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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،ابرئ اخلالئق أمجعٌن ،ابعث األنبياء وادلرسلٌن ،مث الصالة والسالُ على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن ،سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوُ الدين ،وال حوَ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
(قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو)
مرجعية خالق الكون ورسلو يف نوافد ادلعرفة
()7
()1
قاَ هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُى َو أ َْى َدى َسبِيلً)
من البصائر( :أ َْى َدى َسبِيلً) رلرد عن معىن التفضيل

ومن البصائر :انو قد يقاَ يف قولو تعياىل (فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُى َو أ َْى َدى َس بِيلً) اِ ادليراد مين (األىيد ) :ادلهتيدين سيبياليف يف مقابيل
الضييالَ سييبياليف؛ وذلييأل ألِ األ ييل يف أ عييل التفضيييل وإِ كيياِ اهي اكهما يف مبييدأ االهييتقاٌ وتفاضييلهما يف الييدرتات كقولييأل زيييد
ُّ
أعلييم ميين عمييرو أل اِ كليهمييا ذو علييم لكيين زيييد أكريير علميايف أو عمييرو أقييو ميين بكيير أو القميير أمجييل ميين اليينجم وىكي ا ،إال انييو قييد
يتجرد ا عل التفضيل عن معىن التفضيل ويراد بو ثبوت األ يل يف ىي ا الطيرً و قدانيو يف الطيرً اآلخير كقوليأل :عليي علييو السيالُ
أعدَ من الِ انو ال يراد بو اِ الانيف عيادَ وعليي أعيدَ منيو بيل ادليراد اِ علييايف عيادَ وذاٍ ايا يًن عيادَ ،وعليى ىي ا يادلراد مين
اآلية ىو :ربكم أعلم مبن ىو مهتد شلن ىو ضاَ عن سواء السبيل.
جترده وان االضلع أربعة
والصحيح عدم ّ
لكيين ذلييأل ييًن ييصيي ،والصييصيي ىييو إبقيياء (أىييد ) يف اآلييية الصيريفة علييى مقتضييى األ ييل يف ا عييل التفضيييل إذ ال وتييو لر ي اليييد عنييو
إىل التجوز ،بل اِ إبقاء (أىد ) على األ ل يها ىو األنف واألكرر ائدة بل وىو الظاىر من سياٌ ادلراد من اآلية الصريفة ..توضيصو:
اِ (أ َْى َدى َس بِيلً) تييدَ ابلدالليية ادلطابقييية علييى األكريير اىتييداء أو األحسيين اىتييداء أو األ ضييل ىداييية ،وتييدَ ابلدالليية االلت امييية أو

مبفهوُ ادلخالفة على معاِ ثالث أخر تكوِ األضالو اليت تصًن إليها اآلية الكرمية أربعايف:
الضل األوَ( :أ َْى َدى َسبِيلً).
الضل الراين :ادلهتدل إىل سواء السبيل.
الضل الرالث :الضاَ سبياليف.
الضل الراب  :األضل سبياليف.
ويكييوِ ادل يراد ابآلييية الص يريفة بلصيياه مييا سييبقها :اِ ك ي َاليف يعمييل علييى حسييب هيياكلتو :أل نيتييو وحالتييو وملكتييو و ييفاتو الراسييخة
وم اتو و ًن ذليأل شليا سيبق والصيواكل سلتلفية – كميا ىيو بيديهي – ابألنيواو وابليدرتات أيضيايف ،وهللا تعياىل ىيو ادلطلي عليى اخلفييات
وعلييى هيواكل كا يية النيياس مبختلييع درتااييا وعلييى تصييابأل أنواعهييا وتييداخلها وت ااهييا ول ي لأل انييو األعلييم ابألن يواو األربعيية :األكريير
اىتييداء وادلهتييدل والضيياَ واألكريير ضيياللة؛ إذ ال ميكيين اِ طيييل بكييل ذلييأل علييى حقيقتييو إال ادلطلي علييى الصييواكل النفسييية والروحييية
والفكرية واجلسدية على حقيقتها وعلى حسب درتااا وأعماقها وأ وارىا ومتوتااا أيضايف.
( )1سورة اإلسراء :آية .84
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وعلييى ذلييأل :قييد يوتييد مرتعيياِ أو قائييداِ أو رئيسيياِ أو ييديقاِ أو ه يريكاِ يبييدو لنييا اِ ى ي ا أ ضييل ميين ذاٍ حيييث نظ يران إىل
لساِ أعمالو ومفاد أقوالو ،لكن هللا تعاىل ىو احمليل بصواكلهما هو األعلم ابأل ضل منهميا لعيل مين بيدا ىيو األ ضيل يكيوِ ادلفضيوَ
()1
ال ِِبلنِّيم ِ
ات َولِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما نَ َوى))
أو اقد الفضل أساسايف ألِ هاكلتو ىي اليت عليها ادلدار وهبا االعتبار إذ ((إِمَّنَا ْاألَ ْع َم ُ
مث اِ ميين الواضييي :اِ ادلييتمن ادلتقييي الييورو العامييل ادلعطيياء أىييد سييبياليف ميين ادلييتمن ييًن العامييل ،ولكيين قييد يسي َ عيين العامييل ييًن ادلييتمن،
وادلتمن ًن العامل أيهما أىد سبياليف؟ ذلأل ما جييب عنو علم الكالُ والعقائد وقد نتكلم حولو يف بعض البصوث القادمة إبذِ اهلل تعاىل.
ال توجد صراطات مستقيمة
البص رية الناني ة :وميين ى ي ه ادلعادليية (وىييي انييو يوتييد ىنيياٍ ميين ىييو أىييد سييبياليف وميين ىييو مهتييد وميين ىييو ضيياَ وميين ىييو أضييل)
نكتصع انو ليست كرة (الصراطات ادلستقيمة) صيصة وسي يت يف الدرس القادُ التوقع عند ى ه البصًنة مفصاليف إبذِ هللا تعاىل.

ادلرجعية خلالق الكون يف تشخيص األىدى سبيلً
البص رية النالن ة :انييو ميياداُ اِ هللا تعيياىل ىييو األعلييم مبيين ىييو أىييد سييبياليف ،ادلرتعييية ال بييد اِ تكييوِ إليييو ،منييو تييل ا ييو يعلييم
األىييد سييبياليف ميين ادلهتييدل ميين الضيياَ ميين األضييل ،وسييي يت الحق يايف االسييتدالَ علييى ذلييأل ع ي االسييتناد إىل مفييردة (ربكييم) يف اآلييية
الصريفة كما سيظهر ،على انو من ادلسلمات اِ موسى النيب على نبينا وآلو وعليو السالُ ر م و ور علميو وحيدة ذكائيو وقيوة راسيتو إال
ْ أ َْىلَ ْك تَ ُل ْم ِم ْن
تار ُموسى قَ ْوَم وُ َس ْبع َ َر ُج لً لِميقاتِن ا فَ لَ مم ا أَ َخ َُتْ ُل ُم ال مر ْج َف ةُ ق َ
ب لَ ْو ِش َْ َ
ال َر ِّ
انو كاِ كما قاَ القرآِ الكرميَ ( :وا ْخ َ
ِب تُ ِ
ْ َولِيُّن ا فَ ا ْ ِف ْر لَن ا َو ْار َ ْن ا
قَ ْب ُل َوإِ ما َي أَتُ ْللِ ُكن ا ِِب ا فَ َع َل ُّ
الس َفلاءُ ِمنم ا إِ ْن ِى َِ إِالم فِ ْت نَ تُ َ
ض ُّل ِش ا َم ْن تَش اءُ َوتَ ْل دي َم ْن تَش اءُ أَنْ َ
ِ
ين)(.)2
َوأَنْ َ
ْ َخ ْي ُر الْغافر َ
ولي لأل كيياِ الييالزُ اِ يرتي حييش عقييالء البصيير وعلميياؤىم إليييو تييل ا ييو يف ديييد ميين ىييو (أ َْى َدى َس بِيلً) ميين األ ييناً الرالثيية
األخيير  ،ولي لأل كيياِ أميير النبييوة واإلماميية ابلتعيييٌن ميين قتباييل هللا تعيياىل ال ابنتخيياب البصيير واختيييارىم قيياَ تعيياىلَ ( :وَربُّ َ
ِب َْْلُ ُق م ا يَش اءُ
اخلِي رةُ سبحا َن مِ
اَّلل َوتَعاىل َع مما يُ ْش ِرُكون)(.)3
تار ما كا َن َذلُ ُم ْ َ َ ُ ْ
َوَْْ ُ

نوافُ الكتشاف األىدى سبيلً
البصرية الرابعة :اِ هللا تعاىل تدخل اترة يف ديد األىد سبياليف ،مباهيريفة ،وأخير يتي نوا ي ومنا ي تو يل إىل معر ية ذليأل :اميا
تدخلييو مباهييريفة عيين طريييق إرسيياَ الرسييل وتكليييمهم أو إني اَ الييوحي عليييهم وتسييليصهم ابدلعجي ات والبينييات ،إضييا ة إىل ّليييو ذلييم يياء
()4
ِ
ِ ِ ِ
من التجليات ( َوإِ ْذ َ ِ
َْبَ ِل
قال أ ََوََلْ تُ ْؤِم ْن َ
ف ُُتْ ِِ ال َْم ْوتى َ
ب أَِرين َك ْي َ
اىيم َر ِّ
قال بَلى َولك ْن ليَط َْمَ من قَ لْيب) (فَ لَ مم ا َجتَلم ى َربُّوُ لل َ
قال إبْر ُ
ص ِعقاً)(.)5
َج َعلَوُ َدكا َو َخ مر ُموسى َ
واما تصو للنوا ادلعر ية وادلنا العلمية ع طرٌ كرًنة أمهها (اآلايت) و(الرواايت) مث (األ عاَ).
اآلات والرواات روابط ب اخللق واخلالق
( )1الصيخ الطوسي ،الته يب ،دار الكتب اإلسالمية – طهراِ ،ج 4ص.186
( )2سورة األعراً :آية .155
( )3سورة القصص :آية .68
( )4سورة البقرة :آية .262
( )5سورة األعراً :آية .143
2

دروس يف التفسري والتدبر (ٔ.............................................................................. )ٕ9األربعاء ٔٔ ربيع ٕ ٔ11ٓ /ه

يياآلايت والييرواايت ىييي الييروابل بييٌن البصيرية وبييٌن اإللييو العلييي القييدير وىييي ادلنا ي إىل ادلعيارً واحلقييائق والييدقائق واللطييائع والرقييائق
ِب ال ُِّ ْك َر لِتُ بَ ِّ َ لِلنم ِ
اس م ا نُ ِّز َل إِلَ ْي ِل ْم)( )1النا ي ة
والطرائع والبطوِ ..ولعلو أييت الكالُ عنهيا الحقيايف .ويكفيي قوليو تعياىل ( َوأَنْ َزلْن ا إِل َْي َ

ادلعر ييية ىييي الكتيياب مي بييياِ الرسييوَ ييلى هللا عليييو والييو وسييلم وهييرحو لييو ولييو كيياِ الكتيياب مسييتينيايف عيين الصييرح والبييياِ لكيياِ قولييو –
ِ
ِ م
اس م ا نُ ِّز َل إِلَ ْي ِلم) لييوايف ،وقولييو تعيياىل (ولَ ْو ردُّوهُ إِ َىل ال مر ُس ِ
ول َوإِىل أ ِ
والعييياذ ابهلل (لِتُ بَ ِّ َ لِلنم ِ
ُين يَ ْس تَ ْنبِطُونَوُ
َ َ
ْ
ُوِل ْاأل َْم ِر م ْن ُل ْم ل ََعل َم وُ ال َ
ِم ْن ُل ْم)( )2واآليية وإِ ن لييت يف أميير مين احليوادث الواقعيية لكين العي ة بعمييوُ اللفييط ،عليى اِ ادلنييان قطعييي ،بيل يكفييي اِ النا ي ة الوحيييدة
م
ُين يَ ْستَ ْنبِطُونَوُ ِم ْن ُل ْم).
للصوادث الواقعة ىو (ال َ
وقاَ الرسوَ األعظم ((أ َََن َم ِدينَةُ ال ِْعل ِْم َو َعلِ ٌِّ َِببُ َلا))( )3من أراد العلم من ًن ابب علي عليو السالُ ضل وزَ.
وقاَ علي عليو السالَُ (( :ا ُك َم ْي ُل َال ََتْ ُخ ُْ إِمال َعنما تَ ُك ْن ِمنما))( ..)4إىل ًن ذلأل.

األفعال أيضاً منافُ لكشف الشواكل
واأل عيياَ ىييي األخيير – وإِ كيياِ مبسييتو أخفييض – ميين النوا ي اليييت تكصييع ،علييى ييو ال ىيياِ اإلين ،عيين الصيياكلة النفسييية،
مييراليف :ميين يرييور علييى زوتتييو ويعنفهييا وقييد يسييبها اييرد اطييا تطييبخ ىي ا اليييوُ الطعيياُ مي اطييا قييد تكييوِ مريضيية أو متعبيية أو مبييتالة ميير
آخيير أىييم ،أو يعاقبهييا ألِ الطعيياُ كيياِ ييًن انض ي أو قليييل ادللوحيية (ما ييخايف) أو هييبو ذلييأل ،يياِ ثورتييو تكصييع عيين هيياكلة نفسييية
طا وتييية – بدرتيية أو أخيير – إذ كمييت يهييا الق يوة اليضييبية بييدَ احلكميية والرايية ،خا يية وان يو ليييم ميين واتييب ادل يرأة هييرعايف طييبخ
الطعيياُ أو كيينم الييدار أو حييش حضييانة الطفييل بييل ذلييا هييرعايف اِ متتني أو اِ تطالييب تييرة ادلرييل علييى كييل ذلييأل ،بييل اطييا يف الواقي ىييي
ادلتفضييلة علييى ال ي وج بتكفلهييا إدارة ادلن ي َ يف سلتلييع أبعيياده ،وم ي ذلييأل وبييدَ اِ يكييوِ أسييًن إحسيياطاّ ،ييده متعالي يايف عليهييا بييل واثئ يرايف
ومتنمرايف ..وى ا مراَ بسيل لكنو يكصع عن ااىرة عامة يف البصر..
وإذا أردان اِ ننتقييل إىل مريياَ آخيير أبعييد ييورايف وأعمييق دالليية يياِ يف عبودييية معاوييية لبطنييو الدالليية كييل الدالليية ،وتكصييع احلادثتيياِ
اآلتيتاِ اللتاِ تفصل بينهما أكرر من ثالثٌن سنة عن هاكلتو النفسية يف عبوديتو ادلطلقة لبطنو كيع بسائر أىوائو وههواتو؟:
احلادثيية األوىل :اِ الرسييوَ ييلى هللا عليييو والييو وسييلم أرسييل إليييو يسييتدعيو يف أميير ولكنييو يسييتجب متي رعايف ابنييو مصيييوَ ابلطعيياُ
ولعلو بعث الرسوَ إليو مرة اثنية تعلل ابلطعاُ وسوً االسيتجابة ولعيل ذليأل تكيرر ميرة اثلرية أيضيايف ،حينئي دعيا علييو الرسيوَ يلى هللا
عليو والو وسلم بقولو (ال أهب هللا بطنو)( )5واليريب يف معاوية سفاىتو ادلطلقة عكم ميا ييدعى مين ذكائيو و طنتيو ،انيو ال اليو اميا اِ
( )1سورة النصل :آية .44
( )2سورة النساء :آية .83
( )3الصيخ الطوسي ،األمايل ،دار الرقا ة للنصر – قم1414 ،ىي ،ص.558
( )4احلسن بن هعبة احلراين ،ع العقوَ ،متسسة النصر اإلسالمي – قم1424 ،ىي ،ص.171
(( )5ورو مسلم يف صيصو يف االد الرالث عن ابن عباس قاَ :كنت ألعب م الصيبياِ جياء رسيوَ هللا يلى هللا علييو واليو وسيلم توارييت خليع ابب،
قاَ :جاء صط ين حط ة وقاَ اذىب وادو يل معاوية ،قاَ جئت قلت :ىو أيكل قاَ :ال أهب هللا بطنو)) (الطرائع ،ص.)524
ِ
ال صلى هللا علي و وال و وس لم َال أَ ْش بَ َع م
ب بَ ْ َ يَ َديْ ِو فَ َدافَ َع ِِب َْم ِرِه َوا ْعتَ مل بِطَ َع ِام ِو فَ َق َ
اَّللُ بَطْنَ وُ
ومنها أِ رسوَ هللا لى هللا عليو والو وسلم (( َد َعا ُم َعا ِويَةَ ليَكْتُ َ
ول و مِ
ِ
م ِ
ِ
اء)) (حبار األنوار ،ج 33ص.)229
فَبَق َِ َال يَ ْشبَ ُع َويَ ُق ُ َ
اَّلل َما أَتْ ُر ُك الط َع َام شبَعاً َولَك ْن إِ ْعيَ ً
أقوَ :والظاىر اِ مسلم حرً الرواية وأسقل منها اِ الرسوَ لى هللا عليو والو وسلم دعاه وانو تعلل بطعامو.
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اِ يعتقد ابِ الرسوَ لى هللا عليو والو وسلم نيب مرسل من قبل هللا أو يعتقد ابنو رلرد ملأل ينِ كياِ يعتقيد ابنيو رسيوَ وال يسيتجيب
ألمره ابايء متي رعايف ابالنصيياَ ابألكيل هيو مين أ سيق الفسياٌ وأسيفو السيفهاء وإِ كياِ ال يعتقيد بنبوتيو ويير انيو رليرد حياكم منتصير
وملييأل يياِ ميين السييفاىة ادلطلقيية إمهيياَ أوامييره هبي ه الطريقيية ..وعلييى أل يياِ ىي ه احلادثيية تكصييع عيين عمييق عبوديتييو لبطنييو حييش انييو
يهتم إب ضاب مرل الرسوَ األعظم ارد االنصياَ بصهوة بطنو.
احلادثيية الرانييية - :وقييد نقلناىيا سييابقايف – اِ معاوييية استضيياً رلموعيية يرأوا يف مائدتييو طعاميايف ريييدايف يف لطا تييو ودلييا سي لوا معاوييية عنييو
تبجي ابنو طعاُ اندر ال يوتيد ليو نظيًن عليى موائيد ادلليوٍ وقياَ :انيو قيد اعيد مين أسلياخ عصيرة آالً عصيفور وتصيوروا ادلبيالل الييت كياِ
يصير ها معاوييية ميين بيييت ميياَ ادلسييلمٌن واليتييامى والفقيراء واألرامييل والبتسيياء ،علييى مائدتييو اليييت كانييت ىي ه العصيييدة إحييد مييا تتي ين بييو
ادلائدة كم طباخايف كاِ قد ضم مطبخو؟ وكم يادايف كاِ يصيد لو؟ وكم وكم وكم
اإلشكال على مرجعية اآلات والرواات بتعارضلا وخط اإلفلام فيلا

وع ييودايف إىل مرتعي يية اآلايت وال ييرواايت نق ييوَ :ان ييو ق ييد يع ي م عل ييى مرتعي يية اآلايت وال ييرواايت بوت ييود التع ييارم يف بع ييض ال ييرواايت،
والتصابو يف اآلايت ،واخلط يف إ هاُ ااتهدين إضا ة لتعارضها؟.
اجلواب :احلَج النوعية ال تسقط عن احلَية بُلِب
واجل يواب عيين ذلييأل واضييي؛ يياِ احلج ي ال تسييقل ،يف بنيياء العقييالء ،عيين احلجييية لوتييود احتميياَ اخلط ي يف هييم ااتهييدين ذلييا أو
لتعارم بعض تلأل احلج م بعض أحياانيف أو لوتود متصاهبات يها؛ أال تر اِ خ الرقة حجة لد كا ية عقيالء العيا مي اِ الرقية
قد يك ب ،إذ ليم ىو مبعصوُ ،وقد اط  ،ولكنو ال يسقل عن احلجية ب لأل إال ليو قياُ دلييل عليى العكيم يف ميورد خياص ،وكي لأل
حجية البينة والظواىر إىل ًن ذلأل.
واحلا ييل :اِ احلجييية تتعييايم م ي احتميياَ اخلييالً وم ي قييق التعييارم أحييياانيف بييٌن بعضييها ،اييية األميير اِ ادلتعارضييٌن (لييو ثبييت
تعارضهما و يكن ىناٍ مج داليل بينهما) يسقطاِ عين احلجيية وىي ا إ يا يكيوِ ليو يكين ألحيدمها ميرتي مث عليى يرم قيده ليو
نقل ابلتخيًن بينهما كما نراه انو ىو األ ل األويل لد التعارم وليم التساقل ،وييراه القيوُ األ يل الريانول يف خصيوص األخبيار نظيرايف
لرواايت ال تيي مث التخيًن بٌن ادلتعارضة ،ادلتواترة( )1حسب ما قالو الصيخ االنصارل.
مقارنة ب الرجوع لألطباء والرجوع للفقيو
وبعبارة أخر  :اِ بناء العقالء عليى اِ الظيواىر حجية وعليى اِ اتتهياد ااتهيدين ادلتخصصيٌن حجية ،ولي ا ّيدىم يوتبيوِ الرتيوو
إىل األطبيياء مييراليف وال جيييوزوِ العييدوَ عيين األطبيياء بت ييير اطييم كريًنايف مييا اطي وِ أو يتناقضييوِ ،بييل يلي ُ العقييل والعقييالء ابلرتييوو إليييهم إال
يما لو علمنا خط ىم ،والسر ىو رلموو أمرين:
األوَ :اِ رأل ادلتخصصيٌن (ومينهم األطبيياء ومينهم الفقهياء) كاهييع نيوعي عيين الواقي وانيو ييلييب معيو الظين ابإل ييابة وىيو يتعييايم
م احتماَ اخلالً األخ بو ترتيي للراتي وتركو ترتيي للمرتوح.
البديل عن الرجوع للمَتلد ُتكيم رأي العوام ري ادلتخصص
الراين :اِ البديل عن الرتوو إىل ادلتخصص ىو كيم آراء العواُ يف الطب والفقو واذلندسة و يًن ذليأل وىيل يعقيل قبيوَ ذليأل؟ أل
ىييل يقبييل عاقييل ابِ ني ٍ الرتييوو لمطبيياء ألطييم اطي وِ ويتناقضييوِ ونرتي بعييد ذلييأل يف كا يية ادلسييائل الطبييية للبقيياَ والعطييار واحلييالٌ
( )1فة لرواايت التخيًن.
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وسائر من ال اختصاص ذلم ابلطب؟ أو نل مهم ابالحتيان وىو ادلوق يف أهد العسر واحليرج ،عليى اِ وتهيو وكيفيتيو رلهولية يف كريًن مين
األحياِ.
والعجي ييب اِ كي ييل مرقي ييع تطي ييرح عليي ييو هي ييبهة تني يياقض ادلتخصصي ييٌن أو خط ي ي ىم يي يير ض اإلع ي يرام عي يينهم (عي يين األطبي يياء واحملي ييامٌن
وادلهندسييٌن ..ا ) واللجييوء إىل الع يواُ وادلصييعوذين ،ولكنييو عنييدما يصييل األميير إىل التفسييًن أو علييم الكلييم أو علييم األ ييوَ أو علييم الفقييو
تر بعضيهم يطاليب إبليياء مرتعيية ااتهيدين ألطيم اطي وِ أحيياانيف ويتناقضيوِ ويسيتند إىل اِ احليق كيل احليق لكيل أحيد يف اِ طيتكم
إىل عقلو يف الفقو والكالُ و ًن ذلأل م اِ ادلس لة علمية وليست من دائيرة ادلسيتقالت العقليية ،كسيائر العليوُ اإلنسيانية ،حييث ادلرتي
يها عقاليف ىو ادلتخصص وليم العقل نفسو انو ال يناَ ادلسائل العلمية ب اتو بل ع أدوات احلصوَ على العلم.
نعييم لييو تييرٍ ذلييأل ادلرقييع أعمالييو وانصيييل ابلدراسيية احلوزوييية وأ ييبي رلتهييدايف يف الفقييو أو ييًنه لييو حينئي االتتهيياد يف الفقييو كسييائر
ااتهييدين ،ولكيين اليريييب اطييم يطييالبوِ بفييتي ابب االتتهيياد ذلييم وىييم ييًن رلتهييدين ويطييالبوِ ابالع ي اً حبقهييم يف االتتهيياد يف كا يية
مسائل الدين م اطم ًن متخصصٌن
وكلمتنا واضصة إذ نقوَ :ابب االتتهاد مفتوح كباب الطب وعليو :تفرى لدراسية الطيب أو الفقيو وأدرس وطيال وحقيق حيش تصيل
إىل مرحلة االتتهاد مث بعد ذلأل لأل اِ ّتهد يف الفقيو كميا ليأل اِ ّتهيد يف الطيب و يًنه ..إ يا اإلهيكاَ كيل اإلهيكاَ اِ ال تيدرس
مث تطالب مبنصأل احلق يف االتتهاد .
إذا َتثر الفلم عن الشاكلة فليس حَة
مث انيو ميكننييا اِ نعيرم ادلسي لة يف إطيار أوسي نقيوَ :اِ ادليراد مين (يعمييل) يف قولييو تعياىل( :قُ ْل ُك لٌّ يَ ْع َم ُل َعلَ ى َش اكِلَتِ ِو) إذا كيياِ
ىييو األعييم ميين يفهييم – كمييا قوينيياه سييابقايف – يكييوِ ادليراد أيضيايف اِ كييال يفهييم علييى هيياكلتو ،كيييع تكييوِ أ هيياُ ااتهييدين حجيية؟ وأال
ينت ذلأل ما ي ىب إليو اذلرمنيوطيقيٌن؟

وقييد أتبنييا عيين ذلييأل بوتييوه عديييدة يف كتيياب (نقييد اذلرمنيوطيقيييا) وكيياِ ميين الوتييوه اِ أ هيياُ ااتهييدين كواهييع نوعييية ،واِ
أتثًن الصاكلة ليم بنصو العلة التامية بيل ىيو بنصيو ادلقتضيي ..وانيو مي ذليأل قيد قيرر هللا تعياىل مرتعييات وميوازين ومقياييم هبيا
ميكننا اِ نكتصع مد سالمة التفكًن وأتثره عن الصاكلة أو احمليل و ًنمها وعدمو..
ولنختم ابقتطاً مقط من الكتاب مث سنضيع إليو يف األسبوو القادُ إبذِ هللا تعاىل ما ن كره يف الكتاب:
( -5ال معيار موضوعياً لتمييز احلق من الباطل

ادلعىن اخلامس من معاين النسبية :أِ يراد أنو حيث ال يوتد معيار موضيوعي ،لتمييي احليق مين الباطيل ،ننيو ال زلييص لنيا عين القيوَ ِ
()1
كل (األ هاُ) و(ادلعارً) على تعاكسها وتناقضها ىي (حق) وىي ( واب).

ادلعيار ادلوضوعِ للتمييز ب احلق والباطل

وميكن أِ تناقم ى ه ادلدرسة من مدارس النظرية النسبية ،ابآليت:

أ إنييو خلييل بييٌن (عييا الربييوت) و(عييا اإلثبييات) ،هييو كقولييأل :حيييث ال (معيييار موضييوعيايف) لتميي ي العييادَ ميين الظييا  ،أو الطويييل ميين
( )1والصيييية األكريير تواضييعايف ذل ي ه النظرييية ىييي( :حيييث ال يوتييد معيييار ...ل ي ا نننييا ال نعييرً احلييق والباطييل ميين ادلعييارً والعلييوُ وادلعتقييدات) وسييتتكفل
األتوبة :ب ،ج ،د ،و ،بتفنيد ذلأل ،كما توتد أتوبة أخر يف مطاول الكتاب.
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القصيًن ،أو احللييو مين احلييامض ،أو اللييل ميين النهييار ،أو العليم ميين اجلهيل؛ الكييل إذِ (عييدوَ) و(علمياء) وكييل هييء إذِ (طويييل) و(حلييو)
أو (طار)
وبعبييارة أخيير ( :احلييق حييق ثبييواتيف) و(احلقيقيية ىييي ىييي ،وعلييى مييا ىييي عليييو ،يف الواق ي ونفييم األميير) وى ي ا شلييا ال يتبييدَ أو يتيييًن يف عييا
(الوتود العيين) ولو رم أننا قدان (التميي ) و(معايًنه) يف عا (الوتود ال ىين).
()1
يين عليى وتيود حقيائق مين تهية ووتيود
ب
يد
ق
يو
ل
ك
يوِ
ك
ال
ينِ
يل؛
ط
البا
و
يق
حل
ا
يٌن
ب
ي
ي
للتمي
يوعي
ض
مو
يار
ي
مع
يد
ت
يو
ال
أِ
ب إنيو ال يعقيل
ا

معييايًن موضييوعية إىل توارىييا ميين تهيية أخيير  ،كيييع يفتقييد خصييوص (احلييق والباطييل) أو الصييدٌ والك ي ب (ادلعيييار ادلوضييوعي)؟ وى ي ا مييا
يصهد بيو مينه (ال ىياِ الفرضيي) و(ال ىياِ االسيتنباطي) و(االسيتقراء ادلعليل) حييث يصيهد التتبي  ،بوتيود (ادليوازين لكيل هييء) وكلميا ازددان
تتبعايف ودقة وعمقايف ،ازددان أدلة وهواىد وازددان اقتناعايف ،ومن ذلأل:
ادلرتعيات وادلقاييم التكوينية والعملية والفكرية
(ادليي اِ) لمتيراُ واألثقيياَ ،ننييو ىييو ادلقييياس ادلوضييوعي ،علييى اخييتالً أ يينا و :بييٌن مييا يييوزِ بييو (الي ىب) يصييدد لييأل حييش وزِ ادلراقيييل
واليرامييات ،أو مييا تييوزِ بييو (الفواكييو واألطعميية) ،يعطيييأل الييوزِ ابألرطيياَ والكيل يوات ،أو مييا تييوزِ بييو (األحجييار الكبييًنة) ،تصييدد لييأل الييوزِ
ابألطناِ وىك ا ...وعلى اختالً أهكالو من ذل الكفتٌن والقباِ إىل سائر أنواعو.
(ادلي اِ) للمواقيت واالرتفاعات واجليرا يا ،وذلأل كاالسطرالب ،وال وج ،والصمم واألرم ،حبركتها واالذلا و ًن ذلأل ،والنجوُ.
(ادلي اِ) للدوائر والقسي ،وذلأل كي(الفرتار) و ًنه.
(ادلي اِ) لمعمدة ،كي(الصاقوَ).
(ادلي اِ) للخطون ،كي(ادلسطرة).
(ادلي اِ) للصعر ،كي(العروم).
(ادلي اِ) للفكر ،كي(ادلنطق).
وىك ا شلا ال يعد وطصى ،من ادلوازين:
ي(ادلي اِ) لقياس ذب ابت الصوت وقوة ال ل لة ىو مقياس (را ).
وألمواج النور ىو (الفوتوِ).
وك ا ادلوازين وادلقاييم ادلوتودة أو اليت توض لتصديد حجم الكتلة ،أو درتة الضيل واحلرارة ،أو سلتلع أنواو ادلادة والطاقة.
()3
()2
ض ع الْم وا ِز ِ ِ ِ ِ
يام ِة) وميين أاهرىييا(( :السييالُ عليييأل اي ميي اِ األعميياَ))  ،سلاطبيايف
ين الْق ْس َط ليَ ْوم الْق َ
ومنهييا( :ميوازين يييوُ القياميية) و( َونَ َ ُ َ َ
أمًن ادلتمنٌن عليو سالُ اهلل ومالئكتو وادلرسلٌن ،ننو مي اِ األعماَ وميي اِ الكفير والنفياٌ واإلميياِ كميا يرح بي لأل رسيوَ اهلل يلى اهلل علييو

وآلو)( .)4وللبصث لة إبذِ اهلل تعاىل وآخر دعواَن ان احلمد َّلل رب العادل وصلى اَّلل على دمحم والو الطيب الطاىرين

( )1ال ابلنظر حلكمة البارل تل وعال ،قل ،حش يع م ِ ى ا ينف ادلتمنٌن بوتوده وحكمتو ،قل ،بل ابلنظر لالسيتقراء ادلعليل وال ىياِ االسيتنباطي
و ًنمها كما يف ادلنت ،أيضايف.
( )2سورة األنبياء.47 :
( )3حبار األنوار :ج 97ابب زايراتو لوات هللا عليو ادلطلقة اليت ال ختتص بوقت من األوقات ،ص 287ح.1
( )4نقد اذلرمينوطيقا ونسبية احلقيقة وادلعر ة ،للمتلع ،دار العلوُ لطباعة و متسسة التقى الرقا ية – بًنوت ،ص.142-142
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