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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .مجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أ
ان االجتـهاد  اىل االشكال على تلك االدلة و اىل ان وصلنا ،كان البحث حول االدلة اليت اقيمت او اليت ميكن ان تقام على وجوب النظر واالستدالل يف اصول الدين

ان خامسها ان مقارنات االجتهاد ومصاحباته الغالبية هي اليت ينشأ منها االحنراف والوقـوع  مظنة الوقوع يف الشبهات واالحنراف عن الدين واجبنا عن ذلك بوجوه ك
  .واالجتهاد يف مصيدة الشبهات وليس نفس النظر

  .منه ان شاء اهللا تعاىل يف البحث القادم منه بعض كالم صاحب القوانني وسنكمل مابقي وذكرنا
عوامل خارجية ومن العوامل ومنهاهي عوامل متنوعة فمنها عوامل نفسية ومنها جسمية ،يف اخلطأيت تسبب الوقوع لاد واقارنة واملصاحبة لالجتهملوذكرنا ان العوامل ا

  . اإلهليباخلذالن  الغيبية واليت ميكن ان نعرب العوامل، وكذلك جواء الضاغطةالاخلارجية ا
العقائد والفلسفة والكالم من جهة ويف علم الفقه واالصول  أصوليف علم  خطاءاأل أكثرلعل  ، ويبحث بشكل جيد ملاستحواذ الشيطان وهذ املوضوع :ومنها

وتقدم ان تفصيل هذا املبحـث  ،االجتهاد عن املالبسات  )حتييد (ات اىل هذه املقارنات وعدم تنشأ من عدم االلتف لعلها من جهة ثانية ويف سائر العلوم من جهة ثالثة
هلـا   سـنذكرها  االمثلة اليت هوهذ وعلم الفقه الكالم والفلسفة وعلم اصول الفقهالعقيدة والث او اربع امثلة من علوم ري اىل ثهنا نش حيتاج اىل اشهر من البحث لكن

  املوضوعية ايضا فهي من املباحث كثرية االبتالء
والفقيه اللبيب  ثرة يف عملية االجتهاد،مؤ الضاغطة  اءكثرياً ما تكون العوامل اخلارجية االجو) اوالً(:، بيان ذلك اجلواب اخلامس كله سيوضح بعض ابعاد اوهذ

  وسنذكر مثاال قدميا وامثلة معاصرة ، سيقع ال شعوريا يف اخلطأ فلعله  يلتفتمل د هذا العامل ولكنه لو و التفت اىل ذلك الستطاع ان حييل
معتصم الن له مادة  هل هو البئر ماء ففكر يف ان ينقح هذه املسألة وان ، ت فيهيف بئر مرتله ومات )ها فأرةلعل(دويبة  ان العالمة احللي حيث سقطت:املثال القدمي

ولكن العالمة لشدة ذكائه وورعه التفت مبقادير، املختلفة احملددة للبئر هل هو االعتصام فال حاجة للرتح ام البد من الرتح  زال التغري تغري من قبل نفسه طهرالفلو زال 
لبئر مث حقق املسألة فأمر بردم ا عامل خارجي ضاغط  نظراً لوجود ،عملية االستنباط وحياديتها بئر مرتله فقد يؤثر يف املسألةن مورد ووك مل اخلارجيااىل ان هذا الع

   .بعده من الشهرةبه قلب  ما إىلفتوصل 
من شخص  اًجمرد حادثة فردية وقرار ان هذه احلادثة مل تكن  مستوعبا يف اطره الكلية ، معميا لاالصول حبثا ع وهذا املثال على امهيته مل يبحث يف كتب الفقه و

   يف مسالة خاصة  عادي
تكـون   أنال؟ وهل ميكـن   أويف قضية املرأة وارثها وقضائها وهل ميكن ان تكون قاضية  اليت يقدمها البعض قضية املرأة والتنازالت :اما االمثلة املعاصرة منها

 ، املتدين يف قفـص االـام   عاملي ضاغط جيعل جو من الواضح وجود فان،ة ومصافحة يف الدول الغربية مسائل املرأة من مفاكهام ال؟ ويف خمتلف  يف التقليد مرجعا
اوية كلها مس حقوق املرأة  أن إىلذاك وصوالً  أوقانون خمرج شرعي للتخلص من هذا ال على املطب عرب السعي للعثوريقع يف  قد هذه املعادلة إىلفبعض من مل يلتفت 

 إىليرى نفسه متهما فيضـطر   انه هو النظر بل الضغط اخلارجي حيثيكون  الباعث احلقيقي يف مجيع ذلك قد ال لكن ،مرجعاً أوتكون قاضية  أنللرجل و جيوز هلا 
فال و ربـك  (نا ليتعبدنا خلقعباد اهللا  باألساس نناوإالتعبد بالنصوص  إىل نع به الناس فانه يلجأمل جيد وجها يق إذا فانه حىت  امللتفت اإلنساناما ، لوي عنق النصوص 

  )حرجا مما قضيت  أنفسهممث ال جيدوا يف ....اليؤمنون
يفكر وينظر اليها بطريقـة   ه قدولكنمعينة  نتيجة  إىلسيصل لعله  فانه، ال موقع املتهم  ،يها من موقع حياديال) نظر(لفقيه لو ان  فا ، الدميقراطية:املثال اآلخر

وحنـن ال نـدين   (تتضائل  حينئذ حتماالت اخلطأن افا بينه وبني ربه لو التفت لذلك  هلكن،لو مل يلتفت  النصوص ، يف ما خيالف وجود اجواء ضاغطة فقد يقعل١ثانية
  )نرى الشورى واالستشارية وبينها وبني الدميقراطية عموم من وجه  وإمناالدميقراطية مطلقا وال نقبلها مطلقا 

يف االقتصـاد االسـالمي    إسالمياالحظت كتابا مثالً  اإلسالميفي االقتصاد ف كذلك فالعشرات بل املئات من املسائل وبعضها مفتاحية ، سائلوهكذا سائر امل
كي يف فتـرة مـن   ان اجلو االشـترا  نشأت من املشكلة ولعله خملص يف نيته لكن ألفهي ذوليست املشكلة يف العامل ال، متلبس بلباس ديين  يف جوهره  اشتراكي لكنه

عب هـذه الفكـرة   يستو ان  إىل، ينقاد تفكريه  مل يلتفت إذالبعض اجند  فال شعوريا ، للشبابشافية  إجاباتواملتدين حماصر وال توجد عنده ،الفترات كان حاكما 
 فقـط،  على شدة تقواهضية كقضية العالمة احللي تذكرلة ان قكثرية ولكن املشك واألمثلة" إسالمياًوتقبل الفكر، مع الباسها لباساً  ركوب املوجة"عرب  الغالبة كشاهد

ون ريواذا مل حتلل علميا فسـيقع كـث   ولذلك ال يزال يقع البعض يف الشبهات بشكل مبسوط ة فقهياحتلل هذه الرؤية العلمي ة انه ملكرؤية علمية دقيقة والنتيج وليس
، من الرواية له  ما يظهر إىل للقران والروايات فينظر بينه وبني ربه ون تلميذاًيك أن  اإلنسانعلى وان  ا حبث جوهريهذان  :احلاصل والشبهات  مصائد يف آخرون 

مبا يشـتهي   فلو عمل املرء ما عمل وافيت) نصارى حىت تتبع ملتهملن ترضى عنك اليهود وال الو(: فانه ليس مقياس احلق ،و قد قال تعاىل ويعتقدونه الناس ما يراه أما
  اخلارجية  األجواءوهو   األولالعامل  هو وهذايقبلوا ولن يرضوا لن فام عنق الروايات ى شرق ولواو الالغرب 

ان ( احد علماء االخباريني نقل عن  كما ، او العكس األصويلوء ظن اىل سنظر ب إذا اإلخباري: الفقه  أصولومثاله من )  العوامل النفسية : (العامل اآلخر هو
 إخباريـا النتيجة؟ اما لو نظر احدمها لآلخر حبسن نية كما صنع ذلك احملقق البحراين حيث كـان   تكون فما)وم السقيفة ويوم ولد العالمة احللياالسالم هدم يومني ي

 مبنـئ  خبـاريني اإلن ل مبِبال كالم لكنه قََ األصولينيفهو شيخ  األنصاريوكذلك الشيخ  كبعد ذل وسلك الطريق الوسطى جرد نفسه من سوء الظن ه متطرفا لكن
لذلك ال جتد له يف املكاسب اي حبـث رجـايل او    املعتمدة  على ارساهلا  يف كتب االخبار الواردة يف الرتاع بني االصويل واالخباري وهو القبول بالروايات أساسياً

  .مادام يستند للرواية يبحث يف السند أنمقتضى القاعدة كان  سندي واال

                                                             
                  



الظن  وعدم سوء الظن شرط من شروط االجتهاد الصحيح وكذلك حسن ،دالوصول للحكم الشرعي عرب االجتهاسوء الظن عامل حيول دون القدرة على اذن 
  .أيضا مينع من الوصول اىل احلقيقةالزائد 

خلق  حينما يفكر يف كفرلل تقودهقد بنتائج  الة فسيخرجيعاين من تلك احل هوو  )ينظر(فالذي ) التشاؤم( احلاالت النفسية فان من:العقائد أصولمثال اخر يف 
انـه   إىل هذا لو التفت، والعياذ باهللان اهللا ظامل  اىل واإلحباط لتشاؤمفلعله يقوده التفكري املقرون با ؟ اذا الزالزل والفيضاناتواملعاق ومل؟ وملاذا خلق املريض  ؟ وهاملعت

النظر واالجتهاد لكن املشكلة يف العامل نفس وانه لو اجتهد مل يأيت بنتيجة صحيحة وليس اخلطأ من  ملوضوعية وحيادية وانه ال يستطيع ان ينظر وجيتهدمريض نفسي 
  .املقارنالنفسي 

   يف كتاب الضوابط الكليةذكرت منها عوامل كثرية  دوغريه وقالعامل امن هذا  تنشأ ألن الكثري من االحنرافات واخلطأ يف العلوم وهذا حبث جوهري
وهـذا  )ذكـر اهللا  فأنساهماستحوذ عليهم الشيطان (استحواذ الشيطان  آخروبتعبري  اإلهلياخلذالن  هو إصابتهاالحنراف يف االجتهاد وعدم  أسبابمن  اآلخر العامل

لكن العظمة العلمية ال تشكل صك الرباءة من  جدا اًيكون انسان من الناحية العلمية عظيم اذ قد،  من املشاكل سوف حتل اًروعي فان كثري اواذ ىالعامل البد ان يراع
التقوى   إنواحلاصل  ،اإلهليينال التوفيق سعى لييلتفت و مل إنكان اخلطر اكرب   أكثر العلم وكلما كان العلم سالح ذو حدينالعصمة من اخلطأ واالحنراف و أور النا

ن بعـض  من االحنرافات خاصة م اًكثريوان )يزكيهم ويعلمهم: (قال تعاىل  لعظمة العلمية اردةبه اىل الشخص وليس ا جيب ان ننظر اضافة اىل العلم هو املقياس الذي
ذريعـة    عظمـة علمـه  احلقيقة يصح ان نتخذ مـن   وأماماهللا  أمامهذا الشخص فنحن اخطأ  إذاوهذا يعين انه  ن يسمون بالعرفاء او الفالسفة تنبع من هذه القضيةم
 عظـيم؟ هل نقول انه عامل  نفسر ذلك؟ فبم،  كالزنا واللواط او شرب اخلمر والعياذ باهللا ظيما يفلسف للمعاصيلو رأيت عاملا علك انك ومثال ذ ، على خطئهلتسترل

اخرى فكيف لو  أحيانايانا وبالتلميح اح بالصراحةدليل ودليل علمي او عقلي لرجحان رأيه  ألفتدخل واثر عليه وان ذكر  آخر ان هناك عامالً أقولاجلواب كال بل 
  فبماذا نفسر ذلك؟،املعاصي  ان شخصا مهما  بدأ يفلسف ويربر مل 

 إليهيقتنع مبا توصل جعلته ـ احتماالً ـ   لي يف عملية التفكري اختالل عق خاصة اواستحواذ الشيطان او انه مبتلى حبالة نفسية  أو اإلهليقد يفسر ذلك باخلذالن 
  .الف الواقعخب يقتنع متاماً املسخ فانه قد باضطراب يف اإلنسان أصيباثنني كذلك اذا  يرى الواحد فانه األحولمثل  وذلك ويراه صحيحا
سـلطان جـائر   يغري من حقيقة انه  فان ذلك ال ،دليل فرضاً بألفلو استدلوا عليه  فإمان يربر للجرب  وأمثالهذلك مسألة اجلرب فعندما حياول معاوية  أمثلةومن 
فما الـذي   ، جمبورون بانناللمعصية ويفلسفها بفلسفة اجلرب ويصرح  رعارف ويربالمن يسمى ب يأيت ولكن عندما ما صرح بذلك معاوية واضرابهك ظلمه ريريد ان يرب
  نقول عنه؟

ل ال تق(تكاب املعصية يف ار اإلسراعضرورة يب ال يفلسف للمعصية فقط بل لألبن عروفصوص احلكم ففي كتاب الفتوحات املكية واقعيا   ولنذكر لذلك مثاالً
ان من عباد اهللا من يطلعهم اهللا على ما (٤٩١ص٤يقول يف الفتوحات املكية جملد، )من يقف يف قبال اهللا مصريه معروفعظيم فالعظيم هو اهللا تعاىل فقط و عارف انه

إليها مـن شـدة   فيسارعون (ه اجلرب فنقول سيأيت التصريح منهليس مقصودشخص  يقول وقدر عليهم ال باختيار، وقد  اجربهم انه تعاىل اي )قدر عليهم من املعاصي
مث يعود للتغطية بغطـاء  و !بل يسارع لذلكيشرب اخلمر  واعصية فيقتل املسلم فريتكب امل!!ف عما قدر اهللا رها عليهم فال جيوز هلم التخلاهللا قد ألن)حيائهم من اهللا

 )املسـارعة (وثانيا ان  اًذنبمحىت يكون   باختيارهيفعلها  فهو مل ؟ فلماذا التوبةمن اهللا اذا كانت مقدرة : نقول ال  او )ليسارعوا لتوبة وتبقى خلف ظهورهم(شرعي 
لنـاس  خرج هذا الكالم ل وإذااذن هذه فلسفة للجرب ، ب يف هذه اللحظة فكيف يسارع ويتخطى ما قدره اهللانألن اهللا قدر انه يرتكب هذا الذمعقول على مبناه  غري 

  .من املفاسداهللا ما حيدث  إال ال يعلمف
فرق بني املطيع والعاصي  اذ  وهذا يعين انه فرق )وهو مراد للحق تعاىل إالران فما يف الوجود طاعة وال عصيان وال ربح وال خس(يف موطن اخر ويصرح باجلرب

 )والطاعة والعصيان مبشيئته وحكمته وارادتـه  واإلميانفالكفر (والزنا الصالة  أوجدهو ) أوجدهوكيف ال يكون مرادا له وهو ( بإرادته وأطعتاهللا  بإرادةعصيت انك 
كانت التشريعية فواضح  التشريعية فان أمونسأل ما املراد من املشيئة هل التكوينية  ؟ إرادتهفسر ما ولكن ماذا ت فسر املشيئة بامرت ، وقد٣٧ص ١الفتوحات املكية ج 

  بعينه ، وان كانت التكوينية فهو اجلربر واملعاصي البطالن ألن اهللا مل يأمر بل منع من الكف
 ، يف تركه وعدم تركه للشـيء  لإلنسانوما  ما يقام فيه ويراد منه فهو حبسب "اي متصرف فيه" العبد مصرف وإمناشيء  "التصرف" وليس للعبد فيه(يقول و

  )٣٥٠ص١جملد (وهنا تصريح منه باجلرب  )اختياره بل هو جمبور يف ، فعل
 إن رأى مكاشـفة  هالبديهيات ودليله ان أوضحمن  واحداًوبذلك ينسف  )ان تكليف ما ال يطاق جائز عقال( يقول ٤٠ص١ن اخر من الفتوحات جملدويف موط

  ممكن ؟ تكليف ما ال يطاق
وان  وإبليسفيساوي بني ادم عليه السالم  ويةصوره اليت مل ختطر حىت يف بال معا بأفظعيثبت اجلرب  إنيريد   ألنه، إبليسجنده  يساوي بني ادم عليه السالم و  مث

 فاهللا هو املقدر فال هذا وال ذاك بارادته )مجع بينهما القدر اذ قدر ، فعل ما ي عنهبـ هذا ترك ما امر به وذاك املعصية  وإبليسملا اقتحم ادم (كالمها جمرب وعبد مأمور
وهنـاك  ) ١٤٦فصوص احلكم ص( ،!الشيطان مسكني وهو عبد مأمور وجمبور إذن)اإلرادةسلبته  األمربه فما وه أمرخالف ما  ألن اهللا امر ولكن اراد( فعل ما فعل 
  .كثرية يف كالمه مواطن اخرى

 ال اهللا تعاىل من الكثري مـن املـز   بإذن فسوف يعصم  واتهد الطالب إليهاواذا التفت  ، هذه املقارنات إىلان من شروط االجتهاد السليم االلتفات  واحلاصل
  ...وللكالم صلة تأيت ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
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