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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،ابرئ اخلبلئق أمجعٌن ،ابعث األنبياء وادلرسلٌن ،مث الصبلة والسبلم 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 يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
(قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو)
(ٓٔ)
سياسة الرعب والصدمة
ومناط األقربية لإلصابة يف احلجج
()1
قال 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)
ويف ىذه اآلية الشريفة مباحث:
من بصائر النور يف آية الشاكلة
ادلبحث األول :بعض البصائر القرآنية واالستلهامات بل االستنباطات منها:
الثمرات األصولية لقولو تعاىل (أ َْى َدى َسبِيلً)

فان ادلتدبر يف اآلية الشريفة قد جيدىا مفتاحاا للكثاًن مان ادلباحاث األياولية أو العقدياة أو األخبلقياة و ًنىاا ..وىناا نتوقا عناد
واحاادة ماان الثمارات األياولية لقولااو :عاااىل( :أ َْى َدى َس بِيلً) فااان قولااو :عاااىل( :فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُى َو أ َْى َدى َس بِيلً) يكااون الصااىر
للعديد من الكربايت األيولية بضميمة كونو إشارة إىل نكتة ار:كازية عقبلئية بل عقلية ،و:وضيحو:
ان (أ َْى َدى) أفعاال :فضاايل وماان الثابااي انااو يفيااد ،كرياال عااام ،مشاااركة ادلفضاال عليااو للمفضاال يف مااادة االشااتقا  ،وامااا انساابلخ
أفضال التفضايل عان ادلفاضاالة وملحاض ادلفضال يف االساتحواذ علااى ماادة االشاتقا مااد فقادان ادلفضال علياو ذلااا ،كقولاو :عااىل( :ا ْحلَ ِِّّ
َح ُِّّ أَ ْن يُتَّبَ َع)( )2فان ًن احلق ال وجاو الساتحقاقو ألن يتباد ليكاون احلاق أحاق ان يتباد بال ادلاراد اناو حقياق ابن يتباد و اًنه ال ،فهاو
أَ
خبلف األيل ال يصار إليو إال بقرينة.
وعليو :فا(أ َْى َدى سبِيلً) ظاىرة يف ان بعض الناس أىد وبعض الناس ٍ
مهتد إىل سواء السبيل ،كما ان بعضهم ًن مهتاد أيابل،
َ
فماثبل األعلاام يف الطااب أو الفيا ايء أو الفقااو ىااو األىااد ساابيبل ماان ااًن األعلاام فااان ااًن األعلاام أكثاار احتماااال لل طاار وأكثاار عرضااة
لبلشتباه يف :ش يص ادلرض أو العبلج أو الظاىرة أو احلكم الشرعي ،من األعلم.
ويتفاار علااى ىااذين األياالٌن القاارآنيٌن (ان الكاال يعماال علااى شاااكلتو ،وان بعضااهم أىااد ساابيبل ماان بعااض) العديااد ماان الثمارات
األيولية اليت قد :عد كرب ذلذه الصىر .
األخباريون :األحاديث كلها صحيحة وال درجات فيها!
فمنها :انو ديكن اجلواب عن إشكال األخباريٌن على األياوليٌن يف مسارلة :قسايم احلاديث إىل األناوا األربعاة ..فقاد اعتارب بعاض
اإلخباااريٌن األحاديااث كلهااا حجااة وبدرجااة واحاادة ماان احلجيااة أي اعتربىااا يااحيحة باال ان بعضااهم ابلااط وأفاارط وجاااوز احلااد إذ ا اام

( )1سورة اإلسراء :آية .84
( )2سورة يونس :آية .35
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العبلمة احللي هبدم الدين ،وقال :ىدم اإلسبلم مرٌ:ن :مرة يوم السقيفة ومرة يوم ولد العبلمة احللي!! وذلك ألن العبلمة احللي ين
األحاديااث إىل الصااحيمل وادلواااق واحلسا فان والضااعي  ،فقااالوا ىااذا منكاار قطعااي ألن أحاديااث األئمااة علاايهم الساابلم كلهااا نااور وكلهااا
يحيحة وال معىن ألن :وي ابحلسان والوققاة الناازلتٌن درجاة عان الصاحة فكيا ابلضاع  ،وان القادماء لاذلك اعتاربوا األحادياث
الوايلة عنهم عليهم السبلم كلها يحيحة.

ابدلرجحات
اجلواب :للرواايت درجات ،كالواجبات ،والرتجيح ّ
ولكن ىذا الوىم واإلشكال ابطل ..وىو إشكال عوامي يف أيالو؛ فاناو كمان يقاول :ان الواجباات كلهاا واجباة مان قبال هللا :عااىل
وبدرجة واحدة وال معىن لوي بعضها ابلكبًنة وبعضها ابلصىًنة وبعضها ابألىم وبعضها ابدلهم وكذلك احملرماات فكلهاا معصاية هلل
:عاىل فكي :ص بعضها ابهنا أىم أو أكرب من األخر ؟
واجلاواب واضاامل لبداىااة ان الصاابلة واجااب أىاام ماان الصااوم ر اام انااو واجااب أيضااا؛ فااان الصاابلة عمااود الاادين ولاايس الصااوم بتلااك
ادلثابة ،وكذا احملرمات فانو ال شك ان ال ان أشد حرمة وعقوبة من رلرد النظر لؤلجنبية وال شك ان الراب أعظم وأفدح وأكثر فسادا من
رلرد أتخًن أداء الدين وان القتل أعظم من السرقة وان شرب اخلمر أفادح مان شارب ادلتانجس بوقاو قطارة دم فياو ماثبل وان ادلعاياي،
بشكل عام ،كبائر ويىائر بصريمل القرآن الكرمي إذ يقول جل وعبل( :إِ ْن ََتْتَنِبُوا َكبائَِر ما تُ ْن َه ْو َن َع ْنوُ نُ َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َسيِّئاتِ ُك ْم)(.)1
فكمااا ان كوهنااا مجيعااا أحكاماا ماان قباال هللا :عاااىل ال دينااد كوهنااا علااى درجااات ،فكااذلك كااون الاارواايت مجيعااا إخبااارا عاان الرسااول
واألئمة ال ديند كوهنا درجاات ،والوجاو يف ذلاك وضاوح ان التصاني لايس لكبلمهام نفساو (علاى اناو أيضاا ياحيمل بوج ٍاو إذ اهنام كماا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس َعلَى قَ ْد ِر عُ ُقوذلِِ ْم))( )2فكبلمهم علاى مساتوايت إذ يراعاون مساتو الساامد وماد
قالوا(( :إ ََّّن َم َعاش َر ْاألَنْبيَاء أُم ْرََّن أَ ْن نُ َكلّ َم الن َ
حتملو ومد قوة عقلو أو ضعفو) بل التصني لرواية الرواة عنهم ،ومن الباديهي ان الارواة علاى درجاات يف الوققاة والفقاو أو األفقهياة
والضبط أو االضبطية و ًنىا ،ومن البديهي ان بعض الرواة أقو حفظا من بعض وان بعضهم أفقو من بعض فإذا رو األكثر حفظا
كان الواو بو أكثر من األضع وكذا إذا رو األفقو ابدلضمون – وقد أجاز األئمة عليهم السبلم النقل ابدلضمون بصريمل الرواايت
– ورو العامي ابدلضمون فان الثقة بدقة نقل األفقو والتفا:و لدقائق كبلم اإلمام ونقلها ال :قارن بىًنه ،واحلايل ان بعضاهم (أ َْى َدى
َسبِيلً) من بعض!
بل نقول :انو ال شك ان احلديث على درجات أكثر من الصحيمل وادلواق واحلسن والضعي ؛ ألن الرواة على درجاات يف الوققاة
واحلفظ والتذكر ويف الضبط أو االضبطية ويف الفقو أو االفقهية.
و:ظهر مثرة ذلك لد التعارض باٌن خاربين رو أحاداا مان ىاو أكثار فقهاا أو عدالاة أو ورعاا أو يادقا مان اآلخار فاان الرتجايمل
لؤلفق ااو أو األع اادل اص وق ااد ي اارحي ب ااذلك ال اارواايت كم ااا ورد يف مقبول ااة اب اان حنظل ااة ((ا ْحلُ ْك ُم َم ا َح َك َم بِ ِو أَ ْع َد ُذلَُما َوأَفْ َق ُه ُه َم ا
َص َدقُ ُهما ِيف ا ْحل ِد ِ
ت إِ َىل َما ََْي ُك ُم بِ ِو ْاْل َخ ُر))(.)3
يث َوأ َْوَرعُ ُه َما َوَال يَلْتَ ِف ْ
َ
َوأ ْ َ
ترجيح األعلم على غًنه
ومنها :ما سبق من :رجيمل األعلم على ًنه لد التعارض ،وإن قلنا ابلرتجيمل واألفضالية فقاط دون التعاٌن؛ دلاا فصالناه يف (:قلياد
األعلم وحجية فتو ادلفضول) فراجد.
( )1سورة النساء :آية .31
( )2اقة اإلسبلم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسبلمية – طهران ،ج 1ص.23
( )3اقة اإلسبلم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسبلمية – طهران ،ج 1ص.67
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مدارية أقربية اإلصابة يف احلجج
ومنها :ان اآلية الشريفة قد :صلمل مؤيدا بل دليبل على البحث األيويل ادلعروف وىو ان ادلبلك يف حجية احلجج ىل ىو (أقربياة
اإليابة للواقد)؟ أو ىو (أقوائية الظن احلايل من الدليل من قسيمو أو من مناقضو أو ضده نوعا)؟ والنسبة بٌن األمرين( )1عموم من
وجااو ،أو ىااو (ادلصاالحة الساالوكية)؟ أو (التعبااد)؟ أو (اجملمااو ادلركااب ماان األول واألخااًن او الثااا واألخااًن أو كليهمااا مااد الثالااث أو
االول أو الثا مد الثالث)؟.
فقد يقال :ابن من مرجحات ان األقربية للواقد ىي ادلبلك مثل قولو :عاىل (أ َْى َدى َسبِيلً) إذ اآلية :ثباي إمجااال ان ىنااك مان ىاو
أىد سبيبل والعقل حيكم ابن األىد سبيبل أحق ان يتبد مث الوجدان يشهد ابن ىذا ،كاألعلم أو األواق ،أىد سبيبل.
وبعبارة أخر  :اآلية الشريفة :شًن إىل نكتة ار:كازية عقلية – وجدانية وعقبلئية وىي ان األىد سبيبل أحق ان يتبد.

عقلئية ثبوت الدرجات للرواايت
وقد يورد على ذلك بوجوه ،منها :انو :نقيمل مناط ،وقد جياب ابنو قطعي ،أو جياب ابن االيل يف حجية احلجج مرجعية العقبلء
فيهااا واألياال إمضاااء الشااار ذلااا فاهنااا إمضااائيات ال أتسيساايات وان بناااءىم علااى مبلكيااة األقاارب لئليااابة وقااد يناااق يف ذلااك ااا
فصاالناه يف كتاااب (شااور الفقهاااء والقيااادات اإلساابلمية) و(:قليااد األعلاام وحجيااة فتااو ادلفضااول) فراجااد كمااا قااد جياااب ابن بعااض
احلجج قد نص يف الرواايت على أقربيتو لئليابة ،كادلورد اآليت ،فتدبر.
أقربية رأي الشورى من اخلبًن أو اجملتهد الواحد
ومنهااا :حجيااة آراء ادلش اًنين باال حجيااة رأي الشااور أي أكث اريتهم نظارا القربيااة إيااابتها للواقااد يف ادلوضااوعات ادلبتلااى هبااا أي يف
مطلق ادلوضوعات ويف الشؤون العامة.

لشهادة العقل والعقلء بذلك
ويدل على أقربية الشور لئليابة من رأي الفرد الواحد.
أوال :العقل.
وقنيا :بناء العقبلء فبلحظ مثبل بناءىم علاى االعتمااد علاى اللجناة الطبياة أكثار مان االعتمااد علاى الطبياب الواحاد ،وإمناا نقال
ابلتعيٌن يف مثل ذلك ومثل األعلم دل امحة ذلك دلصلحة التسهيل بل واختبلل النظام البلزم من فارض إ ابل أباواب اًن األعلام و اًن
اللجان الشورية ،و ًن ذلك شلا فصلناه يف ذلك الكتاب فراجد.
والرواايت
وقلثا :العشرات من الرواايت الصرحية يف ذلك أو الظاىرة أو الدالة عليو بداللة االقتضاء أو التنبيو واالدياء واإلشارة أو شبو ذلك:
وماان الاارواايت -1 :عاان آبا عباد اهلل عليااو الساابلم يقااول(( :استش ر العاق ل م ن الرج ا ال ورأي ،فإن و ال وخ ر إالّ ًن ،وإاي

واخللف فإن خمالفة الورأي العاقل مفسدة يف ال دين وال دنيا)) )2(.فرأياو ىاو األىاد سابيبل مان التفارد ابلارأي واالساتبداد باو فكيا
جوعة من العقبلء الورعٌن؟.

( )1أقربية اإليابة وأقوائية الظن احلايل.
( )2أمحد بن دمحم بن خالد الربقي ،احملاسن ،دار الكتب اإلسبلمية – قم1371 ،ىاا ،ج 2ص ،602ووساائل الشايعة :ج 12ص 42ب 22ح ،15594وحباار
األنوار ،ج 72ص ،101وج 88ص.254
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 :2قال رسول اهلل يلد اهلل عليو والو وسلم(( :مشاورة العاقل الناصح رش د ون ن وتوفي ِّ م ن اإ ،ف إاا أش ار علي ك الناص ح
()1
العاقل فإاي واخللف فإن يف الك العطب))
 :3قال أبو عبد اهلل عليو السبلم(( :ما ننع أح دكم إاا ورد علي و م ا ال قب ل ل و ب و أن يستش ًن رج لً ع اقلً ل و دي ن وورأي،
()2
قا أبو عبد اإ (عليو السلم) :أما إنو إاا فعل الك مل خيذلو اإ بل يرفعو اإ ورماه ًن األمور وأقرهبا إىل اإ)).
()3

 :4قال أمًن ادلؤمنٌن عليو السبلم(( :خاطر بنفسو من استغىن برأيو)).
 :5عا اان جعفا اار با اان دمحم ،عا اان أبيا ااو (عليهما ااا السا اابلم) قا ااال(( :قي ل :اي رس و اإ م ا احل ذمي ق ا  :مش اورة اوي ال رأي

واتباعهم)).

()4

 :6عن أيب عبد اهلل عليو السبلم قاال :فيماا أوياى باو رساول اهلل يالد اهلل علياو والاو وسالم علياا علياو السابلم قاال(( :ال مظ اىرة
()5
أوثِّ من ادلشاورة ،وال عقل كالتدبًن)).

 :7عن أيب جعفر عليو السبلم قال(( :يف التوراة أربع ة أس طر :م ن ال يستش ر ين دم ،والفق ر ادل وت األك د ،كم ا ت دين ت دان،
()6
ومن ملك استأثر)).
()7

 :8عن أيب عبد اهلل عليو السبلم قال(( :لن يهلك امرؤ عن مشورة)).
()8
 :9وعن اإلمام أمًن ادلؤمنٌن عليو السبلم(( :من استبد برأيو ىلك ،ومن شاور الرجا شاركها يف عقوذلا)).
()9
 :10وعنو عليو السبلم(( :ومن استقبل وجوه اْلراء عرف مواقع اخلطأ)).
 :11وعنو عليو السبلم(( :فل تكف وا ع ن مقال ة أ ِّ أو مش ورة بع د  ،ف إ لس ت يف نفس بف وو أن أخط وال آم ن اا
()10
من فعل إال أن يكف اإ من نفس ما ىو أملك بو مين)).

( )1احلساان باان شااعبة احلارا  ،حتا العقااول ،مؤسسااة النشاار اإلساابلمي – قاام1404 ،ىاا ،ص ،397واحملاساان ،ج 2ص ،602ووسااائل الشاايعة :ج 12ص42
ب 22ح.15595
( )2أمحد بن دمحم بن خالد الربقي ،احملاسن ،دار الكتب اإلسبلمية – قم1371 ،ىاا ،ج 2ص ،602ووساائل الشايعة :ج 12ص 42ب 22ح ،15596وحباار
األنوار ،ج 72ص.102
( )3الشيخ الصدو  ،من ال حيضره الفقيو ،مؤسسة النشر اإلسابلمي – قام1413 ،ىاا ،ج 4ص ،388واألماايل للصادو  ،ص ،446وعياون أخباار الرضاا علياو
السبلم ،ج 2ص ،53ووسائل الشيعة :ج 12ص 40ب 21ح.15589
( )4أمحد بن دمحم بن خالد الربقي ،احملاسن ،دار الكتب اإلسبلمية – قم1371 ،ىا ،ج 2ص ،600ومكارم األخبل للحسان بان الفضال الطربساي ،ص،319
ووسائل الشيعة :ج 12ص 39ب 21ح.15582
( )5الساايد ش اري الرضااي ،هنااج الببل ااة ،ص ،488اقااة اإلساابلم الكليااين ،الكااايف ،دار الكتااب اإلساابلمية – طه اران ،ج 8ص ،20وحت ا العقااول ص،92
الشيعة :ج 12ص 39ب 21ح.15583
( )6أمحد بن دمحم بن خالد الربقي ،احملاسن ،دار الكتب اإلسبلمية – قم1371 ،ىا ،ج 2ص ،601ووسائل الشيعة :ج 12ص 39ب 21ح.15584
( )7أمحد بن دمحم بن خالد الربقي ،احملاسن ،دار الكتب اإلسبلمية – قم1371 ،ىا ،ج 2ص ،601ووسائل الشيعة :ج 12ص 40ب 21ح.15585
( )8هنج الببل ة :قصار احلكم ،الرقم  161وىي مذكورة أيضا يف رر احلكم :ص 266و ،284ويف ربيد األبرار ابب العقل والفطنة لل سلشري.
( )9هنج الببل ة :قصار احلكم الرقم  ،173وىي مذكورة أيضا يف حت العقول :ص ،90وروضة الكايف :ص ،19ومن ال حيضره الفقيو :ج 4ص ،278ودستور
ودستور معا احلكم ،للقضاعي :ص ،28و رر احلكم لآلمدي.
( )10هنج الببل ة اخلطبة ( 216ومن خطبة لو عليو السبلم خطبها بصفٌن) أواخر اخلطبة ادلذكورة يف روضة الكايف :ص.352
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 :12وعنو عليو السبلم(( :ال غىن كالعقل ،وال فقر كاجلهل ،وال مًناث كاألدب ،وال ظهًن كادلشاورة)).
 :13وعنو عليو السبلم ...(( :وال شرف كالعلم ،وال عذ كاحللم ،وال مظاىرة أوثِّ من ادلشاورة)).

()1

()2

()3

 :14وعنو عليو السبلم(( :واالستشارة عٌن اذلداية ،وقد خاطر من استغىن برأيو)).
وقد فصلنا وجوه االستدالل هبا يف كتاب (شور الفقهاء والقيادات اإلسبلمية)( )4فراجد.
وشلا جاء فيو (الوجو الثا  :أقربية اإلصابة يف رأي ادلشًنين من رأي الواحد

فانو إذا كان يف ا:با رأي ادلشًن النايمل (أقربية للواقد) ،ساواء يف الشاؤون الدينياة أم الدنيوياة ،حياث قاال علياو السابلم( :فإن و ال

ومر إال ًن)( ،)5وقاال( :بل يرفعو اإ ورماه ًن األم ور وأقرهب ا إىل اإ)( ،)6وقاال( :مش اورة العاق ل الناص ح رش د ون ن وتوفي ِّ
من اإ)( ،)7وإذا كان يف سلالفتو األبعدية عن الواقد بل (مفسدة يف الدين والدنيا) ،و( :فإن يف الك العطب) ،فماذا :ر يف ا:با
الفة رلموعة منهم(.)8
ا:با عدة مشًنين انيحٌن ،وكي
وأمااا يف يااورة ل ااال النص ااائمل و:ن اااقض آراء ادلش اًنين فا:ب ااا رأي أكثري ااة النايااحٌن ىااو احمل ااتم ،كمااا فصاالناه يف موضااد آخاار،
وسنفصلو عند التطر للمقبولة وادلرفوعة والتوقيد ادلبارك ،ون يد ىنا :إن السر يف كون ا:با النايمل ادلشًن رشدا ودينا وخًنا وأقرب إىل
اهلل ىو أنو ير ما ال يراه ادلستشًن ،كما ورد عنو عليو السبلم( :من استقبل وجوه اْلراء عرف مواق ع اخلط أ)( ،)9ولاذا ورد( :أعق ل

الناس من مجع عقو الناس إىل عقلو)( ،)10إذ أن كل عقل ير جهة ويقرتح اقرتاحا فيكون ابجتماعها الكمال والتكامل ،وقاد ورد

عنو (عليو السابلم)( :والعق ل حف ا التج ارب)( ،)11ومان الواضامل أن العقاول ادلتعاددة ذلاا تاارب :فاو تاارب إحاداىا ،وقاال (علياو
( )1هنج الببل ة :قصار احلكم الرقم  ،54ومذكورة أيضا يف حتا العقاول :ص  201و 89و ،94ويف روضاة الكاايف :ص ،17ويف األماايل :ص ،193ويف ارر
احلكم ويف البصائر والذخائر و ًنىا.
( )2هنج الببل ة :قصار احلكم الرقم  ،113وىي موجودة يف ادلصادر السابقة أيضا.
( )3هناج الببل ااة :قصااار احلكاام الاارقم ،211وىااذه ماذكورة يف حتا العقااول :ص ،98وروضااة الكااايف :ص ،16وأدب الاادنيا والاادين :ص  162و 273و،275
وس اراج ادللااوك :ص ،185و اارر احلكاام ،ودسااتور معااا احلكاام :ص ،15ومطالااب السااؤول :ج 1ص ،162وهنايااة األرب :ج 6ص ،85والنهايااة يف ريااب
احلديث :ج 3ص ،421واآلداب السلطانية :ص ،15ىذا وال خيفى أننا اعتمدان يف معرفاة مصاادر بعاض ىاذه األحادياث الشاريفة علاى كتااب مصاادر هناج
الببل ة للسيد عبد ال ىراء اخلطيب ،فشكر هللا سعيو.
( )4راجد كتاب (شور الفقهاء والقيادات اإلسبلمية من ص 415إىل .)452
( )5أمحد بن دمحم بن خالد الربقي ،احملاسن ،دار الكتب اإلسبلمية – قم1371 ،ىا ،ج 2ص ،602ووسائل الشيعة :ج 12ص 42ب 22ح.15594
( )6أمحد بن دمحم بن خالد الربقي ،احملاسن ،دار الكتب اإلسبلمية – قم1371 ،ىاا ،ج 2ص ،602ووساائل الشايعة :ج 12ص 42ب 22ح ،15596وحباار
األنوار ،ج 72ص.102
( )7احلساان باان شااعبة احلارا  ،حتا العقااول ،مؤسسااة النشاار اإلساابلمي – قاام1404 ،ىاا ،ص ،397واحملاساان ،ج 2ص ،602ووسااائل الشاايعة :ج 12ص42
ب 22ح .15595وج 12ص 42ب 22ح.15595
( )8أو سلالفة أكثريتهم؟
( )9الكايف :ج 8ص 22خطبة ألمًن ادلؤمنٌن (عليو السبلم) وىي خطبة الوسيلة ح.4
( )10يف رر احلكم :ص 52أعقل الناس ح( :385أعقل الناس من أطا العقبلء).
( )11هنج الببل ة :الكتاب .31
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السبلم)( :ومن شاور الرجا شاركها يف عقوذلا)( ،)1وإذا كان ألجل ذلك ورد األمر اب:باا النايامل الواحاد ،ففيماا :عادد الناياحون
ادلشًنون ولالفي آراؤىم وكاني األكثرية على رأي معٌن فإن ا:باعها أوىل وأل م ألقوائية ادلبلك ادلصرح بو يف الرواايت ،فترمل)(.)2
ح ّدد عملك ودور ومستقبلك على ضوء شاكلتك

ادلبح ث الث ا  :انااو حيااث كااان ياريمل اآليااة الكرديااة (قُ ْل ُك لٌّ يَ ْع َم ُل َعلَ ى َش اكِلَتِ ِو) فااان ماان أىاام الضاارورات ان يسااعى كاال منااا
ليستكشا شااكلتو النفساية ومناط ش صايتو ،مث الابلزم علياو ان يباين مساتقبلو علاى ضاوء ماا استكشافو مان شااكلتو عاىن ان عليااو ان
خيتار ادلوقد أو ادلنصب أو الادور أو الوظيفاة أو العمال الاذي يتجاانس ماد شااكلتو وان يتجناب اختياار األدوار واألعماال وادلواقاد الايت
:تكاار فيها احتماالت تلي الشاكلة سلبيا عليها بشكل أو آخر.
ولنضرب لذلك بعض األمثلة من أمناط الشواكل والش صيات ،واألدوار اليت :شكل خطورة عليها:
أصحاب الشاكلة الشهوانية
 من شاكلتو النفسية قوةف حالتو الشهوية ،فان الواجب عليو ان يتجناب ملاماا مواقاد اإلقرة كاالرتدد علاى األساوا أو الشاوار أواحملبلت اليت :كثر فيها النساء ادلتربجات ،كماا علياو تناب :صافمل ادلواقاد الايت ىاي يف مظاان ذلاك ،حاخل ادلواقاد اخلربياة ،كماا علياو ان
يتجنب األعمال اليت يكثر فيها االختبلط ابلنساء كمحبلت بيد الذىب وشبو ذلك بل عليو ان يتجنب العمل يف شركة خياتلط فيهاا
الرجال ابلنساء خاية مد ضع ضوابط االحتشام.
أصحاب الشاكلية العصبية
 مان شاااكلتو النفساية قااوة قو:او الىضاابية ،فاان عليااو ان يتجنااب أياة مهااارة أو عمال أو دور قااد :نفجار عااربه قو:او الىضاابية بشااكلخطاار أو حااخل بشااكل ااًن متا ن أو ماادروس ،فمااثبل عليااو ان يتجنااب :علاام أمثااال الكارا:يااو واجلااودو والتكواناادو( ،إال لااد االضااطرار
وضاامن م اوازين ابب الت ا احم) ألنااو ال يااؤمن لااد اااورة قو:ااو الىضاابية يف ادلن ا ل أو خارجااو ان يعتاادي علااى اآلخ ارين متساالحا بقو:ااو
ومهار:و.
كما عليو ان يتجنب ان يكون معلما لؤلطفال خاياة يف بابلدان ادلت لفاة الايت يضارب فيهاا ادلعلماون األطفاال بىاًن احلاق يف أكثار
األحيان وحيث ال :وجد رقابة من احلكومات وال عقوبة من اجملتمد عليو ،بل كثًنا ما يشجعونو علاى ذلاك :فاان ىاذا ادلعلام ذو القاوة
الىضاابية الكبااًنة يضااد نفسااو يف موقااد خطاار حيااث :كثاار احتماااالت :عديااو علااى األطفااال ابلضاارب أو حااخل ابجلاارح ،وذلااك ح ارام
قطعي( )3بل وعليو الدية أيضا.
وماان جهااة أخاار فااان ماان عاارف ان قو:ااو الىضاابية شااديدة فعليااو ان خيتااار عماابل يكاابمل قو:ااو الىضاابية باال ويهاادؤىا بشااكل طبيعااي
دوما ،وذلك كرن يصبمل م ارعا أو اتجرا جواال كثًن األسفار ا ينفس عن أعصابو ويرحيها ابستمرار ..وىكذا.
اجلبناء وادلتهورون
 -ومن شاكلتو النفسية اجلنب ،فان عليو ان ال يتصد دلوقد يشكل فيو اجلنب خطرا ،كرن يكون ضابطا فكي بقائد للجي ؟.

( )1هنج الببل ة :قصار احلكم ،الرقم .161
( )2السيد مر:ضى احلسيين الشًنازي ،شور الفقهاء والقيادات اإلسبلمية ،ط 4 /مؤسسة التقى الثقافية – النج األشرف ،ص.436-435
( )3إال فيما ابي جوازه لو إبجازة الويل ويف حدود الترديب فقط وببل إجياد حخل محرة أو زرقة ابلضرب...
6

دروس يف التفسًن والتدبر (................................................................ )ٕ92األربعاء  9مجادى األوىلٔ22ٓ /ه

 ومن شاكلتو النفسية اجلفرب ية والتهور ،فان عليو ان ديتند عن التصدي ألن يكون طبيبا جراحا للقلب أو العٌن أو شبو ذلك شلايستدعي يربا ودقة و:ثبتا شديدا ،وعليو ان ديتند من التصدي دلقام الفتو  ،ألن الفتو بىًن احلق من أعظم الكبائر وقد ورد عن أيب
الر ْ َ ِة َو َم َلئِ َك ةُ ال َْع َذ ِ
اب َو َحلَِق وُ ِوْ ُر َم ْن َع ِم َل
اس بِغَ ًِْن ِع ْل دم َو َال ُى ًدى ل ََعنَ ْت وُ َم َلئِ َك ةُ َّ
جعفاار عليااو الساابلمَ (( :م ْن أَفْ َل النَّ َ
()1
بُِف ْت يَاهُ))
الر ْ َ ِة َوَم َلئِ َكةُ ال َْع َذ ِ
اب َو َحلَِقوُ ِوْ ُر َم ْن
َّاس بِغَ ًِْن ِعل دْم َوَال ُى ًدى ،ل ََعنَ ْتوُ َم َلئِ َكةُ َّ
وعن أيب جعفر عليو السبلم قالَ (( :م ْن أَفْ َل الن َ
()2
َع ِم َل بُِف ْت يَاهُ))
ِ
ِ
عن أيب جعفر عليو السبلم قالَ (( :ما َعلِ ْمتُ ْم فَ ُقولُوا َوَما َملْ تَ ْعلَ ُموا فَ ُقولُوا َّ
يها
اإُ أَ ْعلَ ُم إِ َّن َّ
الر ُج َل لَيَ ْن تَ ِذأيُ ْاْليَةَ م َن الْ ُق ْرآ ِن َِخي ُّر ف َ
()3
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض))
ٌن َّ
أَبْ َع َد َما بَ َْ
وعن زرارة بن أعٌن قال :سرلي ااب جعفر عليو السابلم(( :ما ح ُِّّ َِّ
اإ َعلَى ال ِْعب ِ
ادي قَا َ  :أَ ْن يَ ُقولُوا َم ا يَ ْعلَ ُم و َن َويَِق ُف وا ِع ْن َد َم ا
َ
َ َ
()4

َال يَ ْعلَ ُمو َن))
ولكاان بعض ااهم  :اراه يتس اار يف الفت ااو ويتس اااىل ويس ااار إليه ااا دون :ثب ااي و:فك اار و:فق ااو ك ا ٍ
ااف ودون إحاط ااة بكاف ااة جوان ااب ادلس اارلة
واألدل ااة وال ااردود وادلناقش ااات ،ب اال ت ااد بعض ااهم؛ لى ااروره الش ااديد ،يس ااتحقر ح ااخل رأي ادلش ااهور م ااد ان ادلش ااهور يع ااين ادل ااات م اان العلم اااء
واحملققٌن وادلدققٌن ،ومد ان إىانة العا احملقق الواحد وحتقًنه ،رذيلة فكي ابالست فاف ابدل ات من العلماء الذين يشكلون ادلشهور؟
نعاام ال ريااب ان للمجتهااد ان يسااتعرض أدلااة الفقيااو او األيااويل اآلخاار أو ادلشااهور وان يناقشااها ولكاان وضااوعية ..لكاان بعااض
النااادر يف العصاار األخااًن ن اراىم يبااالىون يف :صااىًن شاارن ادلشااهور أو حااخل يف االساات فاف هباام حااخل قااال أحاادىم ان رأي ادلشااهور ال
يسااو عنااده قاادار فلااس واحااد! وذلااك شلااا يكشا عاان اارور وإعجاااب شااديد ابلاانفس وقااد قااال اإلمااام أمااًن ادلااؤمنٌن عليااو الساابلم
ِ
اس تَ غْ َىن بِ َع ْقلِ ِو َ َّ َوَم ْن تَ َكبَّ َر َعلَ ى النَّ ِ
اس اَ َّ ))( )5نعاام لااو ان يناااق ادلشااهور ولكاان ان يقااول ان
ب بَِرأْيِ ِو َ
ض َّل َوَم ِن ْ
(( َوَم ْن أُ ْعج َ
رأيهاام عنااده ال يسااو فلسااا واحاادا فهااذا ىااو الااذي يسااتنكره العقاابلء؛ إذ ايااة األماار اناو أحااد العلماااء!! وادلشااهور يرتكااب ماان م ااات
العلماء فإذا كان رأي ادلشهور ال يسو فلسا فرأيو إن كان ضمنهم فانو ال يسو فلسا أيضا! وإذا خالفهم كان ال يسو فلسا أيضا
ألنو إذا كان ادلشهور معو كان ببل قيمة فكي لو خالفو ادلشهور؟
وعلى أي فاإلنصاف مطلوب وادلوضوعية الزمو ،وإلىاء التبجمل ابلذات واإلعجاب هبا ورفض التمحور حول األان ضروري.
كيف نكبح الشواكلي وكيف نصنعهاي

ادلبحث الثالث :كي نكبمل الشواكل؟ وكي نصند الشواكل؟
وىذان عنواانن مستقبلن وىناك أجوبة مشرتكة عليهما وأجوبة خاية بكال منهماا ،واألجوباة عديادة وسنشاًن إىل عنااوين بعضاها
إشارة فقط مث ننت ب احداىا ليكون زلور البحث:
( )1اقة اإلسبلم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسبلمية – طهران ،ج 1س.42
( )2ادلصدر نفسو.
( )3ادلصدر نفسو.
( )4ادلصدر نفسو :ص.43
( )5احلسن بن شعبة احلرا  ،حت العقول ،مؤسسة النشر اإلسبلمي – قم1404 ،ىا ،ص.88
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فااان شلااا يصااند الشاااكلة النفسااية لئلنسااان -1 :ادلااورقت أي اجلينااات الوراايااة -2 ،واحملاايط -3 ،والبي ااة ،وادل اراد ابحملاايط احمل اايط
االجتماعي وشبهو وابلبي ة البي ة الطبيعية ،فاهنا أيضا مؤارة على شواكل الناس ،كمن يعي يف الىاباة أو يف الصاحراء أو يف ادلديناة أو
يف القرية.
ومن ادلؤارات -4 :نظام ادلثوبة والعقوابت -5 ،والرقابة الصارمة -6 ،واإلحياء الذايت والتلقٌن.
ومنها -7 :الرأي العام الضا ط ادلمنهج.
ومنها -8 :مؤسسات اجملتمد ادلد .
ومنهااا -9 :نظااام التاادافد (ولَ و ال دفْ ع َِّ
َ لََفس َد ِ
اإ النَّ اس بَ ْع َ ِ
ض)( )1والااذي ساانعقد سلساالة ماان احللقااات
ت ْاأل َْر ُ
َ ْ َ ُ
َ
ه ُه ْم ب بَ ْع د َ
التفسًنية القادمة حولو إبذن هللا :عاىل.
ومنها -10 :سياسة الرعب والصدمة على ما اراته ادل ططون االسرتا:يجيون العسكريون والسياسيون الىربياون و اًنىم وسانتوق
عند ىذه السياسة ىهنا بعض الشيء فنقول:

سياسة الرعب والصدمة
لقد الذ بعض اإلسبلميٌن من شيعة وسنة سياسة الصدمة والرعب منهجا يف طريقة التعامل مد اآلخرين؛ كما ان ذلاك كاان ىاو
السبب وراء ما كاني :فعلو داع ؛ إذ اهنم كانوا حيرقون أعدائهم بل حخل أيدقائهم إذا يطيعوىم ولو يف أمر عادي ،أحياء بطريقة
يااادمة مفجعااة ،وكااانوا حيبسااون السااجٌن يف قفااص حدياادي ضاايق مث يىرقونااو يف ادلاااء والسااجٌن يصاارخ ويسااتىيث ،وكااانوا ىاام الااذين
يصورون ذلك مث يبثونو يف وسائل اال:صال االجتماعي على أوسد نطا كي يبثوا الرعب الشديد يف نفوس النااس ويف اجلاي ادلقابال
كي يستسلموا ذلم دون أدىن مقاومة!!

سياسة استعمارية تبناىا إسلميون!
ولقااد :بااىن ذلااك ادلاانهج بعااض اإلساابلميٌن فالااذوا ماان الااتهجم علااى مجيااد ماان ال ي اوافقهم ال ارأي ،ماان مرجعيااات أو أح ا اب أو
ش صيات ،منهجا ذلم وأسلواب للدعوة إىل احلاق!! والاذوا مان الساباب واالزدراء ابآلخارين أسالواب للنهاي عان ادلنكار!! وكارهنم اعتاربوا
أنفسهم (مي ان احلق والباطل) واهنم (احلق ادلطلق) وان اجتهاد ًنىم ابطل مطلق!
وم ااد ان الفقه اااء الع اادول كله اام وك اابلء اإلم ااام عج اال هللا :ع اااىل فرج ااو الشا اري وان لك اال اجته اااده يف األحك ااام ويف :شا ا يص
ادلوضوعات الش صية أو العامة وان من بديهيات التشايد فاتمل ابب االجتهااد كماا ان األيال يف فعال ادلسالم محلاو علاى الصاحة ،إال
ان بعض ىؤالء أجلسوا أنفسهم رللس الرسول االعظم يلد هللا عليو والو وسلم ورللس اإلمام علي بن ايب طالب عليو السابلم نفساو
وجعلوا :ش يصهم للموضوعات وللش صيات ادلبلك ادلطلق للصحيمل واخلطر واحلق والباطل ،وكرهنم ىم (مدينة علم الرساول) وكارهنم
ىم (مي ان األعمال) مد ان مي ان األعمال ىو أمًن ادلؤمنٌن علي بن أيب طالب و ينصبهم عليو السبلم مي اان لؤلعمال من بعده!
والىريااب اهناام انتهجاوا ماانهج الواليااة ادلطلقااة حااخل علااى أعاااظم الفقهاااء واعتااربوا :ش يصااهم ىااو احلجااة علااى اجلميااد حااخل لكاارهنم
ادلعصومون عن ال لل واخلطر!! وحخل كرن على كافة الشيعة واجملتهدين ان خيضعوا لسلطاهنم الواي واستبدادىم ادلطلق!
والىريب اهنم عادة ليسوا جتهدين وإن وجد فيهم رلتهد فرضا فهم رلتهد مبتدئ ابلكاد يصلمل ان يتتلمذ عند أحد الفقهاء ،إال
اهنم ا ابتلوا بو من عجب مفرط ابلذات واستبداد مطلق ابلارأي ،اعتاربوا انفساهم ميا ان األعماال وادلرجاد األعلاى للتفسايق والتساقيط
( )1سورة البقرة :آية .251
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والتضليل!! ولعمري اهنا بدعة يف اتريخ التشيد ما سبقهم( )1هبا ،فيما نعلم ،من أحد من العادلٌن!
واأل اارب اهناام قااد :ااذرعوا يف ذلااك بسياسااة الصاادمة والرعااب! ااافلٌن أو متىااافلٌن عاان اهنااا سياسااة ابتكرىااا شااياطٌن الىاارب يف
اخلمسينيات – و ًنىم يف أزمنة أخر – حيث ارأت زلللوىم العسكريون ان اجملتمعات والشعوب األخر ال :ستسالم ذلام أبادا وان
األمم والشعوب بل حخل القبائل واألح اب ال :ت لى عن عادا ا و:قاليدىا ومعتقدا ا ومبادئها مهما كان العدو قواي ومسيطرا ..وقد
اكتشفوا ان الطريق الوحيد لكي :ستسلم الشعوب واجلماعات األخر ذلم بشكل مطلق ليفرضاوا علايهم عاادا م و:قاليادىم ومباادئهم
بشااكل كاماال ،ىااو ان يصاايبوىم ابلرعااب ادلطلااق عاارب الصاادمات ادلذىلااة ليستساالموا ذلام ابلكاماال! وكااان ذلااك ج ا ء الساابب يف إلقاااء
أمريكا قنبلتٌن ذريتٌن على ىًنوشايما وانكاازاكي وذلاك ىاو ماا أد ابليااابن إىل االستسابلم الكامال إلرادة أمريكاا حاخل يومناا ىاذا إذ
أييبوا برعب ال نظًن لو عندما شاىدوا وحشية مذىلة وقسوة مرعبة يشهد التاريخ ذلا نظًنا ..وكذلك سياستهم العامة يف احلروب،
فلعلااو كااان يكفااي الستساابلم شااعب ان يطلق اوا عليااو عشاار ي اواريخ مااثبل لكاانهم قااد يطلقااون علاايهم أل ا ياااروخ وذلااك ألجاال ىااذا
الىرض ابلذات ،وألسباب اقتصادية وسياسية أخر أيضا.

منطِّ القرآن الكرمي :الر ة والسلم واليسر واحلكمة
والىريب – وكما سابق – ان بعاض اإلسابلميٌن مان شايعة وسانة :لقفاوا ىاذا ادلفهاوم الاذي يعاد مان باد الىارب اجلهنمياة واعتاربوه
ِ ِ
بيل ربِ َ ِ ِ ِ
سنَ ِة)( )2وال يقول اد
كرنو الوحي ادلن ل من السماء! مد انك تد القرآن احلكيم يقول( :ا ْدأيُ إِىل َس ِ َّ
ك اب ْحل ْك َمة َوال َْم ْوعظَة ا ْحلَ َ
()3
ِ
َمٌن)
إىل سبيل ربك بسياسة الصدمة! كما تده جل وعبل يقول عن النيب يلد هللا عليو والو وسلمَ ( :وم ا أ َْر َس لْنا َ إِالَّ َر ْ َةً للْع ال َ
و يقل وما أرسلناك إال نقمة للعادلٌن!
الرفْ ُِّ َعلَ ى َش دء إَِّال َانَوُ و َال و ِ
ومد ان الرواايت :قول(( :ما و ِ
ض َع ِّ
اخلُ ْر ُو َعلَ ى َش ْ دء إَِّال َش انَوُ )4())...و:قاول و:قاول..
ض َع ْ
َ ُ
َ ُ
ْ
()5
ومد ان اآلايت :قول (يُري ُد َّ
اإُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوال يُري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر) إىل ًن ذلك..
واأل رب انك ال تد آية أو رواية الذت مصطلمل (الصدمة) طريقا ذلداية الناس! مد ذلك اعترب ىؤالء منهج الصدمة أقو دليل
على وجوب انتهاج منهج سب كافة األطراف و:سقيطهم واالزدراء هبم!
والتحقي ااق :ان األي اال يف اإلسا اابلم ى ااو  -1الرمحا ااة -2 ،واحلكما ااة -3 ،والسا االم -4 ،واليس اار ،وذلا ااك حس ااب اآلايت التالي ااة
()6
ِ ِ
يل ربِ َ ِ ِ ِ
ِِ
س نَ ِة)( )7و(اي
ك َولِ َذلِ َ
ٌن * إِالَّ َمن َّرِح َم َربُّ َ
(و ًنىا)َ ( :والَ يَ َذالُو َن ُخمْتَلف َ
ك َخلَ َق ُه ْم) و(ا ْدأيُ إِِىل َسبِ ِ َّ
ك اب ْحل ْك َم ة َوال َْم ْوعظَة ا ْحلَ َ
ِ
َّ
السل ِْم َكافَّةً)( )8و(يُري ُد َّ
تل أشاكالو
اإُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوال يُري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر) ،ويف ادلقابل فان العن
ذين َ
أَيُّ َها ال َ
آمنُوا ا ْد ُخلُوا ِيف ّ
( )1أي هبذه الطريقة وادلنهجية والسعة والشمول.
( )2سورة النحل :آية .125
( )3سورة األنبياء :آية .107
( )4العبلمة اجمللسي ،حبار األنوار ،مؤسسة الوفاء – بًنوت1404 ،ىا ،ج 72ص.55
( )5سورة البقرة :آية .185
( )6سورة ىود :آية .119 – 118
( )7سورة النحل :آية .125
( )8سورة البقرة :آية .208
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ىو االستثناء الذي ال يصار إليو إال بضوابط شديدة:

العنف استثناء وليس أصلً
فأوالً :انو خبلف األيل ،وال باد كلماا أرياد التعامال العنيا  ،بقاول أو فعال ،ماد أحادىم ،مان إقاماة الادليل الشارعي الاوايف علاى
جوازه.
تشخيص ادلوضوأي للفقهاء العدو وألىل اخلدة

ِ
اثنياً :ان :ش يص ذلك ىو بيد الفقهااء اجلاامعٌن للشارائط إذ يقاول اإلماام علياو السابلم ((وأ ََّم ا ا ْحل و ِاد ُ ِ
يه ا
ث ال َْواق َع ةُ فَ ْارِجعُوا ف َ
َ
ََ
إِ َىل رواةِ ح ِديثِنا فَِإنَّهم ح َّج ِِت علَي ُكم وأَ ََّن ح َّجةُ َِّ
اإ))( )1وليس بيد كل من ىب ودب وال بياد كال مان قارأ شاي ا أو ألقاى خطاااب أو
َْ ْ َ ُ
َُ َ َ ُ ْ ُ

كتاب كتاااب أو درس درسااا ..وإال للا م ماان ذلاك اذلاارج وادلارج واخااتبلل النظاام وأي ىارج وماارج! و:صاوروا لااو ان كال طالااب علام اعتاارب
نفسو زلور احلاق والباطال ،وان لاو ،بتش يصاو ،ان يساب كافاة العلمااء والفضابلء واألساا:ذة واخلطبااء وأياحاب احلساينيات وادلاؤمنٌن
ٍ
عندئذ؟ وأياة فتناة
وادلفكرين و ًنىم ،فرية فوضى كاني ستحدث حين ٍذ؟ وأية فتنة كاني ستتولد؟ وأي رلتمد ساقط اخبلقيا سيوجد
أكرب من ذلك؟
اثلثاً :ان العن ال يصار إليو إال بعد :عذر إنتاج النصمل ،بعد الصرب الكايف واحلكمة الوافية.
العنف درجات

رابع اً :كمااا ان العنا درجاات وال يصااار إىل ادلرا:اب البلحقااة مان العنا إال بعاد عاادم صلاعاة ادلرا:ااب الساابقة ،وأماار ذلاك يرجااد
للمجتهدين العدول وألىل اخلربة بعلم االجتما وعلم النفس وعلم النفس االجتماعي وشبو ذلك أي انو يرجد ألىل اخلربة حقا.
والىريب ان الذين ينهجون منهج السباب والشتائم كريل عام ال ىم خرباء وال ىم رلتهدون ..بل ىم رلرد شباب مندفد مللكهم
احلماس أو الىرور جملرد كلمات :علموىاا أو رواايت حفظوىاا فااعتربوا أنفساهم – بلساان احلاال – اعلام العلمااء وأفقاو الفقهااء ،فاان
يصرحوا يف ذلك ابلقول فان أفعاذلم :فصمل ،ابلربىان اإل  ،عن واقد اعتقادىم يف أنفسهم!!
ودب!
ىب ّ
وهلل احلِّ ،وليس لكل من ّ
ال يقال :وردت آايت يف القرآن الكرمي عنيفة اللهجة :تبد سياسة (الصدمة)!

إذ يقال :أوال :هلل :عااىل احلاق يف ان يفعال ماا يشااء ،ولايس أناتم! (ال يُ ْس ئَ ُل َع َّم ا يَ ْف َع ُل َو ُى ْم يُ ْس ئَ لُو َن)( )2فكيا :قايس نفساك
ابهلل :عااىل فانااو خااالق الكااون وويل اجلميااد ..وماان أنااي؟ مث احلااق ،ماان بعااد هللا :عاااىل ،للرسااول ياالد هللا عليااو والااو وساالم واآلل علاايهم
السبلم ،مث لوكبلئهم الفقهاء العدول ابلقدر ادل ول إليهم ،وليس لكل أحد ذلك أبدا..
قنيااا :ان ذلااك ىااو االسااتثناء يف القاارآن ولاايس األياال (وىااؤالء الااذوا ذلااك األياال) أال :اار ان آايت القاارآن ىااي ،علااى قااول،
 6636آياة امااا اآلايت الايت قياال ان فيهاا ساابا وشاتما فهااي اندرة جادا ولعلهااا ال :بلاط حااخل الواحاد ابأللا ! أماا ىااؤالء فارتاىم يساابون
الناس ليل هنار ..وما أعجب ذلك؟ وإن عشي أراك هللا عجبا! .وللبحث يلة إبذن هللا :عاىل.
وآخر دعواَّن ان احلمد إ رب العادلٌن وصلى اإ على دمحم والو الطيبٌن الطاىرين

( )1أبو منصور أمحد بن علي الطربسي ،االحتجاج ،نشر ادلر:ضى – مشهد ادلقدسة1403 ،ىا ،ج 2ص.469
( )2سورة األنبياء :آية .23
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