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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.األبد
 (الصراط املستقيم)تصحيح املسار يف 

 على حسب الغاية كالفاعل كاملوضوع كالقابل
(7) 

رىاطى امليستىًقيمى )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي:    (1)(اهًدَنى الصًٌ
 من بصائر النور يف آية الصراط املستقيم:

يف اختياااار دفااار ة السااار   استكشاااا ، البصاااائر اروىرياااة يف اكياااة الكرباااة الاااق ينبباااي ان  ساااتوق  الباحاااث  اااويالا مػػػن 
ان  كتنزىاااا ىاافه ادلفااار ة القررنيااة الكرباااة، نلااا  انااو كاااان دااان  بكااانوادلضاااادني الااق  و الالهتاااا )ادلسااتقيم( كو ااا  للصاارا 

 فر ة دن  صاري  ابب االستفعال ادلو القائم( فلمانا اختيار ادلمكن ان يقال دثالا )أىدان الصرا  القومي أ
 احملتمالت يف معىن املستقيم

حسااب النظاار لعاال بعااس الساار يف نلاا  ينجلااي ابسااتعراف ا ااتمالت يف  فساا( دفاار ة )ادلسااتقيم( فااان ا ااتمالت باادواا 
 ىي ثالثة:القا ر 
 (القومياجملرد )املراد به  -أ

د أييت ليفياااد دعااا، امااار ، فماااثالا اساااتقر  يفياااد دعااا، قااار  فاناااو ال يااارا  باااو اناااو  لاااب القااارار األول: ان ابب االساااتفعال قااا
 كما قال الشاعر:  ،يستعمل عا ة ويرا  بو انو قر  ابلفعلانو واالستقرار بل 

ػػػػػػػػػػوىل  فىأىٍلقىػػػػػػػػػػٍا عىصىػػػػػػػػػػاهىا كىاٍ ػػػػػػػػػػتػىقىر ٍت ً ىػػػػػػػػػػا النػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًفري   ً  اٍلميسى ننػػػػػػػػػػػػػػػػا ً ً  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػا اػىػػػػػػػػػػػػػػػػر  عىيػٍ  كىمى
 

ولكن لو كان ادلرا  ىفا ادلع، دان )ادلساتقيم( أك كاان ادلارا  دناو ىاو نفاجمل فعال امار ، لكاان دان را( ادلا  ر اخلارو  عان 
علااى دااا زائااداا وضااعل لتاادل علااى دعاا، إضااايف إمنااا ان ىاافه التصاااري  ىااي فااان القاعاادة  ، اايبة اماار  إىل ابب االسااتفعال

علاااى اناااو قليااال بااال ان ر إن نااادر اساااتعمال  ،إرا ة امااار  خاااال  األ ااال إىلا  فياااده داااا ة الكلماااة األ ااالية، واخلااارو  عنهااا
 االستفعال يف دع، امر .

 املراد به املطاكعة - 
فان امايء بصايبة االساتفعال إمناا  ،أ ر و فاستدار قول: الثاين: ان ابب االستفعال قد أييت ليفيد دع، ادلطاوعة، فمثالا 

                                                           

 .6( سورة الفاحتة: رية 1)



 ق1439شعباف  1 ..األربعاء.......................................................................( 282)كالتدبر  التفسريدركس يف 

2 
 

ااا فعلت ااىااو ليفيااد ادلطاوعااة والتجااارب  وكااان داان ادلمكاان ان يقااال أ ر ااو فاادار لكنااو يكااون حين ااف  خالياااا عاان  ،وواالنفعااال عم 
نكهة ادلطاوعة، وكفل   قول أرحتو فاسرتاح فانو ال يارا  باو اناو  لاب الراحاة كماا ىاو األ ال يف ابب االساتفعال بال ادلارا  

 انو  اوع  يف االسرتاحة وانقا  ل  واستجاب.
ػرىاطى امليسػتىًقيمى ) التعبا( يف اكياة الشااريفة باافقاد يقاال ان الو او يف ىااو ااراارة إىل  نباة ادلطاوعاة يف الصارا  وو ااو  (الصًٌ

إن  قول دثالا: اقمتو فاستقام، ففل  يفيد ان ىناك عل ة الستقادة الصرا  ىاي  لو، ةوانو ىو و و  ِعل ة فاعلي االستقادة فيو
يماا بفا و بل ىو دستقيم بفعل فاعل وىو هللا  عاىل فكأنو قيل أىدان الصرا  الق هبا كان الصرا  دستقيماا فليجمل ىو دستق

نل  يستبطن التعليل يف لزوم إ باعو فانو إنا كان اخلالق  ل امسو ىو الفك أقام الصرا   فأستقام، وكأن   أقمتو اي ربناالفك 
ػًه )لى الصرا  ادلستقيم دن الطبيعي ان علينا حين ف  ادلطاوعة واالنقيا  وادلشيء ع فاستقام فان   ًِ ٍْ أىفىمىن َيىًٍشي ميًكبًّا عىلىػى كى

 .(1)(أىٍهدىل أىم ن َيىًٍشي  ىًو ًّ عىلىى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو 
ػرىاطى امليسػتىًقيمى )بل ان نل  يتنارم دع  لب اذلداية يف  در اكية إن  قاول:  فحياث ان الصارا  ىاو الافك  (اهػًدَنى الصًٌ

قام بفعلااو  عاااىل فااان داان الااالزم ان نطلااب داان هللا  عاااىل اذلدايااة إليااوس إن لاايجمل  قاادوران ان نستكشاا  أقادااو هللا  عاااىل فاساات
الافك أقاام الصارا   ال امساو ىاو كاان   حياثفاناو  ،حقائق أفعال هللا  عااىل وكيفياهتاا وأرراضاها وحادو ىا إال دناو  ال امساو
فاان عليناا ان نطلاب دناو اذلداياة إىل نلا  كلاو والاق ال  على كيفية خا اة وألىادا  زلاد ة وبضاوابي دعيناة فاساتقام عليهاا

إلاااو األرف  بيننااا وباانيا صااال دباراار  يو ااد، وكمااا ىااو واضاا ،  كااون،  بيعياااا، إال عاا  األنبياااء والرساال واألو ااياءس إن ال
 .يكفل لنا إيضاح نل  إال ع  الرسل واألو ياء ،والسماء

 (ال تقامة!طالب القياـ كالثبات كاالطلب )املراد به  -ج
هللا  ر  ف  ان ابب االستفعال أييت للداللة على  لب الفعل، وىفا ىو األ ل فيو وادلوضوع لو، فمثالا  قاول: اساتب  الثالث: 
 أو استخر  الفىب دن ادلعدن أك  لب خرو و، وإن كان قد يرا  بو إخرا  الفىب دنو. و لب رفرانو لفنبانو  عاىل أك 

إن الصاارا  لاايجمل طااا يطلااب القيااام والقااوام، باال ىااو طااا  الكربااة و ال دعاا، لفرضااو يف اكيااةولكاان ىاافا ادلعاا، قااد يقااال ابناا
إن يقاال: إنساان دساتقيم فقاد يارا  باو امار  ودعا، ابعتبااره دادرِكاا رااعراا يو   ابلقومي أو القائم، نعم يو   باو اانساان 

 ،ر أك  الاااب للثمااارة واالساااتثمار قاااول: إنساااان دساااتثمِ  والثباااات واالساااتقادةس كماااا الاااب للقياااام وقاااد يااارا  باااو اناااو  ،القاااومي
 ة للافىب أك  الباة خلرو او، ونلا  ألن اانساان دادرِك وراركة دساتخرِ  ،ر أك  الاب لععماار والعمارانورخص دستعمِ 

قياام والقااوام  الاب للالصاارا  فهاو را( دادرك وال راااعر لافا ال يصا  و افو ابنااو ، أداا طلاب كافايرااعر فيصادع علياو انااو 
 ىفا. بطلب وإرا ة ورعور دنو.كي يو   ابنو دستقيم ستقادة  واال

ه يف كصف الصراط  ملستقيم مع انه ال إدراؾ له  الْو
النظر الفاحص يقو ان إىل  حة و   الصرا  ابدلستقيم وإرا ة ادلع، ادلوضوع لاو لبااب االساتفعال دناو، ونلا   لكن  و 
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 فس(ات:ألن الصرا  ادلستقيم فسر يف الرواايت وكما سبق بت
رىاطي اٍلميٍستىًقيمي )): عليو السالماألول: قال اادام الصا ع   .(1)((َنىٍني كىاَّللً  الصًٌ

ػرطاطى اٍلميٍسػتىًقيمى ًصػرىاطى اأٍلىٍنًبيىػاًءُ كىهيػمي ال ػً ينى ))كماا يف رواياة أخارو، و  (2)((الطريق كمعرفة ا ماـ))الثااين:  ًاٍهػًدَنى الصًٌ
مٍ  ًِ  ة:ية اثلثحسب روا (3)((أىنٍػعىمى اَّلل ي عىلىٍي

 عليِم السالـأكالن: ألف املراد به املعصوموف 
فادااا ادلعاا، األول للصاارا  وىااو األئمااة األ هااار علاايهم السااالم وكاافل  الرساال واألنبياااء، فااان داان الواضاا   ااحة نساابة  

ػةو فىًمػنى اَّللًٌ )االستقادة  ع،  لب الثبات والقياام إلايهم، ونلا  ألن كال نعماة فمان هللا  ػن نًٌٍعمى وقاال  عااىل:  (4)(كىمىػا ًبكيػم مًٌ
ػػيػٍ نا اىًلػػيالن ) ٍم شى ًِ نىػػاؾى لىقىػػٍد ًكػػدت  تػىػػرٍكىني ًإلىػػٍي والرسااول واألئمااة داان  ،و ااو  ادلمكاان داان هللا  عاااىلأ اال فااان  (5)(كىلىػػٍوالى أىف َػىبػ تػٍ

الو ااو ، فاهنااا طكنااة وليساال بوا بااة  أيضاااا  كمااا ان  اافا و داان هللا  عاااىل  ،ادلمكنااات وادلخلوقااات هلل  عاااىل كمااا ىااو بااديهي
ان دطلاق نايت ابب علاى  ،ضارورايا  الافيه اوبعبارة أخارو: ال ىاي وا باة الو او  وال ىاي دان نايت ابب ال ىاان ليكاون ثبوهتا

 زلتا  للفاعل حبا ة نيو إليو. ال ىان
 .(7)(يىشىاء اَّلل ي كىمىا تىشىاؤيكفى ًإال  أىف )و (6)(كىمىا رىمىٍياى ًإٍذ رىمىٍياى كىلىًكن  اَّلٌلى رىمىى)بل يقول  عاىل: 

 ،واحلا ااال: ان الرسااال واألنبيااااء واألو اااياء يطلباااون الثباااات علاااى الطرياااق واالساااتقادة علاااى الااادين القاااومي دااان هللا  عااااىل
رىاطى امليستىًقيمى )وعنددا نقول  الفين ىم الصرا  ادلستقيم  عليهم السالم األنبياء والرسلاألئمة و يرا  بو أىدان إىل  (اهًدَنى الصًٌ
الثباااات علاااى االساااتقادة و أك الااافين ىااام  ااارا  دساااتقيم  شاااي ة هللا  عااااىل وابساااتجابتو لطلااابهم إن  لباااوا دناااو إىل هللا  عااااىل 

ومهاا  وليااا  ، ارا )وىاو  يانهم(  ارا  وناك )وىو ىم(  الصرا  ادلستقيم الفك يرا  بو يف  فس( رخر  ينو  ل امسو فهفا
 دو الن هلل  عاىل.

 ؾ شاعراثنيان: ألف الطريقُ ككل خملوؽُ مدرً 
إرا ة ادلع، احلقيقي لالستفعال طا ال بكن إن ال دع وادا ادلع، الثاين: فقد يتوىم ان التعب( ابدلستقيم عن الطريق نفسو 

 إ راك كي يطلب الثبات واالستقادة، وعليو فال زلالة جيب ان يفسر نل  بلسان احلال ال بلسان القال.رعور لو وال 
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ػػبًٌحي )ان كاال راايء راااعر داادرك قااال  عاااىل:  الثاباالن داان ولكاان نلاا  راا(  ااحي ، ونلاا  أل ػػٍيءو ًإال  ييسى ػػن شى كىًإف مًٌ
ػػا  ىفيػػورنا ًليمن ػػافى حى ٍم ًإن ػػهي كى ِي ػػوفى تىٍسػػًبيحى ِي ً  كىلىًكػػن ال  تػىٍفقى نا حناان م  ِسااوادللفاال يف اكيااة والصاااًر أيضاااا ان هللا  عاااىل ي   (1)(ِبىٍمػػدى

ِيمٍ كىلىًكن ال  تػىفٍ )ابلقصور وارهل  ِيوفى تىٍسًبيحى فيقاول كي ال نقول ابن ادلرا  دن  سبيحهم انو رلااز أك اناو بلساان احلاال    (قى
كاال راايء يسااب  لكناا  أناال ال  فهاام  ادااا إنا كااان ادلاارا  التساابي  بلسااان احلااال فهااو رلاااز ال  اال امسااو: دااا دضاامونو: ان  

ًإَن  عىرىٍضػػنىا )ا قولااو  عاااىل: ىنفقااو  كمااا ياادل علااى رااعور ابننااا ال لتقريعنااا فااال دعاا،  رلااال لالسااتنكار عليااورمااوف فيااو وال 
ػا اٍ ً  ِى َىىلى ػا كى ِى ػا كىأىٍشػفىٍقنى ًمنػٍ ِى ػوالن اأٍلىمىانىةى عىلىى الس ػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍجًبىػاًؿ فىػأىبػىٍ ى أىف مىًٍمٍلنػى ِي ْى ُىليومنػا  ػافى  ػافي ًإن ػهي كى  (2)(نسى

إن ال يعارف الشايء علاى را( ادلادرك الشااعر فاال يقاال عرضال علاى  يف ادلقصاو س (عىرىٍضػنىادفار ة ) دن حياثوىي ظاىرة 
 .(كىأىٍشفىٍقنى ( و)فىأىبػىٍ ى دفر يت ) دن ح يثكما ىي  رحيو   ،احلائي ان ا ببو دثالا 

ه  عااىل ولافا داد  ررور اانسان إن يتصور انو العاقل وادلدرك الوحيد وانو أفضل ادلخلوقاات وىفه احلقائق القررنية  قمع
ػػنى الط يًٌبىػػاًت كىفى  ػػٍلنىاهيٍم )يقااول يف ريااة أخاارو  ػػرًٌ كىاٍلبىٍحػػًر كىرىزىاٍػنىػػاهيم مًٌ َىىٍلنىػػاهيٍم يف اٍلبػى ـى كى ثًػػريو نًٌ ػػٍن كىلىقىػػٍد كىر ٍمنىػػا بىػػًم آدى عىلىػػى كى

لىٍقنىا تػىٍفً يالن  كىفى  ػٍلنىاهيٍم )أفضل دنو ولفا قاال  عااىل: فاانسان ليجمل أفضل خالئق هللا كما يتومهو الكث(ون بل ىناك  (3)(خى
لىٍقنىا تػىٍفً يالن ) ًثريو نًٌ ٍن خى  وليجمل على ارميع والكل. (كىفى  ٍلنىاهيٍم عىلىى كى

 وعليو: فالطريق والصرا  ددرك راعر يطلب دن هللا  عاىل الثبات على القوادية والقيادية واالستقادة 
 ماذا يعم اف يطلب الصراطي اال تقامة؟

 ان يطلب الصرا   االستقادة  ولكن دانا يعين
واداا  ،فهافا أوالا  ،ألن االستقادة ليسل نا ية لو بل ىي دن االعراف وكل دا كان كفل  فانو حبا ة إىل  علارواب: 

على خي دستقيم ابلضرورة، بل ان ىفا ىو ادلع، األويل أو الظااىرك أو  والس(اثنياا: فألن االستقادة ليسل ىي االستواء 
اًي رىًٌِ ًإىى ًصػرىاطو مٍُّسػتىًقيمو ) احلني قد يكون الصرا  ادلستقيم ىو ادلتعر  أو ادلمو  أو  س إنستقادةادلا ك لال ػدى ايٍل ًإن ًم هى

ًنيفنا ل ةى ًإبٍػرىاًهيمى حى ا مًٌ قاي احلقيادلساتقيم ابدلعا، ، ولكناو أك ابدلعا، احلساي ادلعهاو فهو ادلائل عن سبيل ادلشركني  (4)(ًديننا ًايىمن
  وضيحها:ودزيد وىفه حقيقة يف راية األمهية  ،اكخر ادلنشو 

 معاي اال تقامة:
اخلي ادلستقيم )ابدلع، ادلعهو ( ليسال دطلوباة لافاهتا بال قاد  كاون ىاي اخلطاأ والس( على ان االستقادة  ع، االستواء 

ىاااي االساااتقادة بلحاااا  الباياااة، أربعاااة و رو  عااا، رخااار بااال  عااااين أخااا االساااتقادةوالضاااالل بعيناااو ويكاااون اذلااادو والرراااا  يف 
                                                           

 .44سورة ااسراء: رية  (1)
 .72سورة األحزاب: رية  (2)
 .74سورة ااسراء: رية  (3)
 .161سورة األنعام: رية  (4)
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 والفاعل، وادلوضوع، والقابل.
 أكالن: اال تقامة بلحاظ الغاية

 ولنمهد لفل   ثالني دن عامل التكوين:
 الصواريخ ال كية

ربياة احلادلثال األول: الصواريخ الفكية، فان ىفا الناوع دان الصاواريخ قيمتاو احلقيقياة يف اناو يتتباع اذلاد  )وىاو الطاائرات 
بااع  عر اال وار فعاال أو ا فضاال فانااو يت  و ت الطااائرة احلربيااة دسااارىا ( بكاال إحلاااح وإ اارار فمهمااا راا(  علااى الاابال الااام ب(ة 

ىاي يف واقعااا ان اساتقادتو نفجمل ادلسار ادلتعر ، وىفا يعين ان استقادة الصارًو الفكي ليسل يف س(ه يف خي دساتقيم بال 
 ودهما احنر  احنر . ستقامس(ه ابجتاه اذلد  فمهما استقام ا

اباليصاال إىل ادلقصاد والباياة ىاي والسر ان االستقادة  ع، االستواء ليسل ىدفاا وال دطلوابا لفا و بل إمنا قيمة الطرياق 
فطريقياة الطرياق ىاي ابن يو ال للهاد  فقاد جياب ان يكااون  :وعلياو ،لقااا ودتاىاةا ة ودنز  يكاون  ريقااا وإال كاان د ضال  فحين اف  
حين ف  فيكون ىو ادلستقيم حقاا وإن كان ر( دستقيم ابدلقياس ادلا ك الظاىرك لكوناو دتعر ااا، وقاد جياب ان يكاون  دتعر اا 

 دستقيماا ابدلع، ادلعهو  ألنو ادلو ل للهد .
 الطرؽ اجبلية

 نشااهد ااو، وىنااا تعاار  بتعر تدير ابسااتدارة ارباال و ادلثااال الثاااين: الطاارع اربليااة الضاايقة ادلتعر ااة ادلنحرفااة ادللتويااة الااق  ساا
سااتقيم واقعاااا إن بااو اذلااالك والضااالل والسااقو  يف ادليف خااي دسااتو  ىااو راا(  الساا(بوضااوح ان ادلسااتقيم ابدلعاا، ادلعهااو  أك 

 أسفل الوا ك السحيق، وابلعكجمل فان ادلستقيم ابدلع، احلقيقي ىو االحنرا  ابحنرا  اربل وااللتواء دع التواءا و.
ثيمىا دىارى  ))بػالسر يف التعبري  يػٍ  ((يىديكري حى

ػا دىارى ))  علياو والاو وسالم الى هللاودن ىنا نفهم بعس السر يف قولاو  ثيمى يػٍ ٍَىػقُّ مىػعى عىًلػيٌو يىػديكري حى ٍَىػقًٌ كىا  (1)((عىًلػي  مىػعى ا
يوا ال اناو ناو بشاي دعاو علاى خاي دساتقيم أو كاالقول اب( وعدم التعب( ابدلعهاو   حيثما دار( و)يدكروادلفىل ىو التعب( با)

فقاااد  قتضااي الاادوران وقااد  قتضاااي وادلقياااس الك مِ ايف خااي دسااتقيم أو رااابو نلاا ، والساار ىااو ان الباياااة ىااي الااساا(ه دعااو 
 االستقادة ابدلع، ادلعهو .

( حيااث  ومهااوا انااو كااان جيااب عليااو ان بشااي علااى خااي  االوات هللا عليااو داان )علااياخلااوار  وىاافا ىااو الاافك مل يفهمااو 
رافلني عن ان  كما رفل ارهال دن أسالفهم إن اعرتضوا على  ل  احلديبية،  ،ويرفس )التحكيم( دهما بلغ األدر دستقيم

قااد يكااون الصاارا  ادلسااتقيم يف احلركااة وقااد يكااون يف ارمااو   :فمااثالا  ،كااون يف نلاا ياذلاادو )وىااو رضااا هللا  عاااىل( قااد ال 
سى بػيييػػوًتكيمٍ )) وقااد ور  والسااكون سااتقيم كمااا  اانع أبااو األحاارار وساايد ىااي الصاارا  ادلقااد  كااون الثااورة ف (2)((كيونيػػوا أىٍحػػالى

                                                           

 .432ص 14ىا،  1444ب(وت،  –العالدة املسي، حبار األنوار، دؤسسة الوفاء  (1)
 .196ىا، ص1397 هران،  –دمحم بن إبراىيم النعماين، البيبة، دكتبة الصدوع  (2)



 ق1439شعباف  1 ..األربعاء.......................................................................( 282)كالتدبر  التفسريدركس يف 

6 
 

وقاااد  كاااون ادلعاىااادة أو حااا   علياااو الساااالم ىاااي الصااارا  ادلساااتقيم كماااا  ااانع السااابي األكااا  وقاااد  كاااون اذلدناااةالشاااهداء 
 التحال .

ودااان ىناااا يتأكاااد ان الصااارا  ادلسااااتقيم بلحاااا  الباياااة ال يتطاااابق ابلضااارورة دااااع الصااارا  ادلساااتقيم بلحاااا  نفاااجمل  اااافة 
 االستقادة احلسية الظاىرية.

با كنػى كى ا ك ى مى صى  عليه السالـألنه   مازً ق إذ لى طى ض كنى ِى ن إذ ْك
حيااث انااو  اامل إن و ااب الصاامل ونطااق إن و ااب النطااق،  عليااو السااالميف عظمااة علااي  وداان ىنااا نفهاام أيضاااا الساار  

ونعاار  انااو كااان يف قمااة البطولااة والشااجاعة والشاامًو والتسااليم ألداار هللا  عاااىل والرضااا بقضااائو والصاا  علااى بالئااو إن رااهد 
وجيناادل أبطاااذلم كمااا ومل يقااا لهم دااع انااو كااان  قاادوره ان يزلاازل بنياااهنم  السااالمعليهااا علااى الصااديقة الزىااراء  ىجااوم األعااداء

 د و و ية دن أخيو(.. ففل  ألنو )قي   ندل أسالفهم دن قبل
ععف اار   ااى بعاان     ااد ث يِن د وس  ااى الض اارِيِر ق ااال  ح  ااتا ف اِ  أ يب د وس  ااى بعااِن العم سع ًِ عىٍبػػًد اَّللً  أى اىػػاؿى اػيٍلػػاي أًلى )) عليااو السااالمع اانع ِعيس 

ػػٍ ًمًن ى  ػػافى أىًمػػريي اٍلمي اتًػػبى اٍلوىًصػػي ًة كىرى يػػوؿي اَّللً    عليػػه السػػالـلىػػٍي ى كى رىئًيػػلي  صػػلى ع عليػػه كالػػه ك ػػلمكى بػٍ ْى اٍلميٍمًلػػي عىلىٍيػػًه كى
ًئكىةي اٍلميقىر بيوفى  ػافى مىػا اػيٍلػ عليِم السالـكىاٍلمىالى ػًن اىػٍد كى ٍَىسى ِيوده اىػاؿى فىػأىٍطرىؽى طىػوًيالن قي  اىػاؿى  ى أى ى ا اى كىلىًكػٍن ًحػ ى نػىػزىؿى شيػ

رىئًيػػلي مىػػعى أيمىنىػػاًء اَّللً   صػػلى ع عليػػه كالػػه ك ػػلمًبرى يػوًؿ اَّللً   بػٍ ْى ٓ الن نػىػػزىؿى بًػػًه  ػػ اأٍلىٍمػػري نػىزىلىػػًا اٍلوىًصػػي ةي ًمػػٍن ًعٍنػػًد اَّللً  ًكتىػػا ن ميسى
ػػدي ميػػٍر  ًًٍخػرىاجً  ُيىم  رىئًيػلي  ى  بػٍ ْى ػػًة فػىقىػػاؿى  ًئكى ٍفًعيى  تػىبىػارىؾى كىتػىعىػػاىى ًمػنى اٍلمىالى دىَنى بًػػدى ًِ ا ًمن ػا كىتيٍشػػ ِى ٍقًب ىػػ مىػػٍن ًعٍنػدىؾى ًإال  كىًصػػي يى ًليػى

ا ًإلىٍيًه ضىاًمنان َلىىا يػىٍعًم عىًلٌيان  هى ػالى  صػلى ع عليػه كالػه ك ػلمفىػأىمىرى الن ػُُّّ  عليػه السػالـًإ   ٍيػًا مىػا خى ػافى يف اٍلبػى  ًًٍخػرىاًج مىػٍن كى
ٍْتً كىاٍلبىا ً  عليه السالـعىًلٌيان  ا بػىٍ ى السًٌ   كىفىاًطمىةي ًفيمى

ػرىطٍ  ػٍدتي ًإلىٍيػيى كىشى ًِ ا ًكتىا ي مىا كيٍناي عى ـى كىيػىقيوؿي هى ى ُيىم دي رىبُّيى يػيٍقرًئييى الس الى رىئًيلي  ى  بػٍ ْى ٍدتي بًػًه فػىقىاؿى  ًِ ػ اي عىلىٍيػيى كىشى
يدان اىػاؿى فىارٍتػىعىػدى  ًِ ػ ُيىم ػدي شى ًئكىًِت كىكىفىى ًِ  ى  ٍدتي ًبًه عىلىٍييى مىالى ِى  صػلى ع عليػه كالػه ك ػلمٍت مىفىاًصػلي الن ػًٌُّ عىلىٍييى كىأىٍش

ْىل  كىبػىر   ـي صىدىؽى عىز  كى ًإلىٍيًه يػىعيودي الس الى ـي كى ـي كىًمٍنهي الس الى رىئًيلي رىًٌِ هيوى الس الى بػٍ ْى فػىعىهي ًإلىٍيػًه كىأىمىػرى ي  فػىقىاؿى  ى  هىاًت اٍلًكتىا ى فىدى
ٍفًعًه ًإىى أىًمرًي اٍلميٍ ًمًن ى  ػدي رىًٌِ تػىبىػارىؾى كىتػىعىػاىى ًإ ى  فػىقىػاؿى لىػهي  عليه السػالـًبدى ٍِ ا عى ػ ى ٍرفػان فػىقىػاؿى  ى عىًلػيُّ هى ٍرفػان حى ااٍػػرىٍأ ي فػىقىػرىأى ي حى

ػػٍرطيهي عىلىػػي  كىأىمىانػىتيػػهي كىاىػػٍد بػىل ٍغػػاي كىنىصىػػٍحاي كىأىد يٍػػاي فػىقىػػاؿى عىًلػػي   ًغ  عليػػه السػػالـكىشى ػػي أىنٍػػاى ً لٍػػبىالى دي لىػػيى يًىًِ كىأيمًٌ ِى كىأىَنى أىٍشػػ
رىئًيػلي  بػٍ ْى ًمي كىدىًمي فػىقىاؿى  ٍَى دي لىيى ًبًه َسىًٍعي كىبىصىًرم كى ِى ًة كىالت ٍصًديًق عىلىى مىا اػيٍلاى كىيىٍش ػا  عليػه السػالـكىالن ًصيحى كىأىَنى لىكيمى

 عىلىى ذىًليى ًمنى الش اًهًدينى 
ػا كىضىػًمٍناى  صلى ع عليه كاله ك لمفػىقىاؿى رى يوؿي اَّللً   ِى ػا فػىقىػاؿى   ى عىًليُّ أىخىٍ تى كىًصي ًِت كىعىرىفٍػتػى ِى َّلًلً  كىً ى اٍلوىفىػاءى ًمىػا ًفي

ػا فػىقىػاؿى رى يػوؿي اَّلل ً  عليه السالـعىًلي   ِى ا كىعىلىػى اَّللً  عىػٍوًي كىتػىػٍوًفيًقي عىلىػى أىدىاًئ ِى انػي صػلى ع  نػىعىٍم يًىًِ أىٍناى كىأيمًٌي عىلىي  ضىمى
دى عىلىٍيػيى ًميوىافىػاً  ً ىػ عليه كاله ك لم ًِ ٍد فػىقىػاؿى  عليػه السػالـا يػىػٍوـى اٍلًقيىامىػًة فػىقىػاؿى عىًلػي   ى عىًلػيُّ ًإٌيً أيرًيػدي أىٍف أيٍشػ ًِ نػىعىػٍم أىٍشػ
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ػةي اٍلميقىر بيػوفى  صلى ع عليه كاله ك لمالن ُُّّ  ًئكى ػا اٍلمىالى ِيمى اًضػرىاًف مىعى نىيى اٍْلفى كىُهيىػا حى ا بػىٍيًم كىبػىيػٍ ائًيلى ًفيمى رىئًيلى كىًميكى بػٍ ْى ًإف  
ديكا كى  ِى دىهيٍم عىلىٍيػػيى فػىقىػػاؿى نػىعىػػٍم ًليىٍشػػ ًِ دىهيٍم رى يػػوؿي اَّللً  أًليٍشػػ ِى ديهيٍم فىأىٍشػػ ًِ ػػي أيٍشػػ  صػػلى ع عليػػه كالػػه ك ػػلمأىَنى يًىًِ أىنٍػػاى كىأيمًٌ

رىئًيػلى  بػٍ ْى ا اٍشتػىرىطى عىلىٍيًه الن ػُُّّ يًىٍمػًر  ػا ًمػٍن  عليػه السػالـكىكىافى ًفيمى ِى ػل  أىٍف اىػاؿى لىػهي  ى عىًلػيُّ تىًفػي ًمىػا ًفي ْى ػا أىمىػرى اَّلل ي عىػز  كى ًفيمى
ً  مىػػٍن كىاىى  ٍم عىلىػػى الص ػػٍ ً مً ميػػوىاالى ِي ػػرىاءىً  ًمػػنػٍ ػػٍن عىػػادىل اَّلل ى كىرى يػػولىهي كىاٍلبػى ً  ًلمى اكى ػػرىاءىً  كىاٍلعىػػدى ٍنػػيى كىعىلىػػى كى ٍػػًم اَّلل ى كىرى يػػولىهي كىاٍلبػى

اًؾ حيٍرمىًتيى فػىقىاؿى نػىعىٍم  ى رى يوؿى اَّللً   ِى  اٍلغىٍيًظ كىعىلىى ذىهىاً  حىقًٌي كى ىٍصًب ُخييًسيى كىاٍنًت
رىئًيػلى  عليه السػالـفػىقىاؿى أىًمريي اٍلميٍ ًمًن ى  بػٍ ْى ٍعػاي  ػمىةى لىقىػٍد َسًى ٍَىب ػةى كىبػىػرىأى الن سى يػىقيػوؿي ًللن ػًٌُّ  ى  عليػه السػالـكىال ػً م فػىلىػقى ا

ٍَيٍرمىةي كىًهيى حيٍرمىةي اَّللً  كىحيٍرمىةي رى يوًؿ اَّللً   ِىيي ا تػى تيػهي ًمػٍن كىعىلىػى أىٍف  يٍ  صلى ع عليه كاله ك لمُيىم دي عىٌرًٍفهي أىن هي يػينػٍ ٍيػى ًَ  ىػبى 
ـو عىًبيطو اىاؿى أىًمريي اٍلميٍ ًمًن ى  ػقىٍطاي عىلىػى  عليه السالـرىٍأً ًه ًبدى رىئًيػلى حىػق   ى بػٍ ْى ػةى ًمػنى اأٍلىًمػً   ًلمى ٍماي اٍلكى فىصىًعٍقاي ًح ى فىًِ

ػػ ٍَيٍرمىػػةي كىعيطًٌلىػػًا السُّ ػػًا ا كى ِى ًإًف انٍػتػى ػػي كىاػيٍلػػاي نػىعىػػٍم اىًبٍلػػاي كىرىًضػػياي كى ًِ ٍْ ٍعبىػػةي كىخيً ػػبىٍا كى ػػدًٌمىًا اٍلكى نىني كىميػػزًٌؽى اٍلًكتىػػا ي كىهي
ـى عىلىٍييى  ُيٍتىًسبان أىبىدان حىق  أىٍادى ـو عىًبيطو صىاًبران  ٍيىًِت ًمٍن رىٍأً ي ًبدى ًَ 

ػٍم ًمثٍػلى مىػا أىٍعلىػمى  صلى ع عليه كاله ك لمدىعىا رى يوؿي اَّللً    قيى  ِي ٍَيسىٍ ى كىأىٍعلىمى ٍَىسىنى كىا ػٍ ًمًن ى فػىقىػاليوا فىاًطمىةى كىا أىًمػريى اٍلمي
ػٍ ًمنً  ٍ َتىىس هي الن اري كىديًفعىٍا ًإىى أىًمرًي اٍلمي ػًن  عليػه السػالـ ى ًمٍثلى اػىٍوًلًه فىخيًتمىًا اٍلوىًصي ةي ِبىوىاتًيمى ًمٍن ذىهىبو َلى ٍَىسى فػىقيٍلػاي أًلىًِ ا

ٍم يًىًِ أىٍناى كىأيمًٌي أى الى تىٍ كيري مىا كىافى يف اٍلوىًصي ًة فػىقىاؿى  ينىني اَّللً  كى ينىني رى يوًلًه فػىقيٍلاي أى كىافى  عليه السالـ ِي  يف اٍلوىًصي ًة تػىوىَػُّبػي
ٍم عىلىى أىًمرًي اٍلميٍ ًمًن ى  ِي فػي ٍرفػان حى  عليه السالـكىًخالى ػٍي ان كىحى ػٍي ان شى ػل  فػىقىاؿى نػىعىٍم كىاَّللً  شى ْى ٍعػاى اػىػٍوؿى اَّللً  عىػز  كى ًإَن  )ٍرفػان أى مىػا َسًى

ٍوتى عليػه  صػلى عكىاَّللً  لىقىٍد اىاؿى رى يػوؿي اَّللً   (ءو أىٍحصىٍينا ي يف ًإماـو ميًب و  كىنىٍكتيبي ما اىد ميوا كىآاثرىهيٍم كىكيل  شىيٍ   َنىٍني َنيًٍي اٍلمى
ػا ي فػىقىػاالى بػىلىػى كىصىػبػىٍرَنى أى لىيٍ  عليِا السالـأًلىًمرًي اٍلميٍ ًمًن ى كىفىاًطمىةى  كاله ك لم ا مىا تػىقىد ٍماي ًبًه ًإلىٍيكيمىا كىاىًبٍلتيمى ٍمتيمى ًِ  ى اىٍد فى

ُىنىا   (1)((عىلىى مىا  ىاءىَنى كى ىا
دأدوراا ابلص .. الصا  ادلار  علاى الفا عاة العظماى.. وداا أ اعب ان يصا  ادلارء علاى اذلجاوم علاى  عليو السالمكان إناا  

   وكياا  إنا كااان الاازو  أسااد هللا البالااب االى هللا عليااو والااو وساالمالزو ااة و يعااة رسااول هللا  زو تااو أدادااو فكياا  إنا كاناال
 علياو الساالمأعلى  ر ات إبانو نل  يكش  عن كل والقا ر على نس  األعداء نسفاا  إن   ودرحب وقا ل عمرو بن و   

كانال على  ريق رضا اخلالق وحتصايل رضااه.. ف احلقيقية وعن دنتهى  اعتو هلل  عاىل وعن أعظم وأروع  ر ات االستقادة
 ،االسااتقادة ىهنااا  عااين ابلضاابي عكااجمل دفهااوم االسااتقادة الباادائي لاادو البسااطاء الاافين يتصااوروىا يف ااثرهتااا حاارابا  احنااة

 وليكن بعدىا دا يكون 
األعلى  ل وعال وللباياة  لا)احلكمة( ودلشي ة ادلبدأإن الب(ة واحلمية والشجاعة قيم أساسية لكنها مجيعاا جيب ان ختضع 

 .نسبيةإضافية أو ب( رخر ىي قيم وبتع ،األمسى
                                                           

 .283-281ص 1 هران،   –ثقة ااسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب ااسالدية  (1)
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وبتعباا( رخاار: الباا(ة علااى الاادين ىااي األساابق ر بااة داان الباا(ة علااى األرااخاص دهمااا بلباال دناازلتهم ور بااتهم ولاافل  قااال 
رساااول هللا( دمحماا داااا دضااامونو اناااو إنا أرا ت ان يساااتمر  اااوت الشاااها ة ابن ) عليهاااا الساااالمأدااا( ادلاااؤدنني لفا ماااة الزىاااراء 
 لا  احلقاائق ادلارة عا  لكنهما أرا ا إبالرنا  ،عادلة بفل روحي فداىا .. وكانل ىي فلتص دىر، يصدح على ادلآنن أبد ال

 .واحلوار ىفا الطريق
ػًل ))و تض  القيماة النسابية للبا(ة واحلمياة أكثار عناد التادبر يف الرواياة التالياة، فقاد ور :  ْي ػرى ي الر  ػٍرأىً  كيٍفػره كى  ىيػٍ ػرى ي اٍلمى  ىيػٍ

دلقصو  ان ر(ة الر ل على ادرأ و  ا يصون  ينها وعرضها إبان، ور(ة ادلارأة علاى زو هاا  اا  تفجار دعاو قوهتاا وا (1)((ًإَيىافه 
 البضبية ضد دا أابحو هللا لو، كفر أك انو كفر ابلقانون ااذلي.

 النحو كاملنطق أك الفقه؟
ة النحاااو والصااار  وادلنطاااق ور(ىاااا مث بدراسااا ينشااابلودااان األدثلاااة علاااى االساااتقادة بلحاااا  الباياااة: ان ر ااال الااادين قاااد 

يكتشااا  اناااو قاااد  ورااال فيهاااا  اااا ضاااي ع علياااو اذلاااد  األمساااى وأخر هاااا دااان  هاااة الطريقياااة إىل ادلوضاااوعية ودااان اكلياااة إىل 
 رلار   رياقاالستقاللية فهنا عليو ان يصاح  ادلساار ويبا(ه بلحاا  الباياة وىاي علام الفقاو الافك كانال كال  لا  ادلقاددات 

 .للحكم الشرعي الكلي الفرعي ااذلي عملية االستنبا  و طويعها يف لتفليل األ لة
 الفقه أك العقائد؟

فاان علياو  ،يف  روس العقائاد يف  روس الفقاو واأل اول ونادرةا  واألوض  دن نل  ان  الب العلم أو العاامل لاو رأو وفارةا 
ذلجمااات الثقافيااة والفكريااة والعقديااة ور   ا ان يصااح  ادلسااار فياارتك حاا   اادريجمل اخلااار  ليتفاارن حلفااد عقائااد الناااس و ااد  

 أكثر فأكثر. اا بعد يود اا الشبهات ادلتمو ة يف امتمع يود
وقااد  ،يف ان يسااتمر يف  اادريجمل الفقااو واأل ااول، باال قااد يكااون كاافل ابلضاارورة ونلاا  يعااين ان الصاارا  ادلسااتقيم لاايجمل 

 وقد يكون يف  نصي  ارهد و نويعو. هما،يكون يف  رك
يساأل: كثا(اا داا ىل قاعدة ىادة ىي الفيصال يف النازاع ادلمتاد علاى ادتادا  التااريخ باني احلداثاة واأل االة، إن  ودن ىنا نصل إ

ىاال األ اال ىااو التبياا( والتجديااد أو األ اال ىااو السااكون والتجميااد  وىاال علينااا ان نتباا، أ ااالة ارمااو  والسااكون  أم أ ااالة 
وقاد قاال األ ل ىو )احلكماة( ، بل  ال ىفا وال ناكفكال، : أنو  دأ )الباية(دن دب ادلنبثق والنهوف  وارواب االنطالع واحلركة

ػةى أىًف اٍشػكيٍر َّلًلً  كىمىػن يىٍشػكيٍر فىًَ  ىػا يىٍشػكيري لًنػىٍفًسػًه كىمىػن كىفىػرى فىػًَف  ) ًٍٍَكمى نىا ليٍقمىافى ا يػده كىلىقىٍد آتػىيػٍ ًَى كىمىػن يػيػٍ تى )و (2)( اَّلل ى  ىػًم  
ًٍٍَكمىةى فػىقى  ثًػريناا رنا كى يػٍ عادم  ضاييع األىام بسابب ودنهاا فقاد  قتضاي احلكماة الاق  عاين وضاع األراياء يف دواضاعها  (3)(ٍد أيكً ى خى

 التشبث ابدلهم، التجديد والعصرنة وقد  قتضي الر عية والتشبث ابدلاضي أو ببعس قيمو وأساليبو..
                                                           

 .491قم، ص –السيد الشري  الرضي، هنج البالرة،  ار اذلجرة للنشر  (1)
 .12سورة لقمان: رية  (2)
 .269قرة: رية سورة الب( 3)
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إنا  بااا(ت  -حااا  أ ساااتمرار يف نفاااجمل الااادرب الساااابقإن الصااارا  ادلساااتقيم ال يعاااين ان  بقاااى دصاااراا علاااى االوبكلماااة: فااا
الى اػيٍربىػةى ))األكا  عان اذلاد  األعظام  احلاا زاألىدا  الوساطى أو اكنياة نظاراا دلقتضايات ابب التازاحم فصاار ىادف  ىاو 

ول إىل اذلاد  ادلنشاو  ل  اساتحالة الو ا أو ابن   - أو اكتشفل أىدافاا أعظم  -ب (1)((ً لنػ وىاًفًل ًإذىا أىضىر ٍت ً ٍلفىرىاًئضً 
 فكان الالزم  صحي  ادلسار ابجتاه ىد  رخر يعوض  عما حردتو لدو العجز عن اذلد  األول.

 
 اثنيان: اال تقامة بلحاظ الفاعل

قااد يكااون بنفساااو  وىاافا يعااين ان )العمااال(وقااد يكااون ادلااادار يف االسااتقادة واالحناارا  ىاااو )الفاعاال( ال )العماال نفساااو( 
 ودشي تو. الفك إليو ير ع األدر ادة وأخرو خي االحنرا  إنا دا وقع ابلضد دن رربة الفاعلخي االستقاترة يشكل 

 عليِا السالـاف ع يغ ب لغ ب فاطمة 
ػػػػةى كىيػىٍرضىػػػػى )):  اااالى هللا عليااااو والااااو وساااالمالنمااااان  علااااى نلاااا  قولااااو وأىاااام أباااارز ودااان  ًإف  اَّلل ى يػىٍغ ىػػػػبي ًلغى ىػػػػًب فىاًطمى
ا ايػىٍرضىى اَّلل ي تػىعىاىى ًلًرضىاهىا كى ))و (2)((ًلًرضىاهى ِى ًط ولكي يتض  نل   يداا فعلينا االنتقاال إىل دثاال رخار  (3)((يىٍسخىطي ًلسىخى
وىو )رضا الوالدين أو سخطهما( فان )العمل ادلباح( كاخلرو  إىل الشارع أو السوع قد يتحول إىل عمل  إىل األفهامأقرب 

 إيفائهما كفل . يف زلرم إنا كان فيو إيفاءا ألحد الوالدين وقد يكون وا باا إنا كان  ركو السبب
ظهر ان الصرا  ادلستقيم يف األعمال ال يدور  ائماا ددار حسنها وقبحها ودصلحتها ودفسدهتا أو خلوىا دن يوبفل  

وىناا يتجلاى لناا أكثار عماق دعا،  ،نل  كلو، بل قد يادور دادار النسابة إىل الفاعال وإىل رضااه ودشاي تو أو ساخطو وكراىتاو
ٍَىػػ))احلااديثني  ػػا دىارى عىًلػػي  مىػػعى ا ثيمى يػٍ ٍَىػػقُّ مىػػعى عىًلػػيٌو يىػػديكري حى ا))و ((قًٌ كىا ِى ًط ػػخى إن  ((يػىٍرضىػػى اَّلل ي تػىعىػػاىى ًلًرضىػػاهىا كىيىٍسػػخىطي ًلسى
ويكاون رضاى هللا  - كما يكاون علاي داع احلاق يادور دعاو حيثماا  ار  -باحلق دع علي يدور حيثما  ار علي  -أيكون 

ىاو العمال فقاي وإال لكاان كال أحاد  وادلقيااس لساخطها، فلايجمل ادلادار وادلاالك  وسخطو الحقاا  - درت باا على رضى فا مة 
ويااادور سااااخطو دااادار البصاااب والساااارقة ورااارب اخلماااار  ونظائرىااااا كااافل  إن يااادور رضااااا هللا دااادار الصااااالة والصاااوم واحلاااج

ة أم دان ر(ىاا )علاى  ر اات يف األعماال( لكان اخلصيصاة الاق يف فا ما عليهاا الساالم، سواء أ ادر دان فا ماة وأرباىها
ان رضااا هللا ياادور داادار رضاااىا ومل يقاال ان رضااا هللا ياادور داادار أعماذلااا الصاااحلة وإال لكااان التخصاايص ىااي  عليهااا السااالم

 .(4)أربو ابللبو إن ان كل أحد فان رضا هللا يدور ددار عملو الصاحل
 قبل إال  لتوحيد كالواليةكاألعماؿ الصاَة ال تي 

                                                           

 .475قم، ص –السيد الشري  الرضي، هنج البالرة،  ار اذلجرة للنشر  (1)
 .427ىا، ص1414قم،  –الشيخ الطوسي، األدايل،  ار الثقافة للنشر  (2)
 .134ص 46ىا،  1444ب(وت،  –العالدة املسي، حبار األنوار، دؤسسة الوفاء  (3)
 وللحديث و و رخر فتدبر. (4)
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 االى هللا عليااو ل الصاااحلة ال  قباال إال ابابااان ابهلل  عاااىل والرسااول ويؤكااد نلاا  أيضاااا األحا يااث الدالااة علااى ان األعمااا
ادلوايل و دوره دنو أو ادلسلم أو فررم ان العمل  احل إال ان انتسابو إىل ادلوح د  عليهم السالموالوالية ألىل بيتو  والو وسلم

كىاىًدٍمنىا ًإىى مىا )و (1)(ًليى ًلمىن يىشىاءًإف  اَّلٌلى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى ًبًه كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذى )ىو دالك القبول، أال  رو قولو  عاىل: 
بىاء م نثيورنا عىٍلنىا ي هى ٓى دى َلىيٍم نىًصرينا)و (2)(عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فى ٍرًؾ األىٍ فىًل ًمنى الن اًر كىلىن َتًى داع اهنام قاد  (3)(ًإف  اٍلمينىاًفًق ى يف الد 

ػػافو كىمىػػن ييٍشػػًرٍؾ  ً )يعملااون أعماااالا  اااحلة كثاا(ة و ػػًوم بًػػًه الػػٌرًيحي يف مىكى ٍِ ػػري أىٍك تػى ػػمىاء فػىتىٍخطىفيػػهي الط يػٍ ػػر  ًمػػنى الس  أى  ىػػا خى َّللً  فىكى
ػػًحيقو  ػػا نًٌ ػػ)وقااال  (4)( ى ْن ٍم حىرى ًِ ػػديكٍا يف أىنفيًسػػ ًُى ٍم قي  الى  ِي ػػنػى رى بػىيػٍ ٓى ػػ ػػا شى ػػوؾى ًفيمى ػػق ى ميىكًٌمي ٍياى ا اى ىػػفىػػالى كىرىبًٌػػيى الى يػيٍ ًمنيػػوفى حى

ػػلًٌميوٍا تىٍسػػًليمنا ـى ًديننػػا)وقااال  (5)(كىييسى ػػمي اً ٍ ػػالى ػػًِت كىرىًضػػياي لىكي ػػٍم ًديػػنىكيٍم كىأىٍَتىٍمػػاي عىلىػػٍيكيٍم نًٍعمى ٍلػػاي لىكي ػػٍوـى أىٍكمى فباادون  (6)(اٍليػى
 هللا ااسالم  يناا دن أحد. ىال يرض عليهم السالمبنيو اابان إبدادة أد( ادلؤدنني واألئمة دن 

ػػواايوليػػو )):  االى هللا عليااو والااو وساالموقااال  فلااو مل يقلهااا مل يفلاا  وإن عماال الصاااحلات وقااال  (7)((ا الى ًإلىػػهى ًإال  اَّلل ي تػيٍفًلحي
رىؾى مىر تػىٍ ً )):  لى هللا عليو والو وسلم ٍْ  (8)((أىٍ ًلٍم تىٍسلىٍم أىٍ ًلٍم يػيٍ ًتيى اَّلل ي أى

 وقال الشاعر دقتبساا ادلضمون دن الرواايت:
 لػػػػػػػػػػػػو أٌف عبػػػػػػػػػػػػدان أتػػػػػػػػػػػػى  لصػػػػػػػػػػػػاَاًت  ػػػػػػػػػػػػدان 

 

 ػلو كك ككٌد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌُّو مر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ٌّ مػػػػػػػػن فػػػػػػػػرضو كمػػػػػػػػن  ػػػػػػػػنن ٌّ مػػػػػػػػا حػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػ
 

 كطػػػػػػػػػػػػاؼ  لبيػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػاؼو  ػػػػػػػػػػػػػػػػري منتعػػػػػػػػػػػػل 
 

 كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يف اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌو ال  كم إى أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 
 

 ك ػػػػػػػػػػػاص يف البحػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػأموَنن مػػػػػػػػػػػػن البلػػػػػػػػػػػػل 
 

 يكسػػػػػػػػػػػػو اليتػػػػػػػػػػػػامى مػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػديباج كٌلِػػػػػػػػػػػػمي 
 

   الػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ   لعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكييطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػائع 
 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش يف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس آالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان م ٌلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 
 

 عػػػػػػػػػارو مػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػ نب معصػػػػػػػػػومان مػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػزلل 
 

 مػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػاف يف اَشػػػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػػػد ع مينتفعػػػػػػػػػػػػان 
 

 إاٌل ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري املػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ من  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 راسااة عاان القيمااة الفا يااة  بااة فا مااة  عليهااا السااالموقااد فصاالنا الكااالم عاان نلاا  يف كتاااب )رااعاع داان نااور فا مااة  

                                                           

 .48النساء: رية سورة  (1)
 .23سورة الفرقان: رية  (2)
 .145سورة النساء: رية  (3)
 .31سورة احلج: رية  (4)
 .65سورة النساء: رية  (5)
 .3سورة ادلائدة: رية  (6)
 .55ص 1ىا،  1379قم،  –، دؤسسة العالدة للنشر عليو السالمدمحم بن رهررروب ادلازندراين، دناقب رل أيب  الب  (7)
 .386ص 24ىا،  1444ب(وت،  –، حبار األنوار، دؤسسة الوفاء العالدة املسي (8)
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 .(عليها السالمالزىراء 
 رضا املالي هو املقياسُ ال املصاحل كاملفا د

ويشاهد لافل  كلاو ادلثاال اكيت: وىااو ان رضاا ادلالا  ىاو ادلقياااس يف  احة العمال وكوناو دباحاااا  اائزاا أو كوناو اب االا زلرداااا 
 ،لسااخطو والطريااق ادلنحاار  ىااو احلركااة ادلسااتو بة ،ىااو احلركااة علااى حسااب رضاااه ،للباا( إنا كناال يف دلاا    ،فااالطريق ادلسااتقيم
فماثالا: لاو  خلال  ار البا( فأ ااز لا  ارلاوس يف ىافه البرفاة أو  لا  الزاوياة  ااز لا   ،قتضاائيات  بعااا إونل  يف  ائرة الال

نل  وإنا حظر علي  نل  حرم، فاألدر دنو  برضاه وسخطو ال ابدلصلحة وادلفسدة، فلاو كانال دصالحت  يف ان جتلاجمل يف 
فاناو بافل  ادلالا  مل يارف  لكان   ،علاى حديقاة رنااء داثالا  لكوناو دشارقاا  األكثر  فرجياا للهم  و ل األمج وىفه الزاوية أو الركن لكون

حرام ألنو رصب و صر  يف دل  الب( بدون رضاه، فادلادار يف االساتقادة علاى  اا ة الشارع ىهناا علاى رضاا ادلالا  وليسال 
 يو ب احلالل دن قبل نفسو. وحيلل احلرام أ ق أ الا، نعم ال بكن للمال  انعلى ادلصلحة وادلفسدة يف ادلتعل  

 اثلثان: اال تقامة بلحاظ املوضوع
 فان ادلوضوع قد يتب( فيتب( دعو احلكم، ولنضرب لفل  أدثلة:

دااثالا يباااع بيعااو دتفاضااالا، والعكااجمل ابلعكااجمل، فلااو كااان الباايس حين ااف  ادلعاادو  إنا  ااار دكاايالا أو دااوزوانا، فانااو حياارم  -أ
، فااالطريق ادلسااتقيم ىااو احلردااة اترة نلاا  ولااو  ااار بعااد نلاا  دااوزوانا حاارم ، ياادة ببيضااتني ر ي تااني بيضااة  ابلعااد   اااز بيااع 

 .ال يتزحزح وليجمل خطأ اثبتاا واحداا دتصالا  ،وارواز أخرو حسب  ب( ع ر  البلد يف ادلوضوع
ع ابن اقتبساااوىا وأكثاااروا دنهاااا إنا حتو لااال بعاااس األحلاااان ادلساااتخددة يف ادلااادائ  أو ادلراثاااي إىل أحلاااان أىااال الفساااو  -ب
م قاراءة ادلادائ  وادلراثاي هباا، وابلعكاجمل إنا  ء وأحلاان أىال الفساوع واماون، حار الروا يد حبياث عاد  عرفااا اناو دان البناا وىجرىا
 دن األحلان دن البناء عرفاا ودن أحلان أىل الفسوع مث سقي عن كونو كفل  فرضاا،  از. أو حلن   كان  ور  
رلاااة ذلاااو فتكاااون  حين اااف  لاااو كانااال رلاااة دااان اكالت كاااا)السادبلر( داااثالا دتعاااد ة االساااتعماالت فليسااال رلاااة اللهاااو، ف - 

كاحلاسوب الفك وإن أدكان نصاب لوحاة الشاطرنج فياو واللعاب باو لكناو ألناو دتعاد  االساتخدادات فلايجمل رلاة ذلاو فيجاوز 
 ،الت اللهوياة حبياث عاد  رلاة ذلاو، ح ارم اساتعمالوبيعو ورراؤه، لكن )السادبلر( أو ر(ه لو دتحس  رور الزداان يف االساتعما

 فليسل االستقادة على  ا ة الشرع بتحربو أبداا وال بتحليلو  ائماا.
 رابعان: اال تقامة بلحاظ القابل

ا  ق ادلساتقيم بلحاوالقابل أيضاا لو ادلدخلية التادة يف استقادة ىفا األدر أو احنرافو فقد  دور االستقادة داداره فيكاون الطريا
الى تػيٍعطيػػوا ))و ااالح فمااثالا: ور  يف احلااديث  ىاادوضااالل واحناارا  وزياا  ويكااون ابلنساابة لقاباال رخاار  ريااق  قاباال  دااا  ريااق

ػػػو ي... ػػػا فػىتىٍ ًلمي ِى ػػػا أىٍهلى ٍنػىعيوهى ػػػا كىالى َتى ػػػا فػىتىٍ ًلميوهى ِى ػػػرى أىٍهًل ػػػةى  ىيػٍ ًٍٍَكمى اترة وعااادل ظلااام اترة وحسااان قباااي  و  فإعطااااء احلكماااة (1)((ا
 .أخرو

                                                           

 .336ىا، ص1448قم،  – عليهم السالماحلسن بن أيب احلسن الديلمي، أعالم الدين، دؤسسة رل البيل  (1)
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 ؿ العلم لغري أهله ككتمانه عن أهلهب 
ودناااقبهم ىااو  اارا  دسااتقيم  ون راا ، ولكاان لااو كااان القاباال طاان ال  علاايهم السااالمودااثالا: نكاار فضااائل أىاال البياال 
ال مسا  هللا  هم  عان الادين أو يات   –ال مسا  هللا  –لاو نكارت لاو ير اد   –لضاع  نفساو  –يتحمل نكر بعس دقاداهتم وكاان 

 عاااوو ا صااافهم بتلااا  الفضاااائل وادلقاداااات، فاااان نكاار  لااا  ادلقاداااات لااافل  الشاااخص  الرسااول أو ااداااام ابلكااافب يف –
 يكون زلرداا حين ف .
ًٍََيىػػاًف كى الى يىًعػػ))ولاافل  ور   ػػًديثػىنىا ًإال  ًإف  أىٍمػػرىَنى صىػػٍعبه ميٍستىٍصػػعىبه الى مىًٍمليػػهي ًإال  عىٍبػػده ميػػٍ ًمنه اٍمػػتىحىنى اَّلل ي اػىٍلبىػػهي ًل ي حى

ـه رىزًينىةه صيديكره أى   .(1)((ًمينىةه كى أىٍحالى
واألدار ابلعكاجمل فايمن يتحمال  ،وور ت أحا يث عديدة يف نم بافل العلام أو اعطائاو أو نكار فضاائلهم دلان ال يتحملهاا

ونلا  يف بعاس  ،إنا كاان دان  ائارة الوا اب الكفاائي أو فارف فيماا لاو مل يافكرىا النادثرت فان كتماان الفضاائل عناو حارام
 ، و دل على أحد الطرفني أو كليهما األحا يث التالية:صا يق طا ال ر  فيو فتدبرادلرا ب أو ادل

ؽه حىسىنىة)) ًليمىةه أىٍك أىٍخالى ًديثػىنىا صىٍعبه ميٍستىٍصعىبه الى مىٍتىًمليهي ًإال  صيديكره ميًنريى ه أىٍك اػيليو ه  ى  (2)((ًإف  حى
اًلطيو ))و نىػاًمليوهيٍم عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم كى الى تىٍ ًن ا يػيٍنًكريكفى كى  ا الن اسى ًمىا يػىٍعرًفيوفى كىدىعيوهيمٍ خى ًإف  أىٍمػرىَنى صىػٍعبه ميٍستىٍصػعىبه  ُعىلىيػٍ

ًٍََيىافً    (3)((الى مىٍتىًمليهي ًإال  مىلىيه ميقىر  ه أىٍك نىُّ  ميٍر ىله أىٍك عىٍبده اىًد اٍمتىحىنى اَّلل ي اػىٍلبىهي ًل
ٍم كى أىحىب  أىصٍ  أىمىا كىاَّللً  ًإف  ))و ِي ِي ٍم كىأىفٍػقى ِي اًِ ًإ ى  أىٍكرىعي ٍم ًإ ى  ال ػً م حى ِي ػاالن كىأىٍمقىػتػى ًَىًديًثنىا كىًإف  أىٍ ػوىأىهيٍم ًعٍنػًدم حى ٍم  ِي أىٍكتىمي

ٍلهي اػىٍلبيهي  ٍ يػىٍقبػى نىا كىيػيٍركىل عىن ا فػىلىٍم يػىٍعًقٍلهي كىَلى ٍَىًديثى يػيٍنسىبي ًإلىيػٍ عى ا ْىحىدى ي كىكىفىرى ًمىٍن دىافى بًػًه كىهيػوى الى يىػٍدًرم ًإذىا َسًى اٍْشىأىز  ًمٍنهي كى
يىًتنىا نىا أيٍ ًندى فػىيىكيوفي ًب ىًليى خىارًْان ًمٍن كىالى ًإلىيػٍ ٍَىًديثى ًمٍن ًعٍنًدَنى خىرىجى كى   (4)((لىعىل  ا

ٍعفىرو عىٍن أىبًيًه ))و ْى ٍَيسىٍ ً اىاؿى ذيًكرى الت ًقي ةي يػىٍومان ًعنٍ  عليه السالـعىٍن  اَّللً  لىٍو عىًلمى أىبيو فػىقىاؿى كى  عليه السالـدى عىًليًٌ ٍبًن ا
ُىنُّكيٍم ًبسىائًًر اٍْلىٍلػًق ًإف  ًعٍلػمى  صلى ع عليه كاله ك لملىقىٍد آخىى رى يوؿي اَّللً  اػىٍلًب  ىٍلمىافى لىقىتػىلىهي كى  ذىرٌو مىا يف  ا  ا فىمى ِيمى نػى بػىيػٍ

ًٍََيىاًف اىاؿى كى  نىُّ  ميٍر ىله أىٍك مىلىيه ميقىر  ه أىٍك عىٍبده ميٍ ًمنه اٍمتىحىنى اَّلل ي  اٍلعىاَلًً صىٍعبه ميٍستىٍصعىبه الى مىٍتىًمليهي ًإال   ًإ  ىػا صىػارى اػىٍلبىهي ًل
ٍيًا فىًل ىًليى نىسىبىهي ]نىسىبيهي  اًء أًلىن هي اٍمريؤه ًمن ا أىٍهلى اٍلبػى نىا  ىٍلمىافي ًمنى اٍلعيلىمى   (5)(([ ًإلىيػٍ

يًٌنىػاًت كىاٍَليػدىل ًمػن بػىٍعػًد مىػا بػىيػ ن ػا ي ًللن ػاًس يف اٍلًكتىػاً  أي إً )قال  عاىل: و  ِيمي ف  ال ً ينى يىٍكتيميوفى مىػا أىنزىٍلنىػا ًمػنى اٍلبػى كلى ًػيى يىلعىػنػي

                                                           

 .284قم، ص –السيد الشري  الرضي، هنج البالرة،  ار اذلجرة للنشر  (1)
 .448ص 1 هران،   – ثقة ااسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب ااسالدية (2)
 .624ص 2ىا،  1443قم،  –الشيخ الصدوع، اخلصال، دؤسسة النشر ااسالدي  (3)
 .537ىا، ص1444قم،  –دمحم بن احلسن، بصائر الدر ات، دكتبة رية هللا ادلرعشي  (4)
 .25ادلصدر نفسو: ص (5)
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ًعنيوفى  ِيمي الال   (1)(اَّلٌلي كىيػىٍلعىنػي
 كااون بلحااا  القاباال، فهااي داان وداان ىنااا نعاار  احاادو أىاام دقاااييجمل التقيااة فاهنااا اترة  كااون بلحااا  الفاعاال وأخاارو 

لشاخص رخار أو لانفجمل  وقاد  كاون زلرداة ولشخص دا وا بةا  ظر  داالقضااي اخلار ية ال احلقيقية  ع، اهنا قد  كون يف 
 .(2)، بل نىب بعس األعالم إىل  قسيمها إىل األحكام اخلمسة وان  نظ ر فيو بعس رخرالشخص يف ظر  رخر

ا أىٍعلىمي ً ىا ًح ى تػىٍنًزؿي ًبهً الت ًقي ةي يف كيلًٌ ضى ))وور   ِى  (3)((ريكرى و كىصىاًحبػي
 كآخر دعواَن اف اَمد هلل ر  العامل  كصلى ع على دمحم كاله الطيب  الطاهرين

                                                           

 .159سورة البقرة: رية  (1)
 االنصارك عنها. را ع كالم الشهيد عن التقية وكالم الشيخ (2)
 .217ص 2 هران،   –ثقة ااسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب ااسالدية  (3)


