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مقدمت السٍد احلسنً(دام ظله)-:

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

(( اللَّيُنَّ إِنَّا نَشْكٌُ إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَاًَ ،غَيْبَتَ إِهاهِناًَ ،شِدَّةَ الزَّهَانِ عَلَيْنَاًًَُ ،قٌُعَ الْفِتَنِ
بِنَا ًَتَظَاىُرَ الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَاًَ ،كَثْرَةَ عَدًُِّنَا ًَقِلَّتَ عَدَدِنَا .اللَّيُنَّ فَافْرِجْ ذَلِكَ عَنّا بِفَتْحٍ
هِنْكَ تُعَجِّلُوًُ ،نَصْرٍ هِنْكَ تُعِزُّهًَُ ,إِهَامٍ عَدْلٍ تُظْيِرُهُ ,إِلَوَ الْحَقِّ آهنيَ))
وبعد......
أولً :بع ددد إطالعد د عل ددل ثري م ددًن ل ددذ ل ريد د

د د ث ثريبحد د  ,وبع ددد ث بد د ب د د

ثلعتبد لد د أ لددذ ألد  ,ف نددحب د واددد وثيدن ثريباد بط ث

د

ب د لد

ط ححب صد ح ثري ةد ثح حددك وكد ري لد ط حدحب وة حدحب أاب عدحب لد ريدحب عال د

ل ي ع ثريبح .
اثنا ً :لذ نعم هللا اع ىل علل ثح ء أ ةق عا حب حا احب بمم ك علما أب ى لقت ف

لذ ش ك ثريصدد ةذ ثريهددادةذ د دد هللا د ا ف ثريف ةد ثريعلماد ثحقد د  ,و دد

جتسدت

ه ثح ك ب ريدان و ب ثريهاخ أمحد ثري ص ي ددثط عزهف.

اثريمد د ً :بع ددد ثريت دداقذ ل ددذ د د ت ثمما ددل ل ددذ ثح تم ددٌن ريلس ددل ثريعلمد د ث د د وي
وع ز م عذ ثري د ثريعلم علل ص ح ثري ة ثح حدك وثدع ءثاحب حىت فام خيص

ثريفقحب وث ص  ,نعم مل ختأ حتدم لذ دود ثحست ربةذ ثحتممل ابمدأ وثريسد

وثريهدتم وثري عدذ وثريت د ةن وثريتق ةدل وثلود ط وثلفد ثء دو ثريف د وثريعلدم وثري لمد

ثري اب وثجمل دري اب سىن,
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وبعد ثحق ند ثريعلماد بلحد ه فددم ثح ريد وط ةقد ثريد د وعمقدد و

ووي حد  ,بٌن
أو أص ف د

ث ثريبح وأكم ثريبح ث ثريص د ك بع ث

ثريق

د ودت لاتدد

د ث دتدلف فقدد

ثريفصأ – علل باأ ثحم ل ث ص ف,

ف د ثريع ددأ ثح صددي ةتدداقذ وةق ددل أ وحاد د واف د ئ وإعال ا د ل د ط حددحب حد د

ثريهاخ ثري ص ي دأعزه هللاف علل ال ثريبح ث,
ب ددأ بلحد د ه ريد د فد دأ لد د طد د ح
ثلوتد د وحتقق لل

دري دداالً عل ددل

د د ث ثريبحد د ةص ددلن أ ة د د

ثلوتد د دو صالحا ال ثريبح ث.

وعلاددحب ةسددتحق ص د ح ثريبح د ثريد و د ثريعلما د وثريلق د ثريعلم د ثري د ي ةعددرب ع ددحب

ح ويً بددآة هللاف.

ثبع د ً :ثريبح د ثل ددتدلف ثري د ي افسددأ بددحب ح د آة د هللا ثريهدداخ ثمحددد ثري ص د ي

ددثط ظلحبف ميمأ ث لق د37ف لذ حلق ت ثريسلسل ثري ثفا

ثري ث ا .

د شبد ت ث دعا ء

ب لس ً :أ أ هللا اعد ىل ثريعلد ثريقددة أ ةمبدت حد ثريهداخ ثريب حد علدل ث دق
وث ة حب ث بالص وثمد وثحم ب ك وث م ثريع ريا ثريتحصاأ ثريعلم لدل ثريتحلد
ابريت ثيل وثريتسحا وث ةم وكأ أبدالئ ثحعصد لٌن دعلدادم ثريسدالطف ,وأ دأريحب أ

ل ة س ين

ثريدع ء,

وث مد هلل ب ثريع حٌن وثريع ب ريلمتقٌن وصأ ثريلدم علل دمحم وآ دمحم وع أ
ف ج م آ دمحم.

ث سدين
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اإلهــــداء
إلى كل طلبة الحق وأنصاره ومرٌدٌه......
إلى كل أعداء الباطل ومحاربٌه وماقتٌه.....
إلى كل من أحببت وكل من عرفت وعاشرت....
إلىىى كىىل الشىىهداء السىىعداء علىىى ارق عىىرا .المقدسىىات ....كىىرببلء والن ىىؾ
ومدٌنة الصدر والبصرة والفلو ة والموصل وبعقوبة وؼٌرها.
إلى سٌدي وموالي صدر العرا .األول (قدس سره)...
إلى قائدي ومقتداي صدر العرا .الثانً (قدس سره)....
إلى ولًٌ وهداي الحسنً الصرخً (دام ظله)....
متصىىدرٌن بنىىور فىىً أرلىىه وحبلىىه المتصىىل بىىٌن األرق والسىىماء بقٌىىة
ووحٌه الخلؾ الهادي المهدي (ع ل فر ه)....
اهدي ثواب أعمىالً كافىة وخصوصىا هىاا البحىا المتوالى را ٌىا مىن المىولى
( ل وعبل) أن ٌقبله بقبول حسن وان لم أكن أهبل لالك فهو سبحانه أهل لالك.
والحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على حبٌبه المصطفى وآله الطٌبٌن
الطاهرٌن.
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املقدمت-:
بدم الله الرحمن الرحيم
الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونإمن به ونتوكل علٌه ونشهد أن ال إلىه إال وحىده
ال شىىرٌك لىىه وأن ا عبىىده ورسىىوله صىىلوات وسىىبلمه علٌىىه وآلىىه ومؽفرتىىه
ورلوانه اللهم صل على عبىدك ورسىولك ونبٌىك صىبلة نامٌىة اكٌىة ترفى
بهىا در تىه وتبىٌن بهىا فلىىله وصىل علىى وآل وبىارك علىىى وآل
كما صلٌت وباركت وترحمت على إبراهٌم وآل إبراهٌم إنك حمٌد م ٌد
اللهىىم عىىىاب كفىىرة أهىىىل الكتىىىاب الىىاٌن ٌصىىىدون عىىىن سىىبٌلك وٌ حىىىدون آٌاتىىىك
وٌكابون رسلك
اللهم خالؾ بٌن كلمتهم والىق الرعىب فىً قلىوبهم وأنى ل علىٌهم ر ى ك ونقمتىك
وبؤسك الاي ال ترده عن القوم الم رمٌن
اللهىىىم انصىىىر ٌىىىون المسىىىلمٌن وسىىىراٌاهم ومىىىرابطٌهم فىىىً مشىىىار .األرق
ومؽاربها إنك على كل شًء قىدٌر اللهىم اؼفىر للمىإمنٌن والمإمنىات والمسىلمٌن
والمسلمات اللهىم ا عىل التقىوا ادهىم واإلٌمىان والحكمىة فىً قلىوبهم وأو عهىم
أن ٌشكروا نعمتك التً أنعمت علٌهم وأن ٌوفوا بعهدك الاي عاهىدتهم علٌىه إلىه
الحق وخالق ال خلق اللهم اؼفر لمىن تىوفً مىن المىإمنٌن والمسىلمٌن والمسىلمات
ولمن هو الحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت الع ٌ الحكٌم.
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نعم هللا ال تحصى
من نعم التً ال تحصى وال تعد التً أنعمها على عباده أن عل فىٌهم ر ىاال
فهموا اإلسبلم وعاشوه واابوا به وحملوه معهم فً كىل آن ومكىان ودافعىوا عنىه
بكل ما أوتوا من قىوة حتىى بىالوا فىً سىبٌله الؽىالً والنفىٌس فعاشىوا كىل المحىن
واإلحن والمصائب واألهوال فلم ٌؤمنوا ولم ٌرتىاحوا و لىم ٌهنئىوا فىً دنٌىاهم إال
بؤمان الروح وراحة القلب وهناء حبلوة األنس برب األرباب.

الهجرة إلى هللا
هىىا روا مىىن أوطىىانهم إلىىى الحىىق ,و علىىوا عنىىوان الىىوطن مكىىان خ ىـدمة
وه روا أخبلءهم وآنسوا باكر والمإمنٌن من عباده,
س نوا بسرادٌب مظلمة بؤٌدي العتاة والظلمة ,فما كىان حبسىهم إال راحىة لهىم إا
ما ٌلىر المحبىوس فىً حىبس الىدنٌا أن حىبس بحىبس آخىر فٌهىا؟ وعىابوا بؤبشى
الصىىىور و أعتاهىىىا ,فمىىىا ادهىىىم إال إٌمانىىىا وعلىىىى ربهىىىم ٌتوكلىىىون ,ولمىىىا سىىىالت
دمىىاإهم الطىىاهرة النقٌىىة ,انىىدم ت مى مىىداد أقبلمهىىم الحفٌىىة فسىىطرت لنىىا معىىالم
الهوٌة...
وأي هوٌىىة ,هوٌىىة المسىىلم الحقٌقٌىىة ,فكىىانوا بحىىق كؤنبٌىىاء بنىىً إسىىرائٌل وكىىانوا
بحق الحبىل المتصىل بىؤنوار المعصىومٌن (علىٌهم السىبلم) وكىانوا كمىا قىال فىٌهم
اإلمام المنتظر(علٌه السبلم)(( :ح تً علٌكم وأنا ح ة )).

الصدران(قدست أسرار هما) وسالمة المرجعٌة
ونحن فىً هىاا العصىر الىاي تلبىدت سىماإه بؽمىام ال هىل واالرتٌىاب والبلمبىاالة
بحقٌقة اإلسبلم واالرتباط به نلمس شدٌد الحا ة إلى أولئك العمالقىة لقهىر خطىط
ال هال وال نادقة وخصوصا بعىد أن عشىنا عصىر األبىوٌن الىروحٌٌن السىٌد
باقر الصدر (قدس سره) الىاي كىان كؤسىمه بىاقرا لصىدر العلىوم العقلٌىة والنقلٌىة
صىىاد .الصىىدر(قدس سىىره) المحىىافظ األول علىىى سىىبلمة خىىط
والسىىٌد
المر عٌة وإاا قرأنا قوله تعالى لرسوله األكىرم ((إن شىانئك هىو األبتىر)) علمنىا
أن شانئ آل وعلماء آل هىو األبتىر و إن نىور آل مىن نىور إلىى أنىور
فحمدا هلل إا أنار لنا من أنوار هما الحسىٌنٌة نىورا حسىنٌا متمىثبل بسىماحة السىٌد
األسىىتاا لكىىل مىىن عرفىىه وسىىار بركبىىه وعمىىل بنه ىىه محمىىود الحسىىنً(دام ظلىىه
وعلت توفٌقاته) فكان كما كىانوا وأكثىر ,أسىد عرٌنىه العلىم ,وملىماره اال تهىاد
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وسىىبلحه الحكمىىة ,ووصىىٌته التقىىوا ,ودأبىىه الىىور  ,وؼاٌتىىه الهىىدا ,وأنىىا مىى
قصوري وتقصٌري مسحة ٌده المباركة ونفثة أنفاسه الروحانٌىة ومىا علىى قلبىً
من نور فمن نوره ,وما دهى قلبً من ظبلم فمنً ومن نفسً األمارة بالسوء.
وال ٌخفى فلله وال ٌ هل علمه وما مدحً له بمدحة تبلػ حقه ولٌس كبلمً له
بم املة بل هو أعلى وأرقى من أن ٌناله حق المدح أو ٌإثر به بد القدح.

حسن الظن ...والثمرة
ومىن حسىن حظىىً انىه ٌحسىىن الظىن بىً  -و و إنهىىا لحسىنة مىىا مثلهىا حسىىنة,
وأسىىؤل أن أكىىون عنىىد حسىىن ظنىىه  -فؤ ىىا لىىً الىىدفا عىىن علىىم مىىن علىىوم
اإلسبلم ألبعد عنه خواطر األوهام واالستٌهام وأبعد عنه شبهة ال هل والظبلم.
و اءنً خطابه عبر ثمرته الم تهد آٌة الشٌخ حا م السىعدي الكىاظمً (دام
ظله) حٌا قىال مىا ملىمونه ((ال بأس بأسن ٌأرد جنأا اليأٌأ أحمأد الناصأري
علأأى عأأالم سأأبٌع لأأاله ععلأأة يأأهر رم أأان ال أأرٌم)) فحملىىت سىىنان قلمىىً
وو هته إلى ساحة صرا الفكر ولرب العلم بىالعلم وال هىل بىالعلم وفىو .كىل
اي علم علٌم.
ولكنً فو ئت بعدة مفا ئات سؤبٌنها فً الفصول المقبلة ,إن شاء تعالى.
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الفصل األول
لماذا ....عالم سبٌع
مٌلىىة هىىً الحقٌقىىة إاا انبثقىىت مىىن الصىىد .والمولىىوعٌة ,ونظفىىت عىىن ؼبىىار
ال هل والساا ة والعناد والتطرؾ والعاطفة.
وأ مل مىا فٌهىا انىك تشىعر بلىاة النتىائ مهمىا أطرتهىا مىرارات الحقىد واللىؽٌنة
وتداعت علٌها وٌبلت االستكبار واالستعباد.
فاإلٌمىىان والتصىىدٌق بالحقٌقىىة ٌعتبىىر قطىىب الرحىىى الىىاي تىىدور علٌىىه متاهىىات
ال مان وتهاترات األعداء و ت احمات األسباب.
وثمن الحقٌقة ٌتناسب تناسبا طردٌىا مى ثقلهىا وو نهىا فكلمىا عظىم ثقلهىا وو نهىا
عظم الثمن المدفو فٌها وفً الدفا عنها.
وأل ىىل أن تبقىىى حقٌقىىة اإلسىىبلم مصىانة مىىن بىىد هىىراءات المستشىىكلٌن البىىد أن
تكىىرس المواهىىب وتحىىرر الطاقىىات وٌعلىىن بىىدء النىى ال مىىن أول شىىبهة تتو ىىه
لدها.

لماذا ....اليبهات
وبما أن لكل شًء أسىبابا ومبىررات ٌصىدر عنىه ,البىد مىن السىإال عىن المبىرر
والسبب الاي عل البعق ٌ خون الشبه على اإلسبلم.
واألسباب والدواعً كثٌرة فمنها:
 -1الخوؾ من المبادئ اإلسبلمٌة التً تقتلً تحطٌم العرون االستكبارٌة
واالستعبادٌة ,وهاا ما نراه من دول االستكبار العالمً.
 -2الخوؾ من تقٌٌد الحرٌة الشخصٌة بلوابط اات منفعىة عامىة مثىل منى
الربا وال نا واالحتكار والمتا رة بالمخدرات وؼٌرها.
 -3التعصب األعمى لدٌانات سابقة وهو المسمى بصرا الدٌانات.
 -4التعصب األعمى لحلارات خاصة وهو المسمى بصرا الحلارات.
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 -5طلىىىب ال ىىىاه والشىىىهرة بتؤسىىىٌس نظرٌىىىات أو أحىىى اب أو منظمىىىات اات
مبادئ ال تتوافق م اإلسبلم.
 -6عدم فهم مبادئ اإلسبلم بسبب كثرة الخبلؾ بٌن مااهبه.
 -3النفور من اإلسبلم بسبب ما ٌفعله بعق المسلمٌن من أمور.
وهناك دواعىً كثٌىرة شخصىٌة وعامىة القىارئ فىً ؼنىى عىن قراءتهىا إلطبلعىه
علٌها فً حٌاته.

تٌارات ....وتٌارات
والمهىىم مىىن تلىىك الىىدواعً األخٌىىران حٌىىا ركىى علٌهمىىا وأبر همىىا الكثٌىىرون
وأل لهما أقٌمت الندوات والحوارات وأقٌم ال دل وكٌلت التهم.
وبسببهما نشؤت روح السإم عند الكثٌر مىن المسىلمٌن فراحىوا ٌبحثىون عىن فهىم
آخر للمبادئ بعٌدا عن أقوال العلماء المتناقلة وأفعال المسلمٌن المخ ٌة.
فبىىر ت فىىً هىىاا العصىىر عىىدة تٌىىارات تىىدعوا إلىىى التحىىرر مىىن كىىل اللىىوابط
المو ودة فً اإلسبلم التً ٌاكرها العلماء برسائلهم العملٌة ومن هاه التٌارات:
 -1تٌار ٌنفً المر عٌة وٌبحا عن القائد.
 -2تٌار ٌنفً المر عٌة وٌبحا عن الؽٌبٌات.
 -3تٌىىار ٌنفىىً المر عٌىىة وٌبحىىا عىىن قىىوانٌن ومصىىادر تخىىالفهم فىىً فهىىم
المبدأ.
والسبب هو ما تقدم من عدم فهم المبادئ والنفور من أفعال المسلمٌن ! !

اإلسالم ....نظرٌة وتعبٌق
وأل ل عبلج تلك المشكلة البد أن نبحا عن محل النقىان مىن البداٌىة وهىو هىل
ٌتؤثر اإلسبلم باختبلؾ المسلمٌن وأفعالهم حتى نبحىا عىن إسىبلم دٌىد بمفىاهٌم
دٌدة؟
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والبىىد مىىن التىىؤنً فىىً هىىاه اإل ابىىة وننظىىر نظىىرة مولىىوعٌة وم ىىردة عىىن كىىل
عاطفة وتعصب ونسؤل أنفسنا أٌن الخلل؟
هل هو فً اإلسبلم؟ وإاا كان فً اإلسبلم هل هو فً النظرٌة أم فً التطبٌق؟
وبعد هاه التسىاإالت نر ى إلىى اإلسىبلم مىن حٌىا النظرٌىة فىااا و ىدنا انىه تىام
وال إشكال علٌه ننتقل إلى التطبٌق ,إا ٌمكن أن تكون النظرٌة تامة أو شبه تامىة
أو ٌعتقد أنها تامة ولكن فً حٌ اإلمكان والنظرٌة دون الواق والتطبٌق.
كالنظرٌىىة الشىىٌوعٌة التىىً اعتقىىد الىىبعق بتمامٌتهىىا ولفتىىرات طوٌلىىة مىىن حٌىىا
النظرٌة – رؼم إثبىات فسىادها كمىا فىً كتىاب فلسىفتنا للشىهٌد السىعٌد بىاقر
الصدر(قدس سره) – ولكنهم اصطدموا بالفشل الارٌ عند التطبٌق ! !
واإلسبلم من حٌا النظرٌة تام وكامل ولٌس فٌه أي شىائبة فهىو ٌعطىً لئلنسىان
الرإٌىىة الكونٌىىة العامىىة وٌىىربط بىىٌن اإلنسىىان وااتىىه واإلنسىىان وم تمعىىه ,وبٌنىىه
وبٌن خالقه الحىق الحكىٌم ,فىبل ٌ ىور وال ٌ ىار علٌىه وال إفىراط وال تفىرٌط فىً
حقه ,وسىطٌة لىمنت لىه أ مىل المعىانً مىن حٌىا التىدبٌر واالقتصىاد والتكامىل
اال تمىىاعً والتكامىىل اإلنسىىانً واألخبلقىىً والىىربط الحقٌقىىً بٌنىىه وبىىٌن مبدئىىه
الحقٌقً ( ل وعبل).
فاتحىىة لىىه كىىل األفىىا .للسىىٌر نحىىو م تم ى سىىعٌد آمىىن مىىنعم بالسىىبلم والطمؤنٌنىىة
للروح وال سد.
هاه من حٌا النظرٌة أما التطبٌق فهو فً ؼاٌىة اإلنتىاج حٌىا ال ن ىد ال التعىار
بل وال التعسر وال السقم.
كٌؾ الك وهو مبنً على روح المسامحة ونفً اللرر والحرج وعدم التكلٌىؾ
بؽٌر المقدور خاصة إاا عرفنا إن منبعه من ال ٌسهو وال ٌؽفل وال ٌخطؤ....
.

أٌن المي لة؟!
وهنا بدأت المشكلة فً البحا عن الخلل ,وهنا ات اهات:
 -1قىىىال ماعىىىة الخلىىىل فىىىً فهىىىىم المطالىىىب والمفىىىاهٌم اإلسىىىبلمٌة لصىىىىعوبتها
وتعقٌىىىداتها و إال لمىىىااا هىىىاا التىىىدهور العىىىام للمسىىىلمٌن؟ وهىىىاا القىىىول والىىى
البطبلن ,لولوح اإلسبلم وتعالٌمه وبساطتها ومرونتها وشمولها.
 -2قال ماعة إن الخلىل لىٌس فىً اإلسىبلم ال فىً النظرٌىة وال فىً التطبٌىق بىل
الخلل فً المطبق ألنه:
أوال :إمىا قىد تىرك المفىاهٌم اإلسىبلمٌة وأنكرهىا ولكنىه تلىبس بى ي المسىىلمٌن
ككثٌر من الناس بل من المعممٌن األشد سوءا فً هاه النقطة.
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ثانٌا :انه لم ٌفهم كٌؾ ٌطبق وهىً حالىة عامىة لىدا العىوام وخصوصىا عنىد
ابتعادهم عن المو ه الحقٌقً والمصل الحق.
ثالثىىا :إنهىىم أدخلىىوا أمىىورا أ نبٌىىة شىىرقٌة أو ؼربٌىىة وحسىىبوا أنهىىا ال تل ىر
باإلسبلم فسببت تلك الوٌبلت والنكسات.
رابعىىا :البعىىد عىىن المر عٌىىة الحقٌقٌىىة طىىول عىىدة أ ٌىىال وبىىرو مر عٌىىات
انه امٌىىة ؼٌىىر متفاعلىىة م ى اإلسىىبلم والمسىىلمٌن تنظىىر بعىىٌن واحىىدة وت ى ن
األمىىور بعىىدة مىىوا ٌن صىىرفت التقٌىىة إلىىى ال ىىبن ,والروحٌىىة إلىىى المادٌىىة
فؤصبحت فتوا للحكام واعبلما للدول االستكبارٌة,
وعلٌه إاا علمنا هاه األشىٌاء وعلمنىا بو ىود مر عٌىة حقٌقٌىة اابىت فىً اإلسىبلم
وتفاعلت م هموم األمة وآالمها وحاولىت اهىدة أن ت ىد الحلىول المناسىبة لكىل
مشىكلة توا ىه األمىة ومهمىا كلفهىا الىك مىن عىااب وتشىرٌد وسى ن وأرواح ,إاا
علمنىىا الىىك وحىىددنا المشىىكلة نعلىىم أن اإلسىىبلم ال ٌحتىىاج إلىىى تلىىك التٌىىارات وال
لؽٌرها ,بل ٌحتاج إلى اإلٌمان والعقٌدة والفطنة و الفكر واألخبل..

الهرو من التقلٌد إلى التقلٌد
من هنا ات ه البعق إلى مىا طرحىه عىالم سىبٌط (رحمىه ) ألنىه و ىد انىه مىن
الممكن أن ندف الع لة إلى األمام فٌتبدل حال المسلمٌن إلى خٌر.
هىىاا الشىىًء لىىم ٌلفىىتهم إلىىى شىىدة تناقلىىات عىىالم سىىبٌط وركاكىىة نظرٌتىىه فقلىىدوه
وعملوا برأٌه وهىم ٌىدعون تىرك التقلٌىد ! ! فهربىوا مىن التقلٌىد إلىى التقلٌىد وكىؤنهم
هربوا من المطر إلى المٌ اب!!!....
والمصىىٌبة انىىه لىىم ٌعىىط آراءا فقهٌىىة ولىىم ٌصىىح نظرٌىىات إسىىبلمٌة بىىل خىىاق
ب ئٌات مرتك ة على نظرٌته الشخصٌة فهما ومبدءا....
والمصٌبة إننً وا هت الكثٌر مىن أتبىا هىاه الحركىة وؼٌرهىا ممىن حمىل علىى
المر عٌة بسإال واحد ,هو إان أعطونً أحكاما شرعٌة قطعٌة الح ىة مسىتفادة
مىىىن القىىىرآن والسىىىنة ((إاا تركنىىىا ا راء األصىىىولٌة وطىىىر .معال تهىىىا لؤلخبىىىار
وظواهرها وا ٌات الشرٌفة وما ٌق من تعىارق فىً مىا بٌنهىا مىن ناحٌىة السىند
أو الداللىىة أو السىىند والداللىىة ,ومىىا ٌحتمىىل مىىن مخصصىىات ومقٌىىدات وحاكمىىات
وواردات وؼٌرها)).
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حاسة سادسة ...يف ...رٌا ة نفسٌة!!!
لقىىد وا ىىه أصىىحاب االت ىىاه والتٌىىار السىىبٌطً ونحىىوهم مشىىكلة األخبىىار الكثٌىىرة
والمختلفىة التىً فٌهىا الؽىا والسىمٌن والكىااب والصىاد .عنىدما لىم ٌسىعهم قبىىول
التقسىٌم األصىولً لؤلخبىار إلىى الصىحٌ المتىواتر وأخبىار ا حىاد الثقىات ,والىىى
اللعٌؾ وان األول ٌإخا به والثانً ٌه ر ,فالطروا إلى قبول مٌ األخبىار
ولكن كٌؾ ااك وكثٌر من األخبىار متنىاؾ ومتهافىت ومتعىارق فٌمىا بٌنىه ومى
نصوص القرآن الكرٌم وظواهره.
((إن هاه الظاهرة حدت بالبعق إلى دعوا و ىود حاسىة سادسىة لىه تمكىن مىن
خبللها علىى تشىخٌص الخبىر الصىاد .مىن الكىااب وال مى بىٌن األخبىار وتقىدٌم
معان لها توصل اهنه بسبب الرٌالات النفسٌة واالنكشىافات الخاصىة الحاصىلة
له دون ؼٌره فٌقدم معانً دٌدة ألحادٌا أهل البٌت (علٌهم السبلم) ال ٌعرفهىا
سواه.
وٌىىدعً الىىبعق علىىى لسىىانه أو لسىىان تابعٌىىه أن لىىه اتصىىاال مىىن قىىرب أو بعىىد
باألنوار الطاهرة (علٌهم السبلم) تطلعه بٌن حٌن وآخىر وعىن طرٌىق النفىا فىً
روعه أو بشكل آخر ,على المقصود من أحادٌثهم (علٌهم السبلم).
إن هىىاه الىىدعوا وأمثالهىىا قىىد تنطلىىً علىىى بعىىق العقىىول اللىىعٌفة وتىىإثر فٌهىىا
أثرهىىا ولكنهىىا بعٌىىدة عىىن الصىىواب ,كٌىىؾ وهىىل ٌحتمىىل مىىن أهىىل البٌىىت (علىىٌهم
السبلم) حدثوا بؤحادٌثهم لٌفهمها نفر قلٌىل ال ٌت ىاو عىددهم أصىاب الٌىد وعىن
طرٌق رٌالات وانكشىافات))دف أو باسىتخدام علىوم ؼرٌبىة كعلىم األصىوات أو
الحروؾ أو العرفان أو ....الخ.
ولو فتحت الباب على مصراعٌها لمثل هاه الدعاوا لصىرنا فىً هىبلك ولىٌا
وظبلم ولىبلل ,ألننىا سنسىم ونسىم ونصىد .ونتبى كىل مىن ٌىدعً مثىل تلىك
الدعاوا من امتبلكه الحاسة السادسة أو ممارسىته الرٌالىة النفسىٌة أو العرفىان
ونحوها للحصول على المعنى المقصود عن طرٌىق االتصىال بالمعصىوم (علٌىه
السىىىبلم) مىىىثبل حسىىىب ادعىىىاء المىىىدعً فتكىىىون المسىىىؤلة كٌفٌىىىة وكىىىل حسىىىب مىىىا
ٌشتهً ! !!
إلافة إلى أن الدلٌل على خبلؾ ادعائهم ولتفصٌل أكثىر مفٌىد فىً المقىام را ى
مقدمىة كتىاب اال تهىاد والتقلٌىىد مىن الرسىالة العملٌىىة  /المنهىاج الوالى لسىىماحة
المر الدٌنً األعلى آٌة العظمى السٌد الحسنً (دام ظله).
 )الحلقىىة الثالثىىة بؤسىىلوبها الثىىانً /كتىىاب ٌتلىىمن شىىرح الحلقىىة الثالثىىة مىىن دروس فىىً علىىم
األصول للشهٌد السعٌد باقر الصدر (قدس سره) بقلم الشٌخ باقر االٌروانً /ص.516

64

تحفة العقول فً الرد على سبٌط منكر األصول

تناق ات اإللبارٌٌن
وو دت أنهم ٌ ترون إشكاالت اإلخبارٌٌن التً دفعت بتمامهىا مىن قبىل العلمىاء
وبشكل نهائً.
وأل ل التؤكد من هاا الكبلم را عوا كتاب المعىالم ال دٌىدة للشىهٌد السىعٌد السىٌد
بىىاقر الصىىدر (قىىدس سىىره) فانىىه (أي المعىىالم ال دٌىىدة) ٌوافىىق مٌ ى العقىىول
وفٌىه البسىىاطة بىالطرح والدقىىة فىىً االسىتدالل وسىىت دون انىىه ٌطىرح النقىىان مى
اإلخبارٌٌن و اور المسؤلة وتوابعها ولوا مها ثم ٌختم قائبل:
((ولهأأذا انأأت الحر أأة اإللبارٌأأة تسأأتبعن أأً رأي ثٌأأر مأأن ناقأأدٌها تناق أأا
ألنها يجبت العقه من ناحٌة ل ً .
تللً مٌدان التيرٌع والفقه للبٌان اليأرعً
وظل ت من ناحٌة ألرى متمس ة به إلثبات عقائأدها الدٌنٌأة الن إثبأات الصأانع
والأدٌن ال ٌم أن أن ٌ أأون عأن عرٌأق البٌأأان اليأرعً بأه ٌجأ أن ٌ أون عأأن
.
عرٌق العقه)) المعالم ال دٌدة/ص.51

دعوى اذبة
وال بد أن نبٌن أمرا مهما قد و دته علىى لسىان الىبعق وهىو إن عىالم سىبٌط لىم
ٌرد علٌه العلماء ! وهىاه الىدعوة كاابىة ألن كىل العلمىاء قىد حىددوا سىببٌة الداللىة
ونقلوا على الداللة الااتٌىة لؤللفىاظ التىً تر ى نظرٌىة عىالم سىبٌط إلٌهىا روحىا
و معنى وقد اكرت بعلها فً الفصل الثالا من هاا الكتاب فرا عه.

صوتً ....إلى
وهنا أرٌد أن أوصل صوتً إلى من ترك المر عٌة الحقٌقٌة بسبب هىاه األشىٌاء
(البحا عن العقائد ,البحا عن صاحب االرتباط الؽٌبً ,البحا عن الم دد)
إن القائد هو المر ى األعلىم ال ىام للشىرائط وهىو مىا اكرتىه الرواٌىات (علمىاء
أمتً كؤنبٌاء بنً إسرائٌل) فهىو المسىدد بال انىب الؽٌبىً وان لىم ٌ عىل الؽٌبٌىات
مصدرا للحكم الشىرعً وهىو الم ىدد ((أمىا الحىوادا الواقعىة فىار عوا بهىا إلىى
رواة حىىدٌثنا)) فىىبل تؤخىىاكم العاطفىىة أو التعصىىب أو الهىىوا الت دٌىىدي الشىىاا أو
الؽربً أو الشرقً أو....
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و أنىىا وأخىىوتً فىىً حىىو ة اإلمىىام الصىىاد( .علٌىىه السىىبلم) فىىً كىىرببلء المقدسىىة
نطلب ال مٌ إلى المناظرة فً أمور:
 -1إن اإلسبلم ٌعطً الحلول المناسبة ل مٌ وقائ الحٌاة.
 -2ال إشكال على اإلسبلم ال فً النظرٌة وال فً التطبٌق.
 -3إن نظرٌة اللؽة الموحدة (لعىالم سىبٌط) باطلىة ولىو تمىت فىبل تفٌىد حكمىا
شرعٌا.
 -4إن القٌادة لؤلعلم والتسدٌد له والح ة معه وهو سىماحة المر ى الىدٌنً
األعلى آٌة العظمى السٌد الحسنً الصرخً (دام ظله)..

وأخٌرا أود أن أ سد البعق من أنفاس التربٌة اإلسبلمٌة بكلمات منظومة:
ال تحســــبن العمــــر عمــــر دوام
وسقـــــــامِ

وقـــــد ٌـــــطـــول بؤنــــة

ت ري السنٌن وكل عام ٌنقلً

نحــــو الفناء نسٌــــر باستسـبلم

ما أ مل العمر الـاي إن تقلـه

فببه ـــــة وتـــــوادد ووئــــام

لآلخرٌن حقو .ال ن ـــــاو ها

وبااك نـــادي ســٌــــد اإلســـبلم

نبدي اللقاء باكر أ مـــل كلمــة

مــن ؼٌـــرنا ٌبدي باكر ســبلم

وإاا تكـلــــمنا ٌـــكـون كــبلمنا

مــن انتـــقــــاءات لخٌــر كـبلم

الفحن ال ٌــصدر من أفـواهنا

والصـمــت لبلؼٌن خٌــر ل ـام

ونعـــود مرلانا وفً أفــراحـنا

نسعى ل م الشمل شمل دوام

والباقٌات الصالحات شعــارنا

ندعــــوا لـهــا ولكل خلق سامً

لٌـس الفقـٌر محقـــر فٌــنا وال

نعـطً المقـام بدون أي مـقـام

إن المقـامـات ال ـلٌــلـة للتقى

ولصـاحـب األخـبل .واإلكرام

تـبا لـكــل نمٌمــة أو ؼٌــبة

أو كابة و لـكـل سباب و شتام
وتوالعوا إن التكبر اكبر األسقام

ال تسرقوا ودعوا ال نا خلوا الربا
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ولتـتـركـوا سم الؽناء ونحــوه
وتـكاتـفـوا وتـآ روا ما بٌـنكم
ولتـقـتـفـوا أثر النبً المصـطـفى
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الفصل الثاني
مع للٌفة سبٌع
وفٌما أنا أبحا عن كتاب البحا األصولً لعالم سبٌط النٌلً(رحمىه ) إاا بىً
ألتقً بخلٌفته كما ٌسمٌه الناس السٌد بهاء الموسوي (دام عى ه) وكانىت المفا ىؤة
الكبرا إا وقفت على من ٌرد على كل مىن ٌنىاقن عىالم سىبٌط (رحمىه ) ولىم
أ د فٌه ما كنت أحسبه من العلم بل و دتىه ر ىبل سىطحٌا قشىرٌا لىم ٌعىرؾ مىن
العلم إال أسمه وال أظنه عرؾ حتى رسمه بل حتىى اسىمه وسىؤاكر لىك ع ٌى ي
القارئ تفاصٌل اللقاء به بحلور صاحب مكتبة صدٌق له و ناب الشىٌخ حٌىدر
العابدي والشٌخ حسن الربٌعً (دام ع هم) وكانت كما ٌلً:

تقرٌ  ...أو ...تلرٌ ؟!
ضولم(خؾقػيمدؾقط):مغعؿمتػضؾقامم
قلىىت :ئنىىا نسىىؤل عىىن كتىىاب عىىالم سىىبٌط (رحمىىه
المطالب األصولٌة واخبرنا بؤنكم تملكون هاا الكتاب.

) الىىاي ٌشىىكل فٌىىه علىىى

ضول:مغعؿ,مظدىمسوملمدؾقطمطؿوبمؼـؼدمصقفمبعضماٌطوظبىماألصبقظقيم,مظؽبـمأودمأنم
أخربطؿمبلغفمملمؼؼصدمصقفمإبطولماٌؾوغلماألصقظقيمبؾمطونمؼؼصدمأعراًمآخر.م
قلت :وما هو هاا األمر الاي ٌرٌده وهو ٌشكل بعبارات (تناقق) و(لىم ٌعرفىوا
حتى مولو العلم) ونحوهىا مىن العبىارات الهدامىة للمبىانً بىل لعلىم األصىول,
بحسب دعواه (و إما نحن فقد أثبتنا أن البحا الاي طرحىه وأصىدره هىو خىارج
عن البحا األصولً).
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ضول:مطونمؼؼصدمرمحبفما مأنمؼبربطمببلماظببؾوبماٌـؼبػمواظعؾبقمماظدؼـقبيم,مألنم
اظبؾوبماٌـؼػمابؿعدوامجداًمسـماظعؾقمماظدؼـقيمببؾماغػصبؾقمامسـفبوماغػصبو ًممحبوداًمم
صلرادمانمجيؿعمبلماظذػـقؿل.م
قلت :هاا الكبلم ؼرٌب فان هاا الؽرق إنما ٌتم إاا قام عالم سىبٌط (رحمىه )
باٌ اد نقاط االلتقاء ,وال م بٌن الاهنٌتٌن فً نقاط االفترا ,.ال أن ٌحمىل علىى
علم األصول وٌحاول إٌهام الناس بتهدٌمه فؤي م هاا؟
ثم ما المراد بالمثقؾ وانفصاله عىن العلىوم الدٌنٌىة؟ هىل المثقىؾ المو ىود واقعىا
أو خٌاال وفرلا؟
أمىىىا الواقىىى فىىىان أردت المثقىىىؾ المتىىىدٌن الىىىور فاننىىىا ن ىىىده ملتصىىىقا بىىىل شىىىدٌد
االلتصىىا .بىىؤمور الشىىرٌعة وعلومهىىا كالعقائىىد والفقىىه بىىل واألصىىول وقىىد عرفنىىا
الكثٌىىىر مىىىن المثقفىىىٌن كتبىىىوا فىىىً هىىىاه الم ىىىاالت بىىىل بعلىىىهم حلىىىروا البحىىىا
األصولً والفقهً حتى بحوا الخارج (البحوا العالٌة).
وان أردت ؼٌر المتشىر فهىو ال ٌعتنىً بشىًء ممىا كتبىه عىالم سىبٌط ألنىه ؼٌىر
متدٌن وال متشر .
فاألولى لك أن ترشدهم على نقاط القوة فً علوم الشىرٌعة
وان قصدت البعق,
ْ
ال تختار عبارات مىن بعىق الكتىب القدٌمىة وتحىاول أن تشىكل علٌهىا باشىكاالت
ؼٌر صحٌحة بدعوا التقرٌب أن هاه دعوا التخرٌب ال التقرٌب.

لٌ

بسصولً

ضولم(خؾقػيمدؾقط):ميفمأيمعرحؾيمأغًميفمايقزة؟موعوذامدردًميفماألصقل؟م
قلىىت :أكملىىت البحىىا األصىىولً األول والثىىانً بدراسىىة بحىىوا الحلقىىة األولىىى
والثانٌىىة عل ىى ٌىىد بعىىق األسىىاتاة ,وقىىد قىىرأت ودرسىىت بنفسىىً بحىىوا الحلقىىة
الثالثة ,وا ن أحلر بحوثها عند بعق األساتاة.

ضول:مإذنمٌوذامترؼدمأنمتـوضشمسوملمدؾقط؟م
قلىىت :ألنىىه أشىىكل علىىى علىىم األصىىول باشىىكاالت ؼٌىىر صىىحٌحة ورو ىىوا لىىىه
وإلشكاالته ,وقبل اطبلعً علٌها كنت احمل صورة مٌلة لعالم سىبٌط (رحمىه
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) فانقلبت هاه الصورة بعد االطىبل حٌىا و ىدت ر ىبل بسىٌطا مىن الناحٌىة
العلمٌة ال ٌعرؾ محل البحا أٌن ,وال مكان النقىان ,بىل ال ٌمٌى بىٌن التنىاقق
والمصادرة وؼٌرها من األمور المنطقٌة البسٌطة.

ضول:مإذنمأغًمتـوضبفمظضعػفميفماٌـطؼمواألصقلمغعؿمأغومأضبقلممظبؽممببونمإذبؽو تمم
سوملمدؾقطمظقلًمطؾفومتوعيموػذامراجعمظعدممصفؿفماٌطوظىماألصبقظقيممألغبفمظبقسم
بلصقظل.م
قلت :إان لم ٌكن فاهما مراد األصولً فكٌؾ ٌشكل علٌه أما ٌحسن به أن ٌفهىم
المطالب ثم ٌشكل حتى ٌت نب الوقو بالتهافت أو التناقق.

المنعق واألصوه ....وآه الرسوه

(علٌهم السالم)

ضول(خؾقػيمسوملمدؾقط):موظؽـمػذهماٌصطؾقوتم(تـوضضموتضود)موشريػومػبلمعبـم
عصطؾقوتماٌـطؼماألردطلموضدمغفكماٌعصقعقنمسـفومصالموعؾفومحفي.م
قلت:
أوال :إن المعصومٌن (علٌهم السبلم) لم ٌنهوا عن المنطق.
ثانٌىىا :إن المنطىىق لىىٌس منطىىق أرسىىطو بىىل نسىىب لىىه ألنىىه أول مىىن دون مطالبىىه
وهىىاا ال ٌعنىىً أن كىىل مىىا فٌىىه مىىن مطالىىب ا ن منىىه بىىل كثٌىىر مىىن آرائىىه نقحىىت
ومحصت وألٌؾ لها بقدر ما تطور الفكر البشري.
ثالثا :لو سلمنا النهً فالنهً كىان عىن بعلىه وبخصىوص مىا ٌىدخل فىً النتٌ ىة
الفقهٌىة وخصوصىىا التمثٌىىل أي القٌىاس الشىىرعً (قٌىىاس أبىً حنٌفىىة) ولىىم ٌنهىىوا
عنىىه فىىً المحىىاورات والنقاشىىات وإال فىىؤي نقىىان بىىبل لىىوابط وال منىىاه وال
أسالٌب معتمدة صحٌحة.
رابعا :سبحان  ....ان إشىكالك المفىروق تو ٌهىه لنفسىك وألسىتااك وعالمىك
سىىبٌط ,حٌىىا اكىىر هىىاه المصىىطلحات كثٌىىرا خىىبلل بحثىىه ومناقشىىته م ى بعىىق
عبارات األصولٌٌن فمىثبل قىال سىبٌط (فىً كتىاب البحىا األصىولً/ص{ :)8فىً
تناقلىىىىات التعرٌىىىىىؾ...أقىىىىىول :التنىىىىىاقق ظىىىىاهر }...وقىىىىىال (نفىىىىىس المصىىىىىدر
السىىىابق/ص { :)9قولىىىه( :وأخىىىتص....الىىىخ) منىىىاقق لقولىىىه }....وقىىىال (نفىىىس
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المصىىىدر السىىىابق/ص { :)11أقىىىول :هىىىاا منىىىاقق لمفهىىىوم } وؼٌرهىىىا الكثٌىىىر,
فرا .

ضول:مانماٌعصقعلمغفقامسـماظؼقوسموػقمعطؾىمعـطؼل.م
قلت:
 -1نهىىوا عىىىن القٌىىاس بمعنىىىى التمثٌىىىل (القٌىىاس الشىىىرعً) وهىىو بمعنىىىى الىىىرأي
الشخصً.
 -2نهوا عنه فً مقىام االسىتدالالت القطعٌىة والنتٌ ىة الفقهٌىة واألول مسىلم عنىد
المناطقة والثانً مسلم عند األصولٌون.
 -3لو سلمنا بقولك ,لكن ٌبقى دلٌلىك أخىص مىن المىدعى وبعبىارة أخىرا ,كٌىؾ
انتقلىت مىىن حكىىم ال ى ء إلىىى الكىىل وعممىىت الحكىىم بىىالنهً علىىى مٌى المطالىىب
المنطقٌة.

الصدر األوه و الدلٌه العقلً
ضول(خؾقػيمدؾقط) :دقدمربؿدمبوضرماظصدر(ضدسمدبره)مصبوحىماٌعبوملماىدؼبدةم
وصؾلػؿـومواضؿصودغومواألدسماٌـطؼقيمظالدبؿؼرا مموايؾؼبوتماألصبقظقيممغػلبفمطبونم
ؼعورضميفمطؿؾفما ووهماظعؼؾلموؼذػىمإىلماٌذػىماظؿفرؼيب.م
قلت :نعم هو بصورة عامة لد االت ىاه العقلىً فىً اسىتنتاج المعلىوم التصىوري
ومعه (أي م االت اه العقلً) فً استنتاج المعلوم التصدٌقً كما هو والى فىً
كتاب فلسفتنا له (قدس سره) فرا عه فانه ٌثبت االت اه العقلً وٌقصىؾ باالت ىاه
الت رٌبً( )1هاا أوال,
 )1قىىال السىىٌد الشىىهٌد بىىاقر الصىىدر (قىىدس سىىره) -1{ :نظرٌأأة المعر أأة ....المصأأدر
األساسً للمعر ة( ....التصور ومصدره األساسً .....والمسسلة التً نعالجها هً محاولة
معر ة المصدر الحقٌقأً لهأذه المفأردات وسأب انبثأا هأذه التصأورات ......وقأد حصألت
عبر تارٌلها الفلسفً على عدة حلوه تتللص ً النظرٌات اآلتٌة -1 :نظرٌة االسأتذ ار
اال العونٌأة -2 .....النظرٌأأة العقلٌأأة .....وألجأه ذلأأا ٌم ننأأا تفنٌأد النظرٌأأة العقلٌأأة عأأن
عأأأأرٌقٌن -3 .النظرٌأأأأة الحسأأأأٌة -4 ......نظرٌأأأأـة االنتأأأأ ا  :وهأأأأً نظرٌأأأأة الفالسأأأأفة
اإلسالمٌٌن بصورة عامة ....وهذه النظرٌة تتسق مع البرهان والتجربة وٌم نها أن تفسر
جمٌأأع المفأأردات التصأأورٌة تفسأأٌرا متماس أ ا ).....فلسىىفتنا ( /ص -2( )51 -41التصأأور
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وثانٌا ,ثم أن هاا الكبلم خارج عن بحثنا الاي نحن بصدده.

ضول:مطقػ؟م أملمؼؼؾمدقدمربؿدمبوضرميفمطؿوبماظػؿووىماظقاضقيماغفمملمؼلؿدلمسؾكم
حؽؿمذرسلمعـمدظقؾمسؼؾل؟مإذنمػقمتركماظدظقؾماظعؼؾلموهلذامأُتفؿم(ضبمدسمدبره)م
بلغفماخؾوري.م
قلت:
أوال :أمىىا أنىىه إخبىىاري فهىىاا لىىم اسىىمعه إال منىىك بىىل هىىو أصىىولً وهىىو صىىاحب
المعالم ال دٌدة والحلقات والبحا الخارج األصولً والفقهً.
ثانٌا :وأما رأٌه بالدلٌل العقلىً فانىه كىان ٌقىول بح ٌتىه وإن لىم ٌحصىل بىه حكمىا
شرعٌا ألن البحا عن الدلٌل ال بما هو متحقق فعبل بل بمىا هىو صىال للدلٌلٌىة,
فكل ما ٌصىل أن ٌكىون دلىٌبل ٌبحىا عنىه فىً علىم األصىول ,ثىم إمىا ٌثبتونىه أو
ٌنفونىىه ,والىىدلٌل العقلىىً عنىىدهم صىىحٌ سىىواء دخ ىل عنىىدهم ا ن فىىً االسىىتنباط
أم ال .بمعنىى لىىو فرلىىنا أن سىىماحة السىىٌد (قىىدس سىىره) أو ؼٌىىره لىىم ٌسىىتط أن
ٌحصىىل الحكىىم الشىىرعً مىىن القىىرآن والس ىنة فانىىه ٌر ى إلىىى الىىدلٌل العقلىىً وال
شًء علٌه ,وعلى هاا الفرق لو اء احدهم واستدل بالدلٌل العقلً فىبل ٌشىكل
علٌه.
.

ال تحملنا ما لم نقه
ضولم(خؾقػيمدؾقط):مسؾكمػذاماظؽالممأغؿؿمتدسقنمسدممطػوؼيماظؼرآنمواظلبـيموأغفبوم
ضوصرة.م
قلت:
أوال :أن ك ىـبلمً وال ى فىىً ك ىـونه بخصىىوص ع ىـالم الفىىرق والتقىىدٌر ,وهىىو
.
الخارج والواق  ,فكٌؾ تحملنا ما لم .نقل؟
ٌختلؾ عن عالم
ومصدره األساسً .....و ً هذه المسسلة عدة مذاه لسأفٌة نتنأاوه أً الأدر المأذه
العقلأأً والمأأذه التجرٌبأأً ,واألوه هأأو المأأذه الأأذي ترت أ علٌأأه الفلسأأفة اإلسأأالمٌة,
وعرٌقة التف ٌر اإلسأالمً بصأورة عامأة والثأانً هأو الأرأي السأائد لعأدة مأدار للمادٌأة
ومنها المدرسة المار سٌة )....فلسفتنا ( /ص.})52 -51
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ثانٌا :لو سىلمنا بعىق كبلمىك ,ففىً هىاا المقىام ٌمكىن القىول أننىا قاصىرون عىن
استنباط الحكم الشرعً الواقعً ومعرفته من الكتاب والسنة فً بعق األحٌان,
فلو فرلنا الك ,فمااا نفعل؟؟ فااا و دنا ما نستدل به على الحكىم الشىرعً مىن
قواعد عقلٌة تامة ثابتة تفٌد القط نعمل بىه ,وإال فنر ى إلىى القواعىد والطىر.
التً عل الشار المقدس لها الح ٌة كاألمارات واألصىول العملٌىة .ففىر .بىٌن
قصىىور القىىرآن والسىىنة عىىن تؤدٌىىة األحكىىام وقصىىورنا نحىىن عىىن معرفىىة مٌ ى
األحكام منهما بم رد االطبل  ,واألمر وال وخاصة فً مستحدثات األمور.
ثالثا :أن قصورنا المشار الٌه ٌمكن أن نستدل علٌه أو نإٌده ,بالقول :لو لىم نكىن
قاصرٌن وكانت مٌ األحكام الشىرعٌة الواقعٌىة فىً متنىاول أٌىدٌنا وال نحتىاج
الر ىىو إلىىى أمىىر آخىىر أو شىىخص آخىىر ,فمىىا هىىً فائىىدة و ىىود اإلم ىام المهىىدي
(ع ل فر ه) وبؤي أحكام ودٌن دٌد سٌؤتً به؟؟ ((نعم أننا ا ن نر إلىى
أحكام ظاهرٌىة (كح ٌىة األمىارة واألصىول العملٌىة) مىؤخواة عىن المعصىومٌن
(علٌهم السبلم) تإمن لنا انب التن ٌ والتعاٌر)).

ضول:مإنماإلعوممطوظبؿسمهفؾفوماظلقوبمصـقـمغلؿضل مبفموظفمسؾقـومايوطؿقيم
طؿومؼؼقلماظلقدمربؿدمبوضرماظصدرم(ضدسمدره).م
قلت :مااا تقصد بالحاكمٌة؟

ضول:مأيمأغفمحوطؿمسؾقـوم(ثؿمتفربمعبـماإلجوببيم)موضبولم:مسببـمملمغػفبؿمإىلماآلنم
عوذامؼرؼدمدقدمربؿدمبوضرمبؾمٌوذامأغبلمغظرؼيما حؿؿولمجو مبفومظقلؼبطمطـرياًمعـم
ا حؿؿو تماظيتمررحفوماظػؼفو .م
قلت :صدقت إننا لم نفهم مراد السٌد باقر الصىدر(قدس سىره) بىل لىم نعىرؾ
تطبٌـق مـا ٌقول حتى إاا فهمنا ال انب النظري ! !
كٌؾ فسرت نظرٌة االحتمال بهاا التفسٌر؟ !!
إن نظرٌىىة تىىراكم االحتمىىاالت ألىىافت للفقٌىىه اتسىىاعا فىىً م ىىال الفقىىه ال تلىىٌٌقا
كما فهمت من كبلمك ,وال اعرؾ باللبط مىااا ترٌىد بقولىك (لٌسىقط كثٌىرا مىن
االحتمىىاالت التىىً طرحهىىا الفقهىىاء) ولكىىن م ى هىىاا أقىىول ,بصىىورة عامىىة فىىان
نظرٌىىة االحتمىىال ال تنفىىً االحتمىىاالت بىىل ت عىىل مىىن االحتمىىاالت المتلىىاعفة
والمتكثرة طرٌقا للوصول إلى القط والٌقٌن.
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هم لاعئ
ضول(خؾقػيمدؾقط):مسبـم مغـؽرمأنماألئؿيمحوربقاما جؿفودموضدمأضرماظلقدمربؿدم
بوضرميفمطؿوبفماٌعوملماىدؼدةمظألصقل.م
فؤ ابه الشٌخ حٌدر العابىدي قىائبل :مىن رخصىة الشىٌخ أن السىٌد ولى المطلىب
ٌىىدا وقىىال أن المنهىىً عنىىه هىىو اال تهىىاد بمعنىىى الىىرأي الشخصىىً ال بمعنىىى
االستنباط وهاا وال دا.

ضول:مسبـمغرؼدمأنمسبصؾمسؾكمبرا ةماظذعي,مطقػمسبصؾفو؟م
قلت :نحصلها باتخاا الطر .التً أقرها

والمعصومون (علٌه السبلم).

ضول:موػؿمملمؼؼرٍواماظدظقؾماظعؼؾل.م
قلىىت :هىىم أقىىروا العلىىم والقط ى و علىىوه ح ىىة ولىىم ٌسىىتثنوا القط ى الحاصىىل مىىن
الدلٌل العقلً والرواٌات ناهٌة عن العمل بما ٌفٌد الظن والرأي الشخصً.

النقاش العلمً
ضول(خؾقػيمدؾقط):مأغومأرؼدكمأنمتػفؿين,مسبـمغلؿطقعمأنمغـوضشماظعؾؿبو م,مأغبوم
ضؾًمظؽمأغومأعـؾمخطمسوملمدؾقطموظؽـم مأضقلمبؽؾمعومؼؼقل,مبؾمأغومتؼدعًمخطقةم
وأغومأضرٍمأنمطـرياًم عـمعؾوحـفمظقلًمصقققيموعـبوضشمصقفبوموطبذظؽمادؿفبدؼـم
أؼضوًمصالمغلخذمعـفؿمعلؾّؿوت.م
قلىت :إن الشىىٌخ حٌىدر أحىىد طلبتىىً وهىو حالىىر وسؤسىىؤله أمامىك( ,والتفىىت إلىىى
شٌخ حٌدر بالسإال) مااا قلت لك وللطلبة بخصوص نقىان العلمىاء سىواء السىٌد
44

تحفة العقول فً الرد على سبٌط منكر األصول

الصىىدر األول أو السىىٌد الصىىدر الثىىانً أو السىىىٌد الحسىىنً وكٌفٌىىة التعامىىل مىىى
مبانٌهم؟

ق ا الشيخاايدل ياا :لقلاانلق قخ اوشلجميااالشيملم ا قلو قوااوشلوش
وأضيفوش.لل
قلت :ألم أقل لك أن

ااوشل

خلقهم عبٌدا له فبل ت علوهم أصناما تعبدونهم.

ق الشيخيد:لقمملقلنلذيك.ل
ضولماظلقد:مأحلـًمأغًمأؼضومتؼقلمأغفؿمأصـوم.م
قلت:
أوال :انتبىىه أنىىا لىىم أقىىل أنهىىم أصىىنام بىىل هىىم قدٌسىىون ون ٌهىىون أنىىا قلىىت أنىىتم ال
ت علوهم أصىناما والفىر .والى  ,فىان مىن النصىارا مىن عبىد المسىٌ و علىوا
منه صنما ٌعبدونه وهاا المعنى ماكور فً القرآن ,وهاا ال ٌعنً أنىه صىنم فهىو
نبً وال ٌلر به أن ٌ عله أتباعه صنما وكالك علماإنىا مقدسىون فىبل ٌ ىو أن
نعبدهم ونعبد آراءهم فن علها أصناما وآلهة.
ثانٌا :انظر ,أنت حتى هاه لم تفهمها وأخر تها عن محلها.

ضول:م مببلسمسؾقبؽم,مأغبومأضبقلممسببـمغؼددبفؿموظؽبـمظـبومأنمغؾقبٌميفمطالعفبؿم
وغـوضبف ,مخصقصوًمإذا مسرصـومعـالًمانمسؾؿماألصقلمملمؼؽـمعقجقداًمسصرماٌعصقعلم
عـمضؾؾـو.مم
قلىىت :نحىىن اإلمامٌىىة أمىىا اصىىولٌون أو اخبىىارٌون ,وانىىتم هىىل مىن اإلخبىىارٌٌن أم
ماهب ثالا؟

ضول:مؼومأخلماٌذػىمواحدموػقمعذػىمأػؾماظؾقً!م
قلت :الحظ ,أنت لم تفهم ما المراد من كلمة ماهب هنا رؼم ولوحها إنهىا هنىا
بمعنى االت اه ,أي هل انتم ات اه ثالا؟
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ضول:مغعؿ,مغعؿمصققح,مغعؿمسبـماووهمثوظٌ.م
(وبهىىىاا نىىىاقق نفسىىىه ألن هىىىاا االت ىىىاه أٌلىىىا لىىىم ٌكىىىن مو ىىىودا فىىىً عصىىىر
المعصومٌن فٌا للؽرابىة بٌنمىا هىو ٌنكىر علىى األصىولٌٌن فىااا هىو ٌقى بمىا أنكىر
هاا لو سلمنا أن بداٌات علم األصول لم تكن فً عصر المعصومٌن )

ثؿمضولمبوٌؾوذرةماغؿؿممجوسيماظلقدمايلين؟مم
قلت :نعم نحن ندرس فً حو ة اإلمام الصاد( .علٌه السبلم) المقامة مىن السىٌد
الحسنً (دام ظله).

س ويتم ....وعدم ألال
ضول(خؾقػيمدؾقط):مدلضقلمظؽؿمطالعوًمأزـؽؿمدؿؼؿؾقغينمبلؾؾفمودؿفدرونمدعل!م
قلتٌ :ا أخً من قال لك أننا قتلة وسفاحون؟
نحن أهل دلٌل ونقان وإال ما أتٌنا لىك إلىى هنىا ,وأنىا أسىتطٌ أن آتٌىك بىؤقراص
سىٌدي وأشىىرطة تثبىت لىك أن الكثٌىىر قىىاموا بسىب السىىٌد علىىى المنىابر ونعتىىه انىىه
م نىون وعمٌىىل وؼٌىىره ,وكلهىم أحٌىىاء لىىم ٌ ىىر علىٌهم شىىًء ,وأتحىىداك أن تىىؤتً
بدلٌل واحىد علىى مىا تىدعً أو تىؤتً بشىخص واحىد قىد أصىٌب بمكىروه مىن قبىل
مقلدي السٌد ألنه ناقشهم ,نعم ,نحىن نقتىل بالىدلٌل والنقىان العلمىً ,نقتىل ال هىل
والظبلم.

حادثة ملتلقة
ضول:مإذنمدلرويمظؽؿمػذهمايودثي:م
(أغومروظىمحقزةمععؿؿمدردًميفمايقزةمعـذمسومم2991موبؼقًمبفومصرتةمرقؼؾيمثؿم
ترطؿفومألدؾوبمجوغؾقي,ماٌفؿمأغومحظرتمطـرياًمعـماظدروسمحؿبكمظؾلبقدمربؿبدم
اظصدرماظـوغلموطـًمأغوضشميفمطـريمعـماٌطوظبىم,مويفمسبومم1001مجؽبًمإىلمجبوععم
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اظرأسمصقجدتمرؾؾيمطـريؼـمعـمرؾؾيماظلبقدمايلبينموطبونمضبؿـفؿمدبقدمسؾبلم
وسـدعومررحًمسؾقفماإلذؽو تمضولمصؾـذػىمإىلماظلقدمربؿقدمايلينمصفبقماآلنم
ؼدسلماغفماسؾؿماألحقو ,موأغبومم حؼقؼبيمادبؿغربًمطقبػمؼبدسلمذبكصماغبفماسؾبؿم
األحقو ؟مطقػمارؾعمسؾكمػذا؟م
قاطعته قائبل :انتبه ٌا أخً أن السٌد (دام ظله) قال أعلىم األحٌىاء ٌعنىً المرا ى
المتصدٌن للمر عٌة وصرح بهاا أكثر من مرة.

ضول:ماظـوسمعوذامتػفؿ؟م
قلت :معرفة الكبلم نر فٌها إلى السام أم إلى المتكلم؟ قطعىا نر ى فٌهىا إلىى
المتكلم والمتكلم خصص فلمااا نحن نعمم؟

ضول:ماآلنمصفؿًمعوذامؼرؼدماظلقد,ماٌفؿمأخذوغلمإىلمبقًماظلقدمايلينمودخؾًم
يفمشرصيمإىلم اظقؿلمطؿوماذطرمصقفومطؿىمععؾؼيمسؾكمايوئطموضؾًمهلؿمامسعقامظقمردم
اظلقدمإذؽو تلمصلغومدلطقنمداسقيمظفموظؽبـمإذامملمؼبردمصؿبوذامتؼقظبقنم؟مصلبؽؿقام,م
اٌفؿمدخؾمأحدماٌبوؼخمإىلماظلقدميفمبقؿبفمثبؿمرجبعمععؿبذراًممببونماظلبقدمؼؼبقلم م
ادؿطقعمظؼو همصلغومغعلونموأرؼدمأنمأغوم,موػـومأغومدؽًموػؿمتؽؾؿقامودؾقاماظلبقدم
وخرجـو.مم
ثؿمأنماظؾعضمدللماظلقدمسـمػذهمايودثيمصؼولمأنمػبذاماظؽبالممطبذبمملم صبؾم,م
حظقامأؼفوماألخقةمؼؼقلمأغومغعلونمثؿمؼؼقلمطوذب!م
قلت:
أوال :كٌىؾ لنىا أن ن مى بىٌن و ىىود طلبىة كثٌىرٌن مىىن طلبىة السىىٌد وبىٌن و ىىود
السٌد فً بٌتىه وادعائىه انىه نعسىان وٌرٌىد أن ٌنىام ,إلىافة لىالك كٌىؾ اسىتطعت
تمٌٌ الطلبة المو ودٌن عن ؼٌرهم أي كٌؾ عرفت أنهىم طلبىة السىٌد علمىا انىه
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لم ٌكن قىد عقىد م لىس للىدرس والبحىا مىن قبىل السىٌد وقىد انتهىى الىدرس قبٌىل
حلىىورك هىىاا ظىىاهر كبلمىىك وظىىاهر الحىىال ألن بٌىىت السىىٌد ٌبعىىد عىىن ىىام
الرأس بحوالً كٌلو مترٌن.
ثانٌىىا :أن السىىٌد ال ٌلتقىىً بالنىىاس إال فىىً ثبلثىىة أٌىىام (االثنىىٌن للطلبىىة والخمىىٌس
وال معة للناس عامة) وكان البٌت ٌمتؤل بال ائرٌن وأنت تقول أنتم فقط !
ثالثا :أنا اعمل فً برانً السٌد (دام ظله) ولم أؼب لٌوم واحد عنىه ولىم أرك إال
الٌوم وال أعرؾ توا د لهاا السٌد فً المكتب مطلقا بل وال عبلقىة لىه مى السىٌد
المقىربٌن علىى السىٌد (دام ظلىه) لىم
بحٌا ٌدخل وٌخىرج علىى راحتىه بىل اقىرب .
تكن له هاه الشؤنٌة !
.
رابعا :هل تستطٌ أن تصؾ لً البٌت؟

ضول:مسـدعومتدخؾممترممبؿرمرقؼؾمثؿمودمشرصيمإىلماظقؿل.م
قلىىت :سىىبحان ! برانىىً السىىٌد فىىً بٌتىىه وكىىان عبىىارة عىىن ؼىىرفتٌن واحىىدة إلىىى
الٌمٌن وأخرا إلى الٌسار ت دهما بم ىرد دخولىك بىبل ممىر ,وفىً أوقىات اللقىاء
بالناس فان السٌد ٌ لس فً إحدا الؽرفتٌن وال ٌكون فً داخل البٌت.
ثم أسالك هل كان بٌته قرٌبا لبرانً الشٌخ الفٌاق؟

ضول:م مأزـمذظؽ.م
قلىىت :حتىىى تعىىرؾ مىىدا العىىداء ,كانىىت هىىاه األمىىور ت ىىري مى السىىٌد بىىاقر
الصدر(قدس سره) حٌن ٌؤتً ا خرون للسإال عنه حٌىا كىانوا ٌىؤتون بهىم إلىى
شخص آخىر ال ٌحمىل أي علمٌىة أو ٌخترعىون حوادثىا مىن عنىدهم ,و أعتقىد أن
هاا ما را معك ٌا أخً.
.
خامسىىا :لىىو سىىلمنا صىىدقك فىىً الرواٌىىة وأنىىت صىىاد .إن شىىاء وصىىدقهم فىىً
المن ل فؤننا ال نسلم أنهم وصلوا إلى السٌد (دام ظله) أو أنه أعتىار بهىاا العىار,
لما اكرنا سابقا بان السٌد ٌتوا د فً الؽرفة الثانٌة أثناء اللقاء بالنىاس وال ٌكىون
فً داخل البٌت إلافة لعدم و ود خصوصٌة وشؤنٌة ألحد ٌسىتطٌ مىن خبللهىا
الدخول على السٌد إلى داخل البٌت.
سادسىا :لىو سىلمنا  -ىدال  -أٌلىا أنىه أعتىىار بهىاا العىار فهىو معىاور ألنكىم لىىم
تؤخاوا منه موعدا وهو ر ل وقته مهم بل انىه كىان ٌرتىب حتىى وقىت نومىه مى
مبلحظة أنه مر .
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ضول:م(متناسٌا كل و وه الىنقق)مأملمؼؽـماظلقدماظصدرمعرجعوًموطـبومغبؿؽؾؿمععبفم
وغـوضبفموؼعطقـومعـموضؿف.م
قلىت :نحىىن نعلىىم ان السىىٌد الصىىدر (قىىدس سىىره) كىىان صىىارما فىىً قلىىٌة الوقىىت
والموعد بل ال ٌقبل أن ٌستقبل أي شخص من دون موعد.

ضول:مملمأرمػذاماظبل معـماظلقدم(ضدسمدره)مرقؾيمحقوتف.م
قلت :عدم الو دان ال ٌدل على عدم الو ود ,أنت لم تر الىك ولكىن ؼٌىرك رأا
وسم الك.

ضول:معـذمعؿكموأغًميفمايقزةمحؿكمتؼقلمذظؽ؟م
قلت :ال عبلقة للحو ة بالك بىل هىاا أمىر ٌعىرؾ مىن خىبلل اللقىاء بالسىٌد (قىدس
سره) حتى م من هو خارج الحو ة ,ثم أننً فً الحو ة فً حٌاة السىٌد (قىدس
سره).

من هنا وهناا
ضول:مرقى,مػؾمتلؿطقعمأنمتلتقـومبقرضيمعـماظلقدمايلينمبؿؽؾقػبؽمبوظردمسؾبكم
سوملمدؾقط؟م
قلت :أنا لم آت بتكلٌؾ مىن السىٌد (دام ظلىه) بىل ألننىً و ىدت التناقلىات عنىده
مى التىىروٌ لىه ,هىىاا مى ت ىوٌ الىىرد علٌىه مىىإمن مىىن انىب السىىٌد (دام ظلىىه)
بتبلٌىىػ أحىىد أسىىاتاتً وهىىو آٌىىة الشىىٌخ حىىا م السىىعدي (دام ظلىىه) وم ى ؼىىق
النظر عن كل هاا فؤنا متصدي للرد علٌه بنفسً لؤلسباب السابقة.
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ضول:معومرأؼؽمأنمتردمسؾكمعومطؿؾًميفمغػسماٌؾقٌموظؽـمبطرؼؼبيمأصبحمألنمسبوملم
دؾقطمتردمسؾقفمطـريمعـماإلذؽو تموأغومحووظًمأنمأسطبلمصفؿبوًممخوصبوًممودبقـزلم
ضرؼؾوًمػذاماظؽؿوب؟م
ق لت :أنا سؤرد على عالم سبٌط ثم إاا و دت لرورة فً الرد علٌك سؤرد.

ضول:مإذنمخذمطؿيبمألجؾمأنمتؼقٍؿفوموتعطقينمرأؼؽمبفومصؾؼبدمرددتمسؾبكماظببقخم
اظقعؼقبلموسؾكمشريهمبؾمدلغزلمطؿوبوًمأزـمأغينمادؿـؾطًمبفمحؽؿوًمذرسقوً.مم
قلت :البد من االطبل على ما أورده الشىٌخ الٌعقىوبً أوال ,ثىم إٌىراداتكم ألمٌى
بٌنهما وال أ د ا ن الوقت الكافً لالك بسبب التفرغ للدراسة.

ضول:محلـوًم(ووجفمطالعفمظصوحىماٌؽؿؾي)مأسطفمطؿيبمػدؼيموأمتـكمأنمتؼبقؿفو.م
قلت :ا ن نترخص للاهاب فان الوقت داهمنا.

ضول:مسؾكمراحؿؽؿمويفمأعونما .م
ويفمأثـو متقصقؾفمظـومإىلماظؾوبمضولمخومتوًمظؾؼو ماسؾؿمإغينمأرىمذقؽوًمآخبرموػبقمإنم
ادؿـؾوطماألحؽومماظبرسقيمطؾفومعـماظؼرآنم معـماظلـي.م
قلتٌ :د ,سنرا هاا األمر إن شاء

31

عندما تن ل كتابك.

تحفة العقول فً الرد على سبٌط منكر األصول

36

تحفة العقول فً الرد على سبٌط منكر األصول

الفصل الثالث
حوار مع نظرٌة اللغة الموحدة
وبعد أن رأٌنا المستوا الفكىري لخلٌفتىه ور وعنىا إلىى مىا كتبىه عىالم سىبٌط فىً
(كتابه البحا األصىولً) و ىدناه ٌصىادر علىى مبىانً مو ىودة فىً كتىب أخىرا
وعنىىد اطبلعنىىا علىىى تلىىك الكتىىب فىىً ال ملىىة و ىىدنا مىىا هىىو أدهىىى وألٌىىك بعىىق
المقتطفات من هاه الكتب م بعق التعلٌقات علٌها:

نظرٌة لٌالٌة
 -1قال (عالم سبٌط)فً كتاب اللؽة الموحىدة (ص  :)6ػتعقدمأوىلماحملبوو تم
ظػفؿمد ظيماظؾػظمإىلم اظؼرنماظرابعمضؾؾماٌقالدمحقبٌموصبؾؿـومعـبوزرةٌمعلبؿؿدٍةٌمعبـم
اًقولمبلمدؼراطموػريعقجقـقزمطونمضدمطؿؾفومطراتقؾقسماظذيمطونمؼبؽّميفماظؾغيم

إىلمدرجيمأغفم(ادؿففـماظؽالممبرعٍؿفموبدأمبوظؿػوػؿمععمربدٍثقفمبوإلميو اتمصؼطؼ.
أقول:
أوال :الحظ أن المإلؾ لم ٌ د شاهدا من نبً أو وصىً أو مىن الصىالحٌن ف ىاء
بمناظرة مستمدة من الخٌال ! !!
بٌنما نراه ٌشكل بىؤن علىم األصىول لىم ٌؤتنىا مىن النبىً أو المعصىومٌن (صىلوات
وسبلمه علٌهم أ معٌن) ! !
ثانٌا :الحظ انه ٌرٌىد بهىاا الشىًء المسىتمد مىن الخٌىال أن ٌبىوب ألعلىى وأعمىق
نظرٌىىة (خٌالٌىىة) فىىً تىىارٌخ الفكىىر البشىىري وهىىً نظرٌىىة اللؽىىة الموحىىدة التىىً ال
شاهد علٌها إال المستمد من الخٌال ! !
والمصىىٌبة أنهىىا مىىن شىىخص كىىىان ٌشىىك فىىً اللؽىىة إلىىىى در ىىة أنىىه أنتقىىل إلىىىى
اإلٌماءات ولم ٌكلؾ نفسه معاٌشة تلك النظرٌة الم عومة فٌما بعد.
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ثالثىىىا :لىىىو سىىىلمنا ,فىىىٌمكن القىىىول ,أن الحٌىىىرة منشىىىإها مىىىن عىىىدم معرفىىىة علىىىة
االرتباط بىٌن اللفىظ والمعنىى والسىبب الىاي بمو بىه ٌنتقىل الىاهن مىن اللفىظ إلىى
المعنى ,ال ما فهمه المإلؾ ,وال أقل أن هاا االحتمال سٌ ع االستدالل.

 -2قىىال (سىىبٌط) فىىً كتابىىه اللؽىىة الموحىىدة (ص( 9قىىرص حاسىىوب)) ػيفمػببذام
اظؽؿوبمدـؼقممذبدداًمبنسودةمربرحماٌلبلظيموتؼبقؼؿماٌؾبدأما سؿؾبورلمظؾغبقيم(ديم
دقدري)م اٌمدسمظؾػؽرما سؿؾورلماىوععمآلرا ما سؿؾوطماظقفقديمواألثينمواظعوملم

اإلدالعل.ؼ
أقول:

أوال :بنفس األسلوب القائم على مناقشة البعق وبتؤوٌل للعبارات والمصىادرات
على ما ٌتبنى ٌناقن المإلؾ (دي سوسٌر) وٌحاول أن ٌخىرج بنظرٌىة مت ىاهبل
الفكىىر اإلسىىبلمً .ومىىا طرحىىه مىىن نظرٌىىات عمبلقىىة تبىىٌن منشىىؤ االرتبىىاط بىىٌن
األلفاظ ومعانٌهىا كمىا هىو مو ىود فىً كتىب البحىا الخىارج للعلمىاء أي البحىوا
العالٌة فً علم األصول  ,وفٌها الؽنى عن الر و لهاا المفكر المنتقى.
ثانٌا :ثم أن هناك تناقق بٌن قولك هنا انه المإسىس (أي أنهىا ؼٌىر متعٌنىة فهىً
مإسسىىة) واعتىىرافكم فٌمىىا بعىىد أن النىىاس سىىلمت بىىاألمر الواق ى (أي أن القلىىٌة
متعٌنىىة وال تحتىىىاج إلىىى تؤسىىىٌس فهىىىً لٌسىىت بمإسسىىىة) ,قىىىال فىىً كتابىىىه اللؽىىىة

الموحىدة (ص :)14ػوٌومطوغبًمضبدمعبرٍتمآ

ماظلبـلمعبـمشبريمأنمتَّقبؾِمػبذهم

اٌبؽؾيمحالًمعرضقوًمصؼدماسؿربتمشريمذاتمأػؿقيُمتلؾقؿوًمبوألعرماظقاضع,مواسؿبربتم
اظعالضيمبلماٌػردةمواٌعـكمسالضيًماسؿؾورقيًمأومجزاصقيً.موطونمذظؽمميـؾمحبالًم بدٍم

عـفمظؿلدقسمسؾؿٍمظؾغيمأدقةًمبوظعؾقمماألخرى.ؼم
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ملالفة األمر الواقع
 -3قال (عالم سبٌط) فً كتابه اللؽىة الموحىدة (ص:)14مػوٌبومطوغبًمضبدمعبرٍتم
آ

ماظلـلمعـمشريمأنمتَّقؾِمػذهماٌببؽؾيمحبالًممعرضبقوًمصؼبدماسؿبربتمشبريمذاتم

أػؿقيُمتلؾّقؿوًمبوألعرماظقاضع,مواسؿربتماظعالضيمبلماٌػردةمواٌعـكمسالضيًماسؿؾورقيًم
أومجزاصقيً.موطونمذظؽمميـبؾمحبمبالًم ببدٍمعـبفمظؿلدبقسمسؾبؿٍمظؾغبيمأدبقةًمببوظعؾقمم

األخرى.ؼم
أقول:

أوال :الحىىظ ع ٌ ى ي القىىارئ كٌىىؾ أن عىىالم سىىبٌط ٌخىىالؾ األمى .ىر الواق ى حٌىىا
ٌشىىىٌر إلىىىى أن المسىىىؤلة لىىىم ت ىىىد اهتمامىىىا بالؽىىىا مىىىن كىىىل النىىىاس حتىىىى األنبٌىىىاء
والمعصومٌن (صلوات وسبلمه علٌهم أ معٌن) ألنه ال فائىدة بهىا وال ثمىرة
كمىىا سىىؤبٌنه لىىك فىىً التعلٌقىىات األخىىرا حٌىىا سىىن د أن المإلىىؾ ال ٌسىىتطٌ أن
ٌعطً تعرٌفا أو بٌانا لما ٌرٌد رؼم عمىه أن هىاه النظرٌىة سىتحل كىل المشىاكل
وفً كل العلوم.
ثانٌىىا :أن عىىالم الىىدٌن الم تهىىد الفقٌىىه ال ٌهىىتم وال ٌؤخىىا بالنظرٌىىات التىىً لىىم تإٌىىد
بىدلٌل قطعىً قرآنىً أو مىن المعصىومٌن (علىٌهم السىبلم) لفظىً أو ؼٌىر لفظىىً,
أو من العقل ,بخبلؾ المإلؾ (عالم سبٌط) حٌا ٌعتمد على ما ٌنشؤ مىن الخٌىال
والتصورات والتؤوٌبلت الشخصٌة ؼٌر المإمنة ال شرعا وال عقبل.
ثالثىا :اللطٌىىؾ أنىه ٌرٌىىد أن ٌحىل المشىىاكل المنطقٌىة والفلسىىفٌة بهىاه النظرٌىة وال
ٌدري أن الن اعات فٌهما لٌست لفظٌة بل هً بسبب المعنى وفهمه.
رابعا :واأللطؾ أن المإلؾ وأنصاره إلى ا ن لم ٌ ىدوا تلىك الثمىرة الم عومىة
فلم ٌحددوا (مثبل)حقٌقة الارة وال كٌفٌة االنتقال بىٌن أفىبلك الم ىرة ولىم ٌصىلوا
إلى حقائق األشٌاء من تلك األلفاظ واألصوات.
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تعدد األلسن
 -4قال عالم سبٌط (اللؽة الموحدة/ج/1لؽىة/3ص( 6قىرص حاسىوب)) :ػحقبٌم
غؼصدمعـماآلنموصوسداًمبوظؾلون :مذبؿقسيماظعـوصرماظيتمؼؿلظّػمعـفوماظـظومماظصقتلم

ظؾؿفؿقسيؼ.ممممم
أقول:

أوال :الحظ وقو المإلؾ فً التهافت أو التناقق والك:
 -1إاا كان ما اكره اصطبلح فهو كما ٌقول فً إشكاالته ٌحتاج إلىى دلٌىل ,قىال

(البحا األصولً/ص:)11مػضوظقا:مإلخراجمأصقلماظدِّؼـموأصقلماظػؼفؼ.
أقوه :هاا مناقق لمفهوم الفقه الاي هو ؼٌىر االصىطبلح .إا ٌحتىاج إلىى دلٌىل
إلثبات أن أصول الدٌن لٌست من الفقه فً الدٌن.
 -2إاا كان ما اكره ٌقصد به ما ٌرٌده النبً(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عندما قال ((القىرآن ٌفسىر كىل
لسان وال ٌفسره لسان)) ولكن الكبلم ((أي كبلم النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)) ظىاهر فىً تعىدد
ٍ
األلسنة وهو خبلؾ مراد المإلؾ (عالم سبٌط).
ثانٌا :ثم أن المإلؾ (عالم سبٌط) ٌ عم أنه سٌفسىر القىرآن بحسىب هىاه النظرٌىة
والحال أن النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قال ((وال ٌفسره (لسان)) فافهم.
ال بؤس فً هاا المقام من اكر بعق ما ٌإٌد تعدد األلسنة من الكتاب والسنة:
( )1قال تعالىَ { :وريَ َقد نَدعلَم أَنَّددم ةَدق ريد َ إ ََّّند ةد َعلمدحب بَ َهد ٌ ريسد ثريَّد ي ةدلحددو َ

ٌن } النحل.103/
إريَاحب أَع َ م َو ث ريس ٌ َع َ ب لب ٌ
إان هناك عدة أ لسنة ال كما ٌ عم المإلؾ من و ود نظام واحد ولؽة موحدة.
( )2بحىار األنىوار /العبلمىة الم لسىً ج /1ص  :303حٌىا ورد....{ :فالتفىىت
اإلمىىام الرلىىا (علٌىىه السىىبلم) إلىىى رأس ال ىىالوت فقىىال لىىه :تسىىؤلنً أو أسىىؤلك؟
فقال :بل أسؤلك ,ولست أقبل منك ح ة إال من التىوراة ,أو مىن اإلن ٌىل ,أو مىن
بور داود ,أو بما فً صحؾ إبراهٌم وموسىى ,قىال الرلىا (علٌىه السىبلم) :ال
تقبل منً ح ة إال بما تنطق به التوراة على لسان موسى بن عمران ,واإلن ٌىل
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على لسان عٌسى بن مرٌم ,وال بور على لسان داود ,فقال رأس ال ىالوت :مىن
أٌن تثبت نبوة ؟ قال الرلا (علٌه السبلم) :شهد بنبوته....الحدٌا }.
الحظ أٌها القاريء أن هناك عدة ألسنة ال لسان واحد.

التي ٌا ً نظرٌة اللغة الموحدة
والٌك بعق األحادٌا التً تشكك فً نظرٌة اللؽة الموحدة:
( )1بحار األنوار  /العبلمة الم لسً ج  / 1ص :159
((قىىال أمٌىىر المىىإمنٌن (علٌىىه السىىبلم) :لسىىان العاقىىل وراء قلبىىه ,وقلىىب األحمىىق
وراء لسانه))
أي أنىىه آلىىة إلظهىىار مىىا ٌرٌىىد ومسىىخر بٌىىده ٌ علىىه حٌىىا ٌرٌىىد ال انىىه ٌنظىىر إلىىى
حركة لسانه أو لسان ؼٌره وٌسىتنبط المعىانً أو ٌفهمىا للؽٌىر مىن تلىك الحركىة
الم ردة وبكلمة أخرا أن المعانً تعرؾ بما ٌرٌد القلىب وتىنعكس علىى اللسىان
فٌبر ها المتكلم بالطرٌقة التً ٌختارها وٌراها مناسبة ,ال من األصىوات بىااتها
بما هً ,وأٌلا ٌشٌر القول المقدس إلى أن هناك لسانا للعاقل ولسانا لؤلحمق.
(  )2.بحىىىار األنىىىوار  /العبلمىىىة الم لسىىىً ج  / 3ص (( :82- 81تؤمىىىل ٌىىىا
مفلل ما أنعم تقدست أسماإه به على اإلنسان من هاا النطق الىاي ٌعبىر بىه
عما فً لىمٌره ,ومىا ٌخطىر بقلبىه ,ونتٌ ىة فكىره ,وبىه ٌفهىم عىن ؼٌىره مىا فىً
نفسه ,ولوال الىك كىان بمن لىة البهىائم المهملىة التىً ال تخبىر عىن نفسىها بشىًء,
وال تفهم عن مخبر شٌئا ,وكالك الكتابة التً بهىا تقٌىد أخبىار المالىٌن للبىاقٌن,
وأخبىىار البىىاقٌن لآلتىىٌن ,وبهىىا تخلىىد الكتىىب فىىً العلىىوم وا داب وؼٌرهىىا ,وبهىىا
ٌحفظ اإلنسان اكر ما ٌ ري بٌنه وبٌن ؼٌره مىن المعىامبلت والحسىاب ,ولىواله
النقطىىى أخبىىىار بعىىىق األ منىىىة عىىىن بعىىىق ,وأخبىىىار الؽىىىائبٌن عىىىن أوطىىىانهم,
ودرست العلوم ,ولاعت ا داب ,وعظىم مىا ٌىدخل علىى النىاس مىن الخلىل فىً
أمورهم ومعامبلتهم ,وما ٌحتا ون إلى النظر فٌه من أمر دٌنهم ,وما روي لهىم
مما ال ٌسعهم هله ,ولعلك تظن أنها مما ٌخلص إلٌىه بالحٌلىة والفطنىة ,ولٌسىت
ممىا أعطٌىه اإلنسىان مىن خلقىه وطباعىه ,وكىالك الكىبلم إنمىا هىو شىًء ٌصىىطل
علٌه الناس فٌ را بٌنهم ,ولهاا صار ٌختلؾ فً األمم المختلفة بؤلسىن مختلفىة,
وكالك الكتابة ككتابة العربً والسرٌانً والعبرانً والرومً وؼٌرهىا مىن سىائر
الكتابىة التىً هىً متفرقىة فىً األمىم ,إنمىا اصىطلحوا علٌهىا كمىا اصىطلحوا علىى
الكبلم...الحدٌا))
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الحظ ع ٌ ي القارئ قوله (علٌه السىبلم) ((ولعلىك تظىن إنهىا ممىا ٌخلىص الٌىه
بالحٌلة والفطنة ولٌست مما أعطٌه اإلنسان من خلقه وطباعه وكالك الكبلم إنمىا
هىىو شىىًء ٌصىىطل علٌىىه النىىاس فٌ ىىري بٌىىنهم ولهىىاا صىىار ٌختلىىؾ فىىً األمىىم
المختلفة بؤلسن مختلفة)) وانظر كٌؾ أن اإلمام (علٌه السبلم) بٌن أن الكبلم لىم
ٌكن بمراعاة أمور دقٌقة وعقلٌة كحركىة الفىم ونىو الحركىة كمىا ٌى عم المإلىؾ
فً نظرٌته بل ألنىه مفطىور علىى حىب الكىبلم والبسىاطة ولهىاا قىال { ...أعطٌىه
اإلنسىىان مىىن خلقىىه وطباعىىه} { ...إنمىىا هىىو شىىًء ٌصىىطل علٌىىه النىىاس} وكىىؤن
اإلمىىام (علٌىىه السىىبلم) ٌقىىول لىىك كٌىىؾ ٌتسىىنى لئلنسىىان البسىىٌط والطفىىل والمىىرأة
الع و أن ٌدققوا فً حركات اللسان ونحوه من األمور الدقٌقة بل هىً بالخلقىة
والطب ى والفطىىرة حٌىىا ٌصىىطل النىىاس فٌمىىا بٌىىنهم علٌىىه ,وهىىاه االصىىطبلحات
اختلفت باختبلؾ الم تمعات البشرٌة وأماكن معٌشتها وظروؾ حٌاتهىا وعصىر
و ودها .والى الك المعنى أشار السٌد باقر الصدر (قدس سره),
فىً قولىه ( ....ت يأفه المالحظأة والتجربأة لنأا مأن عأدم وجأود أي مٌأه أصأأٌه
سأأأابق علأأأى اال تسأأأا والأأأتعلم لالنتقأأأأاه مأأأن لفأأأظ ملصأأأوص إلأأأى معنأأأأى
ملصوص) (بحوا فً علم األصول  -مباحا الدلٌل اللفظً) ج/ 1ص.32

استحسانات ...وذو تجمٌعً يلصً
 -5قىىال عىىالم سىىبٌط (اللؽىىة الموحىىدة /لؽىىة/8ص( 9قىىرص حاسىىوب)) :ػصؿببـالًم
اظؿلؾلؾماٌمظػمعـمدالمورا مبمعفؿومطونمعظفرماألظبػماظبرابطمبقـفؿبومطوظقبو مأوم
اظقاومأوماألظػمأومأجزائفؿمعـماظعالعوت مبمؼـطقيمسؾكمحرطبيُمسوعبيُم,مصوظعالعبوتم
تغقِّرمعـما ووهماظعوممظؾقرطيمظؽـفوم متمثٍرمسؾبكمػبذاماظؿلؾلبؾمعبـمحقبٌمػبقم
اغدصوعٌمعؼصقدٌمإىلمحدُمععلٍموؼؿؾقهماظرا ماظذيمؼػقبدمإجبرا مػبذاما غبدصوعمبصبقرةُم
عـظؿيُموعؽرٍرةُمٌراتُمسدؼدةُ.مصؾػظمدورم()doorميفماإلنؾقزؼيمواظذيمؼرتجؿمإىلم
(بوب)مؼـطقيمسؾكمتؾؽمايرطيماظؽوعـي,مصنرالضفمسؾكماظؾوبمػقمعـمجفيمطقغفبوم
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تؿقرٍكمبوووهُمربدٍدُموإىلمحدٍمععلٍمدوعوً,موػبذهمايرطبيماظؽوعـبيمصقفبومتؽبرارٌم
حبر ماظرا .م
وػذاماظؾػظمؼؼوبؾفمظػظم(اظدِور)ميفماظعربقيمواظذيمؼلؿعؿؾمٌومؼدورمحقٌمحوصظمسؾكم
صقرةمػذهمايرطيماظعوعي.موطذظؽمظػظبلم(اظبدارم)()1موم(اظبدؼرم)معبعماألخبذمبـظبرم
ا سؿؾ ورمععوغلماظعالعوتموأحبر ماظعؾّبيماظبيتمدـقضبقفوميفمعقضبعفومعبـمػبذام
اظؾقٌ)3(.م
أعومٌوذامأُدؿعؿؾميفماظؾغيماظعربقيمظػظم(ببوبم)مويفماظػرغلبقيمظػبظم(porteم)مويفم
اظرودقيمظػظم()dvaerم… ماخلمطلمسو ُمظـػسماظبل ()4؟.مصننٍمذظؽمػبقمبلبؾىم
اخؿال ماظـظرةمإىلماظؾوبموسؿؾفومسـدمطؾٍمضقم(.)5مصػلماظعربقيمظػظم(ببوبم)مؼعبينم
عقضعماغؾـوقمايرطيمودبقلتقؽمتطؾقبؼمتعرؼػبفميفمتلؾلبالتمحبر مماظؾبو م.مويفم

 )2أٌن االندفا المقصىود وبصىورة منظمىة فىً الىدٌر أو الىدار فانهمىا ثابتىان ال
ٌتحركان؟ !
 )3هىىاا خىىىبلؾ قىىولكم قبىىىل حىىىوالً عشىىرة اسىىىطر ((التسلسىىل( ....مهمىىىا كىىىان
مظهر) ...الرابط ...أو أ ائهم من العبلمات ٌنطىوي علىى حركىة عامىة)) بىؤن
المعنى ثابت مهما تؽٌرت ومهما كانت.
 )4الحىىظ ع ٌ ى ي كٌىىؾ أن عىىالم سىىبٌط ٌقىىول بىىالترادؾ علمىىا انىىه ٌشىىن حملىىة
كبٌرة لد اللؽوٌٌن واألصولٌٌن وٌبطل أقوالهم المشٌرة إلى و ود الترادؾ فىً
اللؽة.
 )5ما هاا التفكٌر السطحً أو المتناقق ,فً هاا المقام لىدف بعىق اإلشىكاالت
فانىىك تإكىىد مدخلٌىىة نظىىرة النىىاس (القىىوم) ولحىىاظهم للىىدال والمىىدلول وبىىاختبلؾ
النظرة واللحاظ اختلؾ المعنى والمدلول بٌنما فً مقام آخر أو لنقىل أن نظرٌتىك
تبتنً على العبلقة الااتٌة بٌن اللفظ والمعنى.
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اظػرغلقيمؼعينمظػظم(بقرتم)porteمعقضعماغؾـوقمايرطي()6موتؽررػومووؿٍبعم
ايرطببوتمصقفببومم(وػببذامعببـمحوصببؾمععببوغلمحببرو ماظؾػببظ).مويفماظرودببقيمصببننم
( )dvaerمؼعينماٌـطؼيماظيتمؼؿؿٍمصقفوماغدصوعمايرطوتمادؿؿعيمواٌؿػرضبيميفم
آنٍمواحدُ(.)7م
صنذامحووظـومهؾقؾمغظرةمطؾٍمضقممإىلمػذاماظبل ماظذيمػقم(اظؾوب)موجدغومأنماظؾوبم
يفماظعربقيم ؿؾمععـكًمصؾلػقوً,مظذظؽمأرؾؼمسؾكمطؾٍمعومظفمسالضيمبوغؾـبوقمايرطبيم
اظعوعيمعـؾ :مبوبماظػرج,مبوبماظلعودة,مببوبماظعؾبمؿ...ماخل.مبقـؿبومؼؽبقنماٌعـبكم
عضقؽوً()8مإذامأرؾؼًمظػظم()doorماإلنؾقزيمأومم()porteماظػرغلبلمعضبوصوًم
إىلمػذهماألظػوز.مم
يفمظػظم()doorماإلغؽؾقزيمؼؽؿـمتعرؼػَّمظطؾقعبيماظؾبوبمعبـماظـوحقبيماظعؿؾقبيم
صؼط.م ويفماظػرغلقيمػقمعـطؼيموؿٍعٍموتػرٍقٍمصقصحٍمإرالضفمسؾكماٌقـو معـالًمأومعدرجم

 )6من أٌن لك هاا ,كالك الكبلم فً باقً اللؽات من أٌن علمت أن تلىك األلفىاظ
تدل على ما اكرت من معانً.
 )3كمىا اكرنىا فىالمإلؾ (سىبٌط) ٌإكىد هنىا علىى أن العبلقىة بىٌن اللفىظ والمعنىىى
لٌست ااتٌة وهاا مخالؾ لما ٌتبناه وٌإسس نظرٌته علٌه.
 )8ال أعرؾ أٌن هة اللىحك؟ !! الحىظ (مىثبل) عنىد إلىافة (البىاب) إلىى تلىك
األلفاظ (الفرج ,السعادة ,العلم) ٌنت (مثبل) :باب الفرج = مول انبثا .حركىة
الفرج أو باب الفرج = مول انبثا .الحركة للفىرج ولىو ألىفنا اللفىظ الفرنسىً
(بورت) إلى تلك األلفاظ ....تنىت مىثبل بىورت الفىرج = مولى انبثىا .الحركىة
وتكررها وت م الحركات فٌها للفرج أو بورت الفىرج = مولى انبثىا .حركىة
الفرج وتكررها وت م حركات الفرج فٌه فٌا عالم سبٌط أٌىن المعنىى الملىحك
فً المقام.
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اظطوئراتمأومعردكماظلػـ.مويفماظرودقيمؼصؾحماظؾػظمظؾقابوتماٌدؼـيماظؽؾريةموطذظؽم
ظؽؾٍمبقابيُمضكؿيُمعـؾمبقابوتماظلدود)9(.م
صؾقمدلظًمسربقوًمعو:معومتػعؾمبوظؾوب؟.مصلقؼقل:متػؿحموتغؾؼ.موإذامدلظؿف:مطقبػم
تػعببؾمذظببؽم؟ممصلببقؼقل:مألغٍفببوم(تببدور)م(,)20مصفـببومتضببطّرهمظقؿػببقٍهمبومظؿلؾلببؾم
اإلنؾقزيمغػلفميفم(.)22()doorم
عـمػذاماٌـولموشريهمممومدقؾلميفمتلؾلالتمايرو مأرجقمعبـماظؼبرٍا ماظؽبراممأنم
ؼؿصقروامعومأسـقفمبقحبدةماظؼقؿبيماٌلبؾؼيمظألصبقاتمواٌعـبكماظعبوممظؽبؾٍمتلؾلب ٍؾم
ومجقعمعومؼرتتٍىمسؾقفمعـمعػوػقؿٍمظؾغيماٌقحدة.م
وبصػيُمسوعيُمميؽـمظؾؼورئماظؽرؼؿمعالحظيماذرتاكماظرودقيمواإلنؾقزؼيمحبرصلم
وبـػسماظؿعوضى:ماظدالموعـمبعدهماظرا .موطذظؽمعالحظبيماذبرتاكماظػرغلبقيمعبعم
 )9عند المقارنة بٌن ما مو ود فىً هىاه الفقىرة ومىا مو ىود قبىل أكثىر مىن سىتة
أسطر ,نبلحظ أن ما اكىره هنىا ال ٌناسىب مىا اكىره هنىاك ,واألصى أو األنسىب
أن ٌكىىون الكىىبلم هنىىا كمىىا ٌلىىً {{(وفىىً الفرنسىىٌة ٌصىىل اللفىىظ لبوابىىات المدٌنىىة
الكبٌرة وكالك لكل بوابة لخمة مثل بوابات السدود) (وفً الروسٌة هو منطقىة
ت مى وتفىىر .فٌصى أطبلقىىه علىىى المٌنىىاء مىىثبل أو مىىدرج الطىىائرات أو مرسىىى
السفن) }} ألن ما اكىره هنىاك عىن الفرنسىٌة (مولى انبثىا .الحركىة وتكرارهىا
وت م الحركات فٌها) ٌناسب مىا اكرنىا فىً هىاا التعلٌىق ,ومىا اكىره هنىاك عىن
الروسىىٌة (المنطقىىة التىىً ٌىىتم فٌهىىا انىىدفا الحركىىات الم تمعىىة والمتفرقىىة فىىً آن
واحد) ٌناسب ما اكرنا فً هاا التعلٌق.
 )10اسؤل نفسك أٌها القارئ المنصؾ فهل وابك عادة كما ٌقول سبٌط.
 )11تسؤل المإلؾ وكالك نسىؤل القىارئ العاقىل ,مىا عبلقىة التسلسىل االن لٌى ي
بالشخص العربً المسإول؟ ! إلافة لالك فىان مثىل هىاا الشىخص لمىااا الىطر
أو ( علتىىه ٌلىىطر) للتفىىىوه بالتسلسىىل االن لٌىىى ي ,ولمىىا ٌلىىىطر (ولمىىا ت علىىىه
ٌلطر) للتفوه بالتسلسىل الفرنسىً أو الروسىً أو الصىٌنً أو الهنىدي أو ؼٌرهىا
من اللؽات؟ أن ما تفعله ٌا عالم سبٌط لحك على عقول الساج وال هال.
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اإلنؾقزؼيمواظرودقيمبؿلخٍرماظرا مواذرتاطفومععماظعربقيميفمتؼدٍمماظؾو .موذظؽمسـدم
عؼورغيماألظػوزماألربعيمبؾعضفومػععماظؿلوعحميفماظؾد مببلماظؾبو مواظمؾبو ماٌضبكٍؿيم
ﭖ)p(:ؼ:م
ممممممممممممممممممممممbabeم
مممممممممممممممممممممporteم
مممممممممممممممممممممممdoorم
Dvaerؼ انتهى كبلم سبٌط
أقول:

(أ) :الحظ ع ٌ ي القارئ مدا الخٌال عنىد المإلىؾ ونسىؤله ونقىول مىن قىال لىك
الك وشهد به من العرب أو ؼٌرهم.
(ب) :وكٌىىؾ عىىرؾ اإلنسىىان البسىىٌط وبمختلىىؾ مسىىتوٌاته الفكرٌىة هىىاه المعىىانً
ودقتها وتنظٌراتها.
(ج) :واألع ىىب االستحسىىىانات الع ٌبىىة التىىىً اكرهىىىا المإلىىؾ وال دلٌىىىل علٌهىىىا
وؼٌر متصورة إال باو .ع ٌب ت مٌعً شخصً.
(د) :والحىظ كٌىؾ انىه ٌحىاول الىتخلص مىن اإلشىىكاالت الىواردة علٌىه الخىىتبلؾ
اللؽات فان اإلن لٌ ي ٌفهم كاا والفرنسً ٌفهىم كىاا بىبل مسىتند وال مبلحظىة وال
ت ربة.
(هـ) وال ٌعلم عالم سبٌط أٌلا انه على هاا القول قد قال بالترادؾ واالشتراك.
(و) :إلافة لالك فانه طعن باألنبٌاء فلؽاتهم مختلفة فهل فهمهم مختلؾ.
( ) :فما ٌفعله النٌلً أشبه بلعبة ت مٌ المتشىابهات مىن بىٌن ا الؾ مىن اللؽىات
التىىً قطعىىا البىىد أن بٌنهىىا متشىىابهات كثٌىىرة وإال فمىىااا تقىىول للهنىىدي والصىىٌنً
والسرٌانً والعبري..الخ ,هل كل واحد منهم ٌفهم من الباب فهما خاصا؟
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النظام القرآنً هو نظام قرآنً!!!
قىىال عىىالم سىىبٌط (النظىىام القرآنىىً /البىىاب األول /الفصىىل األول  /ص( 1قىىرص

حاسوب) :ػ.4ماظـظومماظؼرآغل:موػقمعبروعٌمؼؿضؿٍـماظؽببػمسبـماظـظبومماظؼرآغبلم
وؼَّظفرمإسفوزهمايؼقؼلمألوٍلمعرٍةُمعـمخاللمايؾٍماظؼصديمظؾغي.موؼؿؽقنمعـمسبدٍةم
أجزا ُمأوهلومعؼدعيميفماٌـفٍماظؾػظلماظذيمؼعوجلماظـصقصمبوظطرؼؼيماظيتمتقضقفوم

ػذهماٌؼدعيموػلمعقضقعمػذاماظؽؿوبماظذيمبلمؼدؼؽ.ؼم
أقول:

أوال :الحظ ع ٌ ي القارئ قوله ألول مرة أي لم ٌىؤت بىه المعصىومون (علىٌهم
السىىبلم) بىىل هىىو علىىم دٌىىد ؼٌىىر مقىىرور مىىن النبىىً وأهىىل البٌىىت (صىىلوات
وسبلمه علٌهم أ معٌن) ونحن نقول ال بؤس بىه ولن علىه كىالعلوم األخىرا كعلىم
الباطن والعرفان والمناٌا والببلٌا والحروؾ ...الخ ,ولكن ال ن عله علما ٌعىرؾ
منىىه الحكىىم الشىىرعً أو ٌعطىىً الحقٌقىىة التامىىة فىىً القىىرآن فىىان بطىىون القىىرآن ال
تدرك.
ثانٌاٌ :ا عاقل ٌا نبٌه ٌا إنسان ,انىه الىدور بىل أشىد مىن الىدور ...انىه مىن (تفسىٌر
الماء بالماء) .الحظ مااا قال {{ النظام القرآنً :وهأو ميأرو ٌت أمن النظأام
القرآنً }} التفت ع ٌ ي ( النظام القرآنًٌ ....ت من النظام القرآنً).

عبٌ ٌداوي النا  ...وهو....
قىىال سىىبٌط النٌلىىً (نفىىس المصىىدر السىىابق/ص :)4ػأعببومشوؼوتببفمصفببلمطببـريةٌم
وعؿـقسيٌ,موػلمبؼدرمشوؼوتماظؼرآنماظيتم محصرمهلو.موظؽبـمأػبؿٍمشوؼوتبمفموػبقميفم
بد محرطؿفمػلماظؽبػمسـمغظوعفماظداخؾل,موصؿحماألبقابمظؾؿعرصيماظؼرآغقيمطبلم
هؾٍمربؾٍماٌعرصبيماظؿفرؼؾقبيماظعبوجزةمسبـمإحبداثماظؿغبقريماٌـببقدميفماظـظبومم
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اظطؾقعلمدعقوًمظؿغقريماظعوملموصؼماإلرادةماإلهلقيموهؼقؼماهلد ماألولمعـماًؾؼ.م
وعـمخاللمذظؽمتؿؿٍماإلجوبيمسـممجقعماٌعضالتميفمأيمعـمصروعماٌعرصي.مو مميؽـم
إسطو متعرؼػُمهلبذاماٌبـفٍمأوموصبػفمبلدبطرٍمععبدودةُ,مو مميؽبـمطبذظؽمهدؼبدم
شوؼوتف.م صؿـمرؾقعيمػذاماٌـفٍمأنماظؿعرؼػمبفموهدؼدمشوؼوتفموخصوئصفموررؼؼيم
سؿؾفموغؿوئففمتؿؿٍمدقؼيًمعـمخاللمتطؾقؼوتفماظيتم محدودمهلو.م
وعومػذاماظؽؿوبمإ ّمعؼدعيًميفمررائؼمػذاماٌـفٍموضقاسدهماظيتممتـٍبؾماًطبقةماألوىلم

يفمعلورممتؽلماظؼورئمواظؾوحٌمعـماظؿعرٍ مسؾقفؼ.م
أقول:

أوال :التفت إلى هاه العبارة أٌها القارئ [[و مميؽـمطبذظؽمهدؼبدمشوؼوتبف.مصؿبـم
رؾقعيمػبذاماٌبـفٍمأنماظؿعرؼبػمببفموهدؼبدمشوؼوتبفموخصوئصبفموررؼؼبميمسؿؾبفم
وغؿوئففمتؿؿٍمدقؼيًمعـمخاللمتطؾقؼوتفماظبيتم محبدودمهلبو.م]] انىه ال ٌسىتطٌ أن
ٌعطً تعرٌفا ولن ٌستطٌ الىك ألن تطبٌقاتىه ال حىدود لهىا فتعرٌفىه ال حىدود لىه
فهىو عىىا عىن اعطىىاء التعرٌىؾ وسىىٌؤتً الكىىبلم فىً فصىىل الحىق عنىىد مناقشىىة
عالم سبٌط فٌمىا قالىه بخصىوص (علىم األصىول) وقىال هنىاك [[أنماظـؾبوتمسؾبكم

اظؿعرؼػمػقمأولمذروطمصقيماظعؾؿمإذماظبرتددمصقبفمػبقماغعؽبوسمظؾبرتددميفمذاتم
اظعؾؿ]] وها أنت تعلن ع ى ك عىن اعطىاء التعرٌىؾ ألنىك لىو أعطٌىت التعرٌىؾ
ا ن وبعىىد الىىك حصىىل تطبٌىىق فانىىك ستلىىطر إلىىى تؽٌٌىىر التعرٌىىؾ وإعطىىىاء
تعرٌىىؾ دٌىىد وهكىىاا األمىىر كلمىىا و ىىد تطبٌىىق دٌىىد ...فىىااا كىىان التىىردد فىىً
التعرٌىىؾ هىىو انعكىىاس للتىىردد فىىً اات العلىىم كمىىا تقىىول ,فىىان انعىىدام التعرٌىىؾ
وانتفائه هو انعكاس النعدام العلم وانتفائه فؤٌن تاهب ٌا سىبٌط مىن هىاا ,امىا تقى
فىىً التىىردد فٌكىىون انعكىىاس للتىىردد فىىً اات العلىىم ,و امىىا تقى فىىً الع ى الكلىىً
وانتفاء التعرٌؾ وهىاا انعكىاس النتفىاء العلىم ! !! وهىا أنىت ٌىا عىالم سىبٌط تصىؾ
ا خىىرٌن بىىىالع وثبىىىت واقعىىىا انىىىك العىىا وتقىىىول بىىىبطبلن نظرٌىىىات وعلىىىوم
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ا خرٌن وقد ثبت بطبلن نظرٌتك وعلمك ,فٌنطبق علٌك القول ((عبٌأ ٌأداوي
النا وهو علٌه)).
ثانٌىىا :الحىىظ ع ٌ ى ي ع ى هىىاه النظرٌىىة عىىن إٌ ىىاد تعرٌىىؾ لهىىاا العلىىم فكٌىىؾ
ٌىىى عم (المإلىىىؾ) انىىىه سىىىٌحل كىىىل المشىىىاكل ثىىىم هىىىاا تنىىىاقق مىىى مىىىا تشىىىكلون
وتعترلون به (ٌا عالم سىبٌط) علىى األصىولٌٌن بىؤن الثبىات علىى التعرٌىؾ أو
تمٌٌى المولىو لىىروري لكىل علىىم ونحىوه فىىً كتىابكم البحىىا األصىولً فهىىا
أنت تع أن تــؤتً بتعرٌؾ لما ترٌد !

الوقو

ً الهاوٌة

قىال سىىبٌط النٌلىىً(نفس المصىدر/ص :)5ػصببوٌـفٍمؼببرىمأنما خببؿال مأسببؿمعببـم
اظؿـوضض,م وأنماغعدامماألولمؼعينمبوظضرورةماغعدامماظـوغلمألغفمجز ٌمعـمطؾٍّ.م
وػذاماإلميونماظذيمادؿػودهماٌـفٍمعـماظؼرآنمظبفمصقائبدٌمطبـريةٌميفمسؿؾقبيمعراجعبيم
اظـصٍماظدؼينماظعبو م,معـفبومإزفبورماظؿـبوضضمسـبدماٌػلٍبرؼـمواظبذيمػبقمغبقعٌمعبـم
ا خؿال ماظذيمحلؾقهمػقٍـوًموػقمسـبدما مسظبقؿم,موعـفبومإنم(سؿبقمما خبؿال )م
طؿػفقمٍموإميونماٌـفٍمخبؾقماظؼرآنمعـفمؼطوبؼماظـصقصماظؼرآغقي,موؼقاصبؼمررائبؼم
اٌـفٍماظيتمتؿقرٍكموصؼما ضرتاغوتماظؾػظقبيميفماظـظبومماظؼرآغبلم.مصفبذاماٌؾبدأم(أيم
عؾد أمسدمما خؿال ميفماظؼرآن)مػقمعـماٌؾودئماظيتمدبرجمعـماظؼبرآنموتعبقدمإظقبفم
ومتـعماظؾوحٌمعـماظقضقعميفمػووؼيماظؿػلريمبوظرأي.مودؿظفرمظؽمصؽرةمػبذاماٌؾبدأم

بوظؿدرؼٍمذلغفومذلنمبؼقيماٌؾودئميفمػذاماٌـفٍ.ؼم
أقول:

إان ال بد مىن دفى خطىر الوقىو فىً هاوٌىة الىرأي ,وبالتؤكٌىد فىان ٌىدف باألدلىة
والبراهٌن القطعٌة ,ووال انىك لىم تىؤت بىؤي دلٌىل ,ال عقلىً (بطىرحكم الىدلٌل
القطعىىىً المسىىىتفاد مىىىن العقىىىل) وال نقلىىىً (إا ال شىىىاهد شىىىرعً ٌثبىىىت نظرٌتىىىك
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ومنه ك) فؤنت إان تعمل بالظن والىرأي الشخصىً وهىاا ٌعنىً انىك وقعىت فىً
الهاوٌة التً أردت من ؼٌرك من الوقو فٌها.

القصور عن اإلحاعة
قال عالم سبٌط (نفس المصدر/ص :)6ػؼمعـمػذاماٌبـفٍمأنماٌكؾبققمضوصبرٌمسبـم
اإلحوريمبؽالمماًوظؼمضصقراًمدائؿوً.موععـكمذظؽمأغٍفمعفؿومبؾغمعـماٌعرصيمبوظؼرآنم

صلقظؾٍمربؿوجوًمإىلماظـظرمصقفمواظؿػؽّرميفمذلغف.ؼ
أقول:

أوال :وهىىاا الكىىبلم ٌشىىملك ٌىىا سىىبٌط النٌلىىً ,فؤنىىت قاصىىر عىىن اإلحاطىىة بكىىبلم
الخالق قصورا دائما ,وستظل محتا ا إلى النظر فٌه والتفكر فً شؤنه.
ثانٌىىا )1( :المفىىروق بحسىىىب هىىاه النظرٌىىىة أن المىىتكلم متقٌىىىد بتلىىك الحركىىىات
والسكنات الصوتٌة وهاا الشًء محدد للقرآن ومح م له وعندما اصىطدم النٌلىً
مى هىىاه الحقٌقىىة الثابتىة عقىىبل وشىىرعا حىىاول أن ٌىىتخلص هنىىا مىىن هىىاا اإلشىىكال
معلبل أن الخالق ال ٌحاط بما ٌرٌد ,ولكن ٌبقى كبلمه هنىا مناقلىا لمىا اكىره فىً
مقامـات أخرا.
( )2وال ٌىىدري أن القىىرآن نىى ل بلسىىان العىىرب خاصىىة وأنىىه بقولىىه هىىاا سىىٌق
باالشىىتراك والتىىرادؾ والم ىىا ات الىىاي هىىو مفىىاد قولىىه (علٌىىه السىىبلم) {ن ى ل
القىىران باٌىىاك أعنىىً واسىىمعً ٌىىا ىىارة} مهمىىا بىىدل االصىىطبلح ,وبهىىاا ٌقى فىىً
التهافت والتناقق ألنه بنى أقواله ونظرٌته على نفً االشتراك والترادؾ.

ثم قال عالم سبٌط (نفس المصىدر/ص :)11ػأ.محَّؽؿَّبفَّمسؾبكماظؾغبيم,مصببم(اظؿؾقلم
اظذاتل)مو(اٌعـكمايرطل)مو(اظـظومماٌُقؽؿ)مثالثمخصبوئصٍماجؿؿعبًميفماظؼبرآنم

صفعؾؿفمضودراًمسؾكمذرحماظؾغيموععوغقفومحوطؿوًمسؾكمضقاسدػومشريمربؽقمٍمبفو.ؼم
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أقول:

أوال :انظىىر كٌىىؾ تعلىىق النٌلىىً باللؽىىة وأخىىا ٌىىدور حولهىىا بكىىل مىىا ٌفهمىىه فٌقىىول
القرآ ن ٌشىرح اللؽىة ولىٌس فهىم اللؽىة ومعانٌهىا ٌسىاعد فىً شىرح القىرآن إان مىا
األولىى أن تر ى
فائدة نظرٌتكم وكٌؾ ترٌد أن تشرح بها القران وتفسىره ألىٌس ْ
إلى القرآن وأهل البٌت لتعرؾ كٌؾ ٌتصرفون م األلفاظ واللؽة؟
ألٌس بقولك وفعلك هاا ت عل اللؽىة حاكمىة ومفسىرة للقىرآن فكٌىؾ ٌفسىر القىرآن
اللؽة وٌكون حاكما علٌها وفً نفىس الوقىت تكىون اللؽىة مفسىرة للقىرآن وحاكمىة
علٌه؟ أن هاا تناقق وال .

ثم قال عالم (نفس المصدر/ص :)11ػوؼدلٍمسؾكمذظؽمايبدؼٌماظـؾبقيم(اظؼبرآنم
ؼَّػلٍرَّمطؾٍمظلونٍمو مؼػلٍرهمظلبونٌ)ااغظرماظـصبقصميفماٌالحبؼم.موطبذظؽمتبدلٍمسؾقبفم

غصقصٌمأخرىمسدامعومدرتاهمسؿؾقوًمسـدمتطؾقؼوتمػذاماٌـفٍ.ؼم
م
أقول:

أوال :هاا النص ٌدل على تعدد األلسن ,واالستشهاد به فً هاا المقام ٌإكىد الىك
المعنى من تعدد األلسن ,وهاا ٌناقق مبنىاه وكبلمىه فىً مقىام آخىر ,فىً نظرٌىة
اللؽة الموحدة.
ثانٌىىا :أمىىا الحىىدٌا النبىىوي الشىىرٌؾ { القىىرآن ٌفسىىر كـــىىـل لـسـىىـان وال ٌفسىىره
لسان } فىالمراد منىه أنىه ٌحىٌط بكىل معرفىة وال تحىٌط بىه معرفىة أو ؼٌرهىا مىن
المعىىارؾ التىىً ٌفهمهىىا العربىىً أو اإلن لٌى ي أو ؼٌىىرهم ,ولىىٌس المىىراد منىىه مىىا
فهمت ٌا سبٌط النٌلً.
ثالثا :وا ن نسؤلك ,كٌؾ ستفسر وتشرح اللؽة أو كٌؾ ستفسىر وتشىرح القىرآن,
هىىل علىىى الىىاو .والفهىىم العربىىً أو ؼٌىىره كاألفؽىىانً والصىىٌنً أو نحىىوه أو انىىك
تو د نظام لؽوي خاص بكل لؽة باقرارك بعمومٌة القرآن وتفسىٌره لكىل لسىان؟
أو مااا تفعل؟ !!
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ثم قال عالم سىبٌط (نفىس المصىدر/ص :)12ػآخبرمظؾبـصماظـؾبقيم(عبـماجؿفبدم
صلخطلمصؾَفَّمحلـيٌموعـماجؿفدمصلصوبمصؾفَّمحلـؿون),مإذمظقسماٌؼصقدمبوٌكطهمػـوم
إ ّمذظؽماٌكطهمخاللماظؾقٌمخطلًمعمضؿوًمدقرتاجعمسـفمبعدمضؾقبؾٍمعؿؿؾعبوًمظؾـظبومم
اظؼرآغلمودوئراًمسؾكمخطقاتفمشريمععؾـٍمسـمذل ُمعـماظـؿوئٍماظيتمؼبؽّمبفومألحبدُم

عـماظـوس.ؼم
م
أقول:

أوال:كما أثبتنا فً تعلٌق سابق شمول كبلمك لنفسك أٌلا مىن حٌىا انىك قاصىر
عن اإلحاطة بكبلم الخالق قصورا دائما وستظل محتا ا إلى النظر فٌىه والتفكىر
فً شؤنه ,فااا كنت بهاه الصورة وهاا الحال إان كٌؾ تعلىن عىن شىًء وأشىٌاء
من النتائ التً تشك بها وهاا الشىك متحقىق باللىرورة لقصىورك الىدائمً عىن
االحاطىىة بكىىبلم الخىىالق فكٌىىؾ تحكىىم وتصىىدر األحكىىام مىىدعٌا انىىك اسىىتفدتها مىىن
كبلم تعالى فً قرآنه الم ٌد؟ !!!
ثانٌىا :انىىك تقىىر هنىا بو ىىود الىىدلٌل الشىرعً علىىى اال تهىىاد ,إان كٌىؾ تنفٌىىه فىىً
مقامات أخرا وتشن حملة اتهام وتشهٌر و رح بالم تهدٌن ومبدأ اال تهاد.
ثالثا :أن كبلمه ٌستبطن التسلٌم بمبدأ التقلٌد ,حٌا ٌشٌر إلى عىدم إعىبلن النتىائ
ألحىىد مىىن النىىاس إاا كانىىت مشىىكوكة الحىىظ انىىك (ٌىىا سىىبٌط النٌلىىً) ترتىىب ا ثىىار
على إعبلن النتائ للناس ,فلو كنت رافلىا لمبىدأ التقلٌىد ومىبطبل لىه ,فىبل داعىً
لكبلمك هنا بخصوص إعبلن النتائ للناس.
رابعىىا :قولىىك { إا لىىٌس المقصىىود بىىالمخطئ }....مىىن أٌىىن ئىىت بهىىاا التفسىىٌر
والشىىىرح (للمخطىىىئ) ,ألىىىٌس هىىىاا تفسىىىٌر بىىىالرأي الشخصىىىً والظىىىن والقٌىىىاس
واالستحسىان أعاانىىا مىىن شىىطحات األوهىىام ,أٌىىن دلٌلىىك مىىن القىىرآن أو السىىنة
الشرٌفة على ما اكرت؟ !.
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النٌلً ....وو وح البعالن
والخبلصة مما سبق أنه ال دلٌل عند النٌلً علىى نظرٌتىه إال الظىن واالستحسىان,
وولوح بطبلن دعواه ٌتبٌن فً أمور:
 -1قول وفعل وإقرار المعصومٌن (علٌهم السبلم) للتعامل البسٌط م اللؽة.
 -2ال تو د حتى إشارة من المعصومٌن لالك ولو سلمنا بو ود ما ٌحتمىل إشىارته
لىىالك ,فهىىً إشىىارة إلىىى علىىم مىىن العلىىوم التىىً ال تفٌىىد الحكىىم الشىىرعً والتكلٌىىؾ
التن ٌ والتعاٌر ,كعلم الباطن والمناٌا والببلٌا والحروؾ.
 -3ال دلٌىىل علىىى و ىىود تعامىىل فلىىبل عىىن و وبىىه م ى هىىاه المٌىىول وأمثالهىىا عنىىد
اإلنسان بحٌا ٌبلحظ خروج الحرؾ وكٌفٌته فٌرا فٌه النكات وااللتفاتات.
 -4ال ٌتسىىنى فهىىم وتطبٌىىق هىىاا القىىول وهىىاه النظرٌىىة لكىىل إنسىىان البسىىٌط والطفىىل
والع و وؼٌره بل ٌحتاج إلى دقة عالٌة ومستوا عالً لم ٌراعه الناس على مىر
آالؾ السنٌن ولم ٌهتموا به.
 -5لو سلمنا بنظرٌىة سىبٌط وقولىه ,فهىً ممكنىة التصىور عنىد الولى وفىً أوائىل
وبداٌات اللؽة ,ولما كانت الناس فً الؽالب ال تلتفت إلى هاه الدقة ه رته وأخات
باالصىىطبلح والتوال ى بمىىا تفهمىىه وتستسىىٌؽه مىىن مناسىىبات بىىٌن األلفىىاظ المعىىانً
أنفسها م ؼق النظر عن حركات اللسىان والهىواء الخىارج مىن الفىم ,وعلىى هىاا
ووفقه ن ل القرآن وتكلم النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) { لم النا على قدر عقأولهم } وبهىاا نحىن
نتعامل م كبلم المعصومٌن (علٌهم السبلم).
 -6لو كانت هاه النظرٌة مهمة فً فهىم األحكىام الشىرعٌة فلمىااا لىم تبىٌن مىن قبىل
النبً والمعصومٌن (علٌهم السبلم) ,ثم كٌؾ سنعرؾ النكات واألمور الدقٌقة التً
تتناولها هاه النظرٌة؟ هل نر بها إلى عالم سبٌط أو خلٌفته أو بعق أتباعهما؟!
فهو التقلٌد ,وهاا ٌنىاقق مبىانٌكم ومبىادئكم مىن نفىً التقلٌىد ,أو نر ى مٌعىا إلىى
الدراسة والبحا لمعرفة النظرٌة ونكاتها ودقائقهىا؟ وهىاا ؼٌىر مقىدور لل مٌى  ,أو
ال نر لالك بل نعمل على هوانا وهاا خبلؾ التدٌن وخبلؾ حكىم العقىل بحىق
الطاعة وو وب امتثال األوامر اإللهٌىة .ثىم هىل ٌسىتطٌ احىد مىن أتبىا النٌلىً أن
ٌعطً حكما شرعٌا من دون أن ٌؤتً برأٌه الشخصً فىً فهىم الكىبلم بحسىب تلىك
النظرٌة وعلى نحو القط ؟ أم هً الظنون والخٌال؟!!!
والحقٌقة أٌها األخوة ,أنها الخطابات وا راء الشخصٌة والكلمات الم وقة الخالٌىة
من العلم واألثر العلمً والر و إلى المعصومٌن وما بعد الحق إال اللبلل.
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وعلٌه فىبل نقبىل مىن أتبىا النٌلىً ومنىه أن ٌقىول فىً أبحاثىه (ال ٌو ىد تىرادؾ وال
اشتراك وال م ا وال نحوه) ألننا ال نسلم بمبناه لعدم صحته ور وعه إلى الىرأي
الشخصً والظن وألن الواق والو دان ٌخالؾ ما ٌدعٌه.
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الفصل الرابع
يف ً ....رحلة ال يف
ُفرَ .....جلً
قال عالم سبٌط (فً كتابه رحلة الكشؾ وٌلٌهىا المحالىرات القصىدٌة ط منتىدا

األدبىاء /ص  )12واصىىفا القىىرآن:مػصوظػببورقمبقـببفموبببلمأيمطببالممطوظػببورقمبببلم
اًوظؼمواٌكؾققموانمملمؼؼدرماًوظؼمسؾكموضعمطالممظفمػذهماظصػيمواظؼدرات,مصفقم
إذنمإظفمسوجزمبؾمشريمزطل,مإذماألوْىلمأنم مؼؿؽؾؿمأصالًمخبقيمأنمؼؼورنمببوٌكؾققم
بلمطالعفموطالعفؿ.م
أتؽقنمصقفمتؾبؽماظؼبدراتمواظـبوسم مؼعؾؿبقنم؟مأممأغفبؿمم مؼػؽبرونمبطبرؼؼيتمو م
لؾقنمأنماظؿبوبفمبلماظؽالعلمععـوهمدبؼقطمصبػيماألظقػقبيم؟مأممأغفبؿممؼببؽقنم

بؽقغفمطالمماًوظؼ؟ؼم
أقول :وهنا عدة تعلٌقات:
 -1اإلنسان مخلو .هلل تعالى وكالك فان كبلم اإلنسان مخلو .أٌلىا ,وكىبلم
تعىىالى هىىو فعىىل مىىن أفعىىال سىىبحانه ٌو ىىده فٌمىىا ٌنقلىىه فهىىو أمىىر حىىادا
ومخلو ,.فاإلنسان وكبلمه وكبلم كلهىا مخلوقىات هلل تعىالى ,فىبل ٌمكىن
و ٌستحٌل القول وٌكفر صاحبه إاا قال (أن الفار بأٌن مللأو ومللأو
الفار بٌن مللو واللالق!) إال إاا ادعٌىت أن القىرآن هىو سىبحانه
ولٌس كبلمه وهاا كفر لً.الحظ ع ٌ ي القارئ مدا فهم النٌلىً ألبسىط
األمور.
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ىىل وعىىبل
 -2المبل مىىة التىىً أسسىىها النٌلىىً بىىٌن الصىىفة المفرولىىة وع ى
ؼٌر صحٌحة وؼٌر تامة ,الن القرآن ن ل أل ل اإلع ا وقد تم اإلع ىا
(سواء و د الفار .الاي اكىره سىبٌط أم لىم ٌو ىد الىك الفىار ).ومىا الىت
أسىىرار القىىرآن ونكاتىىه ونظرٌاتىىه وحقائقهىىا ؼٌىىر معروفىىة للنىىاس العىىادٌٌن,
فهً موكولة إلى عدل القرآن وتر مىان الىوحً والقىرآن النىاطق (صىلوات
وسبلمه علٌه وآلىه) وأهىل بٌتىه األطهىار وخىاتمهم قىائمهم محقىق العىدل
والسبلم (علٌهم الصبلة والسبلم).
 -3األولوٌىىة المفرولىىة مىىن النٌلىىً ؼٌىىر صىىحٌحة ,ألنىىه ال ٌلىىر بىىالقرآن أن
ٌقارنىىه احىىد بكىىبلم النىىاس الطبٌعىىً بىىل لعلىىه ٌإخىىا بحسىىب هىىاا المسىىتوا
البشىىري إلٌصىىال وإفهىىام وفهىىم العلىىوم والمعىىارؾ المختلفىىة ,وهىىاا ال ٌنفىىً
و ود و وه وبطون أخرا للقرآن ,ولاا ورد أن القىرآن حمىال واو و ىوه
وظاهره أنٌق وله ظاهر وباطن ,و شفاء لكل داء.
 -4الحىظ ع ٌى ي القىارئ مىىدا األدب واالحتىىرام الىاي عنىىد النٌلىً؟!! ألنىىه لىىم
ٌكلىىؾ نفسىىه حتىىى أن ٌقىىول (حاشىىاه ,وسىىبحانه ,ىىل وعىىبل أو ؼٌىىره مىىن
عبارات التؤدب م الاات المقدسة).
 -5قوله { ان التشابه بٌن الكبلمٌن معناه سىقوط صىفة األلوهٌىة } اعتىراؾ منىه
أن كىىبلم سىىبحانه ال ٌشىىابه كىىبلم المخلىىوقٌن فلمىىااا إان أسسىىت نظرٌىىة
اللؽة الموحدة وأ رٌت ثمارها على القرآن وطبقىت الىك بكىل كتبىك بؤمثلىة
خٌالٌة وأنت ت تر نفس النظرٌة فً كل مبحا ومطلب؟ !!!
 -6أشرنا إلىى أن التشىابه بىٌن الكبلمىٌن ال ٌلى م منىه سىقوط صىفة األلوهٌىة كمىا
ت عم ,بل أن كل صفة حسنة عند اإلنسان هىً مىن فىٌق عطائىه (تقدسىت
أسماءه) لاا ورد (انه واد ٌحب كل واد).
 -3الحظ ع ٌ ي القارئ كٌىؾ انىه ٌإسىس أشىٌاء مىن مخٌلتىه ؼٌىر تامىة وؼٌىر
صحٌحة ,ثم ٌلت م وٌل م الؽٌر بؤحد أمور:
(أ) :أما ثبوتها
(ب) :أو ال و ود هلل (سبحانه)
(ج) :أو أن تعالى عا (تعالى عن الك علوا كبٌرا).
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 .دs. d.....
قال عالم سبٌط (نفس المصدر السىابق /ص :)81ػظذامتؿؼبوربما دبمبدؼيمطصبػيم

عـماظلقودةموا عؿـوعماظذاتلميفمطؾمظػظمؼؼدممصقفماظللمسؾكماظدالؼم
أقول:

أن القاعىىدة الكلٌىىة التىىً تبناهىىا النٌلىىً القائلىىة بوحىىدة اللؽىىة البىىد أن ال تخىىرم فىىً
موارد وإال لنقلت ألن (المو بىة الكلٌىة تنقلىها السىالبة ال ئٌىة) وهىاا المثىال
من اؼىرب األمثلىة إا أن كلمىة (حسىود) تقىدم السىٌن فٌهىا علىى الىدال ولىٌس فىً
الحسود سٌادة وال امتنىا ألىم تسىم مىا ورد (الحسىود ال ٌسىود) وأٌلىا (سىواد)
تقدم السٌن على الدال وهً تطلق على عامة الناس فٌقىال سىواد النىاس وال ٌىراد
سٌادتهم وال امتناعهم فهم رعٌة وعوام ,ومااا تقول بكلمة (فسد) و (فاسد) التً
تؤتً لما ال ٌسود ولٌس بممتن ! !!
ما اؼرب تفكٌىرك وتى داد ؼرابىة لىو ألىفنا كلمىات أخىرا وأخىرا وخصوصىا
إاا تعاملنا م ؼٌر لؽات.كاالن لٌ ٌىة مثىل ((( Sundayسىاندي) = ٌىوم األحىد,
( Saturdayساتردي) = ٌىوم السىبت( second ,سىكند) = ثانٌىةsandwich ,
(سىىاندوج) = شىىطٌرة طعىىام(salad ,سىىاالد) = قط ى خٌىىار وطماطىىة وؼٌرهىىا
( الطىىىىىة)(stupid ,سىىىىىتٌوبد) = بلٌىىىىىد ,ؼبىىىىىً(disobedient ,دسىىىىىبدنت) =
عاصً(sound ,ساوند) = صوت( said ,سد) = قىال( sold ,سىولد) = بىا ,
وهكاا ؼٌرها المئات وكالك الكبلم فىً بىاقً اللؽىات ,وهىل ٌسىتطٌ عىالم سىبٌط
أو خلٌفته أو أتباعه كلهم أن ٌثبتوا السٌادة واالمتنا الااتً فً كل لفىظ مىن هىاه
األلفاظ وما ٌماثلها فً اللؽات األخرا التً ٌتقدم فٌها السٌن علىى الىدال ,وعلىى
أحسىن االحتمىىاالت كمىىا هىىو المتوقى مىىنهم فىىؤنهم سىىٌإولون وٌلىىٌفون لفظىىا هنىىا
وآخىىر هنىىاك وثالىىا علىىى الكلمىىة الثالثىىة وهكىىاا ..وكىىالك ٌحىىافون شىىٌئا مىىن هنىىا
وآخر مىن هنىاك وهكىاا وكىالك سىٌتؤولون هنىا كمىا تشىتهً أنفسىهم وتؤوٌىل آخىر
هناك وهكاا ....والنتٌ ىة أٌلىا لٌسىت لصىالحهم بىل تبطىل أساسىاتهم ومبىادئهم,
حٌا ٌقعون فً التهافت والتناقق الن عملهم وفعلهىم وتصىرفهم بهىاه الصىورة
ٌدل على إقرارهم باالشتراك وكالك بالم ا  ...وهاا األمىر ٌرفلىونه وٌقولىون
ببطبلنه....
الحىىظ ع ٌىى ي وصىىلوا إلىىى هىىاه النتٌ ىىة مىىن التهافىىت والتنىىاقق فىىً أحسىىن
االحتماالت ,فما ٌكون حالهم فً أسوا االحتماالت؟
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وهم ً وهم
قال عالم سبٌط (نفس المصدر /ص  :)18ػوضدموضعًماألدؽؾيماٌالئؿيمسؾكمػذام
اظـقق:مم
ػؾماظبل ماظذيماحبٌمسـفمحؼقؼلمأممذبردموػؿ؟م
وعومغلؾيما حؿؿول؟موطونماىقابمغعبؿم,ماغبفمذبل محؼقؼبلمو ماحؿؿبولمظـلبؾيم
اظقػؿ.م
وجو ماظلمالماظـوغلمععؼؾوً,مرمبومؼؽقنمػذاماىقابموػؿوًمصؿومػقماظدظقؾ؟م
وظؾؾًميفمػذاماألعرمسؿدتمإىلمتلفقؾمغؼوطمايدسمواظؿلعؾمصقفو,موضدم حظًميفم
عومؼػقدمأنماظؿؽرارمصقفومعـقطمبؿؽرارمحؼقؼلمألظػوزمععقـيموإذنمصبوىقابمبؾبقسم

وػؿوؼمم
ً
أقول:

هل عرفت ا ن المسىتوا العىالً لمنبى هىاه النظرٌىة واألفكىار الؽرٌبىة؟ ت ربىة
ئٌة نقلته إلى الك القط وال م بالكل ! !!
وكٌؾ حصلت عند عالم سبٌط هاه القف ة بل الطفرة فً الحكىم مىن حكىم ئىً
شخصىىً إلىىى حكىىم كلىىً نىىوعً؟ وكٌىىؾ ٌثبىىت لنفسىىه ولؽٌىىره أن هىىاه القفىى ة
والطفرة هً حقٌقٌة فكما ٌحتمل فٌها الحقٌقة كالك ٌحتمل فٌها الىوهم ,إان لمىااا
تها م الدلٌل العقلً والمنطق والبراهٌن؟

ثىىم أي قط ى هىىاا الىىاي ٌحصىىل مىىن ت ىىارب مخرومىىة بؽٌرهىىا كمىىا تقىىدم خىىبلل
البحا.
كٌؾ ٌرٌد أن ٌثبت األحكام الشرعٌة وٌفسر القىرآن وٌعطىً المفىاهٌم اإلسىبلمٌة
والكونٌة لم رد أنه رب عدة مرات وفً مثال أو أكثر من المصادٌق التىً ال
نهاٌة لها؟!!!
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أي هل أكثر من هاا؟ !!!.

من ر اليهٌد الصدر(قد

سره)

وأخٌىرا أ اكىىر عىىدة إٌىىرادات مسىىتوحاة مىىن فكىىر الشىىهٌد السىىعٌد
(قدس سره) على هاا المبنى:

بىىاقر الصىىدر

 -1كٌؾ استطا إنسان ما قبل اللؽة البدائً أن ٌلتفت هكاا التفاتة وهىً إمكانٌىة
االستفادة من األلفىاظ والدقىة المو ىودة فىً األصىوات والطرٌقىة فىً إطىبل.
الصوت وربطه م المعنى فٌنتقل اهنه بسرعة البر .إلٌه؟
 -2ان هىىىىاه النظرٌىىىىة تتطلىىىىب در ىىىىة بالؽىىىىة مىىىىن النلىىىى الفكىىىىري والتطىىىىور
اال تمىىىاعً تإهىىىل اإلنسىىىان البىىىدائً لفهىىىم مثىىىل هىىىاه األمىىىور واللىىىوابط
وااللتفاتىىات م ى أن مثىىل هىىاه المرتبىىة مىىن النل ى العقلىىً واال تمىىاعً أنمىىا
حصىىلت لئلنسىىان فىىً مراحىىل متىىؤخرة عىىن صىىٌرورته ا تماعٌىىا قىىادرا علىىى
التفهم ونقل أفكاره إلى ا خرٌن مى مبلحظىة أن هىاه النظرٌىة احتا ىت كمىا
ٌىىدعً النٌلىىً إلىىى الىىتمعن والىىتمعن والتحلىىٌبلت العقلٌىىة والفٌ ٌائٌىىة للصىىوت
ومعناه وؼٌرها ,والتً تستؽر .عادة فترات منٌة طوٌلة.
 -3لو سلم إدراك إنسان ما قبل اللؽة لمثل هاه القلاٌا المعنوٌة الدقٌقة مى الىك
ٌقال :كٌؾ قدر لهاا اإلنسان أن ٌفهم ا خرٌن وٌتفاهم معهىم وٌتفىق فىً تلىك
األفكار ألنها لٌست على حىد القلىاٌا السىاا ة المحسوسىة فىً الخىارج لكىً
ٌمكن التفاهم علٌها بالرمو واإلشارات.
 -4كٌىؾ نفسىر اتفىا .م موعىة مىن النىىاس علىى نفىس الفهىم لتلىك المعىانً؟ ألىىم
ٌعترؾ النٌلً بؤن فهم العربً للمعنى مختلؾ عن االن لٌ ي وؼٌره.
 -5كٌىىؾ حصىىلت المتابعىىة مىىن بىىاقً الم موعىىة التىىً قىىد تصىىل إلىىى المئىىات أو
ا الؾ إاا علمنا أن اإلنسىان البىدائً – أسىان مىا قبىل اللؽىة -لىم ٌعىن حالىة
التبعٌة إال فً أوقات متؤخرة من تارٌخه عن ظاهرة اللؽة .والتفاهم.
 -6ألىىؾ إلىىى الىىك اخىىتبلؾ النىىاس فىىً لؽىىاتهم مى تؤكٌىىد الو ىىدان والمبلحظىىة
والت ربة من عدم و ود أي مٌل سابق علىى االكتسىاب والىتعلم لبلنتقىال مىن
لفظ مخصوص إلى معنى مخصوص.
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الفصل الخامس
النٌلًٌُ....ن ر ....البحث األصولً
قال المإلؾ فً كتابىه رحلىة الكشىؾ وٌلٌهىا المحالىرات القصىدٌة

ط منتىدا

األدبىاء ص  :35ػ انمتعبورؼػمسؾبؿماظؾغببيمطؾبفوم متؿصبػمبلؼببيمصبػيمسؾؿقببيمأوم
عـطؼقي ,موػلمتعورؼػمسبقائقيمصوضدةمألدغكمحدمعـماألدسماٌـطؼقيمأليمتعرؼػم
سؾؿل,مو ظؼدمأزفرغومتـوضضوتفوميفمطؾمعـمطؿوبمايؾماظؼصديمظؾغيموطؿوبماظؾقبٌم

األصقظلمامبوبماألظػوزؼ.م
أقول:
قوله { ولقد أظهرنا تناقلىاتها فىً ......وكتىاب البحىا األصىولً } هىاا الفصىل
لىىىرد المبحىىىا األول مىىىن كتىىىاب البحىىىا األصىىىولً  /بىىىاب األلفىىىاظ لعىىىالم سىىىبٌط
وبؤسلوب سهل ومبسىط ووالى ابتعىدت فٌىه عىن التفرٌى والعبىارات المعقىدة أو
إدخال أصل المبحا األصولً وحقٌقته بل دأبت على بٌان المه لىة العلمٌىة للنقىد
التىىً مارسىىها عىىالم سىىبٌط ,وعنىىدي إشىىكاالت بمسىىتوا أعلىىى وأد .مىىن هىىاه لىىم
ااكرهىىا ألن مسىىتوا الكتىىاب للقىىارئ المثقىىؾ عمومىىا ال لطلبىىة بحىىوا األصىىول
خاصة.
وقد اكرت المبحا من الكتاب بلفظه وعلقت على ما مو ود فٌه بحواشىً أسىفل
الورقة.

قال عالم سبٌط فً كتابه البحا األصولً(ص)20-1
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بقونمايؽؿماظعؼؾلٍمظإلغلونموحؽؿماظؼرآنم
مممطؿوبمغؼديمظطرائؼماظؾقٌماألصقظلمم)21(م
اىز ماألولم
غؼدماظؿعورؼػمواألضلوممواٌلؿؼالتماظعؼؾقٍيم
م
اٌؾقٌماألوٍلم
يفمتـوضضوتماظؿعرؼػ()23مبعؾؿمأصقلماظػؼفم
 )12هنا عدة مبلحظات:
 .1المفىىروق فىىً التسىىمٌة أن تحمىىل المعنىىى اإل مىىالً للبحىىا بنفسىىها مىىن دون
االعتماد على حواشىً أخىرا تولىحها كمىا فعلىتم ألنىه ٌىادة كىبلم ال داعىً
لها.
 .2األولىىى أن تقىىول الحكىىم العقلىىً القطعىىً إلتفىىا .األصىىولٌٌن علىىى أن ؼٌىىىر
القطعً لٌس بح ة.
 .3األولىى أن تقىول حكىىم القىرآن والسىىنة ألن دعىوا األصىىولٌٌن أنىه بعرلىىهما
وألن األحكىىام تسىىتفاد مىىن الكتىىاب والسىىنة ال مىىن القىىرآن فقىىط وألنكىىم حىىاولتم
اإلبطال منهما ببل فر..
 .4األولى أن تاكر محل الخبلؾ وهو الوصول إلى األحكام الشىرعٌة وإال فانىه
ال خبلؾ فً ح ٌة الدلٌل العقلً فً إثبات القرآن وو وب الطاعة ونحوها.
 )13ال ٌخفى أن تعرٌؾ العلم من مقدمات العلىم ال مىن مسىائله وإنمىا ٌىإتى بىه لٌكىون
الباحىا والىدارس لهىاا العلىىم علىى بصىٌرة لٌحصىىل علىى مىا ٌمٌى مسىائل العلىم الىىاي
شىىر فٌىىه عىىن المسىىائل األخىىرا ,وهىىو كمىىا هىىو وال ى مىىائ قبلىىً أي قبىىل مرحلىىة
التدوٌن وهاا ال ٌفٌدكم ألنكم بصدد اإلشكال على المسىائل األصىولٌة ال ؼٌرهىا ,ثىم أن
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اٌللظيم()2م
يفمظػظم"مأصقل()24معـماظؿعرؼػ()25م
وػقمأحدمأظػوزمسؾورة(()26سؾبؿمأصبقلماظػؼبفم)محقبٌمضبوظقام:ماألصبقلممجبعمأصبؾم,م
واألصؾمأدػؾماظبل مأومعومؼرتؽزموؼَّؾـكمسؾقفماظبل .م
وػقمسـدماألصقظقل()27مؼَّلؿعؿؾميفمععونٍمسدٍةُمعـفو:ماظراجح,مواظدظقؾ,مواظؼوسبدةم,م
وعومؼَّـؾًموزقػيمسؿؾقيمسـدماىفؾمبويؽؿ,مأومعومؼؿػرٍعمسؾقفمشريهمم
التعرٌؾ لىو كىان خاطئىا فاللىرر ٌىنعكس علىى مرحلىة التىدوٌن فقىط أمىا نفىس مسىائل
العلم ال ٌلرها دونت أم لم تدون وعرفت أم لم تعرؾ.
 )14األولى أن ال تشكل على التسمٌة بدعوا أن لهىا مدخلٌىة فىً البحىا وتىؤثٌر علٌىه
الن المهم فً التسىمٌة هىل أنهىا تحمىل المعنىى اإل مىالً للبحىا أو ال؟ ومىن الوالى
انىىه لىىٌس علىىى المسىىمً أن ٌ عىىل االسىىم حىىامبل لللىىابطة المولىىوعٌة للمسىىائل أو
للمباحا فعلم الكىبلم مىثبل قىد ٌسىمى بعلىم األصىول أو الكىبلم أو العقائىد أو ؼٌرهىا مىن
التسمٌات التً تحمل المعنى اإل مالً فبل إشكال فٌه ولٌس بباطل .وإال فلنىا أن ننىاقن
الباحا الكرٌم بؤنه ال ٌ و لك أن تسمً بحثك بالبحا األصولً...الخ ,بىل علٌىك أن
تسىىمٌه مىىثبل (نقىىق البحىىا األصىىولً )...أو (محاسىىبة البحىىا األصىىولً )...أو(نقىىد
البحا األصولً) أو ؼٌرها.
 )15أن هاا اللفظ (أي األصول) لٌس من التعرٌىؾ بىل مىن المعىرؾ .والفىر .والى
المعرؾ) و بٌن وتعرٌفه (المعىرؾ) ,ولىاا انصى القىارئ الكىرٌم
وبدٌهً بٌن الشًء ( ٍ
بمرا عىىة بسىىٌطة ألبسىىط كتىىب المنطىىق والعلىىوم األخىىرا لٌعىىرؾ مىىدا ولىىوح هىىاا
األمر,
واكرر أن هاا النقان لٌس نقاشا لمسؤلة أصولٌة بل نقان فً التسمٌة وال مشىاحة فىً
التسمٌات والنقان فً التسمٌة نقلىا أو إبرامىا لىٌس لىه ثمىرة علىى المطلىب األصىولً
فلو سلمنا أن المناقشة تامة هل ٌبطل البحا األصولً بالك؟ بالتؤكٌد ال.

)16إان كٌؾ تقول أنها من التعرٌؾ وأنت تقر هنا بؤنها من المعرؾ؟!!.
 )13أوال :ما تقدم من معنى فهو المعنى اللؽوي وا ن الكىبلم فىً االصىطبلح وال
مشاحة فً االصطبلحات.
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و()28مػؽذا.مم
وأرجعمصوحىم(عػؿوحماظقصقل)ميفماظبرحمطؾٍمذبؿقسيمعـماألحؽوممإىلمععـك.م
ثؿمضولمبعدمذظبؽم:م((وػبلمدبقا م))!مثبؿمضبولم:م((صبننمأبقبًمإ ماظؼبقلمبؿعبدٍدػوم
صوألغلىمظعؾؿماألصقلمػقم"ماظؼوسدة()())")29م
أضقل:ماظؿـوضض()10م زوػرمػـومصؼدماغؿؼؾمعبـمععـبكًمواحبدُمإىلمععبونٍمسبدٍةُمذطرػبوم,م
وأرجعماألحؽوممإىلمطؾٍمعـفومحبلىماظصـػماٌالئؿمظذظؽماٌعـكمعـؾم((اظبربا ةمإىلم
عومؼَّـؾًموزقػيم…ماخل)),مثؿمسودمصؼول:موؿؿٍع()12مسؾكمعبومؼَّؾـبكمسؾقبفماظببل م
صفلمدقا ,مثؿمرجعمصؼول:مصننمأبقًم…مصوألغلىمظعؾؿماألصقلمػقماظؼوسدة.مم
ثانٌا :الحظ أن عبارة العالم األصولً والحة وهً نص فً االستعمال حٌا قىال
(ٌستعمل فً معان عدة) ,والفر .وال عند كل من له اطبل على علم األصىول
وكىىالك علىىم اللؽىىة حتىىى لىىو ك ىان اإلطىىبل إ مالٌىىا ,أٌهىىا العاقىىل المنصىىؾ المىىإمن
باقر الصدر (قدس سره) مىن
المتقً لو الت مت بنص ٌحة وتو ٌه الشهٌد السٌد
قراءة (معالم األصىول) أو (الحلقىة األولىى) مىن (دروس فىً علىم األصىول) ,ولىو
الت مت بما أو به السٌد الحسنً(دام ظله) على المكلفٌن من و وب دراسة الحلقة
األولى (دروس فً علىم األصىول) وؼٌرهىا مىن دروس ووا بىات ,لمىا وقعىت فىً
شىىبهة عىىالم سىىبٌط وأتباعىىه ولعرفىىت الحىىق والىىحا لٌىىا وعرفىىت لىىحالة الشىىبهة
عندهم.
 )18مما ٌحمل روح المعنى اللؽوي أو ٌشابهه لٌص النقل.

 )19لٌدخل فٌه كل ما اكر كمصادٌق له.
( )مفتاح الوصول إلى علم األصول  /ج ( .22 / 1منه)
 )20هاا الكبلم ؼٌر دقٌىق وؼٌىر تىام .فالعبىارة والىحة (وهىو عنىد األصىولٌٌن
ٌستعمل فً معان منها )...الحىظ ع ٌى ي اسىتفت كىبلم األصىولٌٌن بمعىان عىدة
بٌنما ٌقول سىبٌط هنىا انتقىل مىن معنىى واحىد إلىى معىان عىدة ,وا ن أسىالك أٌهىا
المنصؾ من الاي وق وٌق فً التناقق؟ !!
 )21ال اعرؾ أٌن المحاور فً هاا الكبلم (لو تم النقل وبؤمانة ومصداقٌة)؟
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صؾؿمؼـؾًمسؾكمحولٍمواحدُميفمأولمظػظُمعـماظؿعرؼػ(.)11ممم
إنماظـؾوتمسؾكماظؿعرؼػمػقمأولمذروطمصقٍيماظعؾبؿمإذماظبرتددمصقبفمػبقماغعؽبوسم
ظؾرتدٍدميفمذاتماظعؾؿ()13مطؿومدـرىمبمخالصوًمٌـمأغؽرمػذاماظبرط.مم
 .1فااا أراد األصولً أنها ت تم على مصىدا .واحىد فىبل محىاور فىً الىك
كمىىا فىىً عنىىاوٌن (عراقىىً) و(اسىىود) و(مسىىلم) و(رٌالىىً) ,فهىىاه العنىىاوٌن
ٌمكىىن أن ت تم ى فىىً شىىخص واحىىد ,ر ىىل رٌالىىً بشىىرته سىىوداء عراقىىً
مسلم ,فؤٌن المحاور من هاا؟
 .2وإاا أراد األصولً أنها ت تم تحت عنوان واحد كما عبر سىبٌط قبىل
قلٌل بقولىه [وارجأع صأاح مفتأاح الوصأوه أً اليأرح أه مجموعأة مأن
األح أأأام إلأأأى معنأأأى] كمىىىا فىىىً عنىىىاوٌن( ,الر ىىىل)( ,المىىىرأة)( ,المسىىىلم),
(المسٌحً)( ,الٌهودي)( ,الطبٌب)( ,المهندس)(,الفبلح),فهاه العناوٌن كلهىا
تر إلى عنوان (إنسان) فؤٌن المحاور فً هاا؟ !!!
 )22تقدم الكبلم فً أن البحا خارج عن التعرٌؾ وكٌؾ أن الباحىا ٌقىر بىالك
ثىىم نقىىول أٌىىن التنىىاقق فىىً ولىى لفىىظ لمعنىىى واسىىتعماله فىىً معنىىى آخىىر أو
اصطبلحه لمعنى آخر وأٌن التناقق فً طرح معنى لٌتنىاول مصىادٌق المسىائل
ثىم ٌفتىرق األصىولً إشىىكاال وتوهمىا فٌىرد التىوهم وٌىىدف اإلشىكال بىؤن ٌعطىىً
العنىوان المناسىب االشىمل الىاي ٌىدف فٌىه الىك التىوهم واإلشىكال المفتىرق فىؤن
هاا الشًء وارد فً كل العلوم وال أحد ٌقول ببطبلنها.
 )23هنا عدة تعلٌقات:
 .1هاه المبل مىة ؼٌىر صىحٌحة ألن التىردد ٌىنعكس علىى تىدوٌن العلىم ال ااتىه
فان مسائله ثابتة سواء دونت أم ال ,وسواء ول لها تعرٌؾ أم ال ,والتعرٌؾ
بىاقر
ٌمثل لابطة لمسائل العلم ٌتم مىن خبللهىا التىدوٌن قىال السىٌد الشىهٌد
الصىىدر (قىىدس سىىره) ((تعرٌأأف علأأم األصأأوه.....التلفأأت لمأأات األعأأالم أأً
اععأأاء صأأٌاحة محأأددة وتعرٌأأف جأأامع مأأانع ل ا أأة المسأأائه .....ومأأن هنأأا
ٌعرح السؤاه التالً نفسه (هه أن هذه العناصر  -أي مسأائه العلأم – التأً
ٌُبحث عنها ً علم األصوه قد جمعت ً أعار هذا العلأم علأى أسأا وجأود
رابع ٌما بٌنها ٌمٌ ها – أي ٌمٌ تلا المسائه مع حض النظأر عأن مرحلأة
التدوٌن – عما عأداها مأن العناصأر المسأاهمة أً عملٌأة االسأتنباع أو أنهأا
جمعت نتٌجة عأدم ت فأه سأـائر العلأوم – أي بعأد مالحظأة مرحلأة التأدوٌن؟)
واإلجابة الصحٌحة على هأذا السأؤاه البأد وان تقأوم علأى أسأا إبأرا مأائ
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قبلأأً مو أأوعً – أي ٌمٌأأ المسأأائه قبأأه مرحلأأة التأأدوٌن بحٌأأث ٌأأنع
مرحلة التدوٌن وتعتمد علٌه هو ال ابعة والمٌأ ان أً أصأولٌة المسأسلة أو
عأأأدم أصأأأولٌتها -لبحأأأوث علأأأم األصأأأوه ٌمٌ هأأأا عأأأن حٌرهأأأا مأأأن العناصأأأر
المساهمة ً االستنباع ال ٌ فأً لأذلا مجأرد انتأ ا جأامع لقأدر مأا ٌنعبأق
لارجا – أي الجامع المنت بعد مرحلة التدوٌن – على المسأائه المبحوثأة
عال – أي ال يسنا به المبحوث والمدونة والموجودة أً اللأار – أً هأذا
ً عوه تسلٌف العلأم – أي بعأد مرحلأة
العلم .سن مثه هذا الجامع أنما ٌنت
التأأدوٌن أأال ٌم أأن أن ٌ أأون أأابعة ومٌ انأأا لمعر أأة أصأأولٌة المسأأسلة أو
عدمها – ال ٌم ن أن ٌ ون على أساسأه تمٌأ مسأائله وبحوثأه عأن حٌرهأا
– ألننا إلى اآلن لم نعرف المسائه التً تدله ً البحث األصولً لبحثهأا ))-
(بحوا فً علم األصول /ج/1ص ,20م التولٌ ).
 .2تقدم الكبلم فً أن النقان لٌس فً التعرٌؾ بل فً(اسم العلم).
 .3البد من فهم شًء هنا وهو أن التدوٌن بالنسبة إلى العلم ٌؤتً بقدر ما ٌتس
وٌنل الفهم للمسائل فتراه فً مراحله األولى ٌتناول بعق المسىائل ثىم أكثىر
وهكاا إلى أن ٌصل إلى القمة .وأرقى ما وصل الٌه تعرٌؾ علم األصول كىان
باقر الصدر (قدس سره) وهو (العلأم بالعناصأر الميأتر ة
على ٌدي السٌد
ً االستداله الفقهً لاصة التً ٌستعملها الفقٌه دلٌه على الجعأه اليأرعً
ال لً).

 .4من فمك أدٌنك اكرنا سابقا أن عالم سبٌط قال (النظام القرآنً /ص[ )4و م
ميؽـمإسطو متعرؼػمهلذاماٌـفٍمأوموصبػيمبلدبطرمععبدودةم,مو مميؽبـمطبذظؽم
هدؼببدمشوؼؿببف,مصؿببـمرؾقعببيمػببذاماٌببـفٍمأنماظؿعرؼببػمبببفموهدؼببدمشوؼؿببفم
وخصوئصفموررؼؼيمسؿؾفموغؿوئففمتؿؿمدقؼيمعـمخاللمتطؾقؼوتفماظيتم محدودم
هلببو ]..وقىىد علقنىىا هنىىاك وأثبتنىىا أن عىىالم سىىبٌط إمىىا ٌقىىر بوقوعىىه بىىالتردد فىىً
التعرٌىىؾ فٌكىىون هىىاا انعكاسىىا للتىىردد فىىً اات العلىىم ,وإمىىا ٌقىىر بىىالع التىىام
واالنتفىىاء وانعىىدام التعرٌىىؾ فٌكىىون هىىاا انعكاسىىا النتفىىاء العلىىم (عىىالم سىىبٌط
ونظرٌته ومنه ه) أي ٌنتفً ما طرحه (النظام القرآنً).
 .5وفً نفس المول فً التعلٌق السابق ,فاننىا أثبتنىا وقىو سىبٌط فىً الىدور
عند طرحه لتعرٌؾ النظام القرآنً وهاا ٌعنً أن تعرٌفه باطىل وهىاا انعكىاس
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وضقظف:مػقمسـدماأل صقظقلمؼَّلؿعؿؾميفمسدٍةمععونٍمؼدلّمسؾكمسدمما تػوقمسؾكمععـبكًم
عقحٍدُمظؾؿرادمعـمػذاماظؾػظمممومؼدلّمسؾكمسدممهدؼدمػذاماظعؾؿ)14(.مم

المسألة ( :)2في لفظ

()25

" الفقه " من التعريف

ضول(:)16م((واخؿصٍماظػؼفمأخريامبب(اظعؾؿمبوألحؽومماظبرسقيماظػرسقبيمسبـمأدظؿفبوم
اظؿػصقؾقي ,م وؼَّطؾؼمأؼضوًمسؾبكمذبؿقسبيماألحؽبومماظػرسقبيموإنمملمتؽبـمععؾقعبيم,م

لبطبلن علمه ( النظام القرآنً) وقال عالم سبٌط (النظام القرآنً/ص[ )1اظـظومم
اظؼرآغل:مػق...مؼؿضؿـماظؽبػمسـماظـظومماظؼرآغل].

 )24تبٌن الكبلم فً الك فرا التعلٌقات السابقة وأٌلا التفت إلىى الفىر .بىٌن
المىىراد مىىن اللفىىظ أي داللىىة اللفىىظ الناشىىئة مىىن الولىى وبىىٌن مىىراد المسىىتعمل
(المتكلم)..
األولىى أن ٌقىول (فىً معنىى لفىىظ الفقىه) ألن الكىبلم فىً المعىانً ال األلفىىاظ
ْ )25
وهاا اإلٌراد وارد على قوله لفظ األصول ,فتنبه.
 )26إان النقىان لىىٌس مى البحىىا األصىىولً بىل مى احىىد األصىولٌٌن بىىل ولىىٌس
الممٌ ى فىىٌهم بىىل وال ٌمثىىل خبلصىىة األفكىىار األصىىولٌة وال مىىا وصىىل الٌىىه علىىم
الصىىدر(قدس سىىره)
األصىىول مىىن تكامىىل وخصوصىىا علىىى ٌىىدي السىىٌد بىىاقر .
األولىىى أن تول ى للقىىراء الىىك حتىىى ال ٌنخىىدعوا وظنىىوا انىىك
ومدرسىىته ,فكىىان ْ
تنىىاقن مسىىائل علىىم األصىىول كمىىا حصىىل للىىبعق ولىىوتم هىىاا الىىنه فىىً النقىىان
السىىتطعنا أن نبطىىل كىىل العلىىوم بمناقشىىة الكتىىب القدٌمىىة أو مناقشىىة أحىىد علمائهىىا
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وتقدٍعمبعضفؿمصقفمإىلمادعقظبيمأوماٌعؼقظبيمسـبدمسبدمماظعؾبؿمببويؽؿمطبوظربا ةم
وا حؿقوطموا دؿصقوب)))(.م
 .2أضقل:مضقظف:م((واخؿصٍ()17م…ماخل))م
 .1عـوضض()18مظؼقظف:م((وؼَّطؾؼم… ماخل)) .مإذنمصفبقمملمؼَّكصٍبصم,موطالػؿبوم

زبؿؾػمسـمضقظف:م((()19موتقدٍبعم…ماخل)),مإذم مبببدم()30معبـمماظـؾبوتم
وأٌلىىا الكىىبلم معىىك لىىو خالفىىك مىىن ٌخلفىىك فىىً هىىاا العلىىم كخلٌفتىىك كمىىا ٌىىروج
البعق له.
( )نفس المصدر ج( .23-22/ 1منه).
 )23أاكر هنا بعق األ وبة على هاا اإلشكال:
ٌ .1مكىىىن أن ٌىىىراد مىىىن قولىىىه (ٌطلىىىق) انىىىه ٌصىىىد .علىىىى مىىىا اكىىىر فتكىىىون
مصادٌق له فبل تناقق.
ٌ .2مكىىن أن ٌطلىىىق علىىىى تلىىك المعىىىانً علىىىى نحىىو الم ىىىا العقلىىىً فتكىىىون
مصادٌق له ادعاءا فبل تناقق.
 .3ال ٌو ىىد أي تن ىاقق هنىىا الن قولىىه (ٌخىىتص) ال ٌنىىاقق قولىىه ٌطلىىق إاا
فهمنا المىراد مىن المخىتص والحقٌقىة والم ىا . ,فىان المعنىى الحقٌقىً (سىواء
كىىان مختصىىا أو مشىىتركا أو منقىىوال) ٌطلىىق علىىى ؼٌىىر المعنىىى المولىىو
ت و ا فٌسمى الثىانً م ىا ا واألول حقٌقىة ؼاٌىة مىا فىً األمىر أن المخىتص
عنىد مبلحظتىه مىىن دون الىك الت ىىو ٌسىمى مختصىا ومى مبلحظىة الت ىىو
ٌسمى حقٌقة .فاالختبلؾ فً اللحاظ فافهم.
 )28سبحان  ,هاا عالم سىبٌط وأتباعىه ال ٌعرفىون ابسىط األمىور ومنهىا عىدم
معىىىرفتهم معنىىىى التنىىىاقق وشىىىروطه ,ومىىىن شىىىروط التنىىىاقق ,وحىىىدة ال مىىىان
والمكان ووحدة ال هة ؛
أ -فىىااا الحظىىت كىىبلم األصىىولً ودققىىت فٌىىه قلىىٌبل الكتشىىفت بنفسىىك ال هىىل
والخطىىؤ الىىاي وق ى فٌىىه سىىبٌط النٌلىىً وأتباعىىه ,فاألصىىولً قىىال ((واخىىتص
الفقىىه ....وتطلىىق أٌلىىا ...وتوسى بعلىىهم)) فال هىىة (ونقصىىد هىىة صىىدور
الكىىبلم) لٌسىىت واحىىدة ,فعبىىارة (اخىىتص الفقىىه) ٌمكىىن أن تر ى إلىىى العىىالم
األصولً (الماتن) أما عبارة (وتطلق أٌلا) وعبارة (وتوس بعلىهم) فهىً
والحة فً نسبة هاا القول لؽٌره,
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وا تػببوقمسؾببكمعقضببقعم اظعؾببؿمأو ًموػببقمعببومؼؾببز م()32مزفببقرهميفم
اظؿعرؼػموظؽـفممل ؼؼعمبموخالصوًمٌومذطرهمبعضفؿمطوٌظػّر()معـمأنم
سدممهدؼدمعقضقعماظعؾؿم مؼؾزممعـفماًؾبمبؾميفمذاتماظعؾبؿم,مألنم
اًؾؾم زممعـمسدمماظؿقدؼبدمأصبالًمٌقضبقعماظعؾبؿم,مصؽبؾٍمسؾبؿمملم
دٍدمعقضقسفمػقمسؾؿٌمعبؽقكٌمصقف(.)31مم

ب -ولىىو دققنىىا أكثىىر لبلحظنىىا انىىه ال تحقىىق لشىىرط وحىىدة ال مىىان فىىبل ٌص ى
تس ٌل التناقق ,والك الن الماتن (األصولً) قٌىد كبلمىه األخٌىر بىـ(أخٌرا)
أما باقً عباراته وكبلمه فؽٌر مقٌدة بل مطلقة من ناحٌة ال مان.
ـ -ولو فرلنا أن الماتن (األصىولً) أراد بالقٌىد (أخٌىرا) تقٌٌىد كىل فقىرات
الكىىبلم فىىىً المقىىام ٌكىىىون والىىحا فىىىً أن المىىاتن (األصىىىولً) ٌرٌىىد تحدٌىىىد
وتشخٌص وبٌىان األقىوال فىً المسىؤلة لىمن فتىرة منٌىة محىددة عبىر عنهىا
بـ(أخٌرا) ,فؤٌن التناقق فً هاا؟ !!
 )29أ -أل ىم ٌتبىىٌن لىىك أٌهىىا الباحىىا الكىىرٌم انىىه فىىً مقىىام بٌىىان توس ى وتطىىور
اسىىتعمال اللفىىىظ فىىً المعنىىىى الىىىاي توسىى بتطىىىور وتوسىى الاهنٌىىىة الفقهٌىىىة
واألصولٌة.
ب -والتناقق لو سلمنا به فؤنه ٌرد لو كان القائل واحىدا والمرحلىة واحىدة و
كما بٌنا فً تعلٌق آخر بعق شروط التناقق.
 )30من أٌن لك هاه البلبدٌة وما هو دلٌلك الشرعً علٌها؟
 )31من أٌن لك هاه المبل مة وما هو دلٌلك علٌها؟
( )أصول الفقه للمظفر  /ج ( .3 / 1منه).
 )32اكرنا قبل عدة تعلٌقات مىا ٌفٌىد هنىا وأثبتنىا أن نظرٌىة ومىنه عىالم سىبٌط
وعلمه مشكوك فٌه لعدم تحدٌده مولوعه ,بناء على ما ٌلت م به.
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بقونمذظؽ:م إنماظؿقدٍعميفماٌقضقسوتماظػرسقٍيم مؼَّكرجمسبـمعقضبقعماظعؾبؿم
وعـوظبفمعبوم دثمعبـمتػرٍسبوتمظعؾقمماظطؾقعي,موإمنبوماإلذبؽولمصقعبدمم
هدؼببدماٌقضببقعماألصببؾلمظعؾببؿماظػؼببف,مصفببذامؼؾببزممعـببفماًؾببؾميفمذاتم
اظعؾؿ .

()34( )33

 )33الكبلم فً هاه المسؤلة طوٌل األاٌال ونشٌر إلى البعق:
أ -على كل حال لو سىلمنا بالخلىل فانىه ال ٌلى م علىى اات العلىم بىل علٌىه فىً
مرحلة التدوٌن.
قال السٌد الشهٌد باقر الصىدر (قىدس سىره) (( أال حأرو أن نجأد التال أا
أً بعأض األحٌأأان بأٌن مأأا ٌ أأون مو أوعا لبحأأوث علأأم واقعأا ومأأا ٌُجعأأه
مو أأأأأأأوعا لمسأأأأأأأائله أأأأأأأً مرحلأأأأأأأة التأأأأأأأدوٌن)) بحىىىىىىىوا فىىىىىىىً علىىىىىىىم
األصول/ج/1ص ,42تقرٌرات السٌد محمود الهاشمً.
ب -مىىا اسىىتدل بىىه الشىىارح فىىر القىىول بتمىىاٌ العلىىوم بمولىىوعاتها وهىىو
مصادرة والحة إا أن التماٌ فر و ود المولو ولىرورته لكىل علىم
والنقان فٌه.
ـ -ألؾ إلى الك أن القائلٌن بعدم لرورة و ود مولو لكل علم كىان
قصدهم مولو واحد ,وإال فهىم ٌقولىون بو ىود مولىو ولكىن مىا ٌحمىل
ؼرق التدوٌن,
قىىال السىىٌد الشىىهٌد بىىاقر الصىىدر (قىىدس سىىره) ((والواقأأع ,أن قاعأأدة أن
ل أأه علأأم مو أأوعا واحأأدا تأأدور حولأأه بحوثأأه وٌمتأأا بأأه عأأن حٌأأره م أن
العلوم تيٌر إلى معل ارت ا ي مقبوه بسدنى تسمه لوال وقأو التبأا أً
البٌن نتٌجة مجمو أمرٌن:
 .1تلٌأأه أن المأأراد بالمو أأو مأأا جُعأأه مو أأوعا للمسأأائه أأً مرحلأأة
تدوٌنها وتسلٌفها ً البحوث والمصنفات)) (بحوا فً علىم األصىول
/ج/1ص )42-41تقرٌرات السٌد محمود الهاشمً.
الحظ أنهم ال ٌختلفون بو ىود مولىو ولكىن الخىبلؾ نشىؤ عنىد مبلحظىة عىالم
التدوٌن لاا قال المنكر أن المهم هو الؽرق الاي ٌدون من ا له.
وهنىىا كىىبلم للسىىٌد الشىىهٌد بىىاقر الصىىدر (قىىدس سىىره) فلٌرا ى فىىً تقرٌىىرات
السٌد محمود الهاشمً (دام ظله) تحت عنوان (مولو علم األصول) فان بىه
الشفاء من كل داء ناشًء من هاا المقام وأمثاله.
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المسألة ( :)3في تقييد العلم باألحكام
ضوظقا:مػقمإلخراجماظعؾؿمبوظذواتمواظـؾوتوتمواىؿوداتموايققان.م
أضقل:م إذامأخرجمبفذاماظؼقدماظذواتمواظـؾوتموايققانمصؽقػم صؾمظفماظعؾؿمم
بوألذقو ماظيتمتؿعؾّؼمبفومػذهماألحؽوم()35؟مإذماظؿػرؼؼمبلمذواتماٌكؾىمعـماظطريمم
وذواتماظؼوغصي,م وبلماًـزؼرمواظضبؾعموببلماألسقبونمورؾوئعفبومػبقمجبز ٌمعبـم
عقضقعماألحؽومموخبالصفم م صؾماظعؾؿ()36مبوغطؾوقماألحؽوممسؾكمعقضبقسوتفوميفم

 )34أوال :وا ن نسىؤل أتبىا سىبٌط النٌلىً ونسىىؤله أٌلىا ,قبىل و ىود أو ظهىىور
عالم سبٌط فً الو ىود وقبىل تحدٌىده لمولىو علمىه ,فىان علمىه كىان فىً خلىل
وخلل وخلل ,بل كان فً العدم ألن مولوعه لم ٌ دد أو لم ٌو د أصبل.
ثانٌىىا :بنىىاء علىىى مىىا اكرنىىاه فىىً (أوال) ٌ ,قىىال إاا كىىان و ىىود العلىىم وثبوتىىه قىىد
حصل فً عصر عالم سبٌط وعلى ٌدٌه حٌنما حىدد مولىوعه ,إان كٌىؾ ٌرٌىد
النٌلً وأتباعه القف والطفر والقف على ال مان بىل كٌىؾ ٌرٌىدون إلؽىاء ال مىان
وٌقولون بو ود دلٌل على و ود وثبوت علمك ونظرٌتك فً من المعصىومٌن
(علٌهم السبلم) وفً ال مان الاي سبق الك ال مان أٌلا.
 ) 35ال ٌ ب أن تعلم كنه الشًء لتحكم علٌه فالحكم بن اسة الخن ٌىر ال ٌتوقىؾ
على معرفة الخن ٌر بالكنه والحقٌقة والتفصٌل بل ٌكفً معرفة على نحىو ٌصى
حمل الحكم علٌه وهنا نكتفً بمعرفتنا العادٌة لىه أمىا التمٌٌى بىٌن أنىوا الطٌىور
فٌكفً مرا عة هاه األشٌاء فً محبلتهىا مىن دون إنشىاء بحىا آخىر .ولىو سىلمنا
وبحثنا فهو بحا مقدمً خارج الفقه.
 )36وال أنهم أخر وا البحا عن هاه األشىٌاء ال تصىورها فىً مقىام الحكىم
أو العلىىم بو ودهىىا ومعرفتىىه وهىىاه المسىىؤلة والىىحة ال تحتىىاج معرفتهىىا ألدنىىى
هد ,فكٌؾ فآتتك ٌا عالم سبٌط؟ !!.
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اًورج .مظؽـفؿمدقكوظػقنماظؿعرؼبػم()37موؼلخبذونمبفبذهماظعؾبقممخالصبوًمظؾؼقبدميفم
عقاضقعٍمطـريةُمطؿومدـرى()38م

المسألة ( :)4في تناقض التعريف بقيد "الشرعية"
ضوظقا:م إلخراجماظعؾؿمبوألحؽوممشريماظبرسقيمطوظـققمواظؿورؼخموسؾقمماظطؾقعيم((مموم
ملمؼَّمخذمعـماظبورع))(.)م
 )33الحىىىظ هنىىىاك فىىىر .بىىىٌن ((ٌبحثىىىون هىىىاه األشىىىٌاء فىىىً علىىىم الفقىىىه)) وبىىىٌن
((ٌؤخىىاون هىىاه األمىىور مىىن مظانهىىا وأمىىاكن بحثهىىا )) والتعرٌىىؾ ىىاء لٌبىىٌن مىىا
ٌبحا وٌق مسؤلة فً علم الفقه.
 )38بعىىد أن أثبتنىىا المسىىتوا الفكىىري المتوال ى ىىدا ىىدا بىىل دون الىىك لعىىالم
سبٌط ,فبل ؼرابة من صدور هاا الكىبلم منىه ,فهىو ٌرٌىد أن ٌؤخىا فىً علىم الفقىه
وحقٌقتهٌ ,ؤخا علم المنطق واألصول والنبىات وعلىم الحٌىوان ,والفلىك والتىارٌخ
وال ؽرافٌىىىة واللؽىىىة والفلسىىىفة وعلىىىم الىىىنفس والطىىىب والكٌمٌىىىاء والرٌالىىىٌات
والطبٌعٌىىات إلىىافة إلىىى علىىم الر ىىال والحىىدٌا والتفسىىٌر وكىىالك علىىم السٌاسىىة
والقانون بل وحتى علم وفن الؽااء وصناعة األؼاٌىة والطىبخ ,وؼٌرهىا ,فىبل بىد
من تعلق األحكام الشرعٌة (التكلٌفٌة والولعٌة) بؤشٌاء عدٌىدة مىن تلىك العلىوم,
فٌو د أحكام تخص المىرٌق والمسىافر ووسىٌلة السىفر مىن طىائرة أو بىاخرة أو
سىىٌارة أو دابىىىة ونحوهىىىا ,وأحكىىام خاصىىىة بالمنىىىاطق القطبٌىىة أو القرٌبىىىة منهىىىا,
والمنىىىىاطق المرتفعىىىىة كال بىىىىال والمنخفلىىىىة كالسىىىىهول وكىىىىالك أحكىىىىام تتعلىىىىق
بالكواكب والفلاء ورائد الفلاء وأحكىام خاصىة بالمركبىات الكٌمٌائٌىة كىالخمر
والخىىل وصىىناعته ,وكىىالك صىىناعة األؼاٌىىة كىىال بن والمرطبىىات والسىىكن بٌن,
وكىىالك أحكىىام خاصىىة بؤوقىىات الصىىبلة فىىً مختلىىؾ المنىىاطق والبلىىدان وعبلقىىة
حركة األفبلك بها وكٌفٌة تحدٌىدها ,وكىالك أحكىام خاصىة بالخسىوؾ والكسىوؾ
والىىىرٌ الصىىىفراء ,وا فىىىات السىىىماوٌة والكىىىوارا األرلىىىٌة وؼٌرهىىىا الكثٌىىىر
الكثٌر ,فهل ٌرٌد عالم سبٌط وأتباعه من الفقٌه أن ٌدرس كل هاه العلوم؟ ! وفىً
علم تفسٌر القىرآن ٌتنىاول المفسىر الكثٌىر ممىا اكرنىاه وأكثىر منىه فهىل سىٌدرس
المفسر (ومنهم عالم سىبٌط) كىل تلىك العلىوم حتىى ٌكىون عالمىا بالتفسىٌر؟ ! وهىل
فعل هاا فعبل ثم تصدا للتفسٌر واصدر بعد البحوا الخاصة بالتفسٌر.
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أضقل:ماظعؾورةماألخريةمأضػـوػومظؾؿققِّطمسؾكمضبقهلؿموما ّمصنغفبومملمتبذطرميفمذبرحم
اظؼقد.موععمذظؽمصفذاماظؼقدمصقفمتـوضضٌ()39مزوػرٌمععماظقاضعمألغفؿمأخذوا()40معـمأػؾم
اظؾغيمواظؾقونم(عؾوحٌماألظػوز)()42موإنمطوغقامطػوراً,مواسؿربوام(ضقلماظؾغقي)محفٍيم
يفماظظفقرماظذيمػقمحفٍيمأؼضبوًم,موأخبذوامعبـماظؿبورؼخمأدبؾوبماظـبزولم,موأخبذوام
دراديماظلـدمعـم(اظعؾؿمبوظذوات)ماظذيممػقمسؾؿماظرجول()41مخالصوًمظؼقدم(األحؽوم)م
( )نفس المصدر السابق( .منه).
 )39أي تناقق فً اننً ابحا عن الشًء لٌقى نتٌ ىة البحىا واسىتعٌن بىبعق
العلوم األخرا لمعرفىة بعىق المسىائل التىً تبحىا فٌهىا سىواء كانىت مسىلمة أو
منقحة مادامت وسائل ومقدمات تدخل فً البحا.
 )40لمىااا ال تعتبىىر كبلمىىك هىىاا تناقلىىا فتىارة تقىىول داخلىىة فىىً البحىىا وأخىىرا
تقىىول (أخىىاوا) أي مىىن دون بحىىا؟ !!! ,لكىىن التنىىاقق فىىً نفسىىك وفىىً كبلمىىك
عندما ,تارة (داخلة فً البحا وتبحا فٌه) وأخرا تقول (اعتبروا قىول اللؽىوي
ح ة) أي ال ٌو د فٌها بحا بل ٌؤخا بقول اللؽوي بدون بحا.
 )41أ -تخبط وال من الباحا فانه ٌؤتً بتعرٌؾ علم الفقه وٌشىكل علٌىه بىؤمور
فً علم األصول.
ب -واألؼىىرب مىىن هىىاا كلىىه أنىىه سىىٌقول فىىً نهاٌىىة هىىاه المه لىىة ثبىىت بطىىبلن
تعرٌؾ علم األصول كما سٌؤتً إن شاء .
ـ  -وٌا لٌته اطل على مباحا األلفىاظ فىً علىم األصىول وعىرؾ كٌىؾ ٌتعامىل
معها األصولً وعرؾ نو البحا ومدا الدقة فً البحا فً ما ٌىدخل
فىً مباحثىىه منهىىا ,واطلى علىىى الفىىرٌ .ىىبن بحىىا األصىىولً وبىىٌن بحىىا
اللؽوي.
 )42أوال :علم الر ال ال ٌبحا عن الاوات كما ٌدعً الباحا بل عن مدا وثاقىة
راوي الحدٌا.
ثانٌا :دراسة السند للرواٌات فً الفقه ال تعنً البحا عن وثاقة كل واحد واحد
بل تعنً الر و إلى ما هو مقرر فً علم الر ال الاي ٌوافق مبنى الفقٌه.
بىىاقر الصىىدر (قىىدس سىىره) ((والواقأأع ان عملٌأأة اسأأتنباع
قىىال السىىٌد الشىىهٌد
األح ام اليرعٌة التً ٌت فلها علم الفقه تعتمد على عناصأر عدٌأدة وملتلفأة البأد
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اظلوبؼ.موا ّمصؿـمأؼـمجو ػؿماظؼقلمبودوزموايؼقؼيمواٌبرتكماظؾػبظلمواٌعـبقيم
وأضلوممايدؼبٌ؟مصفذهماألذقبو مملمؼبذطبرػوماظبورعميفماًطبوب)43(.مم

المسألة ( :)5في التقييد بالفرعية
ضوظقا:مإلخراجمأصقلماظدِّؼـموأصقلماظػؼف(.)م
أضقل:مػذامعـوضضمٌػفقمماظػؼف()44ماظذيمػقمشريما صطالح(.)45مإذم ؿوجمإىلمدظقؾمم
إلثؾوتمأنمأصقلماظدِّؼـمظقلًمعـماظػؼفميفماظدِّؼـ(,)46مضرورةمأنمعلؿـدػؿميفماظػؼبفم
سؾكما صطالحمػقمآؼٍيماظـػرمحقٌمذطرمتعوىلمصقفو:مموظقؿػؼّفقاميفماظدِّؼـم.م
من تو رها جمٌعا لٌتم ن الفقٌه على أساسها من اسأتنباع الح أم اليأرعً وهأذه
العناصأأر حأأٌن نفحصأأها نجأأد أنهأأا تلتلأأف ٌمأأا بٌنهأأا مأأن حٌأأث المسلأأذ ,بع أأها
ٌعل من علم الحدٌث وبع ها ٌعلأ مأن علأم الرجأاه ,وبع أها ٌعلأ مأن علأم
الفقأأه نفسأأه)) (بحىىوا فىىً علىىم األصىىول/ج/1ص )19تقرٌىىرات السىىٌد محمىىود
الهاشمً.
 )43أوال :هاه األمور تبحا فً علم األصول المعد لللوابط والنظرٌىات التىً
تطبق فً علم الفقه كعناصر مشتركة وظاهر اإلشكال على أنها تىدرس فىً
علم الفقه فتنبه.
ثانٌا :ان الدلٌل الشرعً ال ٌقتصر على الخطاب ,بل ٌمكىن أن ٌكىون الىدلٌل
لفظٌا وٌمكن أن ٌكون ؼٌر لفظً ,كفعىل .
المعصىوم (علٌىه السىبلم) وسىكوته
وإقراره وإملائه لفعل وقول الؽٌر.

( )األحكام فً أصول األحكام  /االمدي  /ج ( .3 / 1منه).
 )44تقصد فً اللؽة ومن الطبٌعً انه ٌختلؾ عن االصطبلح فبل إشكال.
 ) 45ال معارلة بٌن اللؽة واالصطبلح فان اللفظ قد ٌول لمعنى ثىم ٌصىطل
فً علم خاص على معنى آخر.
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صقظفرمػـوماظؿـوضضمعـمػذهمايقـقيمإذماسؿؿٍدوامسؾكماآلؼيمإلثؾوتمضرورةماظؿػبؼّفم
بوٌعـكماٌذطقرميفما صطالحمصققؿوجمإىلمدظقؾمإلثؾوتمإحدىمثالثي:مإعبومأنمأصبقلم
اظدِّؼـمظقلًمعـماظؿػبؼّفميفماظدِّؼـ()47موإعومتؼققدماظؿػبؼّفميفماظدِّؼـميفماآلؼيمبوٌعـكمم
ا صطالحلموإعومإثؾوتمأنماىوػبؾمبلصبقلماظبدِّؼـمعبعمسؾؿبفمبوألحؽبومماظببرسقيم
صبؼبقفميفماظدِّؼـ,مواظـالثيمممؿـعي(.)48م
م
م
م
م
 ) 46هً من الدٌن فً المعنى اللؽوي ولٌست من الدٌن بالمعنى االصىطبلحً فىبل
تناقق إا أن من شروط التناقق وحدة المولو .
 ) 34المقصود انها ال ٌستفاد منها أحكام شرعٌة.
 )48أوال :ما و ه االمتنا فً الثبلثة:
ٌ .1مكىىىن أن نقىىىول علىىىى األول التفرٌىىىق بٌنهمىىىا بىىىالمعنى اللؽىىىوي والمعنىىىى
االصطبلحً كما تقدم.
 .2أما الثانً فٌمكن أن ٌقال أن الظاهر من ا ٌة الك.
 . 3أمىىا الثالىىا فىىؤي تنىىاقق بىىٌن ال هىىل بىىاألمور العقائدٌىىة واسىىتنباط األحكىىام
الشرعٌة فنسىتطٌ أن نتصىور إنسىانا لىم ٌبحىا فىً أصىول الىدٌن و ىاء ٌسىلم
معنا بما نعتقد من دون بحا ثم بحا فً المسائل الفقهٌة مسلما بصىد .النبىً
والقرآن فهل تدعً أن هناك مان من التفقه و الوصول إلى النتٌ ة الفقهٌة؟
ثانٌىا :إلىىافة لمىىا قلنىىاه سىابقا  ,فىىبل بىىؤس علٌىىك أٌهىا القىىاريء العاقىىل المنصىىؾ أن
تعرؾ أن عالم سبٌط وأتباعه ال ٌفرقون بٌن الحقٌقة اللؽوٌة وبٌن الحقٌقة الشرعٌة
وال ٌعرفون التفرٌق بٌن الحقٌقة الشرعٌة أو اللؽوٌة وبٌن االصطبلح والمصىطل
فكما ٌص أن اتفق و اصطل معك أٌها القاريء على شًء فٌكىون مىرادي خىبلل
كتىىابتً هنىىا وٌكىىون نفسىىه مفهومىىا عنىىدك وتكتشىىؾ أنىىً أرٌىىد إفهامىىك لىىه .وهكىىاا
االتفا .واالصطبلح بٌن أي م موعة.
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م

المسألة ( :)6في التقييد بالعملية
ضوظقا:مإلخراجماظعؾؿمبوألحؽومماظـظرؼي.موغقردمسؾقفمغػسماإلذؽولماظلبوبؼم.موسبدام
ذظؽمصنغفمؼؿـوضضمععماظقاضعمحقٌمادؿعونماظػؼقبفمواألصبقظلمبؿؾبؽماألحؽبوممسـبدم
ايوجي.م
طؿومغقردمسؾقفمإذؽو ًمظغقؼوً,موػقمسدممتضؿٍـم(اظعؿؾقي)موػلمصبػيمعبمـم(اظعؿبؾم)م
ظألحؽومماظـظرؼيميفما سؿؼودات مبمأيمأغٍفؿمحبوجيمإىلمدظقؾمإلثؾوتمأنما سؿؼبوداتم
ظقلًمعـماألسؿولمبؾماظعؾؿمبفومظقسمعـماظعؿؾموػقمعػؼبقدمببؾماًطبوبماظؼرآغبلم
واظلـٍيمخالصفمطؿومدـرى(.)49م
م
م
م
م
 )49أوالٌ :كفً االصطبلح فً الك فبل حا ة لدلٌل نثبت به الك ,فتنبه.
ثانٌىىا :التعرٌىىؾ (اخىىرج البحىىا فىىً هىىاه المسىىائل) ال االسىىتعانة بهىىا وأخىىاها مىىن
ملانها والفر .كبٌر ووال .
ثالثىىا :ان التكىىالٌؾ واألحكىىام الشىىرعٌة المىىراد بحثهىىا فىىً علىىم الفقىىه هىىً مىىا ٌتعلىىق
بؤفعىىال المكلفىىٌن (وحسىىب التفصىىٌل المىىاكور هنىىاك) وهىىاا هىىو ال انىىب العملىىً
الملحوظ فً هاا القٌد.
رابعىىا :ان االعتقىىادات الرا عىىة إلىىى أصىىول الىىدٌن ونحوهىىا ,فانهىىا تبحىىا فىىً علىىم
أصول الدٌن أو العقائد أو الكبلم أو ما ٌصطل علٌه المهىم انهىا ال تبحىا فىً علىم
الفقه ,إلافة لالك فان اخراج ما ٌتعلق بؤصول الدٌن قد خرج بقٌد الفرعٌة حسب
مبناهم وهاا وال واكره سبٌط فً مسؤلة (.)5
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م

المسألة ( :)7في التقييد بأدّلتها
ضوظقا:مإلخراجمسؾؿما متعوىلموسؾؿماظـيبم(صؾكما مسؾقبفموآظبفمودبؾؿم)مألنم
سؾؿفؿومملمؼؽـمسـماظدظقؾمو مؼلؿٍكما متعوىلمصؼقفوًموطبذظؽماظـيب(مصبؾكما مسؾقبفم
وآظفمودؾؿ)مسؾكمػذاما صطالح)(.مم
أضبببببقل:مأعببو()50مايدؼببببٌمسببـمسؾببببؿما متعببببوىلمصبببببالمجيببقزموظببقمألشببراضم
اظؿقضقح(,)52موأعومايدؼٌمسـمسؾؿماظـيبم(صبؾكما مسؾقبفموآظبفمودبؾؿم)مسؾبكمػبذهم
اظصقرةمصػقفمتـوضض,محقٌمضول:مسؾؿفم(صؾكما مسؾقفموآظفمودؾؿ)م مسـمدظقؾ.مم

( )مفتاح الوصول إلى علم األصول  /ج – 23 / 1فقرة (د)( .منه).
 ) 50هىىاه القاعىىدة ؼٌىىر صىىحٌحة إا إننىىا فىىً الىىدفا عنىىه نقىىول أنىىه عىىالم الؽٌىىب
والشهادة فبل ٌحتاج فً علمه إلى أحد وقد كىان مثىل هىاا مىن المعصىومٌن (علىٌهم
السبلم) وأصحابهم ولم ٌرد نهً عنه.
 )51ال حول وال قوة إال باهلل العلً العظىٌم ,الحىظ أٌهىا القىاريء النبٌىه ,مىااا نقىل
عىىالم سىىبٌط عىىن بعىىق األصىىولٌٌن ,قىىال ((قىىالوا :إلخىىراج علىىم تعىىالى ....ألن
(علمه) لم ٌكن عن دلٌل) ) ثم اعترق على األصولٌٌن ولم ٌىرق أي حىدٌا عىن
الك حتى لو كان ألؼراق التولٌ لكن كٌؾ أوصىل عىالم سىبٌط اعترالىه هىاا
لؤلصىىولٌٌن وللقىىراء وألتباعىىه؟!! مىىن الوالىى ىىدا لىىٌس بىىالوحً وال باإلشىىارة
واإلٌماء وال باإللقاء فً القلب والاهن وال ؼٌرها وإنما أوصل اعتراله لآلخرٌن
( بالكبلم والحدٌا عن علم تعالى) فوق فٌما انتقد ؼٌره بالوقو فٌه واعتىرق
علٌه حٌا قال عالم سبٌط وتحدا عن علم تعالى بقوله ػػأعومايدؼٌمسـمسؾؿم
ا متعوىلمصالمجيقزموظقمألشراضماظؿقضقحؼؼ هاا أوال وثانٌا :ال ادري ٌا عىالم سىبٌط
وٌا خلٌفته وٌا أتباعه كٌؾ فسىرتم وستفسىرون القىرآن عنىدما تصىلون إلىى األلفىاظ
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إذمععـوهمأغٍفم(صؾكما مسؾقفموآظفمودؾؿ)م مؼَّدركماظدظقؾ()51موػبقمرببولمأومععـبوهم
أغٍفم(صؾكما مسؾقفموآظفمودؾؿ)م م ؿبوجمإمىلماظؿػرؼبعم()53معبـمأصبقلمؼعؾؿفبومعبـم
اًطوبمأومؼلؿـؾطفومعـماظؽؿبوبمموػبقمأؼضبوًمشبريمععؼبقلم,مإذمطبـرياًمعبومأرجبعم
اٌعصقمم()مايؽؿمإىلماألصؾمحقـؿومدَّؽؾموتالمعومخيصٍفمعـماظؽؿوب(.)54ممم
إذنم مؼؾؼكمإ ماحؿؿولمأنمؼؽقنمضصدػؿمعـمػذاماظؼقدمػقمإخراجفم(صؾما مسؾقبفم
وآظفمودؾؿ)ممع ـمررؼؼيماظؿػرؼعموأدؾقبما دؿـؾوط مبموػذامػقماٌؼصقدمعـمطالعفبؿم
القرآنٌة المشٌرة إلى علمىه ( لىت قدرتىه) هىل تتىرك بنىاء علىى فتىوا سىبٌط بعىدم
وا الحدٌا عن الك أو مااا؟!!!!
 ) 52من أٌن تبادر لك هاا الفهم ان عدم الفهم وعدم اإلدراك عندك فً اهنك وفً
نفسك ,فالوال و البدٌهً ان المقصود بالك هو ان النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ٌعلم هاه األحكام
و األشىىٌاء دون بىىال هىىد و اسىىتنباط و إقامىىة برهىىان بىىل بواسىىطة الىىوحً طبقىىا
للقانون اإللهً (إن هو إال وحً ٌوحى).
ٌ ) 53مكن القول ان الكبلم لٌس بالتفرٌ بل باالستنباط واالستنباط الخاص وعلى
كل حال ,فان التفرٌ وحكمه أٌلا ٌكون مشموال للقانون اإللهً (إن هو إال وحً
ٌوحى) فبل ٌحتاج النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إلى عملٌة االستنباط التً ٌمارسىها بىاقً النىاس مىن
الم تهدٌن.
ٌ )54مكىىن أن ٌقىىال ان النبىىً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) والمعصىىوم ٌر عىىون السىىائل إلىىى الكتىىاب
لئلقنا أو لسن طرٌق االستنباط وتعلٌمه لآلخرٌن أمىا علمهىم بىالحكم الشىرعً
فهىو مىىن بالمباشىرة مىىن دون حا ىىة لبلسىتنباط ,ثىىم أن اسىتنباط النبىىً تشىىرٌ
بالمباشىرة ال تشىرٌ باالسىىتنباط وبعبىارة أن النبىً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) هىىو مصىدر التشىىرٌ ,
فهو القرآن الناطق وعىدل القىرآن وهىو المفسىر للقىرآن والمبىٌن لىه والممٌى بىٌن
محكمىىىه ومتشىىىابهه وبىىىٌن خاصىىىه وعامىىىه وبىىىٌن مطلقىىىه ومقٌىىىده وبىىىٌن ناسىىىخه
ومنسوخه وبٌن ظاهره وباطنه ,وعملٌىة االسىتنباط التىً ٌمارسىها الفقٌىه تكشىؾ
له عىن الحكىم الشىرعً الصىادر مىن مصىدره النبىً المصىطفى (صىلى علٌىه
وآله وسىلم) ,فهىل ترٌىد ٌىا عىالم سىبٌط مىن النبىً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ان ٌبىال ال هىد وٌسىتنبط
وٌكشؾ الحكم الاي صدر منه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فهل ٌ هىل أو ٌسىهو أو ٌؽفىل النبىً الكىرٌم
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عما صدر منه ,مالك ٌا عالم سبٌط كٌؾ تحكم؟.
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ألغفؿمضوظقامأؼضوً:م((اٌعصقمم مجيؿفبدم))مبفبذاماٌعـبكم.مألنماخؿالصبفم(مصبؾكما م
سؾقفموآظفمودؾؿ)مسـماظػؼفو مإعومألنمايؽؿمواظدظقؾمسـدهمواحدٌموإعومأنمررؼؼؿبفميفم
ا دؿـؾوطمزبؿؾػيمإذاماحؿوجمإىلماظؿػرؼعموطالػؿومؼؾطؾماظؿعرؼػ.مأعوماألوٍلمصقاضحم
إذماألحؽوممػلمأدظّؿفوموظقلًمذقؽوًمآخرمبمعـؾؿومدـراهمعبـمتعبرؼػفؿمظؾقؽبؿم()55مبم
صقؽقنماظؿعرؼػمبالمععـكموأعوماظـوغلمصقدلٍمسؾكمأنمتػؼّففؿم((سؾقفؿماظلالم))ميفم
اظدِّؼـمظفمررؼؼمآخرمػقمشريمتػؼّفماألصقظقل!موػقمغوتٍمشرؼىمم
 )55أوال :هىاا اإلشىكال لىىو تىم إنمىىا ٌىتم علىىى مىن ٌقىىول بهىاا القىىول مى إرادة هىىاا
المعنى.
.
ثانٌا :ان مىراد القا ئىل بىالك أن الحكىم الشىرعً هىو الخطىاب الصىادر مىن الشىار
المقدس فمعرفة الحكم ٌعنً معرفة الخطاب (ا ٌة القرآنٌة) أو قىول النبىً (صىلى
علٌه وآله وسلم) أو قول المعصىوم (علٌىه السىبلم) ,وهىاا ٌعنىً معرفىة القىرآن
ومعرفة السنة ,فمعرفة ا ٌة القرآنٌة هً معرفة للقرآن بالحمل الشىاٌ  ,وال ٌخفىى
على ال مٌ العالم وال اهل أن ا ٌىة القرآنٌىة مىن القىرآن ,وان قىول النبىً (صىلى
علٌه وآله وسلم) من السنة ,وان قول المعصوم (علٌه السبلم) من السنة.
ثالثاٌ :حتمل أن ٌكون مراد القائل (أن األحكام هً أدلتها) ان الك فً عالم ال عىل
أو (عالم الثبو ت) وٌكون مراده فً التعرٌؾ ان الحكم فً عالم الم عول (أو عىالم
اإلثبات) أما األدلة فهً فً عالم ال عل (أو عالم الثبوت) أي ٌكون معنى التعرٌؾ
مثبل [[استنباط الحكم الشرعً (الم عول ,فىً عىالم اإلثبىات) مىن دلٌلىه (فىً عىالم
ال عل ,عالم اإلثبات)]]
رابعا :لو سلمنا بما قاله النٌلً ,لكن ال نسلم بما اكره مىن تفرٌى ومبل مىة ,أي ال
نسىىلم بىىبطبلن التعرٌىىؾ مطلقىىا ,ألنىىه بنىىاء علىىى أن األحكىىام هىىً أدلتهىىاٌ ,نىىت ان
التعرٌؾ ببل معنى بخصوص النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهاا ما فعله األصىولً بىؤن النبىً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
خىىارج عىىن التعرٌىىؾ ,أمىىا تخصٌصىىا أو تخصصىىا ,وبنىىاءا علىىى أن طرٌقتىىه فىىً
االستنباط مختلفة ,فبل محاور فً هاا ألنىه ال مشىاحة فىً االصىطبلح أنىت تسىمٌه
اسىىتنباطا واألصىىولً ال ٌسىىمٌه اسىىتنباطا ,وعلٌىىه نقىىول أٌىىن بطىىبلن التعرٌىىؾ فىىً
هاا؟!!
خامسىىا :قولىىك (مىىن تعىىرٌفهم) أن أردت كىىل األصىىولٌٌن فهىىو أمىىا كىىاب أو هىىل
بىؤقوالهم وان أردت الىبعق فٌخىرج عىن محىل البحىا الىاي هىو علىم األصىىول ال
بعق األقوال فٌه.
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وعؾطؾٌ()56مألصقهلؿ.م
أعومحؾٍماإلذؽولمبعدمماسؿؾورماٌعصقمم()مصؼقفبوًمسؾبكما صبطالحمصؾبقسمحبالم
صقققوًمبمألغفؿم ؿوجقنمإىلمبرػونم()57مسؾكموجقدمغقسلمعـماظػؼفميفماظدِّؼـموػبقم
عػؼقد,مبؾماًطوبمطؾّفمخالصف,مألنماٌعصقمم()مضوئدمظؾكؾؼموػقمضبمبدوةمهلبؿم
وررؼؼفمػقمايؼٍموبفمتؼعمايفٍيمسؾقفؿمصالمميؽـمأنمتؽقنمظؾكؾبؼمررؼؼبيمدبقىم
ررؼؼؿفموػقماصؼفماظػؼفو (.)58مم
اظؿعرؼػمإذنمعؿـوضضمألنماظـيبم(صؾكما مسؾقفموآظفمودؾؿ)مدقٍدماظػؼفو موتؼبمبققدم
اظػؼفمبو صطالحم مؼـؿٍمعـفمإ مأغٍفم(أيٍماظػؼف)مخورجمررؼؼؿفميفماظػؼوػي(.)59م

 )56أوال :ال ٌل م من هاا بطبلن علم األصىول إا تفقىه النبىً بىبل واسىطة وتفقهنىا
بواسطة النبً وهو ( أي تفقهنا) قابل للخطؤ ومحتاج إلى مقدمات.
ثانٌا :أنت ٌا عالم سبٌط ق لت قبل بلعة اسطر (وكبلهما ٌبطىل التعرٌىؾ) ,وعلىى
األول قلىىت (فٌكىىون التعرٌىىؾ بىىبل معنىىى) ,أمىىا علىىى الثىىانً فكٌىىؾ تصىىور بطىىبلن
التعرٌؾ وأٌن إشارتك إلى بطبلنه انك تحدثت عن بطبلن األصول؟!!
 ) 53هىىاا الكىىبلم ؼرٌىىب إا أي دلٌىىل علىىى االصىىطبلح ألىىم تسىىم ال مشىىاحة فىىً
االصطبلحات.
ٌ )58ل ى م مىىن كبلمكىىم أن نكىىون أنبٌىىاء أومعصىىومٌن فٌىىوحى إلٌنىىا حتىىى نعىىرؾ
الحكم الشرعً.
 )59أوال :أثبتنىا بالىىدلٌل القطعىىً الشىىرعً العقلىىً الو ىىدانً بطىىبلن هىىاه الىىدعوا
وأثبتنا أن التناقق فً اهن ونفس المدعً وأتباعه.
ثانٌا :تقول عنا (أن النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) سٌد الفقهاء) ( ...خارج طرٌقته فىً الفقاهىة) وقبىل
بلعة اسطر قلىتػألنماٌعصقمم(سؾقفماظلالم)مضوئدمظؾكؾؼ....موػبقماصؼبفماظػؼفبو مؼ

وقبل الك قلتمػإذمععـوهماغفم(صؾكما مسؾقفموآظفمودؾؿ)م مؼدركماظدظقؾموػقمربول,م
أومععـوهماغفم(صؾكما مسؾقفموآظفمودؾؿ)م م ؿوجمإىلماظؿػرؼعمعـمأصقلمؼعؾؿفبومعبـم
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وإذنمصطرؼؼؿفؿمهؿوجمإىلمدظقؾ()60مودق مغرىمأنماظدظقؾ()62معػؼبقدمببؾماعؿـوسبفم
زوػرمعـمػذاماظؿؼدؼؿ,مبؾمػقماسرتا ٌمضؿينمهلؿمبؾطالنمررؼؼؿفؿ.م
اًطوبمأومؼلؿـؾطفومعـماظؽؿوب,موػقمأؼضوًمشريمععؼقلمإذمطـرياًمعومارجعماٌعصبقمم
(سؾقفماظلالم)مايؽؿمإىلماألصؾمحقـؿومدملموتالمعومخيصفمعـماظؽؿبوبمؼ الحىظ أٌهىا
القىىاريء المنصىىؾ النبٌىىه أن كىىبلم عىىالم سىىبٌط النٌلىىً والى وصىىرٌ فىىً و ىىود
عملٌىىة اسىىتنباط للحكىىم الشىىرعً وحصىىول ممارسىىة (حسىىب ادعائىىه) فقهٌىىة فىىً
استنباط الحكم الشرعً من قبل المعصومٌن (علٌهم السبلم) ,إان كٌؾ ٌنكر عىالم
سبٌط اال تهاد واستنباط األحكام الشرعٌة التً ٌمارسها الفقهاء وهىو ٌصىرح بىؤن
النبىىً والمعصىىومٌن (علىىٌهم السىىبلم) فقهىىاء وسىىادة الفقهىىاء وأفقىىه الفقهىىاء ,وهىىاا
اعتراؾ وإقرار بالفقه والتفقه واال تهاد واالستنباط.
ثالثا :الحظ ما قلناه فً (ثانٌا) والتفت ٌدا إلى مىا قالىه عىالم سىبٌط ػإذمطبـرياًمعبوم

ارجعماٌعصقمم(سؾقفماظلبالم)مايؽبؿمإىلماألصبؾمحقـؿبومدبملموتبالمعبومخيصبفمعبـم
اظؽؿوبؼ وهاا الكبلم والى وصىرٌ فىً و ىود وثبىوت مبىدأي اال تهىاد والتقلٌىد
حٌا ٌمىارس المعصىوم (علٌىه السىبلم) عملٌىة اال تهىاد واالسىتنباط (حسىب مبنىى
سبٌط) وٌمارس السائل التقلٌد فٌر إلى الم تهد فٌؤخا منه الحكىم الشىرعً ,إان
كٌؾ تنكر هاا على الناس من مقلدٌن وم تهدٌن وهىا أنىت تىاكر سىٌرة النىاس فىً
من المعصومٌن (علٌهم السبلم) وتقىول أٌلىا ػإنماٌعصبقمم(سؾقبفماظلبالم)مضوئبدم

ظؾكؾؼموػقمضدوةمهلؿموررؼؼفمػقمايؼموبفمتؼعمايفيمسؾقفؿمصبالمميؽبـمأنمتؽبقنم
ظؾكؾؼمررؼؼيمدقىمررؼؼؿفموػقماصؼفماظػؼفو ؼم.
 )60الىدلٌل مو ىىود علىى ىىوا االسىىتنباط وعلىى طرقىىه فرا ى كتىىب األصىىول
وال اقىىل را ىى كتىىاب المعىىالم ال دٌىىدة لسىىماحة السىىٌد بىىاقر الصىىدر (قىىدس
سره).
 )61تبٌن الرد على هاا اإلشكال مما تقدم من تعلٌقات وقد أثبتنا اعتىراؾ عىالم
سبٌط وإقراره اللىمنً والصىرٌ بو ىود وثبىوت مبىدأي اال تهىاد والتقلٌىد وقىد
مورست ( حسب ادعائه) فً من المعصومٌن (علٌهم السبلم) من قبلهم (علٌهم
السبلم) والناس فً الك العصر( .وما بعد الحق إال ال اله).
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المسألة ( :)8في التقييد بالتفصيلية
ضوظقا:مإلخراجمسؾؿمشريمادؿفدمأوماظػؼقبفم,مألنمسؾؿبفمإمجبوظلم متػصبقؾلموػبقم
سؾؿفمبلنمػذامايؽؿمضدمضولمبفماظػؼقف.مم
أضقل:مصقفمزفقرم ظربا ةمذعٍيماٌؽؾّػمبوظعؾؿماإلمجوظلمببؾمصقبفمإذبورةمإىلمإعؽوغقبيم
اظؿقضّػمسـدمػذاماظعؾؿمبالمإذؽول.م
موػذام ؿوجمإىلمدظقؾموػقمعػؼقد(,)61مصوظؼقدمعرتؾطمجببقازماظؿؼؾقبدمثبؿما جؿفبودم
بوٌعـكما صطالحلميفماألصقل.موشوؼيمعومأعؽـفؿمضقظبفم()63مجببقازماظؿؼؾقبدموببرا ةم
اظذعٍببيمبببوظعؾؿماإلمجببوظلمػببق:م((إنمظؾـببوسمعصببوريمطببـريةموأسؿببولمذببؿكمظؿببلعلم
ععقبببؿفؿمو مميؽببـمأنمؼـصببرصقاممجقع بوًمظؾؿػؼّببفميفماألحؽببوممإذمتؿقضّببػمسـدئ بذُم
ععوؼبفؿمصالمبدمعـمبؼوئفؿمسؾكمأسؿوهلؿمودبصٍصمعـمظدؼفماظؼدرةمواظؽػو ةمظؾؿػبؼّفم
يفماظدِّؼـموسـدئذُمؼؿقجٍىمسؾكماآلخرؼـمتؼؾقده مبمٌومؼـموهلؿمعبـمايبرجمعبـمضقبوعفؿم
مجقعوًمبفذهماٌفؿٍيمبؾمػقمعلؿققؾٌمبـػلفمسؾكمعومحؽوهمبعضماألصقظقل))(.)م

 ) 62بل هو ثابت بالدلٌل الشرعً والعقلً والفطري.
 ) 63وهاا الكبلم ٌدل على أحىد أمىرٌن أمىا ال هىل وأمىا عىدم األمانىة والخىدا فىً
النقل ,ف وا التقلٌد (بل و وبه) ال ٌقتصر على هاا الىدلٌل ,بىل هنىاك العدٌىد مىن
األدلىىة والمإٌىىدات الشىىرعٌة (مىىن القىىرآن والسىىنة الشىىرٌفة) والعقلٌىىة والو دانٌىىة
والعقبلئٌىىة واإلنسىىانٌة وقىىد أشىىار السىىٌد الحسىىنً إلىىى بعىىق المىىوارد فىىً مقدمىىة
الرسالة العملٌة كتاب اال تهاد والتقلٌد  -المنهاج الوال – فرا .
( )مفتاح الوصول إلى علم األصول  /ج ( .6 / 1منه).
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موػذاماظؼقلمعردودمعـموجقه:ماألوٍل:م إنمتقضّػمععوؼبفؿمإنماغصبرصقاممجقعبوًمإىلم
اظؿػؼّفميفماظدِّؼـمػقمرجؿٌمبوظغقى(,)64مببؾموزببوظػمظصبرؼحماظؼبرآنمإذماألحبرىمأنم

 )64أوال :هل تعنً بؤنه إاا اء كل العالم نساءا ور اال إلى مناطق العلم وتركوا
أعمىىىالهم و راعىىىاتهم وت ىىىاراتهم ال تتعطىىىل الحٌىىىاة؟ وخصوصىىىا إاا راعٌنىىىا تلىىىك
األ مان وظروؾ النقل والطباعة وؼٌرهىا؟ ثىم أنهىم اكىروا أدلىة للتقلٌىد ؼٌىر هىاا
فرا عه.
ثانٌا :اترك الحكم وترتٌب األثر وتحمل المسإولٌة أمام تعالى لك أٌها القاريء
العاقل المنصؾ من خبلل اإل ابة على السإال التالً مىن ٌىر م بالؽٌىب هىل عىالم
سبٌط أم العالم األصولً حٌا:
ٌ .1قىىول عىىالم األصىىىول :إن تحصىىٌل التكافىىىل والتكامىىل فىىىً النظىىام اال تمىىىاعً
البشري ال ٌتحقىق إال بتو ٌى األعمىال علىى الم موعىات البشىرٌة لٌكىون فىً
كل مكان من ٌقوم بدوره فٌما تخصص به مىن الحىرؾ والصىناعات والعلىوم,
وعلٌه فالعقل ٌحكم والو دان والفطرة تثبت أن تكلٌؾ الناس مٌعا وإلى امهم
بالتفقىه والمعرفىة التفصىٌلٌة باألحكىام الشىرعٌة (أي إلى امهم مٌعىا باال تهىاد
واستنباط األحكام الشرعٌة) ٌسبب العسر والحىرج واللىرر للم تمى عمومىا
ولم موعىىات بشىىرٌة كبٌىىرة بصىىورة خاصىىة ,والعسىىر والحىىرج واللىىرر إمىىا
ٌحصل من نفس التعلم والتفقه أو ٌحصل بسبب الطرار الناس أي الطرار
كل فرد من الم تم العمل بنفسه كل األعمال التً تإمن له المعٌشة فلٌ م أن
ٌكىىون كىىل فىىرد فىىً الم تم ى مهندسىىا وطبٌبىىا وم ارعىىا وعامىىل بنىىاء ون ىىارا
وحىىىدادا وؼٌرهىىىا مىىىن األعمىىىال ألنىىىه حسىىىب الفىىىرق تو ىىىه ال مٌىىى للبحىىىا
واالستدالل واسىتنباط األحكىام ,وعلٌىه ٌحكىم العقىل والفطىرة اإلنسىانٌة وٌثبىت
بالو دان و وب التحصٌل واال تهاد واالستنباط على بعق الناس كً ٌر
إلٌهم الباقون لمعرفة األحكام الشرعٌة والعمىل طبقهىا وامتثالهىا ,فٌقلىد العىامً
الم تهد أي ٌ عل العامً أعماله قبلدة وش بها عنق الم تهد فٌكون الم تهىد
هو المسإول أمام تعالى عنها.
 .2قىىول عىىالم سىىىبٌط :إن مىىا اكىىىر األصىىولً ؼٌىىىر صىىحٌ وهىىىو ر ىىم بالؽٌىىىب,
فالوا ىىب علىىى مٌ ى البشىىر المكلفىىٌن التفىىرغ والتو ىىه إلىىى العلىىم والمعرفىىة
والتفقه حتى ٌصٌر م تهدا فقٌها ٌستنبط األحكام الشرعٌة بنفسه وٌعمل طبقها
وٌمتثلها وال ٌ و له التقلٌد أما ر قه ومعٌشته ور  .ومعٌشة عٌاله فىؤن
تعالى ٌتكفلهىا والنتٌ ىة ٌ ىب أن ٌكىون الم تمى مٌعىا بىدون عمىل إال التفقىه
واستنباط األحكام ,و تعالى ٌتكفل ر قهم ور  .عٌالهم.
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ؼلتقفؿمرزضفؿمرشداًمعـمطؾٍمعؽون,مألنمػذامػقمواجؾفؿماألوٍلمواألخريموػقماظغوؼبيم
عـمخؾؼفؿ.مضولمتعوىل:مممم
م

م

معومخؾؼًَّماىـٍمواألغسمإ مظقعؾدونمم()65ماظذارؼوتمام56م

صنذامضقؾ:ماظعؾودةمػـومسؾكمإرالضفوموتبؿؾمهصقؾماٌعوؼش.م
أضقل:ماظـصٍمسؾكمخالصفمبؾمواظقاضعمأؼضوًمإذمظقمصحٍمػذاماظؼقلمظؽونمطؾٍماًؾؼمعبـم
اظعوبدؼـمظبدٍةموظعفؿمبؿقصقؾماٌعوؼشموهلوثفؿمورا ماٌكطؾٍمواٌبوربمواألعقال(,)66م

والحكىىم لىىك أٌهىىا القىىاريء العاقىىل هىىاا الكىىبلم بؽىىق النظىىر عىىن األدلىىة الشىىرعٌة
والعقلٌة المو بة للتقلٌد.
 )65أوال :هىىل تعنىىً أن القىىرآن ٌؤمرنىىا باالنصىىراؾ التىىام عىىن م اولىىة األعمىىال
المعٌشٌة؟
ثانٌىىا :وبمىىا تفسىىر عمىىل األنبٌىىاء واألوصىىٌاء والصىىالحٌن كٌىىؾ تىىدعً انىىك مسىىلم
ومىىىإمن وال تعىىىرؾ سىىىٌرة األئمىىىة و ىىىدهم النبىىىً (صىىىلوات وسىىىبلمه علىىىٌهم
أ معىىٌن) ,فسىىٌد الكىىونٌن (صىىلوات وسىىبلمه علٌىىه وعلىىى آلىىه) كىىان ٌعمىىل فىىً
الرعً وثم فً الت ارة ,وأمٌر المإمنٌن وسٌد الموحدٌن (علٌه السبلم) كان ٌعمىل
بٌدٌه وٌحفر ا بار وٌتقالى األ ر المالً مقابل الك ,وااك اإلمام (علٌه السىبلم)
ٌعمل فً أرلىه وٌتصىبب منىه العىر .وهىو ٌقىول للسىائل إن تعىالى ٌحىب أن
ٌرا عبده حٌا أحب.....,
ثالثىا :كٌىؾ تت ىرأ ٌىىا عىالم سىبٌط علىى الطىىاهرٌن المقدسىٌن المعصىومٌن (علىىٌهم
السبلم) وتتهمهم بالعصٌان ومخالفىة األدلىة واألحكىام الشىرعٌة القرآنٌىة الصىرٌحة
فتىتهمهم بتىىرك وا ىبهم األول واألخٌىىر وهىىو الؽاٌىة مىىن خلقهىىم وكىالك نقىىول كٌىىؾ
تىتهمهم بال هىىل وعىدم معرفىىة صىىرٌ القىرآن وأنىىت ( نابىىك) تعتبىر نفسىىك األعلىىم
وعرفت صرٌ القرآن وهم هلوه (حاشاهم وحاشاهم.)....
رابعا :مااا تقول فىً الكىم ال هائىل مىن المىوارد الشىرعٌة المقدسىة التىً تحىا علىى
العمل وطلب الر  .وتعتبر العامل الطالب للر  .لعٌاله كالم اهىد فىً سىبٌل ,
وكالك الكبلم فً الموارد الشرعٌة المقدسة الناهٌة عن ترك العمل وطلب الر ..
را هاه الرواٌات قبىل أن تفسىر القىرآن برأٌىك الن أهىل البٌىت تر مىان الىوحً
والقرآن الناطق وعدل القرآن.
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وأعوماظـصمصؾؼقظفمتعوىلمععؼّؾوً:معومأُرؼدمعـفؿمعَبـمرزقٍموعبومأُرؼبدمأنمؼَّطعؿبقنمم
اظذارؼوتما.57م
وععؾقممأنمعػعقلم(ؼطعؿقن)مظقلًمؼو ماٌؿؽؾّؿماحملذوصيمسؾكمتؼدؼرمبعضفؿممممإذم
مأحدمؼَّطعؿما متعوىلمبؾماٌػعقلمعرتوكمظظفقرهمصقفؿمويفمإغعوعفؿمحقبٌمترجبعم
ظؿؽقنمرعوعوًمهلؿ,م وعومػذاماظؿعؼقىميفمتؽػّؾفمبوظرزقمبعدمذطرماظغوؼيمعـماًؾؼمإ م
ظؿكؾببقصماظعؾببودمعببـمهصببقؾماٌعببوؼشم(,)67موؼببدلٍمسؾقببفمماظؿلطقببدماظالحببؼميفم
ضقظف(:)ممإنما مػقماظرٍزاقَّمذوماظؼقةماٌؿبقبـماظذارؼوتما.58م
اظـببوغل:معببـماظـوبببًميفمضقاسببدما دببؿكال مأنماًؾببؼمإذاماتٍؼببقامربٍفببؿم
ادؿكؾػفؿموجعؾماألرزاقمعقلقرةمهلؿمواٌقجقداتمروئعيمهلؿمتوبعيميبوجؿفؿم,م
عـؾؿومػقمععؾقممعـمعؾؽمدؾقؿونم()ميفماظؼبرآنموسؿبقمماظبذؼـمادبؿكؾػفؿمعبـم
 ) 66طلب المعاٌن إما ؼاٌة أو وسٌلة وإاا كان وسٌلة فاما لوا ب أو مسىتحب أو
لحرام ,وعلٌه فطلب المعاٌن:
(أ) إاا كان مقدمة ألمر وا ب أو مستحب فهو عبادة.
(ب) وإاا كان ؼاٌة أو لطلب حرام فهو مر وح أو حرام فتنبه وال تلقً الكبلم
على عواهنه.
 )63أوال :هاا الفهم ؼٌر صحٌ ولو سلمنا بىه ,فىبل ٌسىتفاد منىه أكثىر مىن نفىً
و ىوب طلىب الىر  .وتحصىىٌل المعىان أي ال ٌسىتفاد منىىه حرمىة طلىب الىىر .
وتحصٌل المعان وال ٌستفاد منه و ىوب تىرك طلىب الىر  .وتحصىٌل المعىان
ولو تم فهو عام ٌحتاج إلى مرا عة المخصص مىن القىرآن أو السىنة لنىرا هىل
هىىو مخصىىص أو ال؟ والحىىال إننىىا ن ىىد فىىً السىىنة الحىىا علىىى طلىىب المعىىاٌن
واستحباب التوسىعة علىى العٌىال والتصىد .وو ىوب اإلنفىا .وام مىن هىو عٌىال
على ؼٌره.
ثانٌىىا :هىىاا الكىىبلم مىىن التفسىىٌر بىىالرأي ونىىراه عنىىد المإلىىؾ (عىىالم سىىبٌط) كثٌىىرا
حٌىىا ٌفسىىر القىىرآن برأٌىىه وال ٌرا ى المعصىىومٌن (علىىٌهم السىىبلم) ونسىىى أن
(( تر ت ٌ م الثقلٌن تا هللا وعترتً أهه بٌتً)).
النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قال
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ضؾؾ(,)68موهلذاماألعرمضوسدةمسوعيمزفرتميفماظؼرآنمعـفومضقظفمتعوىل :وظقمأنمأػؾم
اظؼرىمآعـقامواتٍؼقامظػؿقـومسؾقفؿمبرطوتمعـماظلؿو مواألرضم()69ماألسرا ا.96م
و م صؾمطؿولماإلميونمواظؿؼقىمعـمشريمععرصيمبوظدِّؼـمواظؿػؼّفمصقفمو مؼؽػلمضقومم
أصرادمضالئؾمبوظؿػؼّفمبوظدِّؼـ()70مإذم مععـكمظفميفماظـفوؼبيمدبقىمعبومحصبؾميفماألعبؿم
 )68هاا التعلٌق ٌصل للرد على الو هٌن األول والثانً وفٌه:
أوال :لكن مااا تقول فً القانون اإللهىً الىاي ٌشىٌر إلىى عىدم دخىول ال نىة إال
بعد االبتبلء واالختبار وان تعالى ال ٌتركهم بدون ابتبلء وتمحٌص وؼربلة؟
ثانٌا :ومااا تقىول فىً القواعىد والقىوانٌن اإللهٌىة التىً تشىٌر إلىى ان الىدنٌا سى ن
المإمن و نة الكافر ,والتً تشٌر إلى ان المإمن مبتلى.
ثالثىا :ثىىم ان المتقٌىٌن الواصىلٌٌن إلىىى هىىاه الدر ىة كاألنبٌىىاء واألوصىىٌاء (علىىٌهم
الصىىىبلة و السىىىبلم) كلهىىىم عملىىىوا بىىىالرعً أو الت ىىىارة أو صىىىناعة المبلبىىىس أو
صناعة الدرو أو السىقً وبعلىهم صىن السىفٌنة وآخىر عمىل وسىاهم فىً بنىاء
بٌت الحرام وثالا عمل فً بناء بٌت المقدس وراب عمل عنىد ؼٌىره ٌرعىى
له ؼنمه وخاتمهم وأشرفهم (صلوات وسبلمه علٌه وعلى آله أ معٌن) عمىل
فً الرعً ,واشتؽل عند ؼٌره فً الت ارة  ..فرا .
رابعا :مااا تقول ٌا عالم سبٌط فً الحسٌن (علٌىه السىبلم) وأصىحابه وأهىل بٌتىه
ومااا تقول فً ٌنب واإلمام الس اد (علٌهم السبلم) وما حصل لهم فً كىرببلء
وبعىدها ومىىااا تقىول فىىً عطشىهم ومىىوتهم عطاشىى فلمىىااا لىم ٌىىر قهم تعىىالى
المىىاء وهىىو قىىوام الحٌىىاة فهىىل ان الحسىىٌن (علٌىىه السىىبلم) واإلمىىام السى اد (علٌىىه
السبلم) و ٌنب (علٌها السبلم) لم ٌكونوا بتلك الدر ة من التقوا واإلٌمان التىً
ٌستحقون فٌها الشمول بالقانون اإللهً الاي تشىٌر الٌىه فٌسىتخلفون وٌىر قهم
تعالى (الماء) ,حاشاهم (علٌهم السبلم) مما تقول.
خامساٌ :مكن مراعىاة الىك المعنىى لكىن مى اعتبىار ان الفرلىٌة واقعهىا الوحٌىد
هو دولة العدل اإللهً وإال فالكفار مو ودون.
ٌ )69حتمل أن ٌراد (ببركات من السماء) ال ٌادة فً الر ..
 )30ال خبلؾ أصبل فً و وب التفقه بالدٌن ( بالمعنى اللؽوي) على مٌى البشىر
وإنمىىا الخىىبلؾ فىىً التفقىىه بىىالمعنى المصىىطل ب ىؤن ٌكىىون مٌ ى البشىىر (المكلفىىٌن)
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اظلوظػيمحقٌمحوصظمسؾكماظدِّؼـمأصرادمضالئؾموحؼًّمطؾؿيماظعبذابمسؾبكماظؾبوضلمببؾم
تؽؿؾيماآلؼيمتبريمإىلمأنماظؿؽذؼىمبفذهمايؼقؼي()72مػقمدؾىماظؾال مواظػنت:م
موظؽـمطذٍبقامصلخذغوػؿممبومطوغقامؼؽلؾقنمم()71ماألسرا ما.96مم
اظـوظٌ:مإنمإضوعيماظبرائعماإلهلقيمعرتؾطمبـزولماظربطوتمواألرزاق()73موػبقمضبوغقنم
إهلل,م وعـماٌعؾقممأنمازدؼودمسددماظعورصلمببرعما مؼطّبردمعبعمػبذاماظؼبوغقنمببالم
م تهىىدٌن فقهىىاء ,فالتفقىىه بالىىدٌن (بىىالمعنى اللؽىىوي) ٌتحقىىق أٌلىىا بالتقلٌىىد ومعرفىىة
أمور الدٌن وأحكامىه مىن الم تهىد (العىالم) كمىا ان كمىال الىدٌن والتقىوا واإلٌمىان
والتىدٌن ٌمكىن أن ٌحصىىل بالتقلٌىد واخىىا معىالم الىىدٌن وأحكامىه مىىن الم تهىد العىىالم
الفقٌه فبل نخلط األورا .على أنفسنا فننخد ونخد ا خرٌن.
 ) 31هاا الفهم ؼٌر صحٌ بل ألنهم كابوا األنبٌاء ولم ٌإمنوا بهىم ال ألنهىم كىابوا
بن ول البركات عنىد اإلٌمىان وال ألنهىم كىابوا بو ىوب اال تهىاد والتفقىه واسىتنباط
األحكىىام علىىى مٌ ى المكلفىىٌن وتىىرك مٌ ى األعمىىال األخىىرا ,ومثالىىه (لىىو ص ى
لتقرٌب المعنىى) إاا قلىت للكىافر (لىو آمنىت شىربت مىن فالىل مىا تشىرب ولكنىك
كابت فبل أشرب خلفك) وال انه كاب باألنبٌاء ال بما ٌترتب على اإلٌمان (أي:
ال ألنه كاب بكبل مً ووعدي بالشرب من فالل ما ٌشىرب) والمإلىؾ ألنىه ٌتبنىى
الرأي و الفهم الشخصً والسطحً ن ده ٌتخبط فً فهم المراد من القرآن.
ٌ )32كسبون أي من ا ثم (كما ورد عىن أهىل بٌىت العصىمة (علىٌهم السىبلم)) ال
العمل المعٌشً كما فهم المإلؾ من رأٌه واستحسانه الشخصً.
ٌ )33مكن القو ل أن القىانون الىاي أسسىه ؼٌىر تىام أو ال ٌصىل فىً مقىام اسىتدالله
ألن مىىا اكىىره ٌر ى إلىىى الشىىرطٌة القائلىىة ( :إاا ن لىىت البركىىات واألر ا .أقٌمىىت
فىاألولى أو
الشرائ السىماوٌة) وهىاه القلىٌة ؼٌىر تامىة وال تصىل فىً االسىتدالل
ْ
األص على مبناه:
(أ) أن ٌقول (ان ن ول البركات واألر ا .مىرتبط باقامىة الشىرائ اإللهٌىة) وهىاه
تر إلى الشرطٌة القائلة ( :إاا أقٌمت الشرائ اإللهٌة ن لت البركات واألر ا.).
(ب) أو ٌقول (ان ن ول البركات واألر ا .مرتبط ارتباطا علٌىا محصىورا باقامىة
الشرائ اإللهٌة وهاا ٌر إلى الشرطٌة المركبة من شرطٌتٌن القائلة ((إاا ن لت
البركىىات واألر ا .أقٌمىىت الشىىرائ وإاا أقٌمىىت الشىىرائ اإللهٌىىة ن لىىت البركىىات
واألر ا)).
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حدودمصالمؼؼولمإذامأصؾحمأطـرمعـمغصػمادؿؿٍبعم()74معبؿػؼّفلميفماظبدِّؼـ مبمعبـالً مبم
ضؾًّماألرزاقمواغؼطعًماٌعوؼش!مصفذاماظؽالممحرامميفمذاتف()75موطذظؽماألعبرمإىلمعبوم
ػقماطـرمعـمػذاماظعدد,مو مععـكمٌومذطروهمدقىماغعؽبوسمعبوميفماآلؼوتمعـمد ظي,م
إذمععـوهمأنمزؼودةمسددماٌؿػؼّفلميفماظدِّؼـمؼلؿؾزممزؼودةماظػؼرمواغؼطوعماظرزق!!(.)76م
صؿـماآلؼوتماظدٍاظيمسؾقفميفماًطوبماظؼرآغلمضقظفم(:)مم
موظقمأغفؿمأضوعقاماظؿقراةمواإلنقؾموعومأُغزلمإظقفؿمعـمربِّفبؿمألطؾّبقامعبـمصبقضفؿم
وعـمهًمأرجؾفؿمماٌوئدةما66مم

 ) 34هىىاا تفرٌ ى فاشىىل وتطبٌىىق باطىىل فىىان كىىبلم األصىىولً معنىىاه( :إاا تفىىرغ كىىل
النىىاس للدراسىىة وتركىىوا األعمىىال ا داد الفقىىر) فىىالكبلم فىىً كىىل النىىاس ال بعلىىهم

وأنت بنفسك نقلت كبلم األصولً قبل بل صفحات حٌا نقلت هنىاك :ػػ...مو م
ميؽـمانمؼـصرصقاممجقعوًمظؾؿػؼبفميفماألحؽبو م...ؼؼ الحىظ أٌهىا القىارئ ((ٌنصىرفوا
مٌعا) ) وعلٌه ٌ ب أن ٌكون تفرٌعك وتطبٌقك كما ٌلً(( :فبل ٌقال إاا أصب كل
الم تم متفقهٌن فً الدٌن (أي م تهدٌن) قلت األر ا .وانقطعت المعاٌن)) وقد
ناقشىنا هىىاا األمىىر سىىابقا عنىىدما ادعىىى عىىالم سىىبٌط ان هىىاا مىىن الىىر م بالؽٌىىب وقىىد
طرحنا سإاال هناك وتركنىا ال ىواب والحكىم وترتٌىب األثىر للمكلىؾ ونفىس الكىبلم
ٌ ري هنا .
 )35من أٌن أتت الحرمة الااتٌة؟؟ فااا كان الكىاب علىى تعىالى وعلىى رسىوله
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) وعلى أهل بٌته المعصومٌن (علٌهم السبلم) تثبت الحرمة ,لكن مىن أٌىن لىك
إثبات الك أما إاا كان الكاب علٌك أي تكاٌب مدعاك واثبىات عىدم تمامٌتىه وعىدم
صحته بصورة مطلقة وعامة ,فلٌس فً هاا حرمة بل هو وا ىب شىرعً أخبلقىً
علمً وهو أمر بمعروؾ ونهً عن المنكر ودف ورف شىبهة وفتنىة وهىو انتصىار
للعلم والعلماء ,وللماهب والدٌن واإلنسانٌة.
 ) 36هاه مؽالطة ألن الكبلم فً كل الناس ال البعق ولو بقً واحد فسؤلنا هل ٌقلد
أم ال؟ فٌر نفس اإلشكال ,ولٌس أمامك إال أن تسلم بالتقلٌد وصحته نظرٌا ,كما
أنت وأتباعك تسلمون به وتعملون به فً الواق .
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ععؾقممأنماظؿـوضضميفماظؿعرؼػموتـوضضبفمعبعماظؼبرآنمعبردٍهمإىلمضقبدمم"ماظػرسقبيم"م
اٌقضقعمإلخراجمأصبقلماظبدِّؼـميفماٌلبلظيم(م)5ماٌبورٍةمآغػبوًمأوم"ماظعؿؾقبيم"مإلخبراجم
ا سؿؼودات( .)77م صؿومداعًمسؿؾقيماظػؼفموريممبعزلٍمسـما سؿؼوداتمصنغفوم مبببدم
أنمتؿعورضمععفومحبؽؿمإشػوهلوميفماظؿعرؼػ(.)78م
اظرابع:مإنماًطوبماظؽؾّلمعقجٍفمظعؿقمماًؾؼ,محؿكمأنماألصقظقلمأغػلفؿمأضرٍوا()79م
بقضقعموجقبماظؿؽؾّقػمسؾكماىؿقع(, )80مبؾمظقمضؾـبومأغٍبفمعقجٍبفمظؾبذؼـمآعـبقامصؼبطم
ص وظالزممعـفمسدممحصرماظؿػؼّفميفماظدِّؼـمسؾكممجوسيموإبرا مذعٍيماآلخرؼـموإنمأعؽـفؿم
اظؿػؼّفميفماظدِّؼـمصؿـؾمػذامايؽؿمشرؼى()82مسـماًطوب,مإ ّمعومذطروهمسـمآؼيماظـػبرم
 )33والىى ممىىا تقىىدم فىىانهم أخر ىىوا البحىىا (عىىن األمىىور العقائدٌىىة) ال أصىىل
االعتقىىاد أو مراعىىىاة األمىىىور العقائدٌىىىة واألخىىا بهىىىا ,كٌىىىؾ وان العمىىىل باألحكىىىام
الشرعٌة فر التصدٌق بالوحً والنبوة واالصولٌون ٌرفلون أي شًء ٌتعارق
م االعتقاد الصحٌ فرا كتب القوم األصولٌٌن وافهم مرادهم.
 )38لقىد ناقشىىنا وبالتفصىىٌل والولىوح كىىل مىىا طرحىىه وادعىاه عىىالم سىىبٌط وأثبتنىىا
بطبلن دعواه بالدلٌل واألثر العلمً الشرعً ,فرا .
 )39إاا قصىىدت و ىىوب التفقىىه فىىدعواك باطلىىة وفاسىىدة ألن األصىىولٌٌن لىىم ٌقىىروا
بىىالك علىىى نحىىو اإلطىىبل .أو العمىىوم بىىل هىىم ٌقولىىون بو ىىوب التفقىىه علىىى نحىىو
الو وب الكفائً ولٌس على نحو الو وب العٌنً.
 ) 80لكن القاصر بسىبب عىدم قىوة اهنىه أو بسىبب أمىر خىار ً ٌر ى إلىى ؼٌىره
فالى من ٌر هل للعالم أم إلى ال اهل مثله؟ سوؾ ٌر إلى العالم وهو التقلٌد؟
إان هو وا ب على ال مٌ بالو وب الكفائً.
 )81ال ؼرابىىة فٌىىه بىىل هىىو مىىن صىىلب الخطىىاب وٌكشىىؾ عنىىه سىىٌرة المعصىىومٌن
و ىدهم المصىىطفى (صىىلوات وسىبلمه علىىٌهم أ معىىٌن) وسىٌرة العقىىبلء وكىىالك
سىىٌرة المتشىىرعة فىىً مىىن المعصىىومٌن (علىىٌهم السىىبلم) ولىىم نسىىم أي رد مىىن
الشىىار عىىن تلىىك السىىٌرة ٌتناسىىب م ى ح مهىىا وأهمٌتهىىا خاصىىة م ى األخىىا بنظىىر
االعتبىىار مىىا س ى لته ٌىىا عىىالم سىىبٌط مىىن الىىر م بالؽٌىىب ومىىن المخالفىىة والعصىىٌان
للتكلٌىىؾ اإللهىىً والوا ىىب األول واألخٌىىر مىىن خلقهىىم ومخالفىىة القىىوانٌن والقواعىىد
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بؿقجقفمضقظفمتعوىل :صؾق مغػرمعـمطؾٍمصرضيُمعـفؿمروئػيٌمظقؿػؼّفقاميفماظدِّؼـماظؿقبيم
ا.211م
وػقمتقجقفم متلوسدمسؾقفمأظػوزماآلؼي,مإذم ؿوجقنمإىلمدظقؾمإلثؾوتمأنماظػورقمبلم
اظػرضيمواظطوئػيميفماظعددمؼػققمسددماٌعذورؼـمعـماظـلو مواظبققخمواظقظدانمواظذؼـمػؿم
ضوصرونم معؼصِّرون.موػذهماظطؾؼيمػلماظيتمغراػو()81ممتّـٍؾماظـلؾيمبلماظؾػظبلمبمإذم
ظقمضول:ممظق مغػرتمطؾٍمصرضيُمظقؿػؼّفقام…ممظببؿومادبؿــكمأحبداًمموٌبومأُسبذرمعبـم
أحد(, )83موؼدلٍمسؾقفماضرتاغوتمظػظلم(اظػرضيمواظػرؼؼ)مواظيتم مسددمربدٍدمهلبومببؾم
اإللهٌة ونحوها مىن التعبٌىرات التىً اكرتهىا ٌىا عىالم سىبٌط ,فىااا كىان األمىر بهىاه
الدر ة من األهمٌة والخطورة فلمااا سكت المعصومون عن سٌرة العقبلء وسىٌرة
المتشرعة التً سلكت طرٌق التقلٌد وتركوا طرٌق التفقه (حسب مبناك) أي تركوا
طرٌق اال تهاد واستنباط األحكام بؤنفسهم ,فسكوت المعصوم (علٌه السىبلم) عىن
الك ٌعتبر إملاءا لها هاا بالنسبة لسٌرة العقبلء أما سىٌرة المتشىرعة فهىً كاشىفة
عن الخطاب الشرعً إلافة إلى صىدور خطابىات عدٌىدة عىن المعصىومٌن تشىٌر
إلى مشروعٌة مبدأي اال تهاد والتقلٌد.
 )82أٌهىا العاقىل المنصىؾ ,اسىىؤل نفسىك واسىؤل أي عاقىىل مثلىك ,عنىدما قىىرأت أو
تقرأ ا ٌة القرآنٌة الشرٌفة (التوبة  )122 /هل ٌتبادر إلى اهنك ان ؼٌر المتفقهٌن
(أي ؼٌىىر الطائفىىة) هىىم مىىن المعىىاور ٌن مىىن النسىىاء والشىىٌول والولىىدان والىىاٌن هىىم
قاصرون ال مقصرون؟ وأكثر من الك هل ٌتبادر إلى اهنك ان الفىر .بىٌن الفرقىة
والطائفة هو بقدر أولئك المعاورٌن؟ بالتؤكٌد ال ٌتبادر إلى اهنك وال إلى اهىن أي
عاقىىل ,وأ ٌىىدك فىىً القىىول أنى ً لىىم أ ىىد خىىبلل بحثىىً ومتىىابعتً للعدٌىىد مىىن الكتىىب
التفسىىىٌرٌة السىىىنٌة والشىىىٌعٌة ,فلىىىم أ ىىىد فٌهىىىا مىىىا ٌشىىىٌر إلىىىى هىىىاا المعنىىىى ال عىىىن
المعصىىومٌن (علىىٌهم السىىبلم) وال عىىن ؼٌىىرهم مىىن المفسىىرٌن وؼٌىىرهم ,إان فهىىاا
المعنى من بد عالم سبٌط وقٌاساته واستحساناته التىً ٌخىالؾ بهىا القىرآن والسىنة
المقدسة.
 )83إان أنت تقر بو ود معاورٌن من ها ا التكلٌؾ فٌ ب علٌهم التقلٌد فلمااا إان
تنكر التقلٌد؟ !!! وهل سمعتم ٌا قوم ٌىا نىاس ٌىا شىرفاء ٌىا عقىال مىن عىالم سىبٌط أو
خلٌفتىىه أنىىه ٌفصىىل فىىً أمىىر التقلٌىىد فٌ ٌ ى ه للمعىىاور وال ٌ ٌ ى ه لؽٌىىره؟ !!! ااهبىىوا
واسؤلوهم.
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ػلماٌؿٍصػيمبو صرتاقمسـمصعؾماظغريمبػعؾٍمزوػرٍ,مسؾكمأنمعوموردميفماظلبـٍيماٌؼدٍدبيم
طػوؼيمظبؿقلمخطوبماظؿػؼّفمظؽؾٍمضودرٍمبالمادؿــو مصؿـف:محدؼٌماظؾوضرم()ماظذيم
ؼػقدمظػظفمتعؿقؿموجقبمرؾىماظؿػؼّفموػقمضقظفم(:)م(تػؼّفقاموأ مصلغؿؿمأسراب)م

ععؾقممأغٍفم()مؼبريمإىلمظػظُمضرآغلمآخرمػقم((أسراب))مأيٍمإذامملمتؿػؼّفبقاميفم
اظدِّؼـمصلغؿؿمعـماظذؼـمضولما مصقف:مماألسرابمأذدّمطُػراًموغػوضوًمماظؿقبيا97م
صوًطوبميفمايدؼٌمسوممو مدبصقصمصقفمإذمظقمأرادماظؿكصقصمظؼوظفمبصقرةمأوم
أخرىمبؾمظػظم(األسراب)()84مؼؾغلمػذاما حؿؿول(.)85موعـفمحدؼٌماظصودق(:)م
مظقمأتقًمببوبُمعـمذؾوبماظبقعيم مؼؿػؼّفميفمػاظدِّؼـؼمألدٍبؿفمم
صؾؿمؼؼؾماإلعومم()مأغٍفمظقمأوتلمببوبُم مؼؿػؼّفموؼلخذمايؽؿمجوػزاًمعـماظػؼقفم
تؼؾقداًمؼربٍئفماظذعٍيمبؾمؼمدٍبفموإذنمصقؽؿبفمزبؿؾبػمبفبذاماًصبقصمسبـممحؽبؿم
اظػؼفو مواألصقظقل)86(.م

ٌ ) 84مكىىن أن ٌىىراد إاا لىىم ٌو ىىد فىىٌكم متفقهىىٌن فىىؤنتم حٌنئىىا ته ىىرون التشىىرٌ
فتكونون اشد كفرا فالكفار ال ٌإمنىون وال ٌعترفىون بو ىود وال ٌطٌعونىه وانىتم
تعترفون بو وده وان له تشرٌ وال تطٌعونىه .ثىم ان األعرابىً الىاي ٌتىرك التفقىه
مطلقا ال عن دلٌل وال تقلٌد فتنبه.
 ) 85عام لكل القادرٌن وخاص بؽٌرهم وإال ل م التكلٌؾ بما ال ٌطا .وهو باطل.
ٌ )86مكىىن أن ٌكىىون المىىراد بقولىىه (علٌىىه السىىبلم) ال ٌتفقىىه أي الىىاي ال ٌىىتعلم
المسائل الشرعٌة ال االستنباط ,فعالم سبٌط ٌحمل (التفقه) فً الحدٌا على المعنى
المصطل (عند األصولٌٌن) وهاا الحمل ؼٌر تام ألنه ٌحتىاج إلىى قرٌنىة أو دلٌىل
كً ٌحمل على المعنى المصطل وبخبلفىه ٌحمىل علىى المعنىى اللؽىوي أو المعنىى
المصىىىطل عنىىىد المفسىىىرٌن (إن و ىىىد) وال ٌحمىىىل علىىىى المعنىىىى المصىىىطل عنىىىد
األصولٌٌن.
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المسألة ( :)9في عمهم التعريف
إذنمصوظؿعرؼػماظعوممظؾػؼفمػق((:عومؼَّؾؿـكمسؾقفماظعؾؿمبوألحؽومماظبرسقيماظػرسقيمبم
اظعؿؾقيمبمسـمأدظّؿفوماظؿػصقؾقي)).مم
أضقل:ميفماظؿعرؼػمإضوصيمإىلمطؾٍمعومدؾؼمحوجبيمإىلمدظقبؾمإلثؾبوتمأنم(عبومؼَّؾؿـبكم
سؾقف)مػقمذل ٌمعـػصؾٌمسـماألدظي,مبؾمصقبفمحوجبيمإىلمدظقبؾمإلثؾبوتمأنماألحؽبومم
ذل ٌموأدظّؿفومذل ٌمآخرٌ.مأعوماألوٍلمصالمدؾقؾمإىلمإثؾوتف,مألنمعومؼَّؾؿـكمسؾقفمإنمطونم
اٌرادمبفمضقاسدموأحؽوعوًمذرسقٍيًمأوٍظقٍيًمصقفىمأنمتمخذ()87معـماًطوبماظبرسلمم
اظؽؾّلموضدمأخرجفمأحدماظؼققد(,)88موإنمطبونمؼبمخبذمعـماظعؾقمماألخرىمأومعقجقدميفمم
 ) 83هنا عدم فهم من عالم سبٌط وال عند مرا عة بسٌطة للتعرٌؾ فالمراد منه
(ما ٌنت العلم باألحكام الشرعٌة المستفادة من أدلتها التفصٌلٌة) فالبحا فً األدلىة
ال عن األدلة ,فالفقٌه ٌستعٌن باألدلة وٌستعملها فً عملٌىة االسىتنباط للتوصىل إلىى
الحكم الشرعً.

 )88قال عالم سبٌط فً ما سبق ػػعللظيم:3ميفمتؼققبدماظعؾبؿمبوألحؽبو م,مضبوظقا:مػبقم
إلخراجماظعؾؿمبوظذواتمواظـؾوتوت.....ؼؼ ثم قال ػػعللظيم.....:4بؼقدماظبرسقي,مضوظقا:م
إلخراجماظعؾؿمبوألحؽوممشريماظبرسقيمطوظـققمواظؿورؼخ......ؼؼ ثىم قىال ػػعلبلظيم:5ميفم
اظؿؼققدمبوظػرسقي,مضوظقا:مإلخراجمأصقلماظدؼـموأصقلماظػؼبفمؼؼ ثىم قىال ػػعلبلظيم:6ميفم
اظؿؼققدمبوظعؿؾقي,مضوظقا:مإلخبراجماظعؾبؿمبوألحؽبومماظـظرؼبيمؼؼ ثىم قىال ػػعلبلظيم:7ميفم
اظؿؼققدمبودظؿفو,مضوظقا:مإلخراجمسؾؿما متعوىلموسؾؿماظـيبم(صؾكما مسؾقفموآظفمودبؾؿ)مؼؼ
ثىىم قىىال ػػعلبلظيم:8ميفماظؿؼققببدمبوظؿػصببقؾقي,مضببوظقا:مإلخببراجمسؾببؿمشببريمادؿفببدمأوم
اظػؼقفؼؼمثم قال ((يفمسؿقمماظؿعرؼبػم) ) وهىاا القىول األخٌىر هىو مولىو بحثنىا فىً
هاا المقام وا ن أتركك أٌها الق اريء ترا
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رؾوئعماألذقو ماظيتمتَّعر مبويسٍمواظؿفربيمصؼدمأخرجفو()89مضقدمآخر.م
واٌؿقصِّؾمأنمعومملمتطؾفماظؼققدمػقماظظّـماٌؿغقٍرماظذيم مضوبطمظفمسؾكمتػصقؾٍمؼلتلمإنم
ذو ما معـمذبؿقعماًطوب.م
وأعوماظـوغلمصالمؼـؾًمأؼضوًمبؾمأثؾؿقامػؿمخالصف,مألغفؿمسرٍصقامايؽؿمسؾكمأغٍفمخطوبم
اظبورع!!موػذامشوؼيميفماظؿـوضض()90م صقـفدمماظؿعرؼػموظقمبفموحدهمألغفؿمضوظقا:مم
ت د فٌه عبارة تشٌر إلى (إخراج الخطاب الشرعً الكلىً) إان كٌىؾ ٌقىول سىبٌط
هنىا :ػػ....إذامطونماٌرادمبفمضقاسدموأحؽوعوًمصقفىمأنمتمخذمعـماًطوبماظبرسلماظؽؾّلم
وضدمأخرجفم(أيماخرجماًطوبماظبرسلماظؽؾل)مأحدماظؼقبقدمؼؼ فىؤي قٌىد أخر ىه؟ انىه
القٌد الاي فً خٌال عالم سبٌط ومن مخترعاته الوهمٌة ؼٌر الصىادقة ,وإاا أردت
الىىتملص فسىىتحاول تؤوٌىىل مىىا قلىىت وتلىىؾ وتىىدور حتىىى تر ى (الخطىىاب الشىىرعً
الكلً) إلى احد العناوٌن التً أخر تها خبلل نقلك مىا تنسىبه لؤلصىولٌٌن ,فاننىا قىد
ناقشىنا كىىل مىىا اكىىرت وأبطلنىا كىىل أو ىل مىىا تتبنىى وتبنٌىىت خىىبلل البحىىا ,وفىىً
النتٌ ة أثبتنا بطبلن ما تطرح من نظرٌات أو علم أو علوم لبطبلن كل األساسىات
والقواعد التً بنٌت علٌها نظرٌتك وعلمك.
 ) 89هاه مؽالطة فالفقٌه اخرج البحا عنها ولم ٌخرج التعامل بها واألخا بهىا فىً
عملٌة استنباط األحكام الشرعٌة ,وقد ناقشنا ما س ل عالم سبٌط هناك ,فرا .
 )90ااكىىىر مثىىىاال للتولىىىٌ (مىىى االلتىىى ام انىىىه ال مناقشىىىة فىىىً المثىىىال) ولتقرٌىىىب
المطلب,
لو علم الفقٌه (مثبل) :ان الحكم (أو الخطاب ,أو الدلٌل)
أدلة تفصٌلٌة
هو( :ان ه مس ر حرام) ... .مقدمة أولى
لو علم أٌلا ان الحكم (أو الخطاب ,أو الدلٌل)
هو( :أن الحيٌية مس رة) ....... .مقدمة ثانٌة أحكام تفصٌلٌة
فانه ٌستنت وٌستنبط الحكم (أو الخطاب ,أو الدلٌل):
(ان الحيٌية حرام) ...........نتٌ ة دلٌل فرعً ,حكم فرعً ,خطاب فرعً
أٌها القاريء المنصؾ إاا علمت ان عمل الفقٌه كما قربناه فً المثال ,وعرفت ان
المقدمىىة األولىىى والمقدمىىة الثانٌىىة تمثىىل األدلىىة التفصىىٌلٌة (أو أحكىىام ,أو خطابىىات
تفصٌلٌة) كما ٌرٌد علم سبٌط وعرفت ان النتٌ ة تمثل الىدلٌل الفرعىً (أو الحكىم,
أو الخطاب الفرعً) كما ٌرٌد عالم سبٌط ,وا ن أٌها القاريء عبىر مىا شىئت عىن
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م
م
اظدظقؾماظؿػصقؾلمػقماًطوبمأؼضوً!مصقؽبقنمسؾبؿماألصبمقل()92مضبدمأخبرجمخطوببوًمعبـم
اًطوبمأومادخؾمخطوبوًمععمخطوبماظبورع(.)91م غعؿمؼلؼطماسرتاضـومػذامإذاممتٍمإثؾوتم
أنمخطوبماظبورعمشريمعػفقممبـػلفمو ؿوجمإىلمخطوبمآخرم بؾٍمربؾّبفم(,)93موػبقم
تلك الحالة مثبل قل (خطاب وخطاب أنت خطابا) أو قل (دلٌىل ودلٌىل أنىت دلىٌبل)
أو قل (حكم وحكم أنت حكما) أو قىل (خطىاب وخطىاب أنىت حكمىا) أو قىل (دلٌىل
ودلٌل أنت حكما) وهكاا ما شئت فعبر ,واتىرك ال ىواب والتقٌىٌم والحكىم لىك أٌهىا
القاريء بعد أن أسؤلك ,أٌن التنىاقق فىً الىك؟ ! أٌىن ؼاٌىة التنىاقق فىً الىك كمىا
عبر عالم سبٌط؟! أٌن المحاور فىً اخىراج خطىاب مىن خطىاب أو إدخىال خطىاب
فً خطاب كما عبر عالم سبٌط؟!!!
 ) 91الحظ ع ٌ ي القاريء كٌىؾ ان المإلىؾ ال ٌمٌى بىٌن تعرٌىؾ علىم األصىول
وتعرٌؾ الفقه فقدم تعرٌؾ علم الفقه وأشكل به على تعرٌؾ علم األصىول! !! وأي
تهافت أ كثر من هاا بل هاا ٌكفً فً بٌان علمٌة وإمكانٌة الباحا الكرٌم!!!
 ) 92األحكام الشرعٌة مستفادة مىن الخطابىات ال نفسىها والخطابىات مبىر ة للحكىم
الشرعً وكاشفه عنها وهاا المعنى ماكور عند األصولٌٌن فرا عه.
 ) 93إاا لم تكن بعق الخطابات عامة وبعلها خاصة وبعلها م ملىة واألخىرا
مفصلة ومبٌنىة فبمىااا تفسىرون دعىواكم السىابقة بىؤن المعصىوم (علٌىه السىبلم) قىام
باالستدالل على بعق األحكام الشىرعٌة فٌمىا تقىدم؟ وإاا كىان بٌىان القىرآن الكىرٌم
لؤلحكام الشرعٌة لهاه الدر ة من الولوح بحٌا ٌفهمها وٌعرفها حتى النصىارا
وال ن بم رد سماعها ,إان لمااا أقمىت ا لىدنٌا ولىم تقعىدها (كمىا ٌعبىرون) بىدعائك
انىك صىاحب النظرٌىىة (الكبىرا ,العظٌمىىة) التىً لىىربت بهىا كىىل األدلىة الشىىرعٌة
والعقلٌة المخالفة لنظرٌتك والمبطلة لهىا؟ ومىااا تقىول فىً عىدل القىرآن وتر مانىه
أهل بٌت العصمة (علٌهم السبلم) وأنهم المختصون به وبمعرفتىه وكشىؾ أسىراره
وأحكامه ,فهم أهل الاكر الاٌن امرنىا المىولى ( لىت حكمتىه) بىالر و الىٌهم وهىم
الراسخون فً العلم الاٌن ٌعلمون تؤوٌل القرآن و....و.....و ....لكن العتب األكبر
واألعظم واللوم األشد والعقاب الملىاعؾ ٌقى علىى مىن صىد .وٌصىد .بىدعواك
الباطلة والفاسدة بدلٌل واألثر الشرعً واألخبلقً والعلمً ,والعاقبة للمتقٌن.
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ممؿـع(.)94مأ ٍو ً:م ألغفمتعوىلمأطّبدمأنمخطوبفمعؾلموبقِّـموآؼوتفمبقٍـوتموأغٍفمغقرٌموػدىًم
ظؾعؾود,موأنماظـصورىممسعقهمصػوضًمأسقـفؿمممومسرصقامعـمايؼٍ,موأنماىـٍممسعقهم
صؼوظقامطؿوماخربمسـفؿماٌقىلمسزٍموجؾٍ:م ضؾمأوحلمإظلمأغٍبفمادبؿؿٍعمغػبرممعبـماىبـم
صؼوظقامأغوممسعـومضراغومسفؾومؼفديمإىلماظرذدموظـمغبركمبربـومأحدااىببـا.2ممم
وػذامػقم(زـٍلماظد ظي)مسـدماألصبقظقلم()95مصبالمأذبؽولمإذنميفموضبقحماظؾبوضلموػبقم
اظلـٍي.م وثوغقوًمأنمػذاماظؿؼلقؿمإىلمزينموضطعلمؼؾطؾمػذاما حؿؿبولمإذمؼؾؼبكماظظّبينم
زـٍقوًمحؿكمسؾكماظػؼقفمواظؼطعلّمضطعقوًمسـدمشريماظػؼقفمإ مإذامأصرتضمأنمظؾػؼقفمضدرةمم
سؾكمػذاماظؿؿققزمدونماظؾوضلموػقم مؼـؾً,مألنمأيٍمررؼؼٍمإلثؾوتفمؼلؿؾزمماظدور)96(.م

ٌ ) 94مكىىن القىىول بعىىدم االمتنىىا إا ٌ ىىو أن نفسىىر القىىرآن بالسىىنة ونفهىىم السىىنة
بالقرآن فبعق ا ٌات تفسرها الرواٌات والرواٌات األخرا تبٌن الملامٌن الحقة
الوالىحة مىىن القىىرآن وتبىىٌن الخىىاص والعىىام وتحىىدد المطلىىق أو المقٌىىد ,وتشىىخص
الناسخ والمنسول ونحو الك ,فبل إشكال .وإنما اإلشكال إاا توقىؾ نفىس فهىم ا ٌىة
علىىى الرواٌىىة والرواٌىىة علىىى ا ٌىىة م ى حفىىظ مٌ ى الحٌثٌىىات وهىىاا الشىىًء ؼٌىىر
مو ودة.
 )95لم ٌد ٍ االصولٌون أن القرآن ظنً الداللة بل أن بعق ا ٌات ال ٌو د فٌهىا
نص على المطلوب بل ظاهره فٌه كاألمر فؤنه ظاهر فً الو وب ال نصا فٌه هىاا
أوال ,وثانٌا أنهم الت موا بالر و إلى السىنة قبىل العمىل بىؤي عىام الحتمىال و ىود
المخصص وثالثا إن كبلم األصولٌٌن فً األحكام الشرعٌة ال فٌما اكرتم.
 )96أوال :ال م ال للدور فان األمر الظنً ٌفسره القطعً والقطعً ال ٌحتاج إلىى
تفسٌر وتولٌ .
ثانٌىىا :ان الكىىبلم فىىً التكىىالٌؾ واألحكىىام الشىىرعٌة وحكىىم العقىىل بو ىىوب امتثالهىىا,
وتحدٌىد هىىاا ٌتطلىىب البحىىا فىىً حىىق طاعىىة المىىولى وهىىاا ٌتفىىر علٌىىه الكىىبلم فىىً
الح ٌة أي فً التن ٌ والتعاٌر للقط بتكالٌؾ المولى أو للظىن بتكىالٌؾ المىولى,
وعلى مسلك حق الطاعة فؤن احتمال التكلٌىؾ ٌكىون من ى ا ,فٌكىون الظىن من ى ا
فٌ ب االمتثال ,وهاا ال ٌستل م الدور.
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وضدمؼؼول:مأنماٌعصقمم()مأوضحماًطوبمخبطوبمآخرموسبـمغؼبؿديمبػعؾبفم,م
إذمظقلًمظفمشوؼيمعـمذظؽمدقىمتؾقلماًطوب.م
أضقل:مػذهمعصودرةمصننمطالمماٌعصقم()مػقماًطوبموػقمعقضقعماظؾقبٌم)97(.م
وؼصحٍماظؼقلمػذاميفمحوظل:مم
األوٍلمبمغػلماظعصؿيمسـفموػقمممؿـع,مواظـوغلمبموصبػماظػؼقبفمبوظعصبؿيم
وػقمعـؾفميفما عؿـوع(.)98مم
غعؿ.م ؼظفرمأنماٌمدٍللمظعؾؿماألصقلمعـمأبـبو ماظعوعبيمضبدمذبعروامبفبذام
اإلذؽولمصقووظقامغػلماظعصؿي()99مسبـماظبـيبم(صبؾكما مسؾقبفمواظبفمومدبؾؿم)مرشبؿم
اغػرادهمبفومسـدػؿموخصٍبقػومببوظؿؾؾقغمصؼبطم,موظؽبـفؿموضعبقاميفممرببذورٍمأسظبؿمإذم
احؿوجقامإىلمإثؾوتمأنماظؾالغمػقميفمخطوبماٌقىلموحدهموػقمممـقعمظؼقظفمتعوىل:مم

ثالثىىا :مىىا دام الكىىبلم فىىً الح ٌىىة والتن ٌ ى والتعىىاٌر فؤنىىه ٌمكىىن للمىىولى أن ٌ عىىل
الح ٌة للظن أو للطرٌق الظنً كما فعىل المىولى المقىدس فىً عىل الح ٌىة لخبىر
الثقة وهنا ٌكون الدلٌل الاي ٌثبت الح ٌة قطعٌا ,وبهاا الدلٌل القطعً تثبت ح ٌة
ومن ٌة الدلٌل الظنً (الطرٌق الظنً).
 )93أوال :ال تو ىىد مصىىادرة إاا فسىىر احىىدهما بىىا خر والٌىىك تطبٌىىق لىىالك األمىىر
ظاهر بالحرمة فهو ظنً الداللة ٌفسره خطاب آخر للعمل بظواهر األلفاظ والثانً
قطعً الداللة فبل إشكال,
ثانٌىىا :ثىىم ان اصىىطبل ح مصىىادرة هنىىا ؼٌىىر صىىحٌ الن المصىىادرة هىىً االسىىتدالل
بالمطلوب وهاا ؼٌر مو ود.
 ) 98تبٌن ان هىاه المبل مىة ؼٌىر صىحٌحة بحسىب مىا سىبق بكىبل طرفٌهىا وللنٌلىً
مبل مات ال مو ب لها إال الظن.
 ) 99ما اكرته ال ٌفٌد نفً العصمة بل ٌوصل ان بعىق الخطابىات ال تسىتطٌ أن
ٌتوصل بها إلى القط بالمطلوب.
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 عومآتوطؿماظردبقلمصكبذوهموعبومغفبوطؿمسـبفمصبوغؿفقاممايببرمام.59موػبذامسبدام
تقرٍرفؿميفماظؼقلمبعدممإعؽونمتلوؼؾف,موسداماآلؼوتماآلعرةمبطوسؿفم(صؾكما مسؾقبفم
واظفمومدؾؿ).موايؼٍمصنغفم متقجدمعبؽؾيميفمػذاماٌؾقٌمدقىمرشؾيماٌؽؾّػ()200ميفم
إدخولمخطوبفمععمخطوبماٌعصقم()مبلؼٍيمصقرة,مودق مؼظفرمذظؽممبزؼدمعـم
اإلؼضوحميفمحبٌماٌلؿؼالّتماظعؼؾقٍيموعؾوحٌماألظػوز.م

المسألة ( :)01في التناقض بين تعريفه وتعريف الحكم
ضوظقا()202ميفمتعرؼػمايؽؿ:م((ػقمخطوبماظبورعماٌؿعؾِّؼمبلصعولماٌؽؾّػلمبو ضؿضو مأوم
اظؿكقريمأوماظقضع))م
أضقل:مطونمتعرؼػمسؾؿماألصقل()201مضدمصصؾمبلمايؽؿمواظدظقؾمعـمضؾؾ,مثؿمجعؾمم

ٌىة

 )100رؼبة المكلؾ هً الوصول إلى فهم كبلم المعصوم للوصول إلى المن
أو المعارٌة.
باقر الصدر (قدس سره) ((هأو التيأرٌع الصأادر مأن
 ) 101قال السٌد الشهٌد
هللا تعأالى لتنظأٌم حٌأاة اإلنسأان)) فلمىااا تؤخىا عبىارات القىوم التىً تحتىوي بعىق
التسام بالتعبٌر وتنقق بها على علم األصول؟ وبالرؼم مىن هىاا االحتٌىال وعىدم
األمانىة العلمٌىة فؤننىىا أبطلنىا مىىا سى له مىىن تعلٌقىات ونقىىوق علمىا ان مىىا اكىر مىىن
عبارات األصولٌٌن قابلة للنقق وقد س ل علٌها الىك ,لكىن مىا سى له عىالم سىبٌط
علٌها من نقق فهو ؼٌر تام.
 )102هىىاا أمىىر ؼرٌىىب فقىىد أعطىىى تعرٌىىؾ علىىم الفقىىه وٌقىىول هنىىا تعرٌىىؾ علىىم
األصول وهاا دلٌل على أن النٌلً ال ٌفهم ما ٌبحا عنه و ٌشكل علٌىه وٌكفىً فىً
هاا بٌانا لحالته النفسٌة والعلمٌة.
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اظدظقؾمػقماًطوبمثوغقوً,موسـدعومسرٍصقامايؽبؿمسرٍصبقهمبوًطبوبمثوظـبوًم,م()203مإذم م
عـدوحيمهلؿمعـمتلؿقيمايؽؿمخطوبوً,موػذام مععـكمظفمإ مأغٍفمؼرؼدمإدخولمخطوبفم
ععمخطوبماٌقىل,م ألنمايؽؿمإذامطونمػقماًطوب مبموصؼماظؿعرؼبػمأسباله مبمملمميؽبـم
اظػصؾمبقـفؿومصالم صؾماألصقظلمسؾكمعقرلمضدممظعؾؿماألصقلمو مررؼؼمظفمظقضعمم

ذل مامسفم((اظعؾؿماظذيمؼؾقٌميفم…اخل))()204مم
صؾقمغؼؾـومتعرؼػمايؽؿمبد ًمعـم ظػظفَمإىلمعقضبعفمعبـمتعرؼبػمسؾبؿماألصبقلمظؽبونم
اظـوتٍمػقمسؾورةًمعـمأشربماظعؾوراتمػل:م((عومؼَّؾؿـكمسؾقفماظعؾؿمػخبطوبوتماظبورعؼم
اٌؿعؾِّؼيمبلصعولماٌؽؾّػلماظػرسقيمأوماظعؿؾقيمسـمػخطوبوتفوؼماظؿػصقؾقي))(!!)205موذظؽم
بوظؿعقؼضمسـماألدظيمبوًطوبوتمواألحؽوممبفومطذظؽ.موسؾكمػذامصالموجقدمٌومؼَّؾؿـكم
سؾقفمػذاماظعؾؿمإ ّميفمطقغفمواضعٌمبلمخطوبل.موػذامػقمايؼٍمصننمسؾبؿمأصبقلماظػؼبفم
واضعمبوظػعؾمبلمخطوبلموظؽـمأحدػؿوموػقماألدػؾمم

ظقسمظؾؿقىل()موإمنومػقمخطوبفؿمظؾؿؽؾّػ)206(.م
 ) 103اخرج البحىا عىن الخطىاب بمىا هىو دال وادخلىه بمىا هىو مىدلول فىبل شىًء
علٌه إاا قامت القرائن األخرا الدالة على هاا االستعمال.
 )104أال ٌمكنه أن ٌبحا عما ٌفٌده النتٌ ة الفقهٌة من خطابات المولى؟
 )105أوال :وبحسىىب مىىا علقنىىا تكىىون العبىىارة ((مأأا ٌبتنأأى علٌأأه العلأأم (بمأأدلوه
لعابات اليار ) المتعلقة بس عاه الم لفٌن الفرعٌة أو العملٌأة عأن (لعاباتهأا أي
أدلتها) التفصٌلٌة)) وال شًء بالعبارة.
ثانٌا :فً المسؤلة ( )9السابقة س لنا تعلٌقا هناك اكرنا فٌه مثاال للتولٌ ولتقرٌب
المطلىىب ,وطرحىىت عىىدة اسىىتفهامات ,وتركىىت ال ىىواب للقىىاريء العاقىىل المنصىىؾ
لٌكتشؾ المستوا الفكري اللىحل عنىد بعىق المىدعٌن ,وٌىؤتً نفىس التعلٌىق هنىا
فرا .
 )106أر و االنتباه إلى أن الكبلم ؼٌر تام ال نقبل وال استدالال ولكم الر ىو إلىى
بىىاقر الصىدر (قىىدس سىىره) لتعرفىىوا حقٌقىىة هىىاه
الكتىب األصىىولٌة ككتىىب السىىٌد
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الخاتمة

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

وفً الختام أود أن أبٌن بعق األمور المهمة وهً كما ٌلً:
 .6هاا الكتىاب ٌمثىل الحلقىة األولىى مىن سلسىلة حلقىات تمثىل الىرد علىى عىالم
سبٌط ونظرٌته وكتبه وسوؾ تن ل تباعا بحسب اللرورة ,وقد ال ٌن ل
شًء منها إاا أدا هاا الكتاب وظٌفته بالشكل الطبٌعً.
 .4عندما بدأت أرد على عالم سىبٌط مبتىدءا بكتابىه البحىا األصىولً عاهىدت
نفسً أن ال ار إلى المصىادر إال إاا اقتلىت اللىرورة التامىة لىالك,
وفعبل أشكلت علٌه مئىات اإلشىكاالت واإلٌىرادات مىن دون الر ىو إلىى
المصادر.
 .3كىىان فىىً بىىالً أن ان ى ل الكتىىاب ب مٌ ى إشىىكاالته ألفىىا ئ أصىىحاب النٌلىىً
بكثرة اإلشكاالت ولكن عدلت ألسباب:
أ) إن الناس تنفر من الكتب الكبٌرة.
ب) إن الكتاب سوؾ ال ٌصل إلى بعىق الطبقىات المثقفىة أصىحاب الىدخل
البسٌط بسبب قٌمته المالٌة.
ىىـ) إن بعىىق أنصىىار النٌلىىً المتعصىىبٌن بىىدون دلٌىىل عنىىدما سىىمعوا بىىالرد
أثاروا بؤن لدا النٌلً كتب كثٌرة وال ٌكفً الرد على البحا األصولً
وأنىىه صىىاحب نظرٌىىة لىىم ت ابىىه فؤ خىىات بىىالرد علٌىىه بال ملىىة أي علىىى
نظرٌته وتوابعها وتطبٌقاتها.
د) و ىىدت أن مإلفىىات النٌلىىً عبىىارة عىىن خٌىىوط ت تم ى وتلتقىىً بنظرٌتىىه
(القٌمة) اللؽة الموحدة فلىو نقلىتها انقطعىت تلىك الخٌىوط والتطبٌقىات
وأصبحت كبلما ال قٌمة له.
 .4عند قراءتىً لكتىب النٌلىً فىً ال ملىة و ىدت أمىورا ؼرٌبىة أع ىب كثٌىرا
لعدم انتباه أتباعه ومإٌدٌه لها منهىا عىدم التىؤدب فىً الحىوار مى البىاري
( ل وعبل) كما مر ومنها الطعن ؼٌر الطبٌعً بل الاي ٌشم منه التكفٌر
لمن خالفه م إن النقان ال ٌإدي إلى أكثر من الخطؤ فىً التفكٌىر ومىن
أصاب له حسنتان ومن اخطؤ له حسنة.

المطالىىب فىىان النٌلىىً قىىىد اخىىا مىىن بعىىق الكتىىىب ومىىن دون تمحىىٌص ولمراحىىىل
المبتدئٌن من المناه التدرٌسٌة وأشكل بهىا ,ومى هىاا فانىه أشىكل باشىكاالت ؼٌىر
تامة كما أثبتنا بالدلٌل واألثر العلمً وبصورة والحة دا.
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 .5من األمور البدٌهٌة التً ننبه لها القارئ انعكاس نفسٌة النٌلً على كتاباته
وكمىا ٌقىىال ٌعىىرؾ المىىرء مىىن فلتىىات لسىىانه وسىؤورد لىىك بعىىق مقاالتىىه
ٌتسنى للقارئ تشخٌص حالة النٌلىًمػ ؼؿقجىمسؾلمأنماذؽميفمطؾمذل مملم

ؼلتينمعـمرريفمعبؽؾيتمغػللموخوظؼلم نمطؾمرر مآخرمعـماٌقجقداتميفم
صراعمععل,موبوظؿوظلمصقـدرمأنمؼؽقنمغوصقوًمظلؼ.
الحظ ع ٌ ي القارئ هاا الماهب التشكٌكً الظاهر فً (نفىس) عىالم سىبٌط الىاي
تسرب إلى كىل المو ىودات برمتهىا ,مىا عىدا نفسىه ونسىى قولىه تعىالى { َولد أبَد

ريسد ء} والمصىٌبة إن هىاا التشىكٌك وصىل إلىى البىىاري
نَدفسد إ َّ ثريددَّف َ َ َّلد َكٌ اب ُّ
تعالى كما مر بؤنه لو لم تتم نظرٌته فاهلل إله عا !!
تر ٌ للنفس وهواها وآرائهىا ع ٌىب ولىم ٌلتفىت لىه أتباعىه أتبىا الهىوا والىنفس
األمارة.
ثىىم انظىىر إلىىى الصىىرا م ى كىىل المو ىىودات وابحىىا عىىن أسىىبابه ولمىىااا الصىىرا
بال ملة؟!
ثم انظر إلى قوله ػػصعؾلمأنمأطقنمدوعوميفمحدودمعـطؼلماظذيماظؿزعًمببفمو مببدم

ظلمأنماسرت مإنمعبؽؾيتمععؼدةمإىلمحدمإغينمجيىمأنماحددمسالضيتمبفومإنمأعوعلم
اآلنمثالثيماحؿؿو ت:م
األول:مإنمعبؽؾيتمسودؼي.......م
ا حؿؿولماظـوغل:مإنمعبؽؾيتم مدبصين.......م
ا حؿؿولماظـوظٌ:مإنمعبؽؾيتمعبرتطيمصونمػـوكمررصوًمآخرمصقفو,مذظؽمػبقماظبذيم
أ ظؼوغلميفمأتقنمػذهمايقوةموػبقماظبذيمؼلبؾؾينمحقبوتلمببوٌقتموػبقماظبذيمجعبؾم
حقوتلمومخقوراتلمذقؽوًمواحداًموػقماظذيمابؿالغلمبفذاماظؾال موإذامطوغًمعببؽؾيتم
عبرتطيمسؾكمػذاماظـقق,مصؾقسممثيمذل مدقىمأغوموػق.....ؼؼم
ٌا هلل والؽرابة!!!!!
مااا ٌحسب نفسه الر ل نبً أو وصً نبً؟؟؟
أٌن اإلمام ع ل فر ه من هاه األطراؾ؟ وهل هو ؼافل عن هاه المشكلة؟
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أٌن الصالحون؟
فلٌس ثمة شًء سوا أنا وهو!!
أنت و فقط؟؟
؟ أو ت عله طرؾ المشكلة؟
من أنت لتقٌس نفسك م
ثم تقول (ثمة شًء) هل شًء؟ (لٌس كمثله شًء)
أي تعلٌق ٌكفً لبٌان حالة عالم سبٌط النفسٌة أكثر من كلماته وعلٌه أر و منك ٌا
ع ٌ ي القارئ آن تتمهل وتتروا وتدقق قبل أن تنخرط فً أي ات اه أو تصىد.
بؤي رأي أو نظرٌة.
ابحا وناقن وتعلم وال تستسلم للكلمات الرنانة والشخصٌات المإطرة.
وفً الختام أسال العلً القدٌر أن أكون قد وفٌت عن دٌنه وعن سنة نبٌىه وعىن
مدرسة أولٌائه المعصومٌن (علٌهم السبلم)
وخط الشهٌدٌن الصدرٌن (قدس سرهما),
و كٌىىت العلىىم الىىاي نلتىىه بؤنفىىاس وبركىىات سىىٌدي وولٌىىً سىىماحة السىىٌد الحسىىنً
الصرخً (دام ظله) و توفٌقات أساتاتً وأقرانً وطلبتً.
وأن ٌكون خالصا لو هه وأن ٌر قنً به شىفاعة الشىفعاء ٌىوم ال ظىل إال ظلىه انىه
سمٌ الدعاء.

والحمد هلل رب العالمٌن وصلى على اشرؾ خلقه
أ معٌن حبٌب إله العالمٌن أبً القاسم وعلى آله
الطٌبٌن الطاهرٌن.
(اللهم صل على وآل وع ل فرج قائم آل )
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