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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.

 من مخاطر الشك وأضراره وأسبابه وبواعثه 
 لظاهرة التشكيك عليه السالماإلمام علي  وحل  

(5) 
ُماوَد َوالَّاِذيَن ِماْن بَاْعاِدِهْم َ  يَاْعَلُمُ اْم ِ  َّ أََلْم يَْأِتُكْم نَاَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَاْبِلُكْم قَاْوِم نُوٍح َوَعااٍد َو َ ) قال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي:

َِ فَاااَرِدوا أَيْاِديَاُ ْم ِفااي َأفْاااَواِهِ ْم َوقَاااُلوا ِ نَّااا َرَفْرنَاا ِبَمااا أُرْ  اااَءتْاُ ْم ُرُسااُلُ ْم بِاْلبَايا  َااا ََ ااا تَااْدُعونَاَ ا ِ لَْيااِه اللَّاُه  ِسااْلُتْم بِااِه َوِ نَّااا َلِفاي َمااَك ِممَّ
 (1)(ُمرِيبٍ 

 .(2)(َبْل ُهْم ِفي َمَك يَاْلَعُبونَ )وقال جل امسه: 
 الشك والريب آياَبصائر الوحي في 

 ميكن ان نستلهم احلقائق التالية انطالقاً من مفرديت الشك واللعب الواردتني يف اآلية الكرمية:
 والشاك الباحث عن الحقيقة ،الالعب العابث الشاك  

 ال يكون العباً بل يكون جمرد شاٍك.الشاك قد يكون العباً وقد  أوً :
ان الشككك قككد يكككون شككك الباحككث عككن احلقيقككة وقككد يكككون شككك الالعككب العابككث الككهبا ا ككهب الشككك ل عبككًة يتسككل ى  ككا،   انياااً:

ة املكهبا  ركعبة ام كم شكديدة الوأكا، أمكا ر  بكل يفكتص ركدره للققيقكة مهمكا كانك  م ك والقسم األول من الشاك ال يكون معانداً عادةً 
 الصاحية أو القمر املزهر.كالشمس وإن جتل   له نارعة بي اء مشرقة   لقسم الثاين فانه يكابر احلقيقة عادةً ا

 التشكيك رطريق لالسترزاق والش رة
يعكككيل علكككى فيككككون تكككن رفكككة لكككه، ان الشكككاك الالعكككب يف تشككككيكه قكككد يككككون تكككن أ كككهب الشكككك والتشككككيك هوايكككة أو ح    الثااااً:

هككككو الككككك الككككهبا اسككككتعبدته أهككككوا ه وشككككهواته حكككك  أرككككبق  ، وهككككهبا الشكككك   قاتككككه بالتشكككككيكانالشككككبهان وينسككككل خيككككو  عال
نانيته، بل قد يككون تكن يعكيل علكى الكك ويكتسكب األمكوال وتتناغم مع إهي اليت تليب أموحاته  انمبا هي تشكيكالتشكيكان 

سكواًء أككان الكك يف وركفٍة أبيكة  ومكان املغلوأكةالسق  بهبلك، متاماً كمن يعيل على استغفال اآلخرين بالدراسكان املزيفكة واملعل
 بل كمن يعيل على السقر والشعواة والدجل واخلداع. أم يف بدعًة دينية،

ان أريق التعاأي والتعامل مع النوعني من مثريا الشكبهان والتشككيكان لتلفكة، واآلليكان املسكت دمة للتصكدا للكهبين رابعاً: 
آلليككان الككيت تسككتعمل يف احلككوار مككع الشككاك املنصكك ، ورمبككا ال حتككا  األخككري إال إىل حككوار يسككقوقون بارككارة الشككبهان،  تلكك  عككن ا
مككن سلسكلة مككن التككدابري واألسككاليب الكيت تتكفككل مبجموعهككا حمارككرة  ، لككدو االبكتالء بككه،علمكي هككادو موضككوعي، أمكا األول فككال بككد
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 مسومه وتطويق النتائل املدمرة لتشكيكاته.
يف رحلة نستجلي  ا أواًل بعض أضرار التشكيك ولكاأره. ورانيكاً: إحكدو أسكباب التشككيك  ،تمهيدولننطلق اآلن وبعد ههبا ال

اليت أخهبن تستفقل يوماً بعد يكوم أكثكر فكاكثر يف كافكة ظاهرة ههبه الوبواعثه. ورالثاً: بعض احللول الناجعة والسبل النافعة ملعاجلة 
 .اجملتمعان، خارة اإلسالمية منها
 ارهمخاطر الشك وأضر 

إاا مل الككيت للشككك نتككائل مككدمرة فيمككا إاا اككول إىل  ككاهرة عامككة تككتقكم يف حيككاة األفككراد أو األمككم  الككك أن الشككك كالنككار ان 
  ع ل وابط منهجية رارمة، فاهنا سوف ار  األخ ر واليابس، فان الشك والتشككيك يف حكد ااتكه جتكاه أا ق كية حكار فيهكا 

شك الباحث عن احلقيقة أواًل ومادام شكاً عقالئياً يف حدوده  مننوعاً مردوعاً عنه عقاًل مادام العقل أو يتوق  فيها الفكر، ليس 
جتكاه أا شكيء أو شك   أو فككرة يواجههكا  القهكرا( الوسكوا )، لكنكه إاا اكول إىل )شكك مرضكي( أو إىل مكا يشكبه رانيكاً  املعهودة

 اإلنسان فعندئهب ال بد أن ند  نواقيس اخلطر.
 والوسواس الق ريالشك المرضي 

ل حيكاة كقلقكان سلسكلة ال متناهيكة، حكو  الكيت تككون  ورفوة القول: ان الشك املرضي أو التشككيكان الكثكرية املتتاليكة املتتابعكة 
فَاِِنَّ الِشاُكوَك ) :عليه السكالم اإلماماألفراد إىل جقيم وينقلهم من حببوحة احلياة السعيدة إىل درك الشقاء الالحمدود ولهبلك يقول 

رٌَة ِلَصْفِو الَمَ اِئِح َوالِمَ نَوالظِ ُ   .(1)( وَن َلَواِقُح الِفَتِن َوُمَكد 
ولسككنا حباجككة إىل االسككتدالل علككى الككك بعككد شككهادة حيككاة )الشكككاكني( بككا قيم الككهبا يعيشككون فيككه ويكفككي ان تتصككور ووجككاً 

معهككا يف حياتككه فهككل ميكككن ان يستشككعر  ،يشككك يف كافككة تصككرفان ووجتككه فيشككتم مككن أدن حركااككا وسكككنااا رائقككة اخليانككة الككك و
 بالسعادة؟

وجريانه في  يَّل  يشكك يف كافة أردقائه ،ويكفي ان نتصور شاباً جامعياً أو تاجراً يف السو  أو أبيباً أو مهندساً أو غري الك
، فهل تراه له وهكهبا وهلم جراً إليه ان ههبا يريد ان يسرقه وااك يريد ان يطعنه والثالث يريد ان يغشه وخيدعه والرابع خيطط لكي يقت

 ميكن ان يستشعر أعم السعادة ح  وإن كان يعيل يف أف م القصور؟
لكنككه إاا جتككاوو  ،للبقككث عككن احلقيقككةوالباعككث احلككافز  شكككلان الشككك وإن كككان يف بعككض درجاتككه نافعككاً إاا  نعلككمومككن الككك 

الكهبا حكول بكل انكه يككون حين كهٍب احلكاجز األكك   ،واالجتمكاعي احلدود فانه يتقول إىل العدو األول لسعادة اإلنسكان وأمنكه النفسكي
رحيككق ل لققككائق ألن داء التشكككيك املرضككي يصككب  الصككديق بصككبغة العككدو ويلككو ن اإلبابيككان بلككون السككلبيان وحككو  لكتشككافه دون إ

 بغ اء.العداوة و السم  احلب إىل 
 الشك، الذبابة المشارسة!

ه الشككبهة )ومكا يتبعهككا مككن شكب  الككنفس اإلنسكانية وأضككراره اخلفيكة أو ا ليككة، ميكننككا ان ن   ولككي يت ككص لنكا أكثككر موقكع التشكككيك يف
التشكككيك( بهببابككة مشاكسككة  فككان الهببابككة الككيت تطككن  وتككوو  إىل جككواو أان اإلنسككان ال تقتلككه وال جترحككه لكنهككا تفقككده القكيككز وتككوت ر 
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و عشرة أو عشرين؟ مث تصور مكااا لكو امكتان الغرفكة مب كان الكهببابان أعصابه.. فكي  إاا كان  ابابتان اومان حوله؟ أو رالرة أ
املزعجة املشاكسة؟ ان اإلنسان إن مل بن بعد ساعان أو أيام فال بد ان يصكاب باهنيكار عصكيب وإن مل يصكب بكه فانكه علكى األقكل 

 يفقد قدرته على إجناو أا شيء..
مل حل ها اإلنسان، تؤر قه وتقكض  م كجعه وتزعجكه، لكنهكا ال اطكم  وكهبلك تعمل الشبهان يف مخ اإلنسان، فان الشبهة مادام

حياته مادام  شبهة واحدة فااا تكاررن الشبهان واودادن مث اودادن مث اودادن فاهنا قد تنتهي بكه إىل االهنيكار العصكيب بكل وإىل 
م كل البكدن لارقكال: تصكوروا مكثاًل انككم  لكتم االنتقار العلمي والفكرا أو اإلمياين.. الك ان ام كل الكرول للشكبهان، حمكدود كتق

أو  022أو  222كيلككواً مككثاًل فككان البككدن يككان  حين ككهٍب مث إاا اوداد وبلكك    12كيلككوا، فككان البككدن يتقمككل الككك، مث إاا بلكك  الككوون   22
واحكدة وتتعكايل معهكا كيلو فان العمود الفقرا حين كهٍب يكتقطم متامكاً، وككهبلك الكنفس اإلنسكانية فكان الكنفس تتقمكل الشكبهة ال  022

ومت ككي معهككا احليككاة العلميككة والعمليككة واإلميانيككة كمككا هككي، ولككككن إاا تكككاررن الشككبهان مككن دون ان بككد اإلنسككان مككا حككاًل فاهنكككا 
 ستق ي باملآل على سعادته أو على إميانه أو على رقته بكل شيء..

 من أسرار تحريم حفظ رتب الضالل
و)لنمثل  ،كتب ال الل أو مطالعتها لغري امل ت  تن هو مبستوو ا واب عن الشبهان  والك من أسرار ارمي الشريعة حلفظ

 ة وسفك دماء األبرياء وسقق القيمداعل مثالً اليت تدعو إىل اطيم احل ار ومقاالن املنظمان اإلرهابية ك لكتب ال الل بكتب
إا ان  (ال  أو تفلسك  للفسكاد األخالقكي والعكرا ومكا أشكبه  لالحنالل اخللقي وتدعو للرشوة واالخكتأو الكتب واملقاالن اليت ترو  

د لدو غالب النا  الشبهة، وحيث اهنم ليسكوا لتصكني ليجيبكوا عليهكا وحيكث ال يوجكد عكادة حكول ككل  مطالعة كتب ال الل ت وج 
تكن كعقرب خطرة( مث إنسان عامل لت  باإلجابة على الشبهان، لهبلك قد تبقى الشبهة عالقًة يف اهنه كهببابة مشاكسة )إن مل 

 تزداد وتزداد ههبه املشاكسان فيما فتص الباب لالستماع إىل مزيد من الشبهان، ح  تق ي على إميانه ح  بالبديهيان.
لشبهان حمدودة فقكط، مث يغلكق األبكواب علكى أا رسكالة عك  الواتسكاب أو  -إن اقت ى األمر  –ان يستمع املرء  والحل  هو:
إاا كانكك  ت ككخ لككه باملزيككد مككن الشكبهان، وان ال يسككتمع إىل أا مشككك ك مشككاكس، والككك ريثمككا يعككا  الشككبهة التلغكرام أو اإلمييككل 

األوىل إمككا باجتهككاد إن كككان جمتهككداً أو بككالرجوع إىل لككت  بالشككبهان إن مل يكككن جمتهككداً، وإال فانككه يغككامر بنفسككه ومسككتقبله وبعككل 
فَِِنَّ الِشُكوَك َوالظُِ وَن َلَواِقُح الِفاَتِن ) –وكما سكبق  - عليه السالم السجاد ماماإلدنياه وآخرته كلها على ك  عفري  وكما قال 

رٌَة ِلَصْفِو الَمَ اِئِح َوالِمَ ن  .(1)( َوُمَكد 
 الذي ظل يمسح آ ار أصابعه حتى اعتقلته الشرطة! اللص  

مبا نقلته بعض اجملكالن مكن ق كية الكك  الطري  التمثيل للتشكيك املرضي والهبا بسد منطاً من أمنا  الوسوسة املفرأة، ومن
الل   الهبا تسل ل إىل دار غاب يف الك اليوم عنها أهلها، يف منتص  الليل وسر  ما أراد مث إا خر  وأغلق الباب خطر بباله ان 

ديل، مث بصككمان أرككابعه قككد تكككون قككد انطبعكك  علككى مقككبض البككاب وقككد تقككود الشككرأة إليككه، فرجككع وبككدأ مبسككص اآلرككار ا تملككة باملنكك
احتمل انه أمسك جبوانب أخرو من الباب فانشغل مبسقها أي اً، مث تهبكر انه ملس أجزاء كثرية من ا دران والنوافهب واخلزائن أرناء 
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فقصكه عككن امل بككوء مككن الثككروان، فككدخل الككدار وانشككغل مبسككص آرككار أرككابعه يف شكك  األمككاكن الككيت دفعتككه وسوسككته الشككديدة وخوفككه 
رص وأنكاة.. وهككهبا  كل  منشكغاًل إىل الصكبال مبسكص هكهبا ا كزء وااك وايكاك... حك  جكاءن الشكرأة ركباحاً الكبري إىل مسكقها حبك

 بعد أن أحس ا ريان حبركان مريبة يف املنزل اجملاور، واعتقلته!
ة البالغكة فكان مكا الداللك رمزيكة،وسواء أكانك  القصكة حقيقيكة كمكا ال يبعكد لكثكرة مكا نشكاهده مكن حكاالن الوسكوا  القهكرا، أم 

 .على خطورة الوسوسة ومرض التشكيك إينما حل أو استوأن
 أنواع التشكيك ونتائجه المدمرة

  :جتليان وأنواع وان ماان الوسوسة مرض فتاك ال خي ع ملنطق أو عقل،  ورفوة القول هي:
من البي  أا اتصال أو خرو  و يبدبل تصدر منها مريبًة،  على التشكيك يف شريك احلياة فتبدو عندئهٍب أية كلمة فقد تنصب  
 .تتقول حياة الشريكني إىل جقيمباعثاً للريبة والشك، وبهبلك أو غري الك 
علككى الريككب يف هككهبا الشكك   مككا وااك فلعككل هككهبا يريككد ان يسككرق  ولعككل ااك ينككوا ان يهككامج  واآلخككر قككد يريككد  وقككد تنصككب  

 .خداعي وهكهبا... وبهبلك تتقطم حياته االجتماعية متاماً 
ومن  ؟ر حمالو  م( فال يستقر حجر على حجر عندئهٍب: فمن قال ان الدَّ ي  الوسوسة على )العقائد( و)األفكار( و)الق   تنصب   وقد

أيكن أن شكريك البكارا تتنكع؟ وأيكن الكدليل النكاهض علكى اسكتقالة التسلسكل؟ ومكن أيكن ان حقكو  املكرأة يف اإلسكالم ككهبا وككهبا؟ ومككا 
ن، أوهكام برجواويكة فمكا معك  يو مكس؟ ومكن قكال بكان األخكال  ف كيلة؟ بكل هكي، كمكا قكال الشكيوعالدليل القطعي على التقليد أو اخل

هو األسكلم واملقيكا  هكو األنكا مث األنكا مث األنكا فقكط؟ كمكا جنكد الغكرب،  (1)العفاف والتواضع والكرم والعدل؟ وأليس رأا مكيافيللي
 كافة أفكار مكيافيللي؟وحول  تعالء امل جل ال يدور إال حول االنانية املغرضة واالس ،يف جوهر سياسته

 مفتاح تدمير الحضاراَ: انتشار وباء التشكيك
واألمر يف حياة األمم والشعوب واحل اران والدول، كهبلك بل وأخطر بكثري  فان مفتال ووال احل اران ودمار األمم واهنيار 

وحكومكاام  ووورائهكم ونكوا م النا  يف قادام ور سائهم األديان، هو انتشار وباء التشكيك على مستوو األمة: فااا شكك عامة
، من جهة أخرو وإاا شك احلكام والقادة واملسؤولون يف النا  واملو فني واملستشارين واألعوان واحلرا  وا نود وال با من جهة 

كمكا جتكد وا علكى التهمكة والظنكة  فهل ميكن مكهبا دولة ان تستمر؟ كال مث ككال بكل سكتجد حين كهٍب السكجون تتل كة بكاأللوف تكن أخكهب
حبال املشانق على كل درب وواوية وشارع، وجتد يف املقابل التهبمر يف النا  يتصاعد واحلقد يغلي ويغلي ويغلكي حك  يصكل  حين هبٍ 

مكة النكا  عافيه إىل مراحل العصيان املدين فاالنفجار الشعيب الكبري الهبا يتقول به الربيع العريب إىل خري  لييب أو سورا يشقك 
 وقتكل الرجكال والنسكاء واألأفكال، وإن ككان ككل مكنهموا سكور، واملعامكل واملصكانع  والبك  التقتيكة بتقطيم املدن ،واألأراف والفرقاء

                                                           

( ولد وتويف 1021يونيو  21 - 1449مايو  0)  (Niccolò di Bernardo dei Machiavelliالية: نيكولو دا برناردو دا ماكيافيل ي )باإليط (1)
)!(، والهبا أربق  يف فلورنسا، كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا إيطاليا إبان عصر النه ة. أربص مكيافيلي الش صية الرئيسية واملؤسس للتنظري السياسي الواقعي

اسي. أشهر كتبه على اإلأال ، كتاب األمري، والهبا كان عمالً هدف مكيافيلي منه أن يكتب تعليمان للقكام، ن شر  فيما بعد عصب دراسان العلم السي
( فهو ضرورا، واليت كان عبارة عن رورة مبكرة للنفعية والواقعية !الكتاب بعد موته، وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد )أقول: يقصد ما هو مفيد للقاكم املستبد

 . ولقد ف صل  نظريان مكيافيلي يف القرن العشرين. )املصدر: ويكيبيديا(.السياسية
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 من منطلق معني: أيديولوجي أو سياسي أو مادا حب  أو ح  عدواين مهجي ر رف! ينبعث
ا عليككه إال ان ينشككر فككايرو  الشككك يف ا امعككان واألسككوا  واملككدار  اطككيم أمككة فمككداهيككة مغككرض عككدو وا صككلة: انككه إاا أراد 

واإلداران والككوواران واألحككزاب والنقابكككان والعشككائر وغريهكككا، وعندئككهٍب سكككتتهاوو أمككام هككهبا الفكككايرو  أككك  احل كككاران حكك  بكككدون 
 املقب  على احلدود!القابع يف مكان بعيد أو العدو  يطلقهاررارة واحدة 

 زرع بذور الشكم  ج الغرب في 
علكى ميككافيلي نفسكه حك  تفكو  فيهكا بكل قكد تقنهكا أوباسكاليب ميكيافيليكة  دهاتكهواملؤس  ان الغكرب، مبراككز دراسكاته وبعقكول 

، قبكل أنكواع املواجهكة العسككرية،  ككهبه  وعلكى امل كان مكن أمثكال معاويكة، اكتشك  هكهبه احلقيقكة مبككراً وعكرف ان اطكيم املسكلمني ميكر 
 واغر فيهم الشك يف قادام ووعمائهم  واورعنشر بني املسلمني الشك يف القيم واملبادئ والف ائل واألخال ، أ  ة: الطريقة املبسط

مها ألك  مكرة مث مكا عليكك إال أن مكن أكرل الشكبهان وضكاع  متوجااكا وضك   مث أكث كر فيهم الشك يف قرآهنم وأحاديثهم وتكارخيهم 
 املسلم وان املسلم حارب املسلم وان املسلم يستهزأ باملسلم وهكهبا وهلم جراً.تنتظر لتجد بام عينك كي  ان املسلم يقتل 

 !عامة احلكام يف البالد اإلسالميةواملؤس  أكثر اننا اعناهم على أنفسنا: جبهل عامة النا  إال من خر  بالدليل وباستبداد 
 تدمير البالد واألمم بتشكيك ا بكل ميء!

حك   ،ان الغكرب مل يكتك  بتقطكيم بالدنكا ركناعياً ووراعيكاً وعلميكاً مب تلك  الطكر  قكدمياً وحكديثاً  وبعبارة أخرو: املكؤمل يف األمكر
تفتقكك  عبقريتككه عككن فكككرة الفوضككى اخلالقككة فادخككل دولنككا يف دوامككة اخلريكك  العككريب املسككمى سككابقاً بككالربيع العككريب ومككا عليككك إال أن 

)السعودية وإيران كنموا (، أقول: املؤمل انه مل يكت   بهبلك  أي اً  قبل األيامتررد عالئم حركتهم ومتوجااا يف سائر بالدنا يف مست
فقسب بل انه وع  سلسلة ال متناهية من اخلطط الهبكية القصرية املدو واملتوسطة والبعيدة، استنهض كل قدراته الفكرية والعلميكة 

. فكان القكيز الكبري بل الكبكري جكداً علكى منهجيكة تشككيك املسكلم )عقائدياً وفكرياً وق ي مياً( أي اً. (1)والفلسفية لتقطيم املسلمني
يف مبادئه وأحكام شريعته واحدًة واحدًة: بدًء من وجود اإلله وعصمة الرسل وإعجاو القرآن ومكروراً بكدعوو ه كم حقكو  املكرأة يف 

 اإلسالم وورواًل إىل ارمي اخلمر واخلنزير والبغاء واملثلية.
ام وجدن إن جمرد تفوقهم السياسي واالقتصادا والعلمي والصناعي علينا، ال يكفي، وان جمكرد اطكيم والك ان مراكز دراسا

بالدنا )وسائر من ال خي ع مم بالكامل( ال يكفي إا وجدوا انه مكع الكك كلكه فانكه ال يكزال اإلسكالم هكو أسكرع األديكان انتشكاراً يف 
وأغيككاهنم ورغككم كككل جهككل املسككلمني ونزاعككاام وحككرو م وال لهككم وجهلهككم أمريكككا، رغككم كككل ف ككائع حكككام املسككلمني واسككتبدادهم 

و لفهم، رغم الك رردن مراكز دراساام واستطالعاام امليدانيكة واسكتبياناام ان اإلسكالم ال يكزال يغكزو الغكرب بشككل متسكارع، 
وو مفعككواًل مككن نشككر وبككاء التشكككيك يف فوجككدوا أن احلككل يكمككن يف تككدمري ح ككارة اإلسككالم مككن الككداخل.. وأيككة أريقككة تدمرييككة أقكك

الشباب ا امعي بل ويف عامة النا : التشكيك بكافة مبادئ اإلسالم وق ي م ه وأحكامه وتارخيه وقادتكه! ولكهبلك جتكدون ان سكياًل ال 
  لتلكك  النيككاوك املسككرعة، وعكك رب  ينقطككع مككن الشككبهان مث الشككبهان مث الشككبهان ي ككرب جامعاتنككا ومفكرينككا ورجالنككا ونسككاءنا ض كك

الوسائل: إا جتد الشبهان اارر الشباب من كل حكدب وركوب فتهكبط عليكه مكع الواتسكاب والتلغكرام وال يكد اإللككقوين، وتعكيل 

                                                           

 وغريهم أي اً من سائر األمم، والهبا ارتدن عليه يف داخله أي اً سلسلة من ارتداداته. (1)



 ه3439ربيع األول  3 ..األربعاء................................................................( 762)والتدبر  التفسيردروس في 

6 
 

معكه يف أروقككة ا امعكة وعكك  العديكد مككن األسكاتهبة واحلركككان املنظمكة املمولككة بشككل غريككب واملت صصكة يف إرككارة الشكبهان، بككل جتككد 
 حل  وارال ح  وإن كان يف املسجد أو احلسينية وعلى لسان بعض رجال الدين أي اً!الشبهان تالحقه حيثما 

 الوط يأصالة الصحة، العامل األربر لحفظ األمن 
املسككلم( بككل، علككى رأا السككيد الوالككد، أرككالة الصككقة يف عمككل الغككري  عمككلومككن الككك كلككه نستكشكك  ان )أرككالة الصككقة يف 

أبنكاء الكوأن بكل هكي السكبب  بل البشرية فاهنا السر الكبري وراء متاسك ع رو اجملتمع وتالحكممطلقاً، هي من أعظم مفاخر اإلسالم 
 لامن القومي والوأ ، وان أرالة التشكيك يف أعمال الغري وأرالة الفساد هي أك  ما حطم احل اران واألمم. الرئيس

 وههبه بعض النماا : ،أرالة الصقة باملع  األعمس سلسلة من األرول والقواعد اليت تبت  على ولهبلك جند اإلسالم أس  
املعروفكة )مككن أيكن لكك هكهبا(؟ والكيت تفيكد التشكككيك يف  ة( والكيت تقكع علككى ال كد متامكاً مكن القاعكدة الشكيوعيقاعادة امارياة الياد)

ن أيكن لكك هكهبه فمن أين لك ههبا الدار؟ ومن أين لك ههبه األرض؟ ومن أيكن لكك هكهبه األمكوال؟ ومك كافة  اآلخرين وفيما بايديهم
 وح  من أين لك ههبا الثوب والقلم والور ؟  ؟السيارة

 يف أا شكيء؟ على أسا  )من أين لك ههبا(؟ وهل تبقى رقة بكني النكا  ا ميع فيه ا ميع   وهل يعقل ان يعيل جمتمع حاكم  
 وهل يستقر حجر على حجر؟

 ملكياام، على حسن الظن باآلخرين وعدم التشكيك يف على العكس من قاعدة أن اليد امارة امللك واليت تبت ، يف حكمتها
لمككال بالباأككل أو كككان مككن مككال غككري لمككس أو غككري أكككاًل لاملككال أو كككان رشككوة أو  هككهبامككع انككه مككن املمكككن أن يكككون ويككد قككد سككر  

 الك.
يكون قد أهر  بدنه أو ريابه  ( فاهنا تعد امارة على الطهارة، بشرو  مخسة، مع انه من ا تمل قوياً أن اليبة المسلمقاعدة غَ )

على أحسن ا امل فهو أاهر وإن كان جنساً، إن غكاب ورجكع، وككل مكا  (1)فقة غيابه، إال أن اإلسالم أراد للمسلم أن حمل أخاه
 
 
 صص إساءة الظن به وهي القاعدة اآلتية:تك، وهو الهبا ال ال  بيده فهو ملكه مادام بيده يتعامل معه تعامل امل

يف كتاب )سوء الظن يف اجملتمعكان القرآنيكة(  ( وهي قاعدة أخالقية اسقاتيجية مفتاحية بل اكرن  قاعدة حسن الظن بال اس)
 ان عدداً من األعالم كالشهيد الثاين ارتاوا حرمة سوء الظن باملؤمنني وارتاو السيد الوالد حرمة الك يف ا ملة، 

تنبع أي اً من أرالة الثقة بالنا  وأرالة حسن الظن وتوجب التيسري على ( وهي قاعدة العدالة على حسب حسن الظاهر)
حك  يصكل إىل ، فكان بعكض النكا  يتشكدد يف إمكام ا ماعكة ويف اسكت بار أنبائكه من أهم شؤوهنم وهكو الصكالة مجاعكةً  النا  يف شانٍ 

ن األحيككان، واألهككم انككه يوجككب متككز  اجملتمككع يف كثككري مكك ب الككك حرمانككه مككن الصكالة مجاعككةً وقككد يسككب   ،انككه عككادلمرحلكة االأم نككان ب
بنفس ههبا القدر، مع ان اإلسالم اعت  العدالة سهلة يف إمام ا ماعة إا يكفي فيها حسن الظاهر، ويكفي إلحراو الك، حسب 

  .(2)يصلون خلفه أو أن يرو اكره خبري يف حملته وأشباه الك تن  هر رالحهم رأا الوالد، أن بد مجعاً من املؤمنني
                                                           

 ه.فعل ه وحال   (1)
سكلمني حت كی تقبكل شكهادته مكم وعلكيهم؟ فقكال: أن تعرفكوه : مب يعرف عدالة الرجل بني املعليه السالمقل  ألبی عبد الل ه تا ا كر يف رقيقة بن يعفور قال:  (2)

أوعد الل ه عليها النار من شرب اخلمر، والزنا، والربا، وعقو  الوالدين، والفرار  ويعرف باجتناب الکبائر اليت ،بالسق والعفاف وک   البطن والفر  واليد واللسان
 ←                                                                                                                                الك.من الزح ، وغري 
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 وهناك قواعد أخرو سنشري إىل إحداها بعد قليل وإىل عدد منها يف حبوث قادمة باان اهلل تعاىل.
 من بواعث الشك وأسبابه:

 ن بعض بواعث الشك وأسبابه فنقول:ولننتقل اآلن إىل الفصل اآلخر من البقث وهو الكالم ع
 التعسف في المطالبة ببراهين أقوى مما تحتمله مادة البحث

أو  : اسككتجداء ال اهككني القطعيككة فيمككا ال يبكك  العقككالء فيككه حيككاام إال علككى ال اهككني الظنيككةأهككم بواعككث الشككك وأسككبابه إن مككن
 التعس  يف املطالبة ب اهني ال تتجانس مع مادة البقث، كما م ى يف العنوان.

 وتوضيص الك ان مواد العلوم على أقسام:
أركول العقائكد  علكملى ال اهني القطعيكة وككهبلك علكم الفلسكفة )حسكبما يزعمكون( أو فالعلوم الرياضية ال شك يف اهنا تتوق  ع

من اصيل العلم بارول الدين باألدلة القطعية العقلية وإن كنا نستظهر االكتفاء باألدلة العقالئية دون  ،، حسب املشهورإا ال بد  
 .توق  على األدلة العقلية فقط

اًل ال يبتككك  علككى األدلككة القطعيكككة وال علككى األخبكككار املتككواترة وإال النقطعككك  رككلة عامكككة ولكككن ويف مقابككل الكككك فككان التكككاريخ مككث
ولهبلك جند أن عامة األمم من لتل  امللل والنقل   الشعوب بتارخيها وترارها إا ما أندر التواتر واألدلة القطعية يف أحداث التاريخ

هكهبه ومكن ركغريان وال األدلة القطعية، بل يكتفكون بنقكل الثقكان وحسكب،  الرياضية ال اهني   ،ال تشق  يف االعتماد على التواريخ
القاعدة االعتماد علكى نقكل الثقكان يف الف كائل واملناقكب والكرامكان ألهكل البيك  ركلوان اهلل علكيهم وهكي الكيت ميككن أن نسكميها 

د يغفل الكثريون عن أمهيتهكا وابتنائهكا ( وهي قاعدة قالتسامح في التواريخ بشكل عام( وقاعدة )قاعدة التسامح في الفضائلبك)
كك : أن تكككون وهككيا يف كتككاب )حجيككة مراسككيل الثقككان املعتمككدة( علككى أرككالة الصككقة )بككاملع  العككام( يف نقككل النككاقلني، بشككرو  اكرا 

ئق العقليككة أو العلميككة تصككطدم باحلقككا املسككل مة وال انالق ككية التارخييككة املنقولككة أو الف ككيلة املرويككة تككا ال تتعككارض مككع القواعككد العامككة 
 .، مع اعتماد رقٍة عليهااألخرو وان ال تتعارض الروايان واألخبار ،ا روة

يف هكهبه احلكرب أو تلكك الواقعكة، فانكه حجكة مكن غكري  عليكه السكالمفلو نقل املؤرخ حديثاً عن شكجاعة مثكل أمكري املكؤمنني وعليه: 
 وراقكة إسكناد الروايكان يف )الفقكه( ال يف )التكاريخ( وتسكرية   توق  على التشدد السندا املشهور يف علم الرجال الكهبا أسكس إلحكراو

وهككي: ان بنككاء العقككالء يف حجيككة الروايككان واألخبككار خيتلكك  يف  السككابقةوالككك للققيقككة امامككة   الككك مككن الفقككه إىل التككاريخ غلككط
يكاء ال يعتمكدون عكادة إال علكى التشدد والتسامص على حسب نوعية مادة البقث ففي امندسكة واحلسكاب ويف علكوم الفيزيكاء والكيم

ة واالجتمككاع والتككاريخ وعلككم املسككتقبل وحكك  يف مثككل علككم الطككب وغريهككا فككاهنم أمككا يف العلككوم اإلنسككانية كالسياسكك ،ال اهككني املسككل مة

                                                                                                                                                                                                                            

، وبككب علككيهم تزکيتككه الكككکل ككه أن يکككون سككاترا  ميككع عيوبككه، حت ككی حككرم علككی املسككلمني مككا وراء الككت مككن عثراتككه وعيوبككه وتفتككيل مككا وراء   الكككوالداللككة علككی  →
وأن ال يت ل ك  عكن مجكاعتهم فكی  نا ، ويکون منكه التعاهكد للصكلوان اخلمكس إاا وا كب علكيهن  وحفكظ مكواقيتهن  حب كور مجاعكة املسكلمنيال يفوإ هار عدالته 

 .مصالهم إال  من عل ة
علكی الص كلوان متعاهكدا ألوقااكا فكی  الوما ملصاله عند ح ور الصلوان اخلمس، فااا س ل عنه فی قبيلته وحمل تكه قكالوا: مكا رأينكا منكه إال  خكريا موا بكا كهبلكفااا کان  

إاا کكان ال ح كر  مصاله، فان  الت بيز شهادته وعدالته بني املسلمني، والت أن  الص الة سق وکفارة للهبنوب، وليس ميکن الشهادة علی الرجكل بان كه يصكل ی
ه ويتعاهد املسلمني  (.211ص 11العاملي، وسائل الشيعة،   اإلسالمية،   )الشيخ احلر   ...مصال 
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ككيكتفككون بككالظنون العقالئيككة، وقككد يكككون مككن احل   صككيل اليقككني االرتكاويككة يف بنككاء العقككالء علككى الككك هككو اهنككا تككا ال ميكككن فيهككا ا م  ك 
هو الباعث العتبارها حجة يبنون عليهكا نظكام حيكاام، ولكك ان تقكول: ان  التعهبر أو التعهبر النوعي النسيب وال اهني القطعية فكان
العقالء للبناء على حجية ههبه  هو الهبا بعثبني االنسداد واالنفتال)!( فاالنسداد العام يف ههبه األبواب الك هو األمر املتوسط 

لم تكن حيث بنوا على حجيتها  نوناً انسدادية بل أضق  من مصاديق الظن اخلاص لقيام الدليل اخلاص على حجيتها الظنون ف
وهككو بنككاء العقككالء فلككم تكككن حجككة مككن بككاب الظككن املطلككق وإن كككان الككداعي لبنككاء العقككالء علككى حجيتهككا هككو االنسككداد العككام فتككدبر 

 حقيق. تعرف انه دقيق وبالتامل 
 إىل الفصل األخري من الكالم وهو البقث عن احللول وسبل العال  فنقول: واآلن لننتقل

 لظاهرة التشكيكالمفتاحية من الحلول 
ن السكؤال هكو أورمبا يتساءل عن كيفية مواجهة  اهرة التشكيك سواء على املسكتوو الفكردا أم علكى الصكعيد االجتمكاعي، أا 

 ر  ؤ  ، وكيككك  يواجكككه اجملتمكككع بك ككك؟يت اكككيط  كككم مكككن ككككل حكككدب وركككوببال كككبط عكككن كيككك  يقكككاوم األشككك اص أمكككوا  التشككككيكان الككك
 التشكيك وحمطان قهبف الشبهان؟

إىل بع ككها حسككبما يسككتفاد مككن كككالم أمككري  اليككوماحللككول والسككبل وأككر  العككال  كثككرية ومتنوعككة، نشككري يف هككهبا ا ككواب هككو: ان و 
َ ًة أِلَناََّ ا ُتْشِبُه اَْلَحقَّ فََأمَّاا َأْولِيَااُء َوِ نَّمَ ): عليه السكالماملؤمنني وموىل املوحدين عليه رلوان املصلني فقد قال  َ ُة ُمباْ َيِت اَلِشباْ ا ُسم 

 .(1)(ضَّاَلُل َوَدلِيُلُ ُم اَْلَعَمىاَللَِّه َفِضَياُؤُهْم ِفيَ ا اَْلَيِقيُن َوَدلِيُلُ ْم َسْمُت اَْلُ َدى َوَأمَّا َأْعَداُء اَللَِّه َفُدَعاُؤُهْم ِفيَ ا اَل
 ضياء اليقين لدحر ظلمة الشب اَاستعن ب

فََأمَّااا َأْولِيَاااُء اَللَّااِه َفِضااَياُؤُهْم ِفيَ ااا )بقولككه:  عليككه السككالمهككو مككا اكككره والتغل ككب عليهككا املفتككال األول لاجابككة علككى الشككبهان ان 
قهكا مكن باألهكا ان الشاك جاهل ال يقني له وان الشكبهة اشكتبه  عليكه وجهكل حهو ولكن مااا يع  الك؟ إا ان الفرض  (اَْلَيِقينُ 

 الشبهان؟ له يكش  عنه  الم   فكي  يكون اليقني )وهو الفاقد له( ضياءً 
ميكككن ان يفسككر بوجككوه وكلهككا تككا تتجلككى بككه روعككة هككهبه احللككول: الككك انككه يفيككدنا ان علينككا ان  عليككه السككالموا ككواب: ان كالمككه 

لة والتشككيك، ولكيس العككس أا لكيس مكن شككيم وال كال واحلكرية   الفتنككة   ر  ؤ  ننطلكق مكن )اليقكني( لنقصك  قكالع الشكك والشكبهان وبك ك
حصككون العلككم بصككواريخ ا هككل والشككك، والككك بوجككوه  أو دك  أوليككاء اهلل وهككم قمككة احلكمككة والعقككل، الق ككاء علككى اليقككني بالشككبهة 

 عديدة:
دانية لدك  معاقل الشب اَ!  انطلق من اليقي ياَ الَو

ه األول: نطلقاً لدك معاقل الشبهان واملثال اآليت يوضكص لنكا الكك بصكورة معك ة اليقينان الوجدانية م منان يت هب العاقل  الَو
جلية: فان كل واحد منا يدرك بفطرته ووجدانه وضمريه انه لتار يف أفعاله وليس جم اً عليها فانه مبا اختياره يرفع هكهبا الكتكاب أو 

أا كونككه )يككهبهب إىل حيككث مكككامن الفسككاد، فهككهبا  ،ال مسككص اهلل ،البككاب أو يككهبهب للمدرسككة أو املسككجد أو املتجككر أوالككك يفككتص 
اليقككني ان  هككهبا فعليككه ب ككياء ،هككو اليقككني الككهبا بككب أن ينطلككق منككه املككرء لنسكك  أيككة شككبهة تككوحي بككا  ( لتككاراً، تككا يدركككه بفطرتككه

لككوب وان مل يسككتطع قويككة، فككان اسككتطاع أن بيككب عليهككا فنيككاً ورككناعياً فهككو املط شككبهةً  يسقشككد لنفيهككا ورف ككها وإن بككدن الشككبهة  
                                                           

 .11السيد الرضي ، هنل البالغة، الناشر: دار الكتاب اللبناين، ص (1)
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ال ان  !بكالقول باهنكا شكبهة يف مقابكل البديهكة وكفكى لتاراً لرد  الشكبهة، بكونهان يعتمد على اليقني العقلي الوجداين  ،عقالً  ،فيكفيه
بعكككد ان عكككاو يف حببوحكككة ال كككياء وامدايكككة  فيقكككول بكككا   خالفكككاً للعقكككل والوجكككدان يعككككس لينجكككرف إىل دوامكككان الظكككالم وال كككاللة

 كمال.وال
 مب ة الجبر: المخ هو الذي يتخذ القرار قبل اإلنسان!

فزعمكوا ان نتكائل  ،كونه فكاعاًل لتكاراً   تنفيأا إرادته حرية اإلنسان يف  تنفيفمثاًل: أرل بعض علماء الفيزياء واألعصاب شبهة 
كاد ان يكون مبقدورها قكراءة أفككار   فق  املخ بالرنني املغناأيسي وغريه من وسائل ررد أموا  املخ وتسجيلها واليت تطورن ح 

: ان نتائل التجارب امل ت ية والفقوص الشكاملة حلكاالن قال بع هماإلنسان ع  تسجيل الهببهببان أو األموا  الصادرة من له، 
ن أل  جزء من املخ وخالياه املسؤولة عن إردار القراران أورلتنا إىل أن املخ يت هب كافة القراران قبل أن يت هبها اإلنسان جبزء م

الثانية! وهكهبا وعموا بانك عندما تت هب القرار تتوهم انك الهبا ا هبته لكن الواقع هو ان املخ هو الهبا ا هب القكرار قبلكك بآليكان 
 وأسباب جتهلها أن !
 إا انه ؟ عليه أن ينس  الشبهة ههبه، مهما تلبس  بلبا  العلم، بنور اليقنيان يصنعه العاقل احلكيم بب علىوهنا ما الهبا 

 أو غريهكا( بونانص كجهاواً مزروعاً بداخلكه )لكيكن امسكه بعكض خاليكا املكخ أو الع  هناك يشعر بوجدانه انه هو الهبا ا هب القرار ال ان 
 !.و الهبا ا هب القراره

 الجواب: القرار للروح، والمخ آلة
يف معادالام امل ت ية مغالطان متعمدة  تقعمل ولكن ومع الك ومن الناحية العلمية نقول: لو فرضنا ان األمر كما اكروا وانه 

أو أخطاء عفوية، فان الك ح  لو رب  فانه ال ينفي اختيارية اإلرادة اإلنسكانية بكل يؤككدها  والكك لوضكول ان اإلنسكان لكيس آلكة 
 ،د هكو الكرولولو كان كهبلك ألمكن أن يصص الك الكالم، لككن اإلنسكان رول وجسكد واحلكاكم علكى ا سك ،ميكانيكية كالروبون

وهكو حمككوم بكالرول والعقكل، والكهبا يت كهب القكرار هكو الكرول قبكل املكخ أو أا ع كو آخكر با سكد، والكك أمكر  ،مكن ا سكدهو واملخ 
وكافكة أع كاء البكدن تتقكول إىل ركفر علكى الشكمال وتفقكد كافكة قكدرااا وفوائكدها مبجكرد املكون ومغكادرة  بديهي إا ال ريب ان املكخ  

ة هككولككهبا كككان اإلميككان والكفككر والعلككم وا هككل واإلرادة والكرا  نسككان إنسككان بروحككه وبعقلككه والبككدن آلككة مسكك رة لككهفاإل ،الككرول للبككدن
سكواء يف اإلبصكار  ،ة خصيصاً السكتقبال إشكاران الكرولقراران الرول على أع اء ا سد املعد   تنعكسمصدرها األول هو الرول مث 

النكور الواركلة إليهكا عك  شكبكة معقكدة مكن  ترسكل فوتونكانان العكني تبصكر بعكد ان  :ضكقهويو  ،أو السماع أو اإلميان أو ا اا القرار
وعنكد  ،آلكةجمكرد أن الكهبا يكرو هكو املكخ والعكني هكو لككن الواقكع   كاهراً  األعصاب إىل مركز اإلبصار يف املكخ، فالكهبا يكرو هكو العكني

ولهبا إاا غادرن  ووسيلة لاليصال  ية وان العني مث املخ جمرد آلةالتعمق األكثر نرو بان الهبا يرو واقعاً هو الرول أو النفس اإلنسان
 !املخ يبصرالرول البدن فال العني ترو وال 

 ذ من الكل ياَ م طلقاً إلزاحة الشب ة في المصاديق والجزئياَخِ ت   
ااه الثاااني: ئيككان  فككان ا زئيككان يككان( منطلقككاً إلواحككة الشكككوك والشككبهان عككن املصككاديق وا ز العاقككل مككن )الكل  ان يت ككهب  الَو

واملصاديق كثرياً ما يشتبه حاما على املرء وحين هٍب عليه ان يست يء بنور الكليان اليقينية ويرجع ا زئيان إىل كليااا فتنقل بكهبلك 
 العقدة وتنزال الشبهة.
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حتاى تعلام أناه رال مايء هاو لاك حاالل ) :الكك إىل القاعكدة الكليكة يففمثاًل: إاا شكك  بان ههبا حالل أو حكرام فكارجع 
رال ) :وإاا شككك  بنقكو الشكبهة احلكميكة يف ا كواو والتقكرمي فكارجع إىل القاعكدة الكليكة (1)(حرام بعي ه فتدعه من قبل نفساك

 .(2)(ميء مطلق حتى يرد فيه ن ي
 ُرن اما مجت داً أو مقلداً و  تكن َاهاًل مجت دًا!
ن الشبهة إاا عرض  على اإلنسان فعليه أن يرجع إىل إحكدو الكليكان ا ولنشر هنا إىل إحدو الكل يان املفتاحية امامة: وهي

 ، بل كل عاقل من أا دين كان، عليه أن يكون اما جمتهداً أو مقلداً أو حمتاأاً( فكااا عرضك  عليكك امامة جداً وهي: )ان املكل  
ككل امللكككة  حين ككهبٍ  الشككبهة فامككا أن تكككون جمتهككداً )اا ملكككة( باملسككتوو فعليككك وتككدر  أأككراف املطلككب وتقلككب كافككة األدلككة أن ت عم 

د مككن تثككق إاا مل تكككن جمتهككداً فقل ككوامككا فككااا مل حصككل الككك فرضككاً فتتوقكك  )أو تقلككد الغككري، حسككب املنصككور(  ،لتنجلككي لككك احلقيقككة
 غبار التشكيك عن ااتك بعد الك. ضبعلمه وخ ته ودينه وانف  
)أو ح   فانه يفكر فيها ملياً بعقلهما عندما تعقضه شبهة  ،ري جمتهدوأكثرهم غري مت ص  وغ ،ان النا  :واخلطا الشائع هو

مككع ان الككك خطككا فككاحل ال يقبككل بككه العقككل وال يرت ككيه  ،مث يت ككهب املوقكك  فككوراً وحكككم بصككقة الشككبهة أو بطالهنككا بككدون الككك!(
وغريهكا( إمنكا هكم  ،الككالم والعقائكد ،يكاءق ية معقدة يف أا علكم مكن العلكوم )الطكب أو الفيز  أيةالعقالء: إا الهبا يستطيع أن حلل 

أو الكرأا الطكيب هكهبا  ومن اخلطا للعامي يف الطب مثاًل ان بتهد )مادام عامياً غري أبيب( يف املسكائل الطبيكة فكريفض ،املت صصون
داً ووقع يف أخطكاء واستفرغ وسعه يف الك وإال ارتكب خطا منهجياً وعلمياً خطرياً ج (0)ااك إال إاا اول إىل جمتهد خبري بالطب
 ا اهل بقواعده وأسسه ومعطياته. مع انهمهبهلة باجتهاده يف غري حقل اختصاره 

إمككا جمتهككداً أو مقلككداً أو حمتاأككاً: فككان كنكك  بالفعككل  ن  فهككا وأاعككن  ككا: ك ككواحلارككل: اننككا نقككول لكككل مككن إاا اعقضككته شككبهة تلق  
فقين هٍب يصص لك ان تبدا رأيك يف  استفرغ  وسعك يف البقث والفق و  جمتهداً والتزم  بآليان التققيق العلمي واالجتهادا

 املسالة وان تب  على أحد الطرفني، وإال فكن مقلداً، وإن رف   الطريقني فكن حمتاأاً أو متوقفاً.
فقكط  إا يكفكي أن تتصكور  سكينهار اجملتمكع باكملكهفسكوف وإال  ،وبهبلك يستقر وضع اجملتمع ويسكود األمكن العلمكي والعقالئكي

رغكم  ان كافة النا  بدأوا بالتدخل يف شؤون علماء الفيزياء والكيمياء والفلك واالقتصاد واألرول والفقه والفلسفة وغريها، وبدأوا، 
ورف كوا يف الوقك  نفسكه  عنهكا،غري مت صصني، برفض قواعد تلك العلوم ألهنم وجكدوا شكبهان عليهكا عجكزوا عكن اإلجابكة  كوهنم

 تقليد امل تصني فيها.
ن  اوانكه  ،وبكلمة أخرو: مكن أيقكن  كهبه القاعكدة الكليكة: ان مكالا النكا  بكب أن يككون إمكا االجتهكاد أو التقليكد أو االحتيكا 

جمتهداً )خبرياً حقاً( فله ان يستفرغ وسعه ح  يصل، وإال فعليه أن يكون مقلداً، فانه عندئهٍب سيت لى عن التطفل مادام غكري كان 
وإن فعكل ككان  املكاً لنفسكه وللققيقكة أي كاً، نعكم ال أحكد مينعكه مكن ان يسكعى ليككون جمتهكداً  ،ة الت صصكيةخبكري يف املسكائل العلميك

 غري وريق أبداً. ح  لنفسه إا انه ب  على أسا  عقالئياً وال حجة أبداً عقاًل   لكنه مادام غري جمتهد فآرا ه ليس
                                                           

. والك بناء على اهنا يف الشبهة البدوية 19ص 11قم،   –حممد بن احلسن احلر  العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البي  )عليهم السالم( إلحياء القاث  (1)
 هة يف أأراف العلم اإلمجايل.أو األعم منها، دون القول باختصارها بالشب

 .011ص 1الشيخ الصدو ، من ال ح ره الفقيه، الناشر: مجاعة املدر سني يف احلووة العلمية،   (2)
 أو استند إىل رأا أبيب آخر أعلم من األول أو مساٍو له، وقل ده. (0)
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 حمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على م


