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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى دمحم وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
احللول املفتاحية لظاهرة الشك والتشكيك
حسب املنهج العقلي لإلمام علي 

()6
ذاد وَُ َ َّ ِ
قال هللا العظيم يف كتابه الكرمي :أَََل َيْتِ ُكم نَذبأُ الَّ ِذِنَ ِمذَ ََذذبلِ ُكم ََذذوِم نُ َ َ
نَ ِم ْذَ بَذ ْع ِذد ِه ْم َي نَذ ْعلَ ُُ ُه ْذم َِّي
َْ ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ
ذوع َو َع َ
ذود َوالذِ َ
اَّلل جذذاءتْذ ُهم رُ ذلُ ُهم َِلْبذيِنَذ ِ
ذك ِنَّذذا تَ ذ ْدعُونَذنَا ِل َْيذ ِذِ
ذاُّ َ ذ َذردَوا أَنْذ ِذدنَذ ُه ْم ِيف أَ ْ ذ َذو ِاه ِه ْم َوََذذالُوا ِ َّ َ َفذ ْذرَ َِذذا أ ُْر ُِ ذلْتُ ْم بِذ ِذِ َوِ َّ ل َِفذذي َاذ َِ
َُّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ِ
()1
ُم ِر َ
نب
ك نَذل َْعبُو َن.)2(
وقال جل امسه :بَ ْل ُه ْم ِيف َا َِ
مَ بصائر الوحي يف آايُّ الشك والرنب

لعل مما يلفت أنظار أهل الفكر يف آايت الشك ،اهنا جاءت عادة ،مسبوقة مبفردة حرف اجلر والظرفية (يف) إذ يقول تعاىل :بَ ْل
()3
ك نذلْعبو َن وقال :وِ َّن الَّ ِِنَ ا ْختذلَ ُفواْ ِ ِيِ ل َِفي َا َِ ِ
ِ ِ
َ
نت ِيف
اع الظَّ ََِِِ  إن ُ َ
ك ِم ْنُِ َما ََلُم بِ ِِ م َْ عل َْم ِيَّ اتِِبَ َ
َ َ
ُه ْم ِيف َا ِ َ َ ُ
َ
()6
()5
()4
َا َِ ِ
ك ِِنَّا تَ ْدعُوَ ِل َْي ِِ ُم ِر َ
َّار َك
ك ِِمَ ِد ِنن وَ وِنَّذنَا ل َِفي َا َِ
ك وِن ُ نتُ ْم ِيف َا َِ
َنزلْنَا ِل َْي َ
ك ِنَّا أ َ
نب وبَ ِل اد َ
()7
ِ
ك ِِمَ ِذ ْ ِري بَ ْل
ك ِِم ْنذ َها بَ ْل ُهم ِِم ْنذ َها َع ُِو َن وأَأُن ِز َل َعلَْي ِِ ال ِِِ ْ ُر ِمَ بَذ ْينِنَا بَ ْل ُه ْم ِيف َا َِ
ُْ ُه ْم ِيف ْاْل ِخ َرةِ بَ ْل ُه ْم ِيف َا َِ
عل ُ
()9
ِ ()8
ك
ل ََُّا نَ ُِوَُوا َع َِ
ابَُ َ  ا ِزلْتُ ْم ِيف َا َِ
ك ِِنَّا َجاء ُ م بِ ِِ َح ََّّت ِذَا َهلَ َ
مع انه كان من املمكن القول (بل هم شا ّكون) بدل التعبري بـ(يف شك) فما هو الوجه يف ذلك وما هي احلكمة؟
الوجِ يف التعبري بذ(يف اك) وليس بذ(اا ِ ون)

واجلذذواب ان مــن امتمــل ان يكــون الوجــه أو إحــدو وجــوه احلكمــة يف ذلــك ،اإلشــارة إىل أن الشــك مــن يبيعتــه ان حياصــر
اإلنسان حىت لكأ ّن الشاك حماط به وأبجوائه من كل جانب فإذا نظر ميينا واجهه الشك أو مشاال رأو الشـك أو إىل أيـة جهـة مـن

( )1سورة إبراهيم :آية .9
( )2سورة الدخان :آية .9
( )3سورة النساء :آية .157
( )4سورة يونس :آية .94
( )5سورة يونس :آية .104
( )6سورة هود :آية .62
( )7سورة النمل :آية .66
( )8سورة ص :آية .8
( )9سورة غافر :آية .34
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اجلهات نظر اصطدم حبائط الشك؛ وذلك ان الشك غـري املنبـبط وغـري املنهجـي الـي حيسـن التعامـل معـه ،مثـلـه كمثـل الرمـال
املتحركة فكلما ازداد يف األمر تفكريا ازداد حرية وشكا وترديدا ،كما ان العالق ابلرمال املتحركة كلما ازداد حركة ازداد علوقا ابلرمال
وانطماسا فيها.
فهــيه هــي يبيعــة الشــك :كلمــا امعنــت فيــه النظــر ازددت حــرية مــن جهــة ،وكلمــا علقــت مبصــيدة تشــكيك جـ ّـرت إليــك شــبهة
أخرو لتعلق يف مصيدة أخرو ،وهكيا دواليك.
فالشـك ،وكمــا ســبق ،كالنـار إذا تتعامــل معــه بعقالئيـة وحكمــة وأبدوات ومنــاهع علميـة وعقليــة وعقالئيــة معينـة ،كمــا ســتأ
اإلشارة إليها ،فان هليبه سيتصاعد ويتصاعد ويتسع مداه ويتسع حىت حيرق األخبر واليابس.
فلننطلق اآلن الستكشاف احللول املفتاحية لظاهرة التشكيك ،وقد سبق:
(اُتعَ بضياء اليقني لدحر ظلُة الشبهاُّ
ان املفتاح األول لإلجابة على الشبهات والتغلّب عليها هو ما ذكره أمري املؤمنني  بقولهَ  :أ ََّما أَولِياء اَ َِّ
ِ
َّلل َ ِ
يها
ضيَا ُؤ ُه ْم َ
َُْ
ِ
ني ولكن ماذا يعين ذلك؟ إذ ان الفرض هو ان الشاك جاهل ال يقني لـه وان الشـبهة اشـتبهت عليـه وجهـل حقهـا مـن ابيلهـا
اَلْيَق ُ
فكيف يكون اليقني (وهو الفاقد له) ضياء له يكشف عنه ظالم الشبهات؟
واجلواب :ان كالمه  ميكن ان يفسر بوجوه وكلها مما تتجلى به روعة هيه احللول :ذلك انه يفيدان ان علينا ان ننطلق مـن
(اليقني) لنقصف قالع الشك والشبهات وبـؤر الفتنة واحلرية والباللة والتشكيك ،وليس العكس أ ليس من شيم أولياء هللا وهـم
دك حصون العلم بصواريخ اجلهل والشك ،وذلك بوجوه عديدة:
قمة احلكمة والعقل ،القباء على اليقني ابلشبهة أو ّ
لدك معاَل الشبهاُّ!
انطلق مَ اليقينياُّ الوجدانية ِ
الوجِ األول ان يتخي العاقل من اليقينات الوجدانية منطلقا لـدك معاقـل الشـبهات)( )1وقـد سـبق التمثيـل لـيلك بشـبهة اجلـ
ولنيكر اآلن مثاال يريفا آخر عن شبهة سوفسطائية مستحدثة ،وهي:
ابهة الشرنر الِي زرع يف ِمِنا جهاز الوهم!
إن اليين ادعوا ان:

أو عك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوس يف مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرااي أو ظذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل

ذ ذ ذ ذ ذ ذذل م ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يف الك ذ ذ ذ ذ ذ ذذون وه ذ ذ ذ ذ ذ ذذم أو خي ذ ذ ذ ذ ذ ذذال

وان ما نراه ونلمسه وحنس به أو نفكر فيه ونعتقده كله خيال يف خيال وال توجـد حقيقـة وال مسـاء وال أرض وال أنـس وال جـان
وال حجر وال شجر وال غري ذلك ،استندوا يف وجه يريف – غريب مستحدث إىل االحتمالية اآلتية وهي :انه ما الي يبمن لنا
ان ال يكــون هنــاك ش ـرير (شــخو أو موجــود مــن الفبــاء أو مــن عــا آخــر) قــد زرع يف ّنــا جهــازا يوهنــا ان مــا ن ـراه أو نلمس ـه
نطمئن إىل أن العا حقيقة؟ فلعله جمرد وهم من صنع ذلك اجلهاز.
ونسمعه ونشمه ونيوقه هو حقيقة؟ أال حيتمل ذلك؟ فكيف
ّ
واألح م اليت نتصورها حقيقةً ،دليل
وأ ّكـد بعــا الفالســفة هــيه االحتماليــة مبــا ارفوا انــه يكفــي برهـاان علــى املــدعى وهــو :ان النــائم لــيس إال متوهــا لكنــه يعتقــد يف
منامه ابن ما يراه هي حقائق مع اهنا ليست إال أوهاما ،كما لو رأو نفسه يتجول يف بلد آخـر أو يف القمـر واملـريخ مـع انـه انئـم يف

( )1راجع الدرس (.)267 - 4
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غرفته ابلنجف مثال ،أو رأو انه يتكلم مع والده مع انه ميت ،أو رأو انه ميتلك يف رصيده يف املصرف مليـار دوالر مـع انـه مفلـس
يفرتش األرض ويلتحف السماء! أو رأو نفسه حيلـق يف الفبـاء أو يغـوص يف أعمـاق امـيط مـع انـه سـاكن يف ركـن الغرفـة ،فـيلك
كلــه وهــم يف وهــم أو خيــال يف خيــال لكنــه يتصــوره حقيقــة مائــة ابملائــة ،قــال الفيلســوف السوفســطي :فمــا أدراان لعــل اعتقــادان يف
اليقظة أبن ما نراه حقيقة هو كاعتقاد النائم ابن ما يراه حقيقة مع ان الكل وهم يف وهم؟
يف نتخلص مَ هِه الشبهة بنور اليقني؟

وهنا تتجلى لنا روعة كلمة أمري املؤمنني  يف إبداع احلل املفتاحي األول للشبهات وهوَ  :أ ََّمذا أَولِيذاء اَ َِّ
ِ
َّلل َ ِ
يهذا
ضذيَا ُؤ ُه ْم َ
َْ ُ
ِ
ني )1(...فا ّن العاقل احلصيف وإن يعرف فرضا اإلجابة الفنية الفلسفية على هيه الشبهة ،لكنه ميتلك سالحا آخر مفتاحيا
اَلْيَق ُ
هاما وهو :ما يسـتفاد مـن هـيه الروايـة الشـريفة وكمـا سـبق :وهـو ان ينطلـق مـن اليقـني الوجـداي ليقبـي بـه علـى ظـالم الشـبهة ،ال
العكس :ابن يفقد يقينه جملرد عجزه عن اإلجابة الفنية أو الصناعية عن الشبهة؛ وذلك ابن يفتش( )2عن يقينه الوجداي ع القيـام
بعملية استبطان لياته فريو ،كما نرو مجيعا ،انه ال شك ان النار حمرقة وانه إذا وضع يده فيها احرتق ،فهل هيا وهم وخيال؟ فإذا
كان وها فليسمح لنا ذلك الفيلسوف السوفسطي أبن نلقيه يف النار فاهنا ليست إال خياال وليست – حسب ميهبه  -إال كرسم
متحرك أو كصورة هولوغرامية أو حلم من أحالم اليقظة!
كمــا ــد انــه ال شــك يف أننــا نكــاد نتمــرق مــن العطــش مث ان شــرب املــاء قــد روو ذلــك الظمــأ ،ونــرو ان هــيا الصــوت املرتفــع
أورثنا الصداع الشديد ،وذلك الفأس قد حطم اجلدار ،وهيا املطر املنهمر قد أغرق األرض ابملياه ،وهيه العاصفة اقتلعت األشجار
وهدمت البيوت ..وهكيا وهلم جرا.
حملة عَ جهلنا حبقيقة الروع والنوم واألح م
فيلك ونظائره هو اليقني الي ال شك فيه ،واما املنام فهو املشكوك يف حقيقته فال يعلم ما الـي رـر ابلبـبط هنـاك؟ فهـل
الروح خترج من البدن (لو كانت داخله فيه أصال ،إذ الرأ اآلخر هو اهنا خارجة عنه وهلا حنو تعلـق بـه فقـط ،وهنـاك مـن يـرو اهنـا
جمردة ومن يرو اهنا كالطاقة أمر بني املاد واجملرد ،وهناك من يرو اهنا النفس وهناك من يرو اهنا غريه ،وحنن هل ذلـك كلـه كمـا
هل حقيقة املنام أيبا ،فكيف نعرف حقيقة الي رر يف املنام؟ فإذا جهلنا حقيقـة كـل ذلـك فهـيا هـو الشـك الـي ال ينبغـي
للعاقل ان يسريه إىل ما نعلم حقيقته هنا إذ نعلم اننا يف اليقظة حنرتق ابلنار ونروو ابملـاء وهكـيا  )...وعلـى أ  ،فهـل الـروح ختـرج
مــن البــدن حــني النــوم مث تنطلــق هــيه الــروح اخلارجــة مــن البــدن إىل أرجــاء العــا فتســافر ابلفعــل إىل الصــني وأمريكــا واهلنــد وأفريقيــا
وغريها فرتو حقيقة ما تراه وليس وها ،كما اهنا تلتقي ابألموات يف قوالبها املثالية فيكون النائم قد شاهد والده حقا لكن يف جسد
مثايل يتالئم مع تلك النشأة وهكيا وهلم جرا.
وبعبـارة أخـرو :إن لكــل شـيء حنـوا مــن الوجـود يتناسـب مــع نشـأته ولــيس وهـا فيهـا بــل هـو حقيقـة ،وذلــك ألن الوجـود العيــين
حقيقة وله آاثر ،والوجود اليهين سنخ آخر من احلقيقـة أضـعف مـن سـنخ الوجـود العيـين ولـه آاثر أخـرو لكنـه ،علـى أيـة حـال ،لـه
درجة من الوجود وليس عدما حمبا ووها صرفا :فاألسد اليهين مثال أسد ذهين كما ان األسد املرسـوم منـتقش علـى اجلـدار ولكـل
الرضي ،هنع البالغة ،الناشر :دار الكتاب اللبناي ،ص.81
( )1السيد
ّ
( )2تعبري عريف؛ فان االلتفات كاف.
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منهــا حقيقــة وواقعيــة بقــدر درجــة وجودهــا ،فهــل عــا املنــام واألحــالم كــيلك؟ هــيا احتمــال! واالحتمــال اآلخــر هــو :ان كلمــا نـراه
فلــيس إال صــورا تنــتقش يف أذهاننــا يف النــوم وقــد يكــون مصــدرها أرشــيف الصــور يف املــخ إذ ترتكــب بطريقــة متحركــة حســبما يراهــا
النائم ،وقد يكون مصدرها إشعاعات من اخلارج أو غري ذلك؟ فكل ذلك هله إذ هل حقيقة األحالم متاما.

أَ ِز ْع ظ م ابهة األح م بنور حقيقة اليقظة!
وهنا تظهر أهية املفتاح األول حيث ان اجلاهل هبيا املفتاح حيث جهل حقيقة األحـالم وخيّـل إليـه اهنـا جمـرد أوهـام أراد تسـرية
هيا الشك إىل اليقني الي حنس به أو نستشعره يف اليقظة ،فيقول :إنه لعلـه أيبـا خيـال يف خيـال ،مـع ان العاقـل احلكـيم يعكـس
ـتقر علـى يقينـه
األمر وينطلق من اليقني لينسف الشك ،فييعن ابنه ال شك يف عينية النار امرقة هيه وانه يراها حقا ال ّ
متوهـا فيس ّ
مطمئنا مث ينطلق منه إىل املنام فيفكر :إما ان املنام درجة ضعيفة من الوجود فهو كالصـور اليهنيـة مـثال؟ وامـا انـه حركـة حقيقيـة يف
عا آخر؟ واما انه وهم يف وهم؟ وحيث وجدان له بعـا آاثر الوجـود فـال بـد انـه وجـود مـن سـنخ أضـعف أو مـن عـا آخـر وذلـك
عكس ما ده فيما نراه يف اليقظة من اآلاثر فاهنا آاثر متكاملة بتجليات قوية.
أو يفكر ويقول :لكنـين ابل هـان الالحـق ،بعـد اليقظـة ،ثبـت يل ان مـا رأيتـه ابملنـام كـان وهـا أمـا مـا نـراه ابليقظـة فكـل ال اهـني
الالحقــة تؤكــد انــه كــان حقيقــة :فلــو رأو النــار وحراراــا فاعتقــد ابهنــا حقيقــة (أو لنفــرض انــه شــك يف كوهنــا حقيقــة أو وهــا) مث إذا
استمر به األ وتصاعد فهيا برهان اثلـث مث إذا
ملسها احرتقت يده فهيا برهان الحق على صدق املعتقد األول مث إذا يعاجل يده ّ
ـف ورســن اجلـرح فهــو برهــان خــامس ،وهكــيا يتلــو
سـرت العفونــة إىل دمــه وبدنــه فهــيا برهـان برابــع ،مث إذا عاجلــه ســكن األ أو خـ ّ
برهان برهاان ويلحق دليل دليال ،وكلها تؤيد حقيقة العا وتشهد بصدق الواقع ،عكس عا املنام الي إن توهم النـائم انـه حـق إال
انه سرعان ما يكتشف انه يكن إال وها!
يفرقــون بــني اليقظــة واملنــام ،وان السوفســطائيني ال يتجــاوز عــددهم األصــابع
ويكفــي أن كافــة عقــالء العــا بــل وحــىت ســفهائهم ّ
وليس مبقدورهم إقناع حىت خدمهم أو موظفيهم وأوالدهم بيلك!
كما سبق:
( ِِّتِ مَ الكلِياُّ منطلقاً إلزاحة الشبهة يف املصادنق واجلزئياُّ
الوجذذِ الينذذا ان يتخــي العاقــل مــن (الكلّيــات) منطلقــا إلزاحــة الشــكوك والشــبهات عــن املصــاديق واجلزئيــات؛ فــان اجلزئيــات
واملصاديق كثريا ما يشتبه حاهلا على املرء وحينئي عليه ان يستبيء بنور الكليات اليقينية ويرجع اجلزئيات إىل كليااا فتنحل بـيلك
()1
العقدة وتنزاح الشبهة)
علم أصول العُل

وقد سبق التمثيل ليلك بقاعدة (كن جمتهدا أو مقلّدا أو حمتايا) ولنمثل ليلك ببعا األمثلة االجتماعية واإلدارية والفقهية:
أسس السـيد الوالـد قواعـد أمساهـا أصـول العمـل ،وقـد يقـال ابنـه فسـيس لعلـم جديـد يف فلسـفته وإيـاره ويف بعـا قواعـده
فقد ّ
أيبا ،واملنطلق هو :كما ان هنالك ما يسمى (األصول العملية) يف علم األصـول وهـي األصـول الـج يرجـع إليهـا الشـاك يف حكمـه
الش ــرعي بع ــد فق ــده لل ــدليل االجته ــاد  ،فتك ــون ه ــي املرج ــع لتحدي ــد الوظيف ــة العملي ــة وذل ــك كأص ــل االحتي ــاط أو الـ ـ اءة أو
( )1راجع الدرس (.)267/4
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االستصــحاب أو التخيــري( :)1فــإن كانــت لــه حالــة ســابقة وقــد لوحظــت فمجــرو االستصــحاب وإال فــان كــان الشــك يف التكليــف
فمجــرو الـ اءة أو يف املكلــف بــه فمجــرو االحتيــاط إن أمكــن اجلمــع وإال فــالتخيري ،علــى أحــد وجهــي تقريــر الشــيخ للمجــار أو
لوج ــه احلص ــر فك ــيل ك ج ــرو تفك ــريه (ق ــد س ــره) يف ان ــه ال ب ــد ان نبح ــث ع ــن أص ــول يرج ــع إليه ــا العام ــل يف مق ــام العم ــل يف
االجتماعي ــات وعن ــد تص ــد الفقي ــه أو األس ــتاذ اجل ــامعي أو الطبي ــب واملهن ــدس أو ح ــىت البق ــال والعط ــار وامل ـزارع ،ل ــبعا األدوار
االجتماعية أو يف نطاق عالقاته االجتماعية.

أصالة اإلَدام أو أصالة اإلحجام؟
ومن تلك األصول :أصالة اإلقدام مقابل أصالة اإلحجام ،وأصالة السلم واحللم ،وأصالة الرتيـث يف التهمـة ،وأصـالة الصـحة يف
عمل املسلم أو يف عمل الغري ،وهيا األخري مطروح ابلتفصيل يف القواعد الفقهية ويف الفقه.
(إختــي مــن الكلّيــات منطلقــا إلزاحــة الشــبهة يف املصــاديق
ولنلــق اآلن بعــا البــوء علــى األصــل األول ليتبــح املقصــود مــن ّ
واجلزئيات):
ف ــان امل ــدراء والع ــاملني والناش ــطني اجتماعي ــا كث ـريا م ــا يواجه ــون مواق ــف تبع ــث يف أنفس ــهم احل ــرية يف اإلق ــدام عل ــى العم ــل أو
اإلحجــام؟ فمــثال :لــو كــان الـرأ األويل لشخصــية مــا أو جملموعــة أو أل شــخو هــو بنــاء مســجد يف هــيه املنطقــة أو حســينية أو
ميتم أو مستوصف أو فسيس جامعة أو إيالق فبائية أو مركز دراسات أو حوزة علمية أو غري ذلك ،مث حدثت عقبات وتب ّدت
صعوابت وش ّكك هيا أو ذاك يف مدو إمكانيـة إ ـاز هـيا املشـروع أو يف مـدو احـه أو فاعليتـه أو حـىت ضـرورته ،وحينئـي فمـاذا
العمل؟ واجلواب انه – وكما هو املعهود – رب التفكري بشكل مكثف واملشورة وتقليب وجوه اآلراء ،حسب مقتبيات الشجاعة
ال اجلـ وال التهـور ،وهـيا بـدوره هـو أصـل مــن أصـول العمـل ،فـإن قامـت احلجـة علــى أحـد الطـرفني واتبـحت الر يـة فهـي املرجــع
ولكن إن حنسم األمر على مستوو العقل النظر فالبد من أصل على مستوو العقل العملي نرجع إليه وهو ،برأيه (قدس سره):
(أصالة اإلقدام) ال (اإلحجام)
وغــري خفــي ان هــيا األصــل ،كــأ أصــل آخــر ،ال بــد مــن إقامــة الــدليل عليــه أو علــى األصــل املنــافس واملبــاد لــه وهــو (أصــالة
اإلحجام) فإذا وجدان األدلـة وافيـة بـه كـان مـن األمثلـة االجتماعيـة – العمليـة  -اإلداريـة الواضـحة للقاعـدة الكليـة الـج أشـران إليهـا
(إختي من الكلّيات منطلقا إلزاحة الشبهة يف املصاديق واجلزئيات) فال تبقى لديك حرية عملية حينئي عند أ موقف مشابه،
ههنا ّ
كما ان من متت له األدلة على األصول األربع (االستصحاب وال اءة )...ال تبقى له حينئي حرية يف مقام العمل.

لسفة أصالة اإلَدام
وقد وجد السيد (قدس سره) األدلة وافية أبصالة اإلقدام :استنادا إىل سلسلة من معطيات البحث التارخيي يف حيـاة النـاجحني
ويف معطيــات علــم الــنفس وعلــم االجتمــاع والــرواايت الشـريفة أيبـا ،فــان النــاجحني ابمتيــاز يف احليــاة (أو يف مشــروع معــني) هــم –
غالبــا  -الــيين يتميّ ـزون بنســبة مــن روح املغــامرة واملخــايرة واالقتحاميــة؛ ولــيا ورد يف احلــديث عــن اإلمــام الصــادق عليــه الصــالة
ِ
ِ
ور َم ْرُزوق )2(فان التجار ينقسمون إىل فريقني:
سُ
والسالم :التَّاج ُر اجلَبَا ُن ََْم ُرومَ ،والتَّاج ُر اجلَ ُ
( )1وغريها ،لكن األربعة ذكرت ألهنا عامة سيّالة.
( )2ام ّدث النور  ،مستدرك الوسائل ،الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث – قم ،ج 13ص.294
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فريــق يتخـ ّـوف مــن اإلقــدام واالقتحــام يف حقــول جديــدة وحيتــايون يف خــوض غمــار الفــرص اجلديــدة أو القفــز حنــو مــدايت أوســع،
وهؤالء عادة يظلون يف نفس املستوو الي كانوا عليه وال حيققون اخرتاقات حقيقية بل يبقون كما كانوا جتارا متوسطي احلال مثال.
وفريق يكسرون حاجز اخلوف ويعتقدون أبصالة اإلقـدام ويقتحمـون املخـاير ،وهـؤالء هـم عـادة الـيين حيققـون قفـزات ماليـة كـ و
وهم اليين يكونون كبار األثرايء غالبـا إال مـن خـرج ابلـدليل كمـن ورث عـن أبيـه مـثال مـاال ،والكـالم لـيس عنـه وأمثالـه بـل الكـالم عـن
صانعي الثروات واجملد واليين حوا يف أن يقفزوا على حاجز الركود والوسط اليين يعيشون فيه ليبلغوا القمة أو إحدو القمم.
نعــم (اإلقــدام) يتبــمن ــاير وقــد خيســر التــاجر أو يفشــل املغــامر ،لكــن الكــالم يف ان نســبة القف ـزات يف املغــامرين هــي أعلــى
بكثــري مــن نســبة النجــاح يف امــافظني وامتــايني ،ولــيا ــد التجــار علــى مـ ّـر التــاريخ يركبــون البحــر رغــم أهوالــه وروبــون الصــحار
والفيـايف رغـم جماهيلهـا ،مث يف العصـر احلـديث ـد أعلـى نسـبة مـن التجـار ،لـدو القيـاس ومراعـاة النسـب وفواصـل الـزمن وغريهــا -
هــي يف مــن اقتحم ـوا اجلديــد يف عــا ال جميــات أو اهلندســة اجلينيــة الوراثيــة أو حــىت األســهم والبورصــة وصــوال إىل تكنولوجيــا النــانو
واليكاء االصطناعي وعا الروبوت وغري ذلك.
مَ ضوابط أصالة اإلَدام
وال تعين أصالة اإلقدام ،اإلقدام بال روية ومشورة ودراسة ورقيق وتدبر ،فـان ذلـك يعـين التهـور ،والتهـور خطـأ ،وليسـت أصـالة
اإلقدام مبنية عليه بل هي مبنية على أصل (الشجاعة) والشجاعة تعين اإلقدام واالقتحام والعزم على املخايرة بنسبة مـا ولكـن بعـد
دراسة األمر من كافة أيرافه ،وليلك د ان األسد يوصف ابلشجاعة ال ابلتهور إذ كشفت الدراسـات انـه ال يهـاجم الفيـل مـثال،
إال إذا اضطر للدفاع عن أشباله مثال؛ ألن مهامجته للفيل مثال اور.
وليست القاعدة (أصالة اإلقدام) خاصة ابلتجارة فقط بل كيلك األمر يف عا السياسة واالجتماع والفكر والثقافة وغري ذلك.
والكالم ليس اآلن عن برهنة هيا األصل لنفيا يف ذكر األدلة والشواهد األخرو ،بـل الكـالم هـو ان مـن سـاقه الـدليل إىل أن
(أصالة اإلقدام) هي من حيـث اجملمـوع األكثـر نفعـا ومـن ابب (مـا خـريه أكثـر مـن شـره) حسـب التقسـيم اخلماسـي (اخلـري امـا،
الشــر امــا ،متســاو الطــرفني ،خــريه أكثــر مــن شــره ،وابلعكــس) فانــه يتمســك حينئــي أبصــل يرجـع إليــه لــدو الشــك ،فــال تقعــده
الشــبهة عــن العمــل وال توجــب لــه احلــرية والقلــق واالضــطراب ،بــل انــه قــد استبــاء حينئــي ببــياء اليقــني (إن كانــت أدلتــه يقينيــة يف
تشخيو معادلة ما خريه أكثر من شره) إلزاحة ظلمة الشك وحريته عن املواقف املربكة.
واألمــر كــيلك متامــا لــو توصــل الباحــث إىل أصــل معــاكس وهــو أصــالة اإلحجــام فـرأو ،حســب أدلتــه ،أ ّن (اجللــوس علــى التـ ّـل
أسلم) وأ ّن عدم التفريط ابلوضع القائم أبرابحه املعلومة وإن كانت حمدودة خري من تعريا النفس ملخاير خسارة الثـروة أو املكانـة
كلهـا وان عصـفورا ابليـد خـري مـن عشـرة حمتملـة علـى شـجرة ...وهكـيا فـان األصـل الـي يستبـيء بـه هـيا الشـخو حينئـي عنـد
الشك يف أ موقف مستج ّد هو اإلحجام واجلمود على الوضع القائم ،فتكون (أصالة اإلحجام) حينئي هي (اليقني العملي الي
يلجأ إليه الشخو لدو الشك).
وهيا النقاش والتباد بني األصلني هو متامـا كالنقـاش بـني األخبـار واألصـويل يف مرجعيـة أصـالة الـ اءة مطلقـا لـدو الشـك يف
التكليف لدو األصويل ،أو أصالة االحتياط يف الشبهة التحرميية لدو األخبار .
ويبقى :أن من ييهب إىل (أصالة اإلقـدام) قـد يبـع هلـا حـدودا تكـون هـي االسـتثناءات فـان إحـدو احلـدود مـثال (أصـالة االحتيـاط
6

دروس يف التفسري والتدبر (................................................................. )862األربعاء  01ربيع األول 0419ه

واإلحجام يف الدماء والفروج)( )1وهليا البحث تفصيل مطول ال بد من تنقيحه يف موضع آخر وهللا املسدد اهلاد للصواب.
ّتِ مَ النتائج املتحققة طرنقاً إلزاحة الظلم عَ عاَل األُباب والعلل

الوجذذِ الينال ذ أن يتخــي العاقــل مــن النتــائع امققــة واملعاليــل املتح ّققــة س ـلّما للعــروج إىل عــا األســباب والعلــل وإزاحــة ظلــم
الشــكوك وأتربــة الشــبهات عنهــا ،وذلــك هــو مــا يســمى ابل هــان اإليّ يف املصــطلح ،ولنمثــل لــيلك مبثــال فلســفي هــام ،لنكمــل يف
البحث القادم سائر األمثلة إبذن هللا تعاىل:

اارة ىل املقدماُّ اليت تنتهي ىل وحدة املوجود
فقد أسس عدد من الفالسفة من أتباع املال صدرا أصوال بنوا عليها مدرستهم الج تنتهي ،من غري ان يصرحوا بيلك عادة وان
كشف بعبهم حجاب التقية فصرح به ،إىل وحدة الوجود بل ووحدة املوجود ،وذلك لـدو التـدبر يف مفـاد كالمهـم ولـدو تصـوره
على حقيقته ،واألصول هي(:)2
 -1ان الوجود هو األصيل ،عكس من ذهب إىل أن املاهية هي األصل ،بينما نرو ان املصداق هو األصـيل واألربعـة (الوجـود
والوحدة والتشخو واملاهية) عناوين له( ،)3قالوا:
ذيل
ن الوجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذود عنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُ

دلي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذَ خالفن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا علي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُذل

ألن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذِ منب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ِ
ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذِا ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذزوم الس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبق يف ِ
العلِيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

والف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرق ب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذني ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوي الك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون نف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ْذع عذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدم التشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكيك يف املاهيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

()4

 -2ان الوجود ال اثي له ،فكما فرضته اثنيا عاد أوال و(ليس يف الدار غريه داير).
 -3ان الوجود حقيقة تشكيكية ذات مراتب ،كمراتب النـور ،والغريـب ان بعبـهم اعتـ وجـود حقيقـة تشـكيكية كـالنور دلـيال
ئي ال يكون كاسبا وال مكتسبا ومع بداهـة ان اجلـدار واجلـدار اآلخـر
على ان سائر احلقائق هي أيبا تشكيكية ،مع وضوح ان اجلز ّ
وأن األســد واألرنــب واإلنســان والنبــات واجلمــاد حقــائق متباينــة وليســت بعبــها مــن درجــات التشــكيك للــبعا اآلخــر( )5أ لــيس
بعبها يف سلّم الوجود من درجة أعلى ودرجة أدىن؛ وليا التزم بعبهم ابهنا متباينات عرضية يف سلّم الوجود التشكيكي ،لكنه فرار
غري جمد إذ تبقى بداهة اهنا ليسـت وجـودات أضـعف ومـن مراتـب وجـود أقـوو تقـع يف بطنـه وتكـون بداخلـه أو فقـل تكـون عينـه
بنحو الكثرة يف عني الوحدة ومن منط التشكيك اخلاصي.
 -4ان مــا بــه االمتيــاز يف الوجــود هــو بعــني مــا بــه االشـرتاك إذ ال شــيء غــري الوجــود ليكــون هــو مــا بــه االمتيــاز؛ ولــيلك كانــت
الوحدة يف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة.
يف انتجت (أصالة الوجود ومش ِككيِتِ و )...وحدة املوجوداُّ؟

( )1والتحقيق ان هيا من االستثناء املنفصل من قاعدة اإلقدام وقد نوضحه الحقا إذا شاء هللا تعاىل.
( )2وقد صرح هبا يف (هناية احلكمة) وغريه.
( )3كما فصلناه يف حمله.
( )4منظومة مال هاد السبزوار  ،ج 2ص.62
( )5وال للوجود األعلى ،ابلبداهة وكما سنشري له.
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أَول نتيجة هيه املقدمات لدو التدبر هي (وحـدة الوجـود) وانـه ال شـيء إال وجـود واحـد ممتـد منبسـط وكـل شـيء بـدء مـن هللا
تعــاىل وانتهــاء أبصــغر أو أضــعف لــوق هــو مرتبــة مــن مراتــب هــيا الوجــود ،فــالوجود واحــد إذا ،بــل نتيجتهــا لــدو التــدبر هــي (وحــدة
املوجــود) إذ املــائز بــني الوجــودات هــي املاهيــة كمــا قــالوا وهــي اعتباريــة حمبــة ،وال يعقــل التمــايز احلقيقــي بــني الوجــودات احلقيقيــة أبمــر
اعتبــار حمــا ،بـل هــي ال شــيء حمــا يف اخلــارج إذ ال شــيء غــري الوجــود أبــدا يف اخلــارج ،علــى مبـ أصــالة الوجــود ،فاملــايز بــني زيــد
وعمرو واإلنسان واحليوان والنبات واجلماد بل واخلالق واملخلوق ليس إال أمرا اعتباراي هو املسـمى ابملاهيـة ،وحيـث كانـت اعتبـارا حمبـا
(واما يف اخلارج فليس إال الوجود) إذا تكون املوجودات كلها وجودا واحدا؛ إذ املوجود بزعمهم مركـب مـن الوجـود واملاهيـة فـإذا كانـت
املاهيــة اعتبــارا صـرفا وال شــيء لــدو الدقــة كــان املوجــود لــدو الدقــة وجــودا فقــط وامــا ماهيتــه وحـ ّده (الــي بــه افــرتض القــائلون أبصــالة
املاهيــة افـرتاق بعــا املوجــودات عــن األخــرو) فهــي أمــر موهــوم ال غــري ،وكيــف تكــون املاهيــة إعتباريــة موهومــة ومــع ذلــك تكــون حــدا
للوجــود مــائزا هلــيا عــن ذاك؟ ال ميكــن إال إذا قــالوا بكوهنــا أم ـرا حقيقيــا أصــيال يف اخلــارج فتكــون املاهيــة أصــيلة كــالوجود فيكــون هنــاك
أصيالن هيا خلف! وإن قالوا هي جمرد وهم فنقول :فكيف يتميّز أمران حقيقيان يف اخلارج حب ّد وماهية وهية بينهما؟
فظهــر انــه لــدو التــدبر فــان نتيجــة تلــك املقــدمات هــي وحــدة املوجــود ،وال رــل املشــكلة دعــوو ان اخلــالق هــو املرتبــة العاليــة
واملخلوق هو املرتبة الدانية إذ مدعاهم هـو (التشـكيك اخلاصـي) ولـيس (التشـكيك العـامي) أ لـيس مـدعاهم يف تشـكيك الوجـود
انـه كنـور الشـمس الــي انعكـس علـى القمـر مث انبعثــت أشـعته فانعكسـت علـى اجلــدران فـان هـيا نـور ممتــد متعـدد يف الواقـع بتعــدد
القابل وال يقولون به يف وجود اخلالق واملخلوق وإال للزم خروج املخلوق عن وجـود اخلـالق واحنـاز عنـه وللـزم ان تكـون الكثـرة بتعـدد
األماكن والقوابل ال بنفس الوجود وبنحو الكثرة يف عني الوحدة ،فهيا هو التشكيك العامي ،لكنهم يرون التشكيك اخلاصـي وهـو
ان الوجـود القــو كنــور الشــمس يسـتبطن يف داخلــه( )1الوجــود البــعيف ،وبتعبـري أدق :هــو وجــود قــو وهـو وجــود ضــعيف بنفســه
لب هيا أنّه عينه لكن بعبارات معقدة مطولة لتبييع األمر على املعرتض وكي ميكن التملو من هيه النتيجة إذا
لكن يف رتبتني ،و ّ
ووجهوا هبا؛ وليا د من أزاح ستار التقية منهم ،فانه صرح هبا( )2ومن أدرك عمقها رفبها.
وهل نعقل ان نكون ما عينُِ الفقر واحلجةَ ،لاً؟
وعلـى أ فـان املقصــود ههنـا لــيس مناقشـة بنــود هـيه النظريــة وأصـوهلا بـل املقصــود هـو أمــر آخـر وهــو :ان املـتعلم لــو مسـع هــيه
األصــول والبنــود مث وجــدها تنتهــي إىل وحــدة الوجــود واملوجــود( )3فانــه قــد يكــون عــاجزا عــن مناقشــتها لكنــه ميكــن لــه ان ينطلــق مــن
اليقــني الوجــداي بفســاد النتيجــة وبطالهنــا إىل فســاد إحــدو األصــول واألســس واملقــدمات أو مجيعهــا؛ إذ نتيجــة كــل تلــك األصــول
داير)( )4أو (ان الوجـود حبـر
واملقدمات األربع السابقة هو كما صرح به بعبهم (ليس يف جبـج سـوو هللا) أو (لـيس يف الـدار غـريه ّ
وحنن متوجاته ،وهل األمواج إال البحر)؟ أو
نق ذ ذ ذذني دا

مس ذ ذ ذذلُان گذ ذ ذ ذر بدانس ذ ذ ذذيت ذ ذ ذذِ بُذ ذ ذذت جيس ذ ذ ذذت

ذ ذ ذذِ دن ذ ذ ذذَ در بذ ذ ذ ذت پرُ ذ ذ ذذيت اُ ذ ذ ذذت

( )1ال يف امتدادته الج توجب تعدده بتعدد القابل.
( )2كصمد آملي مثال فراجع (عرفان از حقيقت اتپندار) وموقع.Nooralsadegh.ir :
( )3وإن ردها تنتهي إىل ذلك ،فال كالم لنا معه ههنا أ ال يصلح هيا البحث شاهدا على نقا املقدمات ببداهة ببطالن النتيجة أو النتائع.
( )4مال صدرا ،جمموعة رسائل فلسفي صدر املتاهلني ،ص.455
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وغري ذلك(.)1
ويكفي إلبطال كل ذلك ان يلتفت املرء إىل ذاتـه ليشـهد بوضـوح انـه كلّـه الفقـر وانـه كلّـه احلاجـة فهـل يعقـل ان يكـون إهلـا؟ أو
جــزء إلــه؟ أو مرتبــة مــن مراتــب اإللــه؟ أال تــرو انــك قطعــة مــن احلاجــة للمــاء واهل ـواء ولــورض والســماء وللطعــام وامللــبس واملســكن
واملركب؟ وللزوجة والطبيب واملهندس والعطار والبقال واخلباز؟ وللشرية والدولة وغري ذلك فهل يعقل ان تكون إهلا؟
وأال تــرو انــك جاهــل بكــل شــيء تقريبــا؟ جاهــل حبقيقــة روحــك ونفســك وعقلــك بــل وبــدنك أيبــا؟ فــال تــدر شــيئا عــن بنيــة
األعصاب واخلالاي والعني والسمع واملخ وغري ذلك إال ما درسته أو قرأته ،وهو كم ضئيل جدا من أسـرار البـدن؟ وكيـف يكـون إهلـا
من هو جاهل بكل شيء تقريبا عن نفسه؟ ولعلنا نكمل هيا البحث الحقا إبذن هللا تعاىل.
ت اَ َْلَُدى)
ودليلهم َ
(َسْ ُ

ِ
ان املفتـاح الثـاي إلزاحـة الشـبهات والسـيطرة عليهـا ودحـر الشـكوك هـو (مسـت اهلـدو) الـي ورد يف قولـه َ  :أ ََّمذا أ َْوليَذاءُ
()2
اَ َِّ
ِ
ِ
َّلل َ ِ
ت اَ َْلَُدى
ني َو َدلِيلُ ُه ْم ََسْ ُ
يها اَلْيَق ُ
ضيَا ُؤ ُه ْم َ
ِ
ِ
والفرق بني ِ َ 
ت اَ َْلَُدى هو ان األول مصباح داخلي والثاي مرشد من خارج ،فتدبر جيدا.
ني وَ دلِيلُ ُه ْم ََسْ ُ
ضيَا ُؤ ُه ْم َيها اَلْيَق ُ
ت) وكالها يعد مفتاحـا
وتوضيح ذلك :ان كالم اإلمام  ميكن أن يفسر بوجهني ،على حسب املع املراد من مفردة ( ََسْ ُ
حلل معبلة الشبهات :واملعنيان للسمت ها:
أوال :الطريق وهو املع املعروف الي ييكر عادة كتفسري لكلمة مست.
واثنيا :اجلهة – هو ما ورد يف الكتب اللغوية املفصلة كلسان العرب مثال ،فلنتكلم على كال التفسريين:
ت اَلَُدى جهة اَلدى ،جهة الكعبة
ََسْ ُ
ذت اَ َْل ذُ َدى هــو ان دلــيلهم جهــة اهلــدو ،فــان جهــة اهلــدو لــو حــددها العاقــل فــان كــل
التفسذذري األول ان مع ـ َ دلِذذيلُ ُه ْم ََسْذ ُ
يتخي اجلهـة امـددة سـابقا مرجعيـة لـه ،وذلـك مقيـاس
الشبهات الج تعرتض يريقه تيوب كما ييوب امللح يف املاء ،وذلك بعد ان ّ
عام يف املادايت ويف املعنوايت أيبا.
أمــا يف املــادايت :فكتحديــد جهــة القبلــة بشــاخو معــني ،ككــون ســهيل إىل جهــة اجلنــوب يف مثــل النجــف األشــرف وك ـربالء
املقدســة وككــون اجلــد يف جهــة الشــمال (ابن تبــعه خلفــك فتكــون القبلــة أمامــك) فــإذا حـ ّدد العاقــل مسَـت الكعبــة (وهــو مســت
سهيل نفسه) فانه إذا كان يف الصحراء أو يف وسط أمواج البحر فانه مهما اعرتضه الشك يف صحة اجتاهه وسالمة مسريته فانه ما
عليه إال ان يرفع رأسه إىل سهيل أو اجلد لتنزاح عنه الشبهة ويرجع إىل اليقني مبوقعه وبسالمة اجتاهه (أو العكس) من جديد.
ت اَلدى وجهتِ
والرُول وأهل بيتِ هم ََسْ ُ
( )1راجع كتاب (جدلية الدين والفلسفة).
وكتاب( :عارف وصويف هي ميكويد).
وكتاب( :العرفان اإلسالمي).
وكتاب( :اتريخ الفلسفة والتصوف).
الرضي ،هنع البالغة ،الناشر :دار الكتاب اللبناي ،ص.81
( )2السيد
ّ
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وأمــا يف املعنــوايت ،وغريهــا أيبــا ،فــ(مست اهلــدو) هــو الرســول  وأهــل بيتــه األيهــار قــال  ِ  :اترك ذذيكم الينقلذذني
على احلوض )1(وقال :أ مدننذة العلذم وعلذي َفذا ُذَ أراد مدننذة
حَّت نردا َّ
تاب هللا وعرتيت [أهل بييت] إّنُِا لَ نفرتَا ِ
العلذذم ليأ ذذا مذذَ َفذذا )2(وقــال اإلمــام علــي  :أ َ ال ُقذذرآ ُن النِذ ِ
ذاط ُق )3(فكلمــا اعرتضــتك شــبهة أو حــرية يف فكــرة مــا أو يف

ت اَلَُدى) وترجع إىل املقياس النهائي الي قال عنه تعاىلَ  :ول َْو َردَوهُ ِ َىل
تيمم ( ََسْ ُ
معتقد ما أو يف مسألة ما ،فما عليك إال أن ّ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
نَ نَ ْستَنبِطُونَُِ ِم ْنذ ُه ْم.)4(
الر ُُول َوِ َىل أ ُْوِِل األ َْم ِر م ْنذ ُه ْم ل ََعل َُُِ الِ َ
نعم :ال بد مسبقا من التحقيق والفحو والبحث لكـي نعـرف (اجلهـة املرجعيـة احلقـة) وهـل هـي علـي صـلوات هللا عليـه أو أبـو
بكر وعمر؟ أو هل هو الرسول األعظم  أو أبو جهل وأبو سفيان؟ وهل هو احلسني بـن علـي (عليـه صـلوات هللا وسـالمه) أو
يزيد بن معاوية؟ فههنا ينبغي ان يعسكر امقـق فـإذا شـاهد متـواتر الـرواايت الصـادرة مـن الرسـول األعظـم  الـج تفيـد ابن عليـا
هو مدينة علم الرسول  وأَضا م علي )5(وأعلُكم علي بَ أيب طالب )6(وأنت من نزلة هارون مَ موُى ي أنِ

ي نيب بعدي )7(وغريها وغريها كثري( ،)8فـان (مسَـت اهلـدو) يكـون قـد رـدد لديـه دون لـَبس وحينئـي مـا عليـه إال أن يسـلس قيـاده
()9
ِ
َّ ِ
َّ ِ
نَ
ذوحى وََّّ ِنَذا َولِذيَ ُك ُم ِ
نَ َ
للحق وللرسول وأهل بيته َ وَما نَنط ُق َع َِ ا َْلََوى * ِ ْن ُه َذو َِّي َو ْحذي نُ َ
آمنُذواْ الذِ َ
اَّللُ َوَر ُُذولُُِ َوالذِ َ
ِ
الص َ َة َونُذ ْؤتُو َن َّ
الزَ ا َة َو ُه ْم َرا ِعُو َن )10(وكما قال الشاعر(:)11
يُو َن َّ
نُق ُ
ذأمون ِمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذَ العينَذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذر ِ
ذت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ
اُّ
وصى لي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِذِ ِزَم َامه ذ ذ ذ ذ ذ ذذا
ل َُزَّمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ْ
َ
ول ذ ذ ذ ذ ذ ذذو َلَّذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُدوا الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُذُ َ
وبعــد ذلــك ال يبقــى جمــال للتشــكيك يف ان ديــة املـرأة كــيا أو ان إرثهــا كــيا أو هــيه املســألة كــيا أو تلــك كــيا ،وقــد قــال األمــري
ووثُِقوا َِلْ َقائِ ِد َاتَّذبَذعُوه.)12(
َ  :
وقال  أيبا :اي ُ َُ ْي ُل ي ََتْ ُخ ِْ ِاي َعنَّا ،تَ ُك َْ ِمنَّا )13(وللبحث تتمة بل تتمات إبذن هللا تعاىل.
وآخر دعوا ان احلُد هلل رب العاملني وصلى هللا على دمحم والِ الطيبني الطاهرنَ
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