشبه) فإن عجأ ع ه أوجب عليه االحتياط وإن أوقعه يف العسر وا رج إذ حق اهلل علذى العبذد أعظذم ذن ذلذك مبذا ال
يبلغ ذدا عقذل بشذر فليقذع يف بعذض العسذر صذيالً لرضذا الذرب وا تلذاالً ألوا ذر ونواهيذه ل ذه ذن عظذيم رمحتذه وفضذله اتتفذى عذن العلذم
وعن االحتياط بالظ ون ا اصة.
وتجويز التلليد

وت لك ا ال يف التخيم بني االجتهاد والتقليد واالحتياط فانه لوال رمحته ولطفه وفضله على العباد ل ان قتضى القاعدة أن يوجذب
عليهم االجتهاد أو االحتياط دون التقليد ،وذلك تما أوجب عليهم االجتهاد يف أصول الدين وال ي أدعي عليه ارمجاع رراً وإن نقل
الشذذيخ فيذذه سذذتة احتمذذاال وأق ذواالً وذهذذب السذذيد الوالذذد ،فيمذذا ات ذ تر ع ذذه ،إ ص ذ ة التقليذذد فيهذذا ،وعليذذه فذذان ذذويأ تعذذا التقليذذد يف
األح ام الفرعية هلو ن رمحته جل وعال.
مث ان إ ذذاب االجتهذذاد يف األح ذذام الشذذرعية الفرعيذذة علذذى قسذذمني فتذذارة يوجذذب ذلذذك للم لذذمل العسذذر وا ذذرج تمذذا يف ال لذذم ذذن ال ذذاس
وأخر ال يوجب تما يف ال لمين أيضاً ،ولوال لطفذه ورمحتذه ألوجبذه أو االحتيذاط حذن فذيمن يوقعذه ذلذك يف أشذد العسذر وا ذرج وذلذك لضذرورة
أن أح ام اهلل أهم وأيمى وأجل شأناً ن أن نرفع اليد ع ها جملرد وقوع ا يف عسر وحرج لوال انه سب انه هو ال ي ّن علي ا ب لك.
سذذلم ا ..ل ذذن تذذان قتضذذى القاعذذدة إ ذذاب االجتهذذاد أو االحتيذذاط علذذى ذذن ال يوقعذذه ت ليفذذه باحذذدمها يف العسذذر وا ذذرج ت لذذم ذذن
التجار والشباب وغمهم ممن له تسع ن الوقت فيصرفه يف زيادة ثروته أو يف هلو ولعبه ،فليصرفه بدل ذلك يف االجتهاد والتفقه يف ديذن
اهلل إذ أليس ذلك أيمى وأعلى وأجل بل وأوجب؟.
ف لك تله هو اجمللى األو للرمحة وهو إ ضاء حجية الطرق واال ارا على تقدير القول باالنفتاح.
ومن مجالي ا :حجية الظنون المطللة على االنسداد

ال اني :ا جية (أو إ ضائها) للظ ون املطلقة على فرض القول باالنسداد.
وتوضيح ذلك يف ضمن األ ور التالية:

أ -ان قد ا االنسداد هي:
أن ه الك أح ا اً تلمة فعلية يقطرع بعدم الرفع الشارع يد ع ها.
وأن باب العلم قد أنسد فيها.
وأن العمل باالحتياط وجب للعسر وا رج.
وان الرباءة ستلأ ة للخروج ن الدين وت ا الرجوع إ األصول األربعة تل يف ورد .
وأن القرعة ت لك ستلأ ة للخروج ن الدين إضافة إ قصور أدلتها عن العموم إال ملا قام عليه العمل.
فبقي العمل بالظن املطلق ألنه الراجح ويف عدم جعل ا جية له ترجيح املرجوح.

 -ان نتيجذذة قذذد ا االنسذذداد هذ  ،هذذي إ ذذا طلقذذة وإ ذذا هملذذة ،والب ذذث فيهذذا يقذذع تذذارة علذذى ال شذذمل وأخذذر علذذى ا و ذذة

وذلك يف ثالث احي:
 -1أهنا طلقة ن حيث امل شأ.
 -2أهنا طلقة ن حيث املتعلوق.
 -3أهنا طلقة ن حيث املراتب.

˾

دروس في التفسير والتدبر (................................................................. )452األربعاء  9جمادى اآلخرة 3218ه

أو أن نتيجة تلك املقد ا

هملة ن حيث تلك ال واحي اللالثة تلها أو بالتفصيل.

حجية كافة مناشئ الظن على االنسداد

 فقد يقال بأن قتضى الرمحة ارهلية (تمقتض وتمصيد ال تدليل إذ سبق أن قاصذد الشذريعة ليسذت أدلذة بذل هذي هذرد قربذاو صيذدا فذال بذد ذذن الحظذة قتضذى األدلذة يف تذذل ذورد و قذام) أن ت ذون نتيجذذة قذد ا االنسذداد طلقذة ذذن حيذث اشذ الظذذن،
و اش الظن:
من ا :الشهرة بأقسا ها اللالثة.

ومن ا :ارمجاع امل قول.
ومن ا :قول املصرخ.

ومن ا :قول اللغوي.

ومن ا :قاعدة التسا ح.
وذلك ألن ن التسهيل على العباد اعتبارها بأمجعها حجة بدل التشديد عليهم بلأوم الت قيق املستوعب يف اللغة لالً مبراجعة أقذوال
العديد ن اللغويني حن صل االطمئ ان ..وه ا ارمجاع امل قول وغم .
بل نقول :أن ب اء العقالء على ذلك أيضاً( )1ولو يف ا ملة؛ أال تراهم يراجعون يف غم الشصون ا طمة العطار أو الصذيدالين أو أحذد
تبار السن يف تطبيب املريض رضاً غم خطم.
وأال تراهم يسألون عن الطريق ولو ن الطفل الصغم؟.
حجية الظن المطلق في المواع والمصا ال وَيرها

د -وقد يقال بأهنا طلقة ن حيث املتعلق (فإذا تانت هملة اقتصر فيها على القدر املتيقن وهو أيضذاً – ب رقذ رد غرغ – رمحذة يف قابذل
عسر ا اب االحتياط) واملتعلوق يعين ا تعلق به الظن.
واملتعلق ال ي ي ون الظن فيه حجة على أقسام وأنواع :املواعظ ،والس ن ،والتاريخ ،واملصائب والعلوم ال ظرية العادية:
حجية الظن العاق في المواع

أوال :املواعظ ،فانذه لذيس املطلذوب يف املوعظذة ،بذ تر قصذة فيهذا عذربة أو شذبه ذلذك ،ت قذيح سلسذلة ارسذ اد واللبذو السذ دي حسذب
قذذاييس علذذم الرجذذال أبذذداً ،ولذ ا جذذر سذذمة العقذذالء مبذذا هذذم عقذذالء علذذى عذذدم طالبذذة الذواعظ مبذذا هذذو واعذذظ بسلسذذلة سذ د إ املوعظذذة
ال ائية وتوثيق رجاهلا.
بل نقول إن ذلك ذدعاة ألغذالق بذاب املذواعظ أو جيمهذا إ أبعذد ا ذدود بذل ان ذا ذترنذا فطذري وعقالئذي وهذو هلذى ذن هذا
رمحة اهلل تعا خبلقه أن فطرهم على قبول املوعظة بذدون توقيفهذا علذى الت قيذق السذ دي فيهذا؛ إذ لذو تذان تذ لك لقصذر اليذد عذن أتلذر
تام هلا حسب قاييس علم الرجال ،بل ولفقد ال لم ن الباقي ها تأثم إذ سو ي صر ال هن حي ئ
املواعظ إذ أن أتلرها ال س د ّ
إ س د املوعظة بدل التفاعل عها والتأثر هبا ،وأيضاً سيجر صيص قسم ن الوقت املخصص للموعظة عادة للب ث الس دي ع ها
فتتقلص ساحة املوعظة إ ح ّد ا ع أن ساحتها ،عادة ،باألصل قليلة .

والحاصل :أنه تان ن رمحة اهلل تعا  :أن جعل املواعظ حجة على السا عني هادية هلم و رشدة ن غم توقيمل جيتها على تون

( )1وعليه :فقد رجع ا إ باب االنفتاح.
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إس ادها تا اً يف تافة حلقا الس د بل ت في ال صي ة املرسلة أو املهملة س داً ،نعم ال شك يف اهنذا ،تاملسذانيد التا ذة سذ داً دون شذك،
ال بد أن ال تبتلى باملعارض األقو أو طلق ا يوجب طرحها.
حجية الظن العاق في المصا ال

انيا :املصائب ،وأجلى صاديقها املصائب الواردة على أهل بيت العصمة والطهارة ،صلوا اهلل عليهم أمجعني ،فان الظ ون املطلقة

َحيوةوا
فيها حجة وال تتوقمل حجيتها على توفر املقاييس الرجالية ا ّدية فيها أبداً وإال ل ان نقضاً للغرض وإغالقاً يأ تبذم ذن أبذواب أ ْ
()1
ِ ِ
ِ
ِ
ْجنِةةوف َوَم ْةن
ةين فَةلَةلو ال َ
ين فَةلَةلو ال َ
أ َْم َرنَا وَ م ْن بَ َكى َوأَبْ َكى فينَا ماَة فَةلَلو ال َ
ْجنِةةوف َوَم ْةن بَ َكةى َوأَبْ َكةى ََف َ
ْجنِةوف َوَم ْن بَ َكى َوأَبْ َكى َخ ْمس َ
()2
ِ
ِ
ْجنِةةو
ْجنِةوف َوَم ْن تَةبَا َكى فَةلَلو ال َ
ْجنِةوف َوَم ْن بَ َكى َوأَبْ َكى َواحدا فَةلَلو ال َ
ْجنِةوف َوَم ْن بَ َكى َوأَبْ َكى َع َش َرة فَةلَلو ال َ
ين فَةلَلو ال َ
بَ َكى َوأَبْ َكى ع ْش ِر َ
ولعذذل السذذبب يف اخذذتال العذذدد هذذو راتذذب ا ذذة أو راتذذب االب ذذاء أو األصذذل والفضذذل ممذذا فصذذل ا يف بعذذض الب ذذوث األخذذر  ،وأيضذاً
املئا ن الروايا االرضة على ا أن والب اء وارب اء والتفاعل العاطفي (إضافة لسائر أنواع التفاعل) ع قضية ار ام ا سني .
حجية الظن العاق في اآلدا والسنن

ال ةةا :اةداب والسذ ن ،ولذ ا ذهذذب املشذذهور إ (التسذذا ح يف أدلذذة السذ ن) اسذذت اداً إ قولذذه َ  :مة ْةن بَةلَهَةةلو َة َةوا ٌ ِمة َةن اللِة ِةل َعلَةةى
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِةوا ِ
ْحة ِد و
اس ذَلِ َ
َع َمل فَة َع ِم َل ذَلِ َ
َم يَ وك ِن ال َ
ع ال ة َِوا ِ أووتيَلو َوإِ ْن ل ْ
يث َك َمةا بَةلَهَةلو وع ذه َ  :م ْةن َسةم َْ َش ْةي ا م َةن ال ة َ
ع ال َْع َم َل الْت َم َ
ِ
َعلَى َشيء فَصنَةعلو َكا َن لَلو وإِ ْن لَم ي وكن َعلَى ما بةلَهَلو )5(وأَ ِن من بةلَهَلو َشيء ِمن الْ َخي ِر فَةع ِم ِ ِ
ِةوا ِ َمةا بَةلَهَةلو َوإِ ْن
ْ ََ
َْ َ
َ َ
َ َْ ْ
ةل بةل َكةا َن لَةلو م َةن ال ة َ
ٌْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ()5
لَ ْم يَ وك ِن ْاأل َْم ور َك َما نول َل إل َْيل. 
إضافة إ ذلك فان الفلسفة وا مة يف ذلك هو عقالئية ذلك فان بعث ال اس عو ارم األخالق طلوب ،واةداب والس ن هي
ن ارم األخالق وال حاجة ،يف ب اء العقالء وسمهتم ،إ التلبت الس دي يف أ لال ذلك.
ه ا تله فيما إذا قل ا تما قال املشهور باستفادة االست باب ن روايا ن بلغ ،أ ا إذا قل ا بأهنا تفيد إعطاء اللذواب ملذن بلغذه علذى
العمل اللواب ،فانه تفضذل ذن اهلل تعذا و ّذن وإن مل يلبذت بذه االسذت باب ،ل ذن املطلذوب علذى أيذة حذال هذو األثذر ،واللمذرة مبجذرد بلذو
اللواب على عمل بدون حاجة إ قيق الس د ثابتذة حاصذلة وإن مل يلبذت خصذوص االسذت باب ت ذم ذن األح ذام ا مسذة ،أفلذيس
ذلك ن رمحة اهلل بعباد ولطفه؟.
حجية الظن العاق في التاريخ

رابعةةا :التذذاريخ ،فذذإن ب ذذاء العقذذالء يف القضذذايا التارعيذذة ،يف غذذم ذذا وقذذع ا ذذال فيهذذا أو قا ذذت قذرائن علذذى ال ذ ب فيهذذا أو شذذبه ذلذذك ،علذذى
االت ذال علذذى نقذذل املذذصرخ فيهذذا وإن مل ت ذذن تصذذلة ارسذ اد ،وعلذذى ذلذذك الفطذرة أيضذاً ولذ ا جنذذد تافذذة األ ذذم يعتمذذدون يف تذذارعهم علذذى ذذا يذ تر
صرخوهم دون طالبة بس د تصل أو قرائن قطعية ،بل لوال ذلك النقطعت صلة األ م بتارعها وانفرطت عر تالحم اجملتمع بعضه ببعض.
وذلك ن عظيم رمحة اهلل تعا أن فتح باب التصديق واالعتقاد الساذج بالتاريخ دون توقيمل ذلك على ّتوفر ضوابط علم الرجال الصعبة.
( )1الشيخ الطوسي ،األ ا  ،دار اللقافة لل شر – قم1515 ،هذ ،ص.58
( )2العال ة اجمللسي ،ار األنوار ،صسسة الوفاء – بمو 1535 ،هذ ،ج 55ص.288
( )3ثقة ارسالم ال ليين ،ال ايف ،دار ال تب ارسال ية ،طهران ،عدد األجأاء  ،8ج 2ص.82
( )5املصدر.
( )5حممد بن ا سن ا ر العا لي ،وسائل الشيعة ،صسسة آل البيت  - قم1531 ،هذ ،ج 1ص.82
̀
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التفريق بين ملاق الواع وملاق المحلق

نعذذم ،ال بذذد ذذن التفريذذق بذذني قذذا ني :قذذام ال ذواعظ ال ذ ي ي قذذل قص ذةً أو حذذدثاً تارعي ذاً ،و ق ذام املذذصرخ أو الباحذذث ال ذ ي يعذذد رسذذالة
اجستم أو دتتورا لالً؛ ول ا جند األ م أيضاً يفرقون بني املقا ني ففي املقام اللاين يشرتطون الت قيق والب ث والف ص واملقارنة وا رح
س تل ها الست ق اللوم والعتاب:
والتعديل بع س األول ،ولو رع ر ر
أال تر الباحث واملصرخ وامل قب يف االرتيولوجيا( )1وشبهها لو اتتفى بالسرد اجملرد ملا تانت الطروحته ا ا عية أو دراسته العلمية أية قيمة؟
املوجذذه ا مذذاهمي العذذام لذذو انشذذغل بت قيقذذا علميذذة دقيقذذة عذذن املعلو ذذة التارعيذذة
وأال تذذر – يف اال ذذا املقابذذل  -الذواعظ أو املذذريب و ّ
فض ع ه ا مهور؟
ل ان خارجاً عن االيط ال ي تان ب عليه أن يسبح فيه ،وع ّد ذلك ه خال ا مة ،تما سو ي ّ
حجية الظن العاق في العلوق العادية

خامسا :بل وت لك ا ال يف العلوم ال ظرية العادية ،فملالً تذم هذو عذدد سذ ان الصذني؟ وا ذواب الذ ي ي تظذر ذن ا بذم هذو ا ذواب

ال ّدقي حسب آخر ارحصاءا املعتمدة ،أ ا ا واب ال ي لعا ة ال اس أن يبوا به أب اءهم أو أصدقائهم فهو ا واب التقرييب .فتأ ل
وذلك تله يف غم القضايا ا طمة؛ أ ا ا طم ،تالد اء والفروج واأل وال فال ي تفي العقالء مبجرد نقذل عذن صذدر بذدون تلبذت ذن
سلسذذلة ارس ذ اد ول ذ لك مل ي ذذن ذذن الص ذ يح االعتمذذاد علذذى نقذذل ذذصرخ يف اسذذت باط ح ذذم شذذرعي أبذذداً حذذن يف غذذم الذذد اء واألع ذراض
واأل وال ألهنا ن شأهنا أن يتلبت فيها إذ ب يت على الت قيق والف ص والب ث وا رح والتعديل.
حجية بع

مراتال الظن على االنسداد

ه ة ة  -أهنذذا – قذذد ا االنسذذداد – طلقذذة أو هملذذة ذذن حيذذث املراتذذب ،وامل ذراد ذذن املراتذذب راتذذب الظذذن ،فذذان نتيجذذة قذذد ا
االنسداد قد يقال باهنا طلقة ن حيث راتب الظن ( تدرجةً ن الذ %53فرضاً إ الذ %83لالً ب اء على أن دون السذتني شذك عرفذاً
وأن ا فوق اللمانني من عترب عقالئياً ،وه ا جملذرد التقريذب وإال فذاملرجع يف صذدق الشذك والظذن واالطمئ ذان وغمهذا هذو العذر وعتلذمل
صدقها ،ن حيث ال سبة ال مية ،باختال املتعلوق وا اال والظرو مما تاج إ عقد ث خاص.
ت ومل ي ذذن يف ارل ذأام
واملس ذذتظهر أن نتيج ذذة االنس ذذداد همل ذذة ذذن حي ذذث املرات ذذب مبع ذ أن نتيجته ذذا حجي ذذة الظ ذذون األق ذذو ف ذذإن روفر ذ ْ
تدرج ا يف ال أول حن يت قق األ ران (الوفاء باملعظم ن األح ام أو مبا ال علم بعذد بلبوهتذا
باالحتياط مبا عداها عسر وحرج فبها ،وإال ّ
وعدم العسر وا رج يف ارلأام باالحتياط يف الباقي).
وال عفى :أن تقريرنا لبعض تعلقا الظن أو غمها تان يث ي طبق على االنفتاح أيضاً.
وآخر دعوانا ان الحمد هلل ر العالمين وصلى اهلل على محمد والل الطيبين الطاهرين

( )1األرتيولوجيا [ ) Archaeology( :أو علم اةثار] هي فرع علم ارنسان ال ي يرتأ علذى اجملتمعذا واللقافذا البشذرية املاضذية ولذيس ا اضذرة  .وتذدرس
( ديذذداً) املصذ وعا ا رفيذذة تذذ،األدوا  ،األب يذذة  ،األوعيذذة  ،...أو ذذا بقذذي هذذا  ،والذذيت اسذذتمر بالتواجذذد للوقذذت ا اضذذر  ،وأيضذاً األحذذافم ارنسذذانية .
فهذذم ذد تذذأثم القذو الطبيعيذذة تذذ،امل اخ والطعذام املتواجذذد[ ،علذى سذذبيل امللذال] علذذى تشذ يل اللقافذذة ارنسذانية  .يذذدرس
وت ظذر إ البيئذا املاضذذية  ،ل ذي ي ر
بعذض األرتيولوجيذون ا للقافذا الذذيت تواجذد قبذل تطذور ال تابذذة  ،أي يف فذرتة  ،ذا قبذل التذذاريخ . )prehistory( ،إن الدراسذة األرتيولوجيذة قبذا تطذذور
البش ذ ذ ذرية ذ ذ ذ التواج ذ ذ ذذد البش ذ ذ ذذري وح ذ ذ ذذن ف ذ ذ ذذرتة تص ذ ذ ذذل إ عش ذ ذ ذذرة آال ع ذ ذ ذذام قب ذ ذ ذذل امل ذ ذ ذذيالد [أي ح ذ ذ ذذن ب ذ ذ ذذدء الل ذ ذ ذذورة الأراعي ذ ذ ذذة] ت ذ ذ ذذدعى ،ب ذ ذ ذذاليوأنلروبولوجي،
([ ) Paleoanthropologyعلم ارنسان القدمي]  .أ ا دراسا حقبا ز ية أحدث ،ن خالل البقايا املادية والوثائق امل توبة  ،فتدعى األرتيولوجيا
التارعية.
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