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

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

  )ا ُمِنيًرايَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراجً (
)٥(  

 رى الفقهاء(الدعوة الى اهللا تعالى) عبر منهجية الشورى وشو 
ـِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـَأنَّ َلُهـْم * َوَداِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـِه َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا  *يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا (: يقول تعـاىل َوَبشِّ

  )١()ِمَن اللَِّه َفْضًال َكِبيًرا
ـا مـن العلـل الغائيـة لبعثـة النـيب) متشـعب ومتنـوع وطويـل وهـام ايضـا بِِإْذنِهِ  اهللا (احلديث حول الـدعوة اىل (صـلى املصـطفى حممـد  ؛ أل

ض بأعبائها خري قياموهي ، اهللا عليه وآله) ا ، اليت حتمل مسؤوليتها و وامـرأة فـرق بـني رجـل  اذ ال تقع على عواتقنا مجيعـاً مسؤولية كما ا
مإ ليف وحدودهمن حيث التك خرومكلف وآ     .ال حبدود قدرا

  البصائر التالية : ضمنوسيكون احلديث يف هذه احملاضرة 
  تشمل الدعوة إلى سبيله الدعوة الى اهللا: البصيرة االولى) ١

دعـوة  هـي هفـان الـدعوة إىل الـداعي إىل الشـيء والسـبيل إليـ ؛الـدعوة اىل سـبيله إليـه والـدعوة إليـه تشـملان الدعوة اىل اهللا تعين الدعوة 
وهي موطرة مبـا صـرح بـه تعـاىل:  فان الدعوة اىل سبيل الرب دعوة اىل الرب جل امسه )٢()ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبِّكَ ( أخرى آيةكما ورد يف ،  إليه

 . )ْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبمَ (
ــا ِإَلــى اللَّــِه بِِإْذنِــهِ (وبعبــارة أخــرى: ان  ، واالعتقــاد بــه أي الــدعوة اىل معرفــة اهللا عــم مبعــىن انــه يشــمل الــدعوة اىل اهللا مباشــرةا )٣()َوَداِعًي

مـن  مجيعاً تعدّ  وهذه ،والعمل مبضامينهللقرآن وتالوة  وإحسانصيام وعدل كما يشمل الدعوة اىل شريعته من صالة و ،  عبادته والدعوة إىل
ا من  (صلى اهللا عليه وآله)مسؤوليات الرسول    .أيضاً مسؤولياتنا  كما ا

   الدعوة إلى الشورى والحريات وإلغاء الحدود نموذجاً 
ـنَـُهمْ (: قـال تعـاىل فقـد هـي دعـوة اىل اهللا مـثالً  الشـورى ان الدعوة اىل ومن هنا نعرف  هـي فالـدعوة اىل الشـورية )٤()َوَأْمـُرُهْم ُشـوَرى بـَيـْ
ا دعوة اىل سبيل اهللا    . قيمة من القيم السماوية فهي دعوة اىل اهللا سبحانه وتعاىلقرآنية كرمية وإىل االلتزام ب آيةالعمل ب دعوة اىلفا

ُهْم ِإْصـــَرُهمْ ( :وكـــذلك الـــدعوة اىل احلريـــات قـــال تعـــاىل ـــا مـــن مســـؤوليات النـــيب  )٥()َواْألَْغـــَالَل الَّتِـــي َكانَـــْت َعلَـــْيِهمْ  َوَيَضـــُع َعـــنـْ فا
ا ممدعوة اىل اهللا واىل سبيله  هي .. فالدعوة اىل احلريات(صلى اهللا عليه وآله)ومن غايات بعثته  (صلى اهللا عليه وآله) األعظم مـر بـه أا فا
ا.  (صلى اهللا عليه وآله)الرسول    ومما أمرنا 

                                                            

 .٤٧ـ ٤٥االحزاب  )١(
 .١٢٥النحل  )٢(
 .٤٦االحزاب :  )٣(
  .٣٩الشورى  )٤(
 .١٥٧االعراف  )٥(
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ـا أل؛ تعـاىل دعـوة اىل اهللا أيضاً  هي ونظائرها من القيود املفروضةواجلنسية  شريةأوالت واالقامة لدعوة اىل الغاء احلدود اجلغرافيةكما ان ا
  . االرضية اليت ال متت اىل السماء بصلة البدعومن  الرجيم بدع الشيطانصغريات من بدع املستعمرين وهي من 

هــي دعــوة اىل ، احلضــارية احلديثــةاجلاهليــة البــدع  كالــدعوة إىل تطهــري األرض مــن  دع اجلاهليــة القدميــةالــدعوة اىل الغــاء البــواحلاصــل: ان 
  .  اهللا سبحانه وتعاىل

  .  لكرمي كلهاآيات القران ا ضمناحليوية يف  ةالكرمي القرآنية اىل العمل بآياتعلينا ان ندعو  وصفوة القول: ان
 بعدها العملي الدعوة الى اهللا في : البصيرة الثانية) ٢
فــان ؛ أمهيــة عــن ذلــكمــر يف البعــد العملــي األوعلــى مســتوى الــدعوة بالكلمــة الطيبــة، ولكــن ال يقــل  النظــري  يف البعــد ذلــك كلــه كــان

أي عــرب العمــل بالشــورى وتطبيــق قــيم الســماء يف العــدل واإلحســان واالخــوة الشــريفة  اآليــاتعمــل بتلــك عــرب نفــس الالــدعوة اىل اهللا تعــاىل 
ألوامـر  جتسـيداً عمليـاً أي ان يكـون االنسـان  ؛لطـرق اىل الـدعوة اىل اهللا سـبحانهتعترب مـن افضـل ا مما هااحلريات للناس عملياً ونظائر  وتوفري

ــاَل ِلْلمُ "ولــذلك ورد يف احلــديث:  الســماء وتعــاليم الــوحي ــٍد (صــلوات اهللا علــيهم) أَنَّــُه َق ــِن ُمَحمَّ ــِر ْب ــِد اللَّــِه َجْعَف ــْن أَِبــي َعْب ــِل َأْي َع َفضَّ
َنا بِاْلَكفِّ َعْن َمَحارِِم اللَِّه َواْجِتَناِب َمَعاِصيِه َواتـَِّباِع رِ  ْضَواِن اللَِّه فَِإنـَُّهْم ِإَذا َكانُوا َكـَذِلَك َكـاَن النَّـاُس ُمَفضَُّل ُقْل ِلِشيَعِتَنا ُكونُوا ُدَعاًة ِإلَيـْ

َنا ُمَسارِِعين   .)١("ِإلَيـْ
قـوى أ مـن يتجسـد فيـه العـدل واإلحسـان والتواضـع واخللـق الرفيـع وغـري ذلـك، سـيكون بـنفس عملـه هـذاو من يعمل بالشـورى ذلك ان 
  .وأمشل تأثرياً  وقعاً  دعوًة وأشد

  سر تفوق العالم الغربي علينا: العمل ببعض آيات القرآن الكريم
ـا  القرآنيـةبعض املبـادئ بالن الغرب اخذ وليس تفوق العامل الغريب إال  ـا فتقـدم علينـا  ،كل نـاقص ومشـوهولـو بشـوعمـل  ولـو عمـل 

  .)٢(" اللَّه اللَّه في القرآن و ال يسبقنكم إلى العمل به غيركم": (عليه السالم)، ولذلك قال أمري املؤمنني حقا لتفوق اكثر واكثر
م وصـوالً  بالشـورىذلك عملهم مفردات ومن  م وأحـزا م واحتاديـا ـا يف نقابـا محاىل  ومتسـكهم النسـيب  ـم ،  املتعاقبـة كومـا كمـا ا

ا مــا ال خيفــى مــن الشــوائب ا نوعــا مــن احلريــة يف التعبــري والســلوكاعطــو  نــوع مــن العــدل ونــوع مــن  لــديهم كــذلك هنــاك،  وإن كانــت تشــو
غريهــا وان كانــت كــل هــذه االمــور و  يف القــانون والصــالحيات ونظــام التعلــيم والصــحة وشــبه ذلــك بــني طبقــات اجملتمــع واملســاواة االحســان

  .  خاضعة للتالعب أيضاً عندهم مشوهة عرجاء 
ليست إال جتسـيداً للقـيم املضـادة بينما ترى حكوماتنا وأنظمتنا  ،إسالمية قرآنيةوقيم حيوية مبادئ  هي األمورنرى فان كل هذه  اموك

  .بصيص نور او ضياء نها حىتومظاهر لالستبداد والظلم بعد الظلم والكبت واإلرهاب وسحق احلقوق حىت انك ال جتد يف الكثري م
كانـت هلـم أغـراض مبيتـة ال ختفـى علـى نـوع مـن اإلحسـان وان   وهذا، جتد الغرب يسارع يف احتضان الالجئني يف بُعد اإلحسان فمثال

همـا كانـت يبقى من يكرم اليتيم ويدفع للفقري وحيتضن الالجئ حمسناً يف منطق الناس وذا يد علـيهم وذا تـأثري ونفـوذ كلمـة ماللبيب، لكن 
حتتضــن الالجئــني فلمــاذا مل تكــون هــي الــيت ينبغــي ان كــان وغريهــا   وإيــرانومصــر مــن اخللــيج  اإلســالميةيف حــني ان الــدول ، نوايــاه وأهدافــه

  .  من دولنا اإلسالمية؟النوايا كانت  مهمااإلحسان الظاهري نشهد مثل هذا 
  في الغرب: غروب عصر االله وشروق عصر السحر!

ومــن  –يف الوقــت نفســه  – وتعكــس الغــريبالعــامل  مأســاةكتبــة تعكــس   إحــدىدقيقــة يف  كلمــة) لــه  (دوبريــهوامســه رب احــد فالســفة الغــ
                                                            

 .٥٨ص ١دعائم اإلسالم ج )١(
  .٣٣٠ص ٢الوايف ج )٢(
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  .  )تاله وأعقبه شروق عصر السحرة اآلهلةغروب عصر (: يقول: الشريفة العمل بتلك اآليةتقصرينا وقصورنا يف  حيث لعله، ال يدري،
لــه والغيــب اجتــه اإلنســان إىل ، وكلمــا احنســر االن النــاس هنــاك بــدأوا بــاالعراض عــن اإللــهال؛ هــذه الكلمــة تعكــس واقــع احلضــارة الغربيــة

، واال فالبـد ان يتشـبث بالباطـل، اىل غيـب يتشـبث بـه فـان كـان حقـا متسـك بـه وأعماقـه حيـس باحلاجـةاالنسان يف كمونه اخلرافة ذلك ان 
   والشعبذة والكهانة وشبه ذلك. ومن ذلك التشبث بالسحرة

 وســائل اإلعــالم نقلــت ان بعــض الغــرب حــىت ان أوســاط شــرائح واســعة جــداً مــن النــاس يف يف كلمــة مــؤثرةالســحرة هلــم  جنــد ان  ولــذا
  . !!الشخصية وحىت يف شؤون السياسة الدولية يف كثري من قضاياهم يستشريون بعض السحرة والعرافني )١(همرؤساء

وقبـل  ، ايـام ٣وملـدة للسـحرة  انه يعقد يف بريطانيا كل سنة مؤمتر عامليحىت ، ايضاهلم وجود واقعي بل وقانوين  هنالك السحرةبل ان 
  !!العامل أحناءساحر وساحرة من  ٤٠٠٠سنوات كان احلضور يقرب من عدة 

يـــة وهـــي مـــن اكثـــر الـــربامج حيويـــة وحمبوب، متنوعـــةعـــدة بـــرامج وحواريـــات  يف وغطتـــهالعـــاملي  هـــذا املـــؤمتر اإلعـــالموســـائل  رصـــدتوقـــد 
  !!عندهم

عـن  ويكفـي ابتعـاده، يف قعـر اجلهالـة واقعـه غـارقجمتمـع خـرايف يف يف شرائح اجتماعية بل وخنبوية واسعة جداً منه  حقيقًة هـو  فالغرب
ـماال  وإميانـه بالتثليـث الـذي يرفضـه العقـل والعلـم معـاً! وعـن الفطـرة السـليمة لـه الواحـداإل بـبعض املبـادئ احلقـة كمـا ذكرنـا شـيئاً متسـكوا  أ
  .  العامل وكانت هلم السطوة والسيطرة -ويا لألسف  – ادوافس

    .بالفعلانتج شروق عصر السحرة  ان غروب عصر اإللهبالفعل فذلك يعين حقاً  ن األمر كذلك وهو كذلكفان كا
ق الغيبيـــة : ان غـــروب عصـــر اإللـــه واملعنويـــات واحلقـــائالســـحر والســـحرة بـــان يقـــال حـــدود مـــن أكثـــراىل  كـــالم دوبريـــةنعمـــم  وال بـــد ان 

ا مبختلفعصر اخلرافات السليمة أنتج إشراق    .يف العامل الغريبوصورها  ألوا
لكــف او قــارئي الفنجــان او غــري ون اأالــذين يقــر و ماليــني فرنســي يراجعــون العــرافني  ١٠اكثــر مــن ان  ذكــروه هــميف احصــاء وقــد جــاء 

  .  جامعات ومفكرين وكتاب أساتذة.. ومنهم ذلك
قـال تعـاىل:  فخاخ االبالسـة والشـياطنيسيقع يف سيتجه حتما اىل الباطل و  ،وهو ما تقضي به الفطرة الواضحة ،لهمن ال يعتقد باإلان 

  .)٢()َأفـََرأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواهُ (
  في بالدنا اإلسالمية: إهمال نظري وإلغاء عملي!الشورى 

بعـض  الرتكيزبـ ميف هـذا املبحـث سـوف نقـدُ اال اننـا  ،طويـلر اجلوانـب متعـدد األبعـاد متكثـ –وكما سـبق  –واحلديث حول هذا االمر 
ـنَـُهمْ (: تعاىل قرآنياً إذ يقول الشورى مبدأً واالستشارة نظراً لكون  الشورى يعلى مبدأ الشيء  مبـدأوكـون االستشـارة  )٣()َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

  . يات صرحية ال لبس فيهاآوهي  )٤()َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمرِ (قرآنياً كذلك إذ يقول جل امسه: 
املـدارس واجلامعـات مـن الشورى عينـاً وال أثـراً ابتـداًء  ومن َمثَّ االستشارة  من جند فسوف الاالسالمية بلداننا  لكننا لو استعرضنا أحوال

كالمنا يف املـنهج داً من املؤسسات فان   إىل احلكومات، اللهم إال يف القليل جواحلسينيات ومروراً باألحزاب والنقابات واالحتادات ووصوالً 
  .  وليس يف االستثناءات واملسرية العامة العام

                                                            

 كالرئيس الفرنسي السابق.  )١(
   .٢٣اجلاثية  )٢(
  .٣٨الشورى  )٣(
  .١٥٩ال عمران  )٤(
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وهــو  العقــل الكامــلباملشــاورة وهــو مــأمورا  )١()َوَشــاِوْرُهْم ِفــي اْألَْمــرِ (اآليــة الكرميــة حســب  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)فــاذا كــان رســول اهللا 
  .  فما بالك بنا حنن؟، )٢(بعوامل اإلمكان واملتصل باهللا تعاىل احمليط

أيضـاً، فـإذا قمنـا باسـتقراء سـريع لكتابـات كتابنـا  الدعوة اىل الشـورى مغيبـة ، بل حىتمغيبة يف أوساط اجملتمعات اإلسالمية الشورىان 
ب علــى مبــدأ ُصــقــد الكلمــات والــدعوات ومــن التنظــري الدراســات والبحــوث و  تــرى جتــد مــن فكــم يــا ودروس أســاتذتنا وخطــب خطبائنــا

   باجتاه مضاد للدين؟الشورى  ي بدفعحيو  من منظار اسالمي وليس من منظار علماين ،رىالشو 
علـى املسـتوى جتـدنا  كمـا،  ومصـدقةً  منهجـةً و  وتـأطريا ملبـدأ الشـورى تأصـيال مقصـرينعلـى املسـتوى النظـري ومن الغريب حقاً أن جتـدنا 

  .كذلكين  مقصر  ملي ايضاعال
ان ينسـف الشـورى  ديتقصـ لـذلك تـراه، إمنـا هـو النتهاجـه ومتسـكه بنـوع مـن الشـوريةمـه علينـا الغـرب يـدرك ان تقدان  :ومـن املفارقـات

وجـزء اخـر ختطـيط ، أنفسـناجهـل مسـتحكم يف  جـزء منهـا ذات بعـدين وجـانبني: فاملشـكلة، نسفاً كي ال نأخذ بأسـباب التقـدم أبـداً  لدينا
  .  ضارب بأطنابه يف خمتلف مناحي بالدنا غريب
َوَمــْن َشــاَوَر الرَِّجــاَل "إذ  الثمــارأطيــب و ســتنتج افضــل النتــائج فراء واالفكــار اآل وتالقحــت، جتــذرت يف بالدنــارية اذا الشــورى والشــو  ان

  .لنا الغرب يريدهوهذه هو عني  "َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرْأِيِه َهَلكَ "وهذا ال يريده الغرب لنا، ويف االجتاه املقابل  )٣("َشارََكَها ِفي ُعُقوِلَها
  وفق مبدأ الشورى القراني  رائدةة تجرب

 وكـان السـيد االخ )جـابر بـن حيـان(سـالمية وكانـت تسـمى مدرسـة اإل الـبالدسـس السـيد الوالـد (قـدس سـره) مدرسـة يف احـدى أوقد 
  .  فاقرتحت عليه  ان نطبق النظام الشوري يف هذه املدرسة، تأسيسهمشرفا على املشروع يف بداية ) الرضا (رمحه اهللا  األكرب

مـن ينتخـب االدارة ملـدة الطلبـة هـم ويكـون تقـرر ان تكـون هنـاك انتخابـات و كيفية تنفيـذ هـذه الفكـرة   مث عقدنا جلسات مكثفة حول
موكًال  املادة الدراسيةو االساتذة اإلدارية للمدرسة وان يكون اختيار  يقررون الضوابطوان يكون الطلبة هم الذين ، أشهر ستةوكانت معينة 

  . وغري ذلكايضا  -ارة املنتخبة أي لإلد –هلم 
ال بـد مـن ان يعـاين مـن القصـور يف رأيـه  شـيء مـع انيـتحكم بكـل  معيناً للمدرسة ويكون هـو مـنفرض مديرا من يحنن  نكون فلماذا

  .  و(أعقل الناس من مجع عقول الناس إىل عقله) "َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرْأِيِه َهَلكَ "إذ ورد  جهات متعددة
م مـنهم ولكـون الطلبـة اآلخـرين  تقـدم حريصـون علـىهـم طلبة ايضـا و هم املنتخبون ن تكون اإلدارة منتخبة؟ إذ أفليس األفضل ا لكـو

م. م منوطة حبسن إدار     إعادة انتخا
االخــرين مــن االختصاصــيني مــع التــداول واالستشــارة فيمــا بيــنهم و  بعــد ولــإلدارة املنتخبــة ،االنتخــاب فلمــاذا ال نــرتك لطــالب املدرســة

  واالكفاء، اختاذ القرارات العامة املرتبطة بشؤون املدرسة واحلوزة؟
حبيـث اصـبحت مدرسـة ، تطـورت وازدهـرت  وازداد محـاس الطـالب للعلـم وللعمـلرائـدة، مث  جتربـة رائعـة ولقد كانت تلك التجربـة حقـاً 

ب الرائـدة حـىت يف نطـاق ضـيق، فضـايقوا الطـالب التجـار لكـن الـدول املسـتبدة ال تتحمـل .. جتـاوزت مسعتهـا حـدود الـبالد مثالية ومنوذجيـة
ـا، مر منهمأبنسفوا املدرسة نسفا واغلقت واألساتذة واإلدارة واعتقلوا مجعاً منهم مث  ـا مدرسـة اعتياديـة  كانـت  مـع ا ال يتجـاوز عـدد طال

يـــة،  عدِ ان األفكـــار احليويـــة الرائـــدة، مُ ويـــرعبهم فـــ خييـــف الظـــاملني مهمـــا كـــان صـــغرياً إال انـــه لكـــن النمـــوذج الصـــحيح، ال غـــريطالـــب  املائـــة
                                                            

  .١٥٩ال عمران  )١(
  .)-دراسة فقهية أصولية  –(شورى الفقهاء  يف: وغريمها من األحاديث والرباهني )أمرهم شورى بينهم(ا الكالم اصوليا وفقهيا حول ذلك وحول آية وقد فصلن )٢(
 .٥٠٠ج البالغة (للصبحي صاحل) ص )٣(
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   كعكسها من األمراض املسرية.
تقـول للنـاس هـذه قصـري بـل  ألنفـال داعـي  دميمـاً  اذا رايت شخصا ناصـبيا قصـريا او كـافرا حربيـا: وكان السيد الوالد ميثل مبثال لطيف

  . قباحته وضآلتهوبانت ت فاذا سرت اىل جواره ظهر ! أو اجلميل اىل جواره فقط يكفي ان متشي انت الطويل
  لماذا ال تتحمل الحكومات النماذج الشورّية؟

والغرب أيضـاً ال يتحمـل  ،شرعيتهم املزعومةنه يفضحهم وينسف أل؛ حمدود النطاقمنوذج شوري  وجود حىت كومات ال تتحملاحلان 
ال خياف مـن انفـالت مصـائرها مـن يديـه إذا سـارت يف خارج دائرة شعوبه أو مستعمراته الفعلية اليت  –أو دميقراطية  –وجود مناذج شورية 
ـا مـن احلريـة كـان متطابقـاً مـع   الربيع العريبمع ان  ، لوا الربيع العريب اىل خريف عريبولذا حوّ املسرية الدميقراطية،  مبـادئهم الـيت يتبجحـون 

ســفك يعــم فيهــا  دول ممزقــةتبدادية جديــدة أو إىل الــدميقراطيات الوليــدة هــذه حــىت حتولــت إىل دول اســ مســريةولــذلك غــريوا والدميقراطيــة 
  ملاليني من الناس.الدماء وتشريد ا

  وعوداً على بدء:
بـل وحـىت  واحلسـينيات ومؤسسـات اجملتمـع املـدين واملساجد واملواكب املدارسالشورى واالنتخاب يف  تطبيق املسلمني ملبدأ جند ملاذا ال
ـا ع اسـالميةاملفروض ان تكون هذه املواق؟ مع ان االحزاب  ومـنهج وديـن ومبـدأ كشـعار  رايـة اإلسـالمترفـع  يف مرحلـة العمـل والتطبيـق لكو

  .  ؟وتنادي بتطبيق قوانينه وأنظمته
واعرضـنا عنهـا عمليـا  نـدع إليهـا إال َعَرضـاً اننا اعرضنا عن االيات احليويـة نظريـا كالشـورى فلـم هو املشكلة ومن ذلك نعرف ان جوهر 

الرابـــع  العـــامل ان مل نكـــن !العـــامل الثالـــث -جبـــدارة، ويـــا لألســـف  – واطلـــق علينـــا، لقـــيم فاصـــبحنا يف ذيـــل القافلـــةفلـــم تتجســـد فينـــا هـــذه ا
  .  !واخلامس

  شورى الفقهاء بين والية الفقيه و 
ــنَـُهمْ (يشــملها قولــه تعــاىل:  مصــاديق الشــورى الــيت مــن أهــم مــن الفقهــاء  آخــر وعــدددعــى اليهــا الســيد الوالــد  والــيت )َوَأْمــُرُهْم ُشــوَرى بـَيـْ

فــان مــن  ؛والــيت تقــع يف الوســط بــني مــن رفــض واليــة الفقيــه املطلقــة وبــني مــن أثبتهــا شــورى الفقهــاء انطالقــاً مــن هــذه اآليــة وغريهــا، هــو
ة يف الـدائرة الواليـة يف الشـؤون احلسـبي وأقـروا جمـردصـاري كالشـيخ االن  نظريـة واليـة الفقيـه املطلقـةمـن الفقهـاء رفضـوا املعروف ان قسماً كبرياً 

 ،وهـي علـى أيـة حـال دائـرة األحـوال الشخصـية ولـيس الشـؤون العامـة النوعيـة القصر والغيـب ومـا اشـبه شؤونأي الوالية على  جداً  الضيقة
  وسعة إطالقها.على تفاوت يف حدودها  املطلقة قسم اخر من الفقهاء والية الفقيهبينما ارتأى 

والعبـد الفقــري كتـب كتابــا  ،لـه وكتـب جمموعــة مـن الكتــب حولـه ّصــلاشــورى الفقهـاء والـذي د الوالــد هـو يوالـرأي الـذي ذهــب اليـه السـ
  . حول ذلك طبع منه اجمللد األول

لتطـوير وضـعنا وانتشـالنا  قدرة علـى حـل مشـاكل املسـلمني والصـيغة األكثـر جناحـا وجناعـةً  األكثرالصيغة  ،عمليا ،شورى الفقهاء وتعدّ 
  .  العامل االسالمي بل يف العامل كلهبيت تعصف من االزمات والفنت واحملن ال

  أدلة والية الفقيه الثالثة:
  :أدلة ثالثةب هوالية الفقياستدل القائلون بوقد 
ْسَالم"مثـل ، آيات ورواياتلفظية من  أدلة -١  )٢("اِة َحـِديِثَناَوَأمَّا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة فَاْرِجُعوا ِفيَها ِإلَـى ُروَ "و )١("اْلُفَقَهاَء ُحُصوُن اْإلِ

                                                            

  .٣٨ص ١اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
 .٢٩١الغيبة (للطوسي) ص )٢(
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 .، ولسنا اآلن بصدد تقييم هذه األدلةمبناسبة استطراد الشيخ حول ذلك وهو حبث ختصصي يبحث عادة يف كتاب البيع من املكاسب 
  .يف هذا املبحث معقوداً ملناقشتها وما هلا وما عليهاكالمنا وليس  .. ادلة احلسبة -٢

 االستدالل بالقدر المتيقن على والية الفقيه
علـى واليـة الفقيـه املطلقـة،  حقـه مـن البحـث واسـتدل بـه مجـع مل يـوفّ ، وحيـث )١(طرحه بعـض االسـاطني .. وهو ماالقدر املتيقن -٣

 . فاننا سنتوقف قليًال ملناقشته
تــيقن، ذهــب إىل واليــة الفقيــه مــن بــاب القــدر امل بعــد ان مل تــتم لديــة االدلــة الفظيــة وال ادلــة احلســبة ان بعــض األعــالم: توضــيح ذلــك

او مـن شـؤون حـرب او سـلم  للمسلمني ال يصح تفويتها ومفاسـد عامـة ال يصـح السـماح حبـدوثهامصاحل عامة وذلك نظراً إىل ان هنالك 
  . عامة اقتصادية او اجتماعية او حقوقية وغري ذلكومن شؤوٍن معاهدات دولية 

ـا، ولكـن مـن الـذي يتصـدى  فـاليف تعطلهـا اكـرب الفسـاد إذ ان ميكـن ان تعطـل  فكل هذه املصاحل ال بـد ان يتصـدى هلـا مـن يـنهض 
  ؟لكل ذلك
  هو الفقيه اجلامع للشرائط .: ان القدر املتيقن من ذلك: اجلواب

َال بُـدَّ ِللنَّـاِس ِمـْن َأِميـٍر بـَـرٍّ َأْو ": (عليـه السـالم)قـال االمـام علـي  ولـذا حفظ النظام واجب عقلـي واال لـزم اهلـرج واملـرجوبعبارة أخرى: 
   )٢("اِجٍر...فَ 

الفقيــه اجلــامع  غــري الفقهــاء وبــني تصــديتصــدي العــدول مــن النــاس  ألمــور املســلمني وبــنيبــني تصــدي الفســاق  األمــر دائــراً فــاذا كــان 
  .  الفقيه اجلامع للشرائطتصدي هو وتربأ به الذمة  طمئن اليهيأكثر من غريها والذي فان القدر املتيقن والذي ُحترز به االصابة  للشرائط

  األجوبة على االستدالل بالقدر المتيقن
  ولكن هذا االستدالل غري جمٍد وال تام:

القـائلون بواليـة  يلتـزمال عديـدة اشـكاالت  فـان ذلـك يسـتلزم لـوازم أوالقـدر املتـيقن  هـو كـون الفقيـه هـولو كان املالك لوالية الفقيـه إذ 
ا ا أو التخلي عن االستدالل ب؛ فعليهم الفقيه    .)٣(القدر املتيقنااللتزام 
  القدر المتيقن هو الفقيه بشرط ضم اراء سائر الفقهاء -أ

كمــا ال خيفــى لكــن يف الــويل والشــؤون العامــة مقابــل   ومــآل ذلــك اىل بــاب االنســداد(هــو الفقيــه و اذا كــان املســتند هــو القــدر املتــيقن 
االمـر لـيس دائـرا بـني واليـة  وذلـك ألن ؛اليـه سـائر الفقهـاء منضـماً الفقيـه فان القدر املتيقن هو  )االنسداد يف األحكام واحملموالت الشرعية

وانه متوفر على حمتمـل املدخليـة وانـه  النه اخص مطلقا؛ الفقيه اجلامع للشرائط وبني غري الفقيه أي العامي كي يقال هذا هو القدر املتيقن
ملــذاق يكــن مظنــون بــل مقطــوع املدخليــة وهــو القريــب أخــص منــه ومشــتمل علــى حمتمــل ان مل  آخــربــل هنــاك خيــار ، أقــرب ملــذاق الشــارع

وبشــرط  ،للفقيــه بشــرط قبــول ســائر الفقهــاءوهــو ان تكــون الواليــة الشــارع بــل املطــابق لآليــات والروايــات، وهــو القــدر املتــيقن احلقيقــي لــه 
الشـؤون العامـة لتشـخيص واحـد  ل فقيـهحتّمـمـن ؛ قـن واجنـحان هـذا اتال شـك ف مصادقتهم على أحكامه أو مصادقة أكثريتهم، بل األكثر

  البالد  ومصاحل
  بل القدر المتيقن هو شورى الفقهاء

                                                            

  سره).وهو السيد اخلوئي (قدس  )١(
  .٨٢ج البالغة (للصبحي صاحل) ص )٢(
 بل حىت عن دعوى االستناد إىل األدلة اللفظية، على بعض الوجوه. )٣(
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آليــة الشــورى وألنــه أقــوى يف اســتقرار الــبالد واألقــرب لإلصــابة  ابقبــل القــدر األكثــر تيقنــاً منــه هــو (شــورى الفقهــاء واملراجــع) فانــه املطــ
  .ال أحدهم جمموعة الفقهاء هم مراجع لالمةألن و 

ا تصنع القدر املتيقن احلقيقي لوالية الفقيـه، ذلك هو القدر املتيقن احلقيقي بعد مالحظة آية الشورى : انوبعبارة أخرى ، إذ يقـول فا
ــنَـُهمْ (تعــاىل:  ــُرُهْم ُشــوَرى بـَيـْ ان القــدر  صــرنا إىلفلــو  بــل هــي أجالهــا وأظهرهــا، أمــر مــن األمــور وال شــك ان الشــؤون العامــة هــي )١()َوَأْم
هــو واليــتهم مجيعــاً مث املرتبــة الالحقــة مــن القــدر املتــيقن هــي فالقــدر املتــيقن ، ايضــا فقهــاء جــامعون للشــرائط نو واآلخــر ، يــهالفقهــو املتــيقن 
  .  راء سائر الفقهاءآليه إضمت لو  واليته

  .  ة اكثرية الفقهاءواليمجيعاً مث عند االختالف فان القدر املتيقن الالحق هو شورى الفقهاء  والية ان القدر املتيقن ينتج والحاصل:
  الفقهاء شورىاالستدالل بفطرية وعرفية 

 ابان حكومته الظاهريـة ارسـل (عليه السالم)ان امري املؤمنني  وهو اننا لو فرضناعريف لطيف  فطري مبثال لذلك السيد الوالد ميثلوكان 
مـنهم مسـاحة جغرافيـة خاصـة أو حقـًال وجانبـاً  دون ان حيـدد لكـل حكاما علـى الكوفـة وأيب ذر قدادسلمان وعمار وم كًال من-مثًال  -

م حكاماً على الكوفة فـان مقتضـى القاعـدة هـو ان كـال؛ فـان مر دون االخـريني؟  ان يسـتبد بـاأل فهل ميكن ألحدهم ،خاصاً بل أطلق كو
  .القدر املتيقنظاهر اإلطالق ومع عدم وجوده فهو كموا بالشورى وهو وحي يتداولوا

  الية الفقيهظاهر إطالقات روايات و 
ظـاهر  "َوَأمَّا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة فَاْرِجُعوا ِفيَها ِإلَـى ُرَواِة َحـِديِثَنا": (عليه السالم)ونستطرد هنا بالرجوع إىل ظاهر اإلطالقات فان قوله 

أو إعمــال الواليــة مــادام دليــل  فكيــف يســتبد أحــدهم بــاألمر ومينــع اآلخــرين عــن إبــداء الــرأي ولــيس اىل راٍو بعينــه يف اإلرجــاع إىل جممــوعهم
  .  النصب عاماً شامًال هلم مجيعاً بوزان واحد؟

امــا فيمــا يــرتبط ، ففــي كــل شــأن فــردي  كــل ومرجعــه ولــيس اجلميــع يف مقابــل أحــدهم فقــط اجملمــوع يف مقابــل اجملمــوعوبعبــارة أخــرى: 
  .  جمموع املراجعالرجوع اىل باجملموع أي جمموع االمة فينبغي ان يكون 

علـى تعمـيم هـذه  جمموع االمة بنـاءً الشؤون العامة اليت متس  هو كل حادثة واقعة ومنها "َوَأمَّا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعةُ "ان معىن اصل: والح
فـان اجلمـع  والفقهـاءأي اىل جممـوع العلمـاء  "فَـاْرِجُعوا ِفيَهـا ِإلَـى ُرَواِة َحـِديِثَنا"الرواية للشؤون العامة كما هو املستند للقائلني بوالية الفقيه 

    املضاف يفيد العموم.. وقد تطرقنا إىل تفصيل ذلك واألخذ والرد عليه وغريه يف كتاب شورى الفقهاء فلرياجع.
  وعوداً إىل الشورية واالستبداد نقول: 

  كالم صاحب القوانين والقزويني عن استبداد المجتهد
 ،يف الفقـه واالصـول يقـول يف حبـث مشـابه وهـو مبحـث االجتهـاد جـاماآلجنـد ان صـاحب القـوانني وهـو الفحـل الضـرغام وليـث  لذلك
  :)٢(، يقول متحدثاً عن شروط االجتهادبل هي أوىل بذلكالوالية  وهييف املقام  نظريهجيري  والذي

الشيخ  ولو وصل اىل مقام(حىت  بل في حال كماله ايضا(يف بداية اجتهاده )  يكون مستبدا بالرأي في حال قصوره ومنها: ان ال
  . !ة االنسان والغفلة والسهو كالطبيعة الثانية لهلّ بِ فان الجهل جِ ) !االنصاري

ـا الـدماء  فـان احلـوادث الواقعـة متشـابكة تهـد يف الفتـوى فكيـف بـويل الفقيـه؟وهذا الكالم كمـا قلنـا عـن اجمل ن  ذات أبعـاد خمتلفـة وتـر
                                                            

  ٣٨الشورى  )١(
البـاب السـابع  –تقنـة ألصـول املقال: (مث إّن حتقق هذه امللكة واستقامتها وجواز االعتماد عليها كما ذكره بعـض احملقِّقـني، يسـتدعي أمـوراً: ) (القـوانني احملكمـة يف ا )٢(

 ).٥١٠-٥٠٩صومقدماته  –يف االجتهاد 
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  وخفي اجلوانب. ومعقد بالسياسة الدولية وهي امر خطري والكثري من الوقائع ترتبط واألعراض واألنفس واألموال،
(الثالــث: أن ال يكــون يف حــال قصــوره مســتبداً برأيــه  ):االســتعداد لتحصــيل ملكــة االجتهــاد(وقــال الســيد مهــدي القــزويين يف كتــاب 

ن ضــالل، ويــّدعي الوصــول بغــري يســتطيل علــى أقرانــه ويــّدعي التفــّوق علــى علمــاء زمانــه، أخــذ جهــًال مــن جّهــال ولّفــق مــن رأيــه بــاطًال مــ
حمصــول، فيعــرتض علــى اجملتهــدين ويطعــن علــى أربـــاب الــدين، وُحيــبُّ أن يشــيَع الفاحشــُة يف الــذين آمنـــوا مــن غــري تأمــل بأنــه قاصــر عـــن 

راتب العلية، وإدراك تلك األنوار السنّية، فهو من علمه على مثل نسج العنكبوت كلما رام الـتخّلص مـن مقـام وقـع يف الوصول إىل تلك امل
  )١(أشّد االنتقام).

ان يكثــر مــن  ،دليــل كــان مــن االدلــة اســتناداً للقــدر املتــيقن بــل اعتمــاداً علــى أيتهــد بــل للــويل الــذي يرتــأي الواليــة علــى اجملفــالالزم 
املاليـني مـن  احلادثة الواقعة اليت تعم رمباخرين النه يريد ان يشخص واالستماع لآل واملشورة معهم لماء والفقهاء واجللوس اليهممفاوضة الع

  .، وإال فال والية له، فعندئٍذ يكون هو القدر املتيقن من الواليةالشيعة واملسلمني االخرين ايضا
  قن من الوالياتالقدر المتيقن من الوالة ينتج القدر المتي –ب 

  ، لكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي القدر املتيقن من الواليات. )٢(كان املستند هو القدر املتيقن من (الوالة)  لو
الن الدليل ليب ولـيس لفظيـا لنتمسـك بإطالقـه.. فكلمـا كـان هنـاك إخـالل حقيقـي بالنظـام حبيـث يـؤدي عـدم التـدخل اىل هـرج ومـرج 

ا يف خمتلف القضايا، فال.فهنا اضطرارا يتدخل الف  قيه  وما عدا ذلك ــ وهو املساحة االكثر ـ وهو الذي تُعمل فيه احلكومات اراد
والـــذي يريـــد ان يؤســـس حكومـــة اســـالمية علـــى ضـــوء ذلـــك إذ انـــه ال يلتـــزم يف الشـــؤون  )٣(وهـــذا مـــا ال يلتـــزم بـــه القائـــل بواليـــة الفقيـــه
ياسية وكافة الشؤون مبجرد القدر املتيقن املسلم الذي لوال تدخله واعمال واليتـه ألخـل ذلـك االجتماعية والشؤون االقتصادية والشؤون الس

س بــل بالنظـام، بــل يعمـم الواليــة إىل كافـة منــاحي احليــاة ويـرى الواليــة هـي للــويل الفقيــه حـىت علــى مـا تقــرره القــوة التنفيذيـة املنتخبــة مـن النــا
  الربملان.  على ما يقننه –حسب فقههم االجتهادي  –وحىت 

  القدر المتيقن: من جمع شروطاً كثيرة -ج 
  هذا كله إضافة إىل ان القدر املتيقن من الويل الفقيه هو من مجع مواصفات أخرى أيضاً وقد ذكر بعضها صاحب القوانني بقوله:

  عدم اعوجاج السليقة
راي صاحب القوانني فاذا كان معوج السـليقة فـال  فاجملتهد ينبغي ان اليكون معوج السليقة حسب( عدم اعوجاج السليقة: )٤(ومنها

  )  ؟فكيف ميكن الرجوع اليه يف الشؤون العامة تقليدهجيوز 
  ان ال يكون جربزيا

   ..وال بليدا ال يتفطن بالدقائق ومييل لكل ناطق حيشيء يقف ذهنه على  اليكون جربزيا  ان ال: ومنها
  ان ال يكون جريئا

فــإّن األّول يهــدم املــذهب والــّدين، والثــاين ال يهــدي إىل  وال مفرطــا يف االحتيــاطغايــة اجلــرأة لفتــوى يكــون جريئــا فــي ا ان ال: ومنهــا

                                                            

  .١٨٣االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد (السيد مهدي القزويين) ص )١(
القـدر املتـيقن مــن قيــه بانـه فـالويل مـن هـو؟ أهــو الفقيـه اجلـامع للشـرائط او هــو املـؤمن العـادل؟ او املـؤمن الفاســق؟ او هـو عامـة النـاس ؟ فــاذا اسـتدللنا علـى واليـة الف )٢(

 الوالة، فانه ينتج ان له الوالية يف القدر املتيقن من الواليات فقط.
 على األقل. –أو كثري منهم  )٣(
  .٥٠٩من شروط حتقق امللكة واستقامتها وجواز االعتماد عليها. املصدر  )٤(
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، علـى كـذااالمجاع قـائم له ان البعض اذا قلت فان  )١(سواء الطريق وال يقضي حاجة املسلمني، بل رّمبا يشّوه الدِّين ويشّوش الّشرع املبني)
  .يستهني احد بآراء جمموع الفقهاء على مر التاريخ ان البيقضيان والعقالء مع ان العقل  ...مجاعقيمة لإل ال: قالاستخف به و 

دون مـن ظـن حسـب ظـواهر توصـل اليـه  يسـتند اىل مـا فانـه ،ال جمال للريب فيـه االدلة واتضح له االمر وضوحا تاماً عن نعم من فتش 
 (عليـه السـالم)ي املعصـوم أعـن ر  مـع انـه علـى األقـل حيتمـل كونـه كاشـفاً  ، باالمجاع النـه امجـاعيستهني األدلة فقط، ومع ذلك فعليه ان ال

  .بل ومما حيدس منه العقالء بذلك فاألوىل حينئٍذ االحتياط
يشـارف  منقصـة ان مل يكـن هنالـك وضـوح يف الرؤيـة مـوهن وهـو مـع انـه، مبخالفـة املشـهور واإلمجـاع حجتـد الـبعض يتـبجوالغريب انك 

  .  اليقني
م أدلتهم رأوااذا  احل من الفقهاءجند الفطولذا    .  لفتوى والخيالفون االمجاع باملرةحيتاطون يف ا حينئذٍ  تقودهم اىل خمالفة االمجاع فا

  ان ال يكون مكثرا من التوجيه والتأويل
حتمـال البعيـد مـن ، وال يعّود نفسه بذلك، فإنه رمبا جيعل بـذلك اال: ومنها: ان ال يكثر من التوجيه والتأويلصاحب القوانين قالو 

ومــن مجلــة ذلــك األنــس  الظــواهر ألُنســه بــذلك، فــان لألنــس بكــل طريقــة أثــراً بّينــاً يف إزالل الــذهن وإضــالل الفكــر عــن الصــراط الســوي،
عـض بطريقة احلكمة والرياضي والنحو وغري ذلك، فـإّن طريقـة فهـم هـذه العلـوم مباينـة لفهـم الفقـه، فرّمبـا رأينـا بعضـهم يقـول يف القـدح يف ب

  األدلة الفقهية: حيتمل أن يكون املراد منه كذا، فإذا قام االحتمال بطل االستدالل، وأنت خبري بأن الفقه أكثره ظين وأدلتها ظنية.
  ومعىن الظن قيام االحتمال، فبذلك ال ينتظم أساس فقه هؤالء لتكثريهم االحتمال وإبطاهلم االستدالل.

  ان ال يكون بحاثاً يحب البحث
، وذلــك املــرض قــد يكــون طبيعيــاً كالعقــارب اجملبولــة علــى حــب اللســع، وقــد يكــون حلــب ن ال يكــون بّحاثــاً يحــب البحــثومنهــا: أ

الرئاسة وإظهـار الفضـيلة، فمثـل هـذا الشـخص ال يرجـى لـه االسـتقامة علـى احلـق، وإيـاك واملكاملـة مـع مثلـه، واسـتعذ بـاهللا مـن خلقـه إال ان 
  عن ذلك املنكر، ويقرب من ذلك كونه جلوجاً عنوداً.تظن إمكان إرشاده إىل احلق وردعه 

ــذا املــرض، فــإذا تكلــم بشــيء يف بــادئ النظــر غفلــة أو ألجــل شــبهة ســبقت إليــه، فــيلّج  وحنــن رأينــا كثــرياً مــن صــلحاء العلمــاء مبتلــى 
ة الطبيعيـة املدركـة إىل مقتضـى ويكابر ويصادر باملطلوب، ورّمبا يتمسك مبا هـو أوهـن مـن بيـت العنكبـوت، إمـا مـن جهـة خروجـه عـن احلالـ

  .)٢(حالته األخرى املنكرة، أو للعناد واخلوف عن مخود الذِّكر)
) والـذي تصـدى للمرجعيـة بعـد الشـيخ االنصـاري   االستعداد لتحصـيل ملكـة االجتهـاديف كتابـه ( ذكر السيد مهدي القزويني كما

قـول ان مـن مجـع هـذه الشـروط نللشـرائط (والـيت شـروط اجملتهـد اجلـامع وقـد  حتـدث يف كتابـه عـن ، كالما يقرب مما ذكره صاحب القوانني
  :  فقال فانه فقط القدر املتيقن ِمن َمن له الوالية)

  ان يناظر العلماء دوما
يشـرتط يف االسـتعداد وحتصـيله منـاظرة العلمـاء وكثـرة املباحثـة قـال ( )العلـم أربـابمـع والمباحثـة مناظرة العلمـاء : (الشرط السادس

بــاب العلــم مــن القرنــاء واالســاتيذ والفضــالء، فــإّن ذلــك مــن مجلــة مــوازين الفكــر والنظــر، ومعرفــة الصــحيح منهــا والفاســد، واإلصــابة مــع أر 
  .)٣(واخلطأ)

                                                            

 .٥٠٩ص ٣القوانني احملكمة يف األصول املتقنة ج )١(
  .٥١٠-٥٠٩ص ٢صول املتقنة جالقوانني احملكمة يف األ )٢(
  .١٠٤االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ص )٣(
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علــى  بــل بنــاءً ، هــذه الشــروط ايضــالــو مجــع علــى مســلك القــدر املتــيقن اال  بنــاءً فــال يكــون للفقيــه لــو مجــع كــل الشــرائط املعهــودة وليــا 
  .  ولعله يأيت بيانه يف حمله فصلناهكما يف بعضها   لالنصرافالقات االط

  ان يعرف اآليات االفاقية واالنفسية
   االفاقية واالنفسية اآلياتمعرفة : الشرط الخامس عشر( وقال:

 قـــال تعـــاىلعليهـــا بعـــض االحكـــام الشـــرعية  االفاقيـــة واالنفســـية المترتـــب اآليـــاتاالحاطـــة بمعرفـــة  )١(يشـــترط فـــي االســـتعداد(
ــيََّن َلُهــْم أَنَّــُه اْلَحــقُّ ( ُفِســِهْم َحتَّــى يـََتبَـ ــا ِفــي اْآلََفــاِق َوِفــي أَنـْ فــس ال خيــتص باملعــارف فــان االســتدالل بايــات االفــاق واالن)٢()َســُنرِيِهْم َآيَاتَِن

  )  االهلية...
  املاليني؟مبئات  يكنمل  لعام املرتبط بعشرات املاليني من الشيعة انا الشأنرتتب عليها تشخيص امل باألمورفكيف : اقول

  ان يكون محيطاً بسيرة المسلمين
في االستعداد اإلحاطـة بسـيرة المسـلمين وسـيرة اإلماميـة (يشترط  )ينبسيرة المسلم اإلحاطة: الشرط السادس عشر( مث يقول

عليــه الغالــب مــن العقــالء  عبــادات ومعــامالت وعقــود وأحكــام، ومــا مــنبــالنظر إىل األحكــام التشــريعية  مــن أربــاب الشــريعة والمتشــّرعة
م يف األفعال واألقوال من املتعبدين واملالزمني للمساجد واجلماعـات والـوعظ والتـذكريات واإلرشـادات واملطـاعم واملشـا رب واملتدينني وسري

واملفارقـات واململوكـات  والتجارات واإلجارات والزراعات واملشاركات واملباضعات واألمانات واملضاربات والوكاالت واملناكحـاتواملبايعات 
   .  )٣(والعصبّيات واملواريث واحلدود والديّات، وما يتعّلق بالسياسات والعادات)

إلحاطــة بالســرية كمــال لالن ؛ عــن االعلميــة علــى الفقهــاء املعاصــرينويل الفقيــه حميطــا بســرية املســلمني فضــال الــان يكــون وعليــه: جيــب 
(صـلى اهللا عليـه األحكام الشـرعية كثـريا مـا تفهـم عـرب السـرية أي سـرية النـيب لشؤون العامة كأحوال ا تشخيص املوضوعات فانيف املدخلية 

  .  األبرار يف اجلملةسرية علماءنا وسائر املعصومني (عليهم السالم) بل و  واإلمام علي وآله)
  ان يكون عارفاً بطبع الفقاهة

ط يف االسـتعداد معرفـة طبـع الفقاهـة ومـذاقها وهـو معرفـة مـذاق : (يشـرت )ومـذاقها اهـةمعرفة طبع الفق: (الشرط التاسع عشروقال: 
سـهولة الشـريعة  :الشارع يف مشروعّية األحكام البتناء مشروعّية األحكام عند الشارع على أساسات هي العلة العظمى يف مشـروعيتها مـن

عبــادات ووجــوه الطاعــات وأنــواع القربــات ورفــع مــا يلــزم واملســاحمة فيهــا، ورفــع مــا يلــزم منــه العســر واحلــرج، ومــا يلــزم منــه الضــرر والرغبــة يف ال
اإلكراه وعدم القصد واالختيار لتحصيل الثواب وابتناء شرع العقود واإليقاعات واألحكام على قطع اخلصومات ورفع املنازعـات، وإيضـاح 

من املناكحات واملفارقات، كحكمـه بعصـمة  ما يقع فيه االشتباه والوقوع بالشبهات ومزج احملرمات باحملّلالت من األموال وخلط األنساب
ا، و  حكام أمر العّدة بأقسامها يف املفارقات بأدىن إشتباه، واسترباء األرحام يف طالق أو خلع أو بيـع أو شـراء أو إالفروج ولزوم االحتياط 

علـــى احلقـــن واحلفـــظ، كمـــا يف درء احلـــدود صـــلح، وامتـــزاج املواليـــد بتقـــدير مـــّدة احلمـــل وأمـــور املواريـــث وحرمـــة الـــدماء وابتنـــاء الشـــرع فيهـــا 
   .)٤(والقصاص بأدىن شبهة وعسر مشروعية االحتياط يف املاليات لصعوبته على النفوس وعدم القدرة والتمكن منها غالباً)

  : كثرية  اً شروط(قدس سره) مث يذكر 
                                                            

 أي لالجتهاد. )١(
 ٥٣فصلت  )٢(
  .١٥٢االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ص )٣(
  .١٥٩االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ص )٤(
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  ان يكون مستقيماً 
ـٌر َوَأْحَسـُن تَـْأِويالً (وجـل: يشرتط يف املستعّد  االستقامة. قال اهللا عـز : (الستقامةا :منها ، )١()َوزِنُـوا بِاْلِقْسـطَاِس اْلُمْسـَتِقيِم َذلِـَك َخيـْ

َوأَلـَّْو اْسـتَـَقاُموا َعلَـى (، وقـال تعـاىل: )٣()فَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرتَ (، وقال تعاىل: )َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيمِ ( )٢()َأْوُفوا اْلَكْيلَ  (وقال تعاىل: 
َناُهْم َماًء َغَدقاً الطَّ  ، )٦()ِلَمـْن َشـاَء ِمـْنُكْم َأْن َيْسـَتِقيمَ (، وقال تعاىل: )٥()الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَـَقاُموا(، وقال تعاىل: )٤()رِيَقِة َألْسَقيـْ

ــَراَط اْلُمْســَتِقيمَ (وقــال تعــاىل:  ــِدنَا الصِّ ــَذا ِصــ(، وقــال تعــاىل: )٧()اْه ــْن َوَأنَّ َه تَـَفــرََّق ِبُكــْم َع ــُبَل فـَ ــاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعــوا السُّ َراِطي ُمْســَتِقيماً َف
  .)٨()َسِبيِلهِ 

ـــا الـــنمط األوســـط بـــني اإلفـــراط والتفـــريط. وقـــد أشـــار يف الكتـــاب العزيـــز إىل هـــذا الصـــراط بقولـــه تعـــاىل:  وَُكلُـــوا َواْشـــَربُوا َوال (واملـــراد 
َوال َتْجَعـْل يَـَدَك َمْغُلولَـًة ِإلَـى ُعُنِقـَك (، وقـال: )١٠()ِذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يـَْقتُـُروا وََكاَن بـَْيَن َذلِـَك قـََوامـاً َوالَّ (، وقال: )٩()ُتْسرُِفوا

َتِغ بـَْيَن (، وقال: )١١()َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطِ       )١٢()َذِلَك َسِبيالً َوال َتْجَهْر ِبَصالِتَك َوال ُتَخاِفْت ِبَها َوابـْ
  ان يكون ممن ينظر إلى ما قال

  .جهة عدواتهقال ال اىل  ينظر اىل مافان عليه ان له  عدواً فحىت لو كان اجملتهد االخر  )قيل ال الى من قال والنظر الى ما: ومنها(
  ان ال يكون متوغًال بالفلسفة وشبهها

لوم الكالمية واحلكمية والرياضية والطبيعية، وغري ذلك من العلوم ممّا كان على غري أن ال يكون مدة عمره متوغًال بالع الثامن:( :وقال
ــة واألمــور اخلفيــة وخيرجهــا عــن جمــاري األمــور اللغويــة  والعرفيــة طريقــة الفقهــاء حبيــث يلتــزم بتخــريج األحكــام الشــرعية علــى الــدقائق احلكمّي

  والطريقة املثلى األمحديّة. والعادية، فيخرج فقهاً آخر خارجاً عن الشريعة احملمدية
أن ال يكــون لــه أنــس بالتوجيــه والتأويــل وتكثــري االحتمــاالت يف اآليــات والروايــات إىل حــّد تصــري عنــده املــؤوالت كــالظواهر،  التاســع:

  يل.واملعاين اخلفية أظهر من كل ظاهر. والشريعة ليست مبنية على الباطن والتأويل إال ما اقتضاه العقل أو دّل عليه الدل
  ان ال يكون كثير التشكيك

أن ال يكون كثري الشك والتشـكيك بكـل حكـم أو دليـل، حبيـث تكـون عنـده أكثـر الضـروريات نظريـات لزعمـه أن ذلـك مـن  العاشر:
 قوة النظر، وجودة البصرية والبصر، فيجهل احلق وتكون جمهوالته أكثـر مـن معلوماتـه، فـال يصـل إىل حقيقـة مطلـب يف ذاتـه مـع أنّـه يـدخل

                                                            

 .٣٥اإلسراء:  )١(
 .١٨١الشعراء:  )٢(
 .١١٢هود:  )٣(
  .١٦اجلن:  )٤(
  .٣٠فصلت:  )٥(
  .٢٨التكوير:  )٦(
  .٦الفاحتة:  )٧(
 .١٥٣األنعام:  )٨(
 .٣١األعراف:  )٩(
 .٦٧الفرقان:  )١٠(
  .٢٩اإلسراء:  )١١(
  .١١٠اإلسراء:  )١٢(
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بُوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمهِ (يف عموم قوله تعاىل:    .)٢(، ورمبا يصل إىل حّد الكفر إلنكار بعض الضروريات))١()َبْل َكذَّ
  ان ال يكون سريع االنكار

ببطالنـه إن  أن ال يكون سريع االنكار إىل ما ال يصل إليه فهمه أو يدركه عقلـه فـيحكم بكذبـه إن كـان روايـة، و  الرابع عشر:وقال: (
بُوا ِبَمــا لَــْم ُيِحيطُــوا ِبِعْلِمــهِ (كــان قــوًال أو درايــة. كيــف، وقــد قــال تعــاىل:  فــإّن أكثــر احلــق فيمــا ال تعلمــون، "، وقــال أمــري املــؤمنني: )بَــْل َكــذَّ

واهللا إّن أحـّب "ول: يقـ (عليـه السـالم)وأكثر املعروف فيما تنكـرون). وروى ثقـة اإلسـالم يف الكـايف عـن أيب عبيـدة، قـال مسعـت أبـا جعفـر 
  ."أصحايب إيلَّ وأورعهم وأفقههم أكتمهم حلديثنا

ــُردُّوهُ  تـَْعرُِفونَــهُ  َال  َمــا َحــِديِثَنا ِمــنْ  َســِمْعُتمْ  ِإَذا"قــال:  (عليــه الســالم)وعــن أمــري املــؤمنني  َنــا فـَ ــيَّنَ  ِإَذا َوَســلُِّموا ِعْنــَدهُ  َوِقُفــوا ِإلَيـْ  َلُكــمُ  تـَبَـ
  .)٣(" اْلَحق

بُوا َال "صــادقني (عليهمــا الســالم) قــال: وعــن أحــد ال ــاُكمْ  ِبَحــِديثٍ  ُتَكــذِّ ــهِ  أََت ــيٌّ  ِب ــَدِريٌّ  َوَال  ُمْرِجِئ ــا َنَســَبهُ  َخــارِِجيٌّ  َوَال  َق َن ــِإنَُّكمْ  ِإلَيـْ  َال  َف
بُوا اْلَحقِّ  ِمنَ  ءٌ  َشيْ  َلَعلَّهُ  َتْدُرونَ    .)٤(" َعْرِشه فـَْوقَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  فـَُتَكذِّ

ُقولِ  اْلِعْلمِ  َعنِ  َنْسأَُلكَ "قـال:  ويف آخر َنا اْلَمنـْ نَـا اْختَـَلُفـوا قَـدِ  َوَأْجـَداِدكَ  آبَائِـكَ  َعنْ  ِإلَيـْ  ِإَذا اْخِتَالِفـهِ  َعلَـى بِـهِ  اْلَعَمـلُ  َكْيـفَ  ِفيـهِ  َعَليـْ
َرْأتُهُ  َفَكَتبَ  ِفيهِ  اْخُتِلفَ  فـََقدْ  ِإلَْيكَ  نـَُردُّ  ْولُنَ  أَنَّهُ  َعِلْمُتمْ  َما َوقـَ َنا فـَُردُّوهُ  تـَْعَلُموا َلمْ  َوَما فَاْلَزُموهُ  اقـَ   .)٥("ِإلَيـْ

َقُهُهمْ  َأْوَرُعُهمْ  ِإَليَّ  َأْصَحاِبي َأَحبَّ  ِإنَّ  َواللَّهِ  َأَما"قـال:  (عليه السالم)ويف آخر عن الباقر   ِعْنِدي َأْسَوَأُهمْ  َوِإنَّ  ِبَحِديِثَنا َوَأْكَتُمُهمْ  َوَأفـْ
َنا يـُْنَسبُ  اْلَحِديثَ  َسِمعَ  ِإَذا الَِّذي ِإَليَّ  َوَأْمَقتَـُهمْ  َحاًال  ْلبُـهُ  يـَْقبَـْلهُ  َوَلمْ  يـَْعِقْلهُ  فـََلمْ  َعنَّا َويـُْرَوى ِإلَيـْ  َدانَ  ِبَمـنْ  وََكَفـرَ  َوَجَحـَدهُ  ِمْنـهُ  اْشـَمَأزَّ  قـَ

َنا َخَرجَ  ِعْنِدنَا ِمنْ  اْلَحِديثَ  َلَعلَّ  َيْدِري َال  َوُهوَ  ِبهِ    .)٦("َوَاليَِتَنا ِمنْ  َخارِجاً  ِبَذِلكَ  فـََيُكونَ  دَ ُأْسنِ  َوِإلَيـْ
 َمـا يـَـُردُّوا َوَال  يـَْعَلُمـوا َحتَّـى يـَُقولُـوا َال  َأنْ  ِكَتاِبهِ  ِمنْ  ِبآيـَتَـْينِ  ِعَباَدهُ  َخصَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  قَالَ "أنه قال:  (عليه السالم)ويف آخر عن الصادق 

بُوا بَـلْ (تعـالى:  َوقَـالَ  )٧()اْلَحـقَّ  ِإالَّ  اللَّـهِ  َعلَـى يـَُقولُـوا ال َأنْ  اْلِكتـابِ  ِميثـاقُ  َعلَـْيِهمْ  يـُْؤَخذْ  أََلمْ ( :َوَجلَّ  َعزَّ  َوقَالَ  يـَْعَلُموا َلمْ   لَـمْ  ِبمـا َكـذَّ
  ")٩()٨()تَْأِويُلهُ  يَْأتِِهمْ  َوَلمَّا ِبِعْلِمهِ  ُيِحيُطوا

  ان ال يكون همه جلب االعتبار
(يشرتط يف املستعّد عدم الرغبة يف الشيء، إما جللب جـاه واعتبـار، وذلـك أنـه يُفـيت ، جلب االعتبارل يءعدم الرغبة في الش :ومنها

 مبا إليه نفوس العامة أميل يف حتليل لباس بعض احلرير واستعمال بعض أواين الذهب والفضة واملآكل اللذيذة، وإن كان فيها شبهة التحـرمي
 لـك الغايـات، (نعـوذ بـاهللا مـن ذلـك)والتقليـد وإن مل يكـن لـه يف نفسـه ميـل وحـب للشـيء لت ألجل أن جيلب وجوه العامـة إليـه مـع الفتـوى

: (عليــه الســالم)وإمــا لكــون الشــيء أو احلكــم أســهل وأخــف يف التكليــف فيكــون بــذلك صــرف وجــوه النــاس إليــه فهــو كمــا قــال اإلمــام 
                                                            

 .٣٩يونس:  )١(
  .١٨٥االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ص )٢(
  .١١٦حتف العقول: ص )٣(
 .٣٩٥، علل الشرائع، ص٣١٤ص ٤ج (صلى اهللا عليه وآله)مرآة العقول يف شرح أخبار الرسول  )٤(
  .١٢٠ص ٢٧وسائل الشيعة ج. الصدوق، ٥٢٤ص ١ج بصائر الدرجات، )٥(
 .٢٢٣ص ٢اإلسالمية) ج –، الكايف (ط ٥٣٧ص ١جبصائر الدرجات:  )٦(
  .١٦٩األعراف:  )٧(
 .٣٩يونس:  )٨(
 .٤٢١. األمايل (للصدوق) ص٤٣ص ١اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٩(
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  )١("َحاِطم َوِلِديِنهِ  َهاِضمٌ  َوِلَحْلَوائِِهمْ "
ك لضعف نفسه وفساد طبيعته واتباعه هلواه أن الدليل ساقه إىل احلكم به ومنعه من غريه، أو أنه يرى ضـعف دليـل وهو يتخيل مع ذل

  املقابل املخالف لرغبته.
  .)٢(وهذا من أعظم مصائد إبليس اللعني للفقهاء الغري املتنبهني لدقائق االستعداد واإلرشاد، فتأمل)

  ان ال يكون ممن يأخذ باآلراء الشاذة
يشـرتط يف املسـتعّد عـدم التعـّود لألخـذ بـاألقوال الشـاّذة واملـذاهب النـادرة، ، قوال الشـاذة والمـذاهب النـادرةعدم االخذ باأل: منهاو 

مـا لبيـان أن االقتحـام بـالفتوى خبالفهـم مـن جهـة وصـوله وقصـورهم، فـإّن هـذا إحبيث يكون القصـد منـه إظهـار املخالفـة للفقهـاء احملّققـني، 
ساد بنسبة اخلطأ إىل األفهام املتعددة واآلراء اجملتمعة مع افرتاقهـا يف األعصـار واألمصـار واتفاقهـا باالتفـاق، وعـدم نسـبة اخلطـأ باب بّني الف

  إىل نفسه والقصور إىل رأيه.
وإن انفـرد عـن  نعم قد يتفق اخلطأ مع املشهور خلطأ يف فهم الدليل لشاهٍد من األدلة غري عليل، فيجوز االنفراد إذ ال وحشة مع احلـق

  عادًة، فإنه يلزم منه أن ُخيرج فقهاً آخر آلِل حممد غري معروف عند شيعتهم. هاخللق، واملؤمن وحده مجاعة. وهذا خبالف ما لو اختذ
مــا أن يكــون قصــد املخالفــة حلــّب االشــتهار حــىت تشــخص إليــه األبصــار ويــذكر خالفــه يف األعصــار واألمصــار، ويف املثــل املعــروف: إو 

ومل يعلم الفقري أن هذا االشتهار ُيسبب اإلنكار، فهو وإن ُعرف شخُصـه فقـد أنكـر العلمـاء عقلـه وفضـله. فيجـب علـى ، تُعرف)(خالف 
   .)٣(املستعّد احملافظة من الوقوع يف أمثال هذا األشراك واملصائد ليقاد إليه االستعداد بغري قائد، فتأمل)

  ان يكون كامل العقل
قال: (واملراد من كمالـه مـا كملـت بـه جنـوده مـن أفعـال الطاعـات وتـرك احملرمـات ومـا  من اصعب الشروط وهذا  كمال العقل: ومنها

ال يرتكب املستعّد خالف ما أدركه من حسن أو قبح أو نفـع أو ضـرر دنيـا وآخـرة عمـداً، أو الـذي ال يرتكـب معـه مـا يرتكبـه اجلاهـل مـن 
  األمور الغري الشرعية.
: (صـلى اهللا عليـه وآلـه). وقال رسول اهللا )٤(" ُرْشِدك ِمنْ  َغيِّكَ  ُسُبلَ  َلكَ  َأْوَضحَ  َما َعْقِلكَ  ِمنْ  َكَفاكَ ": م)(عليه السالويف النهج قال 

 َعِظـــيمَ  اْلَمْنظَـــرِ  َجِميـــلَ  َكـــانَ  َوِإنْ  اللَّـــهَ  َعَصـــى َمـــنْ  اْلَجاِهـــلَ  َوِإنَّ  اْلَخطَـــرِ  َحِقيـــرَ  اْلَمْنظَـــرِ  َذِمـــيمَ  َكـــانَ  َوِإنْ  اللَّـــهَ  َأطَـــاعَ  َمـــنْ  اْلَعاِقـــلَ  ِإنَّ "
 ِفـي اْألَْعَمالِ  َسيِّدُ "قال:  (صلى اهللا عليه وآله)، وعنه )٦("اْلُعُيوب َوِإْصَالحُ  الذُّنُوبِ  تـَْركُ  اْلَعاِقلِ  ِهمَّةُ ": (عليه السالم)وقال  )٥("اْلَخَطر
 اْستَـْرِشـُدوا": (عليـه السـالم). وقـال )٨("ِلَربـِّه ِعَباَدتُـهُ  َتُكـونُ  َعْقِلـهِ  فَِبَقـْدرِ  َعْقلُـهُ  ْؤِمنِ اْلُمـ َوِدَعاَمـةُ  ِدَعاَمـةٌ  ءٍ  َشـيْ  ِلُكلِّ "، )٧("اْلَعْقل الدَّارَْينِ 
تَـْنَدُموا تـَْعُصوهُ  َوَال  تـُْرَشُدوا اْلَعْقلَ    .)٩("فـَ

                                                            

 : هي الرشوة أو نوع من العطاء املذّل.ء، واحللوا٦٢٩أمايل الشيخ الصدوق، ص. ٤٩ص ١ية) جاإلسالم -الكايف (ط )١(
  .١٩٥االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ص )٢(
 .١٩٦االستعداد لتحصيل ملكة االجتهاد ص )٣(
 .٥٥٠(للصبحي صاحل) ص ج البالغة )٤(
  .٥٦ص ١كنز الفوائد: ج )٥(
 .٢٠٠ص ١كنز الفوائد: ج )٦(
  .٣١ص ٢كنز الفوائد: ج )٧(
  .٩٦ص ١اجمللسي، حبار األنوار، ج )٨(
  .٣١ص ١كنز الفوائد: ج )٩(
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تُــهُ  اْلُمــْؤِمنِ  َوآلَــةُ  َوُعــدَّةٌ  آلَــةٌ  ءٍ  َشــيْ  ِلُكــلِّ ": (صــلى اهللا عليــه وآلــه)وقـال النــيب   اْلُمْجَتِهــِدينَ  َوِبَضــاَعةُ  ِبَضــاَعةٌ  تَــاِجرٍ  َوِلُكــلِّ  ،اْلَعْقــلُ  َوُعدَّ
  .)١( "اْلَعْقل اْلُمْسِلِمينَ  َوُفْسطَاطُ  ِإلَْيهِ  يـَْلَجُئونَ  ُفْسطَاطٌ  َسَفرٍ  َوِلُكلِّ  ،اْلَعْقلُ  اْآلِخَرةِ  َوِعَمارَةُ  ِعَمارَةٌ  َخَرابٍ  َوِلُكلِّ  ،اْلَعْقلُ 

  ان يقول الحق ويعمل به
ويفيت به وإن ثقل التكليف به على نفسه أو على غريه، حسب ما ساقه الدليل إليه وعّول مـن  أن يقول بالحق ويعمل عليهمنها: (و 

  االجتهاد بعد استفراغ الوسع التام عليه.
ِإلَـى اْلَحـقِّ َأَحـقُّ َأْن يـُتَّبَـَع َأمَّـْن ال يَِهـدِّي َأَفَمـْن يـَْهـِدي (، وقـال تعـاىل: )٢()َفَماَذا بـَْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّاللُ (فإن احلق حقيق بأن يتبع، 

ألـيس يحـدثكم عنـي قـال: قلـُت بلـى بعـد ": (عليـه السـالم)وقـال ، )٤()َوال تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ (، وقال تعـاىل: )٣()ِإالَّ َأْن يـُْهَدى
  ).قوله يأتينا بالعظيم فتضيق صدورنا

َرفُــون اْســتَـْوَعَرهُ  َمــا َواْســَتَالنُوايف مــدح علمــاء الــدين: (: (عليــه الســالم)وقــال  : يف ذم علمــاء الســوء: (عليــه الســالم)، وقــال )٥() اْلُمتـْ
  (يهون عليهم اجلرائم ويصغر لديهم العظائم).

  إال أن يكون ذلك مما ينايف أدلة العسر واحلرج حبيث تلزم منه املشقة التامة والكلفة العامة.
التسبيحات الثالث يف األخريتني أو االكتفاء بواحدة، فـإن األّول أثقـل، وإن مل يلـزم بـه العسـر واحلـرج. ومثلـه الغسـل  وأما مثل وجوب

  .)٦(ام)من النجاسة مرتني أو االكتفاء باملرة الواحدة فإنه وإن ثقل العمل باألكثر إال أنه ال مانع منه. وهكذا ينبغي التأمل التام يف كل مق
ان يكون كامل العقـل بـل و ان يكون االورع واالعلم واالتقى  )٧(بل جيب حسب مسلك القدر املتيقن ويل الفقيه ينبغيالواحلاصل: ان 
  .اكمل القوم عقال 

  صفوة الكالم
  ختامًا:

ا البحث نقول:    وعوداً إىل اآلية الكرمية اليت صدرنا 
 ذشـ يات الشـورى املهملـة يف جمتمعاتنـا اال مـاآاحليوية ومنها  القرآنية باآلياتالعمل الدعوة اىل عرب  نظريا -أتكون الدعوة اىل اهللا ان 
   .وندر

   ، يف احلياة العائلية واالجتماعية فكيف بالسياسية وغريها.نية الكرميةآالقر يات التجسيد العملي هلذه اآلعرب  عملياً  -بوتكون 
 لطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله ا
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 .١٧١حتق العقول، ص )٥(
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 بل وحسب غريه يف اجلملة. )٧(


