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ميّة البحث عن الدين
أه ّ
ّ
السيستاني
محمّد باقر

محاضشة أىقُج عيً جمع مه طيبت اىجامعاث
بخاسَخ  9جمادي اِخشة  0441هـ
فٍ اىىجف األششف
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هذه السلسلة

مجمىعتُ محاضشاث أُىقُج فٍ جمع مه أساحزة
وطالب اىجامعاث  ،وماوج فٍ اىحذَث عه حقُقت اىذَه
وحقّاوُّخه واىحاجت إىُه فٍ ظوّ اإلثاساث اىمعاصشة  ،وقذ
حضمّىج حىضُح أوبائه اىنبشي وقُمه اىىبُيت  ،وبُان أنّ
اىذَه َىطيق فٍ سسم أبعاد اىحُاة واإلوسان مه مىطيق
عقالئٍّ ساشذ  ،ومزىل َىطيق فٍ حششَعاحه وقىاوُىه مه
مىطيق فطشٌّ سيُم ومه مقخضُاث اىضمُش اإلوساوٍّ ،
وحضمّىج أمىساً أخشي حفصُيُّت .
ومان رىل ميّه بهذف اىحثّ واإلعاوت عيً اىخبصّش اىزٌ
َقخضُه اىعقو وَىصٍ به اىذَه .
وقذ َيحظ اىىاظش مضامُه مشخشمت بُه أمثش مه
محاضشة  ،ألوها جاءث فٍ أوقاث مخخيفت غُش مخقاسبت
وىمجامُع عذّة  ،ومان ححذَذ مضمىوها عيً وفق اقخضاء
محىس اىبحث فُها  ،ورىل أدّي إىً هزا االشخشاك.
وىم أشأ حغُُش وضعها وجعيها فٍ صىسة مخاب واحذ
َخأىّف مه فصىه  ،ألنّ ىىضعها هزا إَجابُّاحه اىخٍ سىف
َيمسها اىباحث عىذ قشاءحها .
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X
ّ
وصذ اهلل ظذ مجقع إكبقوء
احلؿد هلل رب افعودغ،
(حمؿد) خوتم افـب ّقغ ،وظذ آفه افط ّقبغ
وادرشؾغٓ ،ش ّقام ّ
افطوهرين.
ه ّقي
يٌين افؾؼوء بوإلخوة إظزّ ة فؾحديٌ حول أ ّ
ّ
افبحٌ ظن افدين.
إن ّأول شمال خيطر ذم ذهن اإلكسون ظـد احلديٌ
ظن (افدين) وافبحٌ ظن صدؿه وحؼوكقته ،هو أكه دوذا
جيى ظؾقـو افبحٌ ظن افدين أصالً.
واجلواب ظن هذا افسمال ظذ اإلمجول واَح،
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وذفك ٕن افدين هو رشوفي اهلل شبحوكه إػ اإلكسون،
وهي تشتؿل ظذ أكبوء خطرة ختتؾف هبو آؾوق حقوة
اإلكسون وأبعودهو ،حقٌ إهنو ترشم حلقوة اإلكسون ؽوي ًي
خمتؾػ ًي من جفي مو تدل ظؾقه من وجود إفه معـي بوإلكسون
مستوجى فؾؿعرؾي وافشؽر وإدب معه ،ويستطقع
اإلكسون من آتصول به وادـوجوة معه وإمل ؾقه ،وهذا
ممو يعطي حلقوة اإلكسون بعد ًا روحق ًو جديد ًا مؼروك ًو بوٕمل
وافتسؾقي واإلهلوم ،ومن جفي أخرى مفؿي جد ًا وهي مو
يتضؿـه افدين من بؼوء اإلكسون بعد مموته بؼو ًء خوفد ًا فقؾؼى
كتقجي تبكه وشؾوـه ذم هذه احلقوة.
آٌاث يٍ انمرآٌ انكرٌى:
وؿد أـد افؼرآن افؽريم ظذ أهقي افبحٌ ظن افدين
ّ
وحذر اإلكسون من مغبّي اإلهول واإلظراض وادؽوبرة
هلذه إكبوء افؽزى مذـّر ًا هبذه ادعوين بؾغي رائعي:
افر ُش ِل َو َمو أَ ْد ِري
ؿول تعوػُ [ :ؿ ْل َمو ـ ُ
ُـً بِدْ ظًو م َن ُّ

وحى إِ َ َّل َو َمو أَكَو إِ َّٓ
َمو ُي ْػ َع ُل ِب َو َٓ بِؽ ُْم إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّٓ َمو ُي َ
ـد اف َّؾ ِ
ك َِذير مبِغٌ * ُؿ ْل َأرأَيتُم إِن ـَو َن ِمن ِظ ِ
ـه َو َـ َػ ْرتُم بِ ِه
ْ
َ ْ ْ
ٌ ُّ
ِ ِِ
وهدٌ من بـِي إِ ِ
و َص ِفدَ َص ِ
ْزت ُْم
َ
َ
اشتَؽ َ ْ
ٍائ َقل ظ ََذ مثْؾه َؾآ َم َن َو ْ
َْ
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إِ َّن اف َّؾـ َه َٓ ََيْ ِدي ا ْف َؼ ْو َم اف َّظودِغَ ](.)1

ُوحو إِ َػ َؿ ْو ِم ِه إِين َفؽ ُْم
وؿول شبحوكهَ [ :و َف َؼدْ َأ ْر َش ْؾـَو ك ً
وف َظ َؾ ْقؽ ُْم
ك َِذ ٌير ُّمبِغٌ * َأن َّٓ َت ْع ُبدُ وا إِ َّٓ اف َّؾـ َه إِين َأ َخ ُ
اب َي ْو ٍم َأفِق ٍم * َؾ َؼ َول ا ْفـ َؿ َ ُ
ل ا َّف ِذي َن َـ َػ ُروا ِمن َؿ ْو ِم ِه َمو
ظ ََذ َ
اك ا َّتبع َك إِ َّٓ ا َّف ِذين هم َأر ِ
ك ََر َ ِ
اذ ُفـَو
ؼا مثْ َؾـَو َو َمو ك ََر َ َ َ
َ ُ ْ َ
اك إ َّٓ َب َ ً
ِ
افر ْأ ِي َو َمو ك ََرى َفؽ ُْم َظ َؾ ْقـَو ِمن َؾ ْض ٍل َب ْل َك ُظـُّؽ ُْم
َبود َي َّ
ـ ِ
ُـً ظ ََذ َبقـ ٍَي من َّرب
َوذبِغَ * َؿ َول َيو َؿ ْو ِم َأ َرأَ ْيت ُْم إِن ـ ُ
ِ ِِ
َوآت ِ
وهو َو َأكت ُْم
َوين َر ْ َ
ْح ًي م ْن ظـده َؾ ُعؿقَ ًْ َظ َؾ ْقؽ ُْم َأ ُك ْؾ ِز ُمؽ ُُؿ َ
َهلَو ـ ِ
َور ُه َ
ون](.)2
وفؽن بوفرؽم من افوَوح ادتؼدم من ادفم توصقف
هذه إهقي توصقػ ًو ظؾؿق ًو اشتـود ًا إػ افؼواظد افعؼالئقي
افعومي افتي متثل بـقي افسؾوك اإلكسوين افراصد.

( ) 1شورة األحؼاف9:ــ .11وحمل افشاهد يف ذفك ؿوفه:
[ َأ َر َأ ْيت ُْم ]..حقث يـ ّبه ظذ أكه إذا طفر ـون افدين حؼ ًا ؾامذا
تصـعون حقـه وؿد ّ
ـذبتم به.
( ) 2شورة هود25:ــ .28وحمل افشاهد يف ذفك ؿوفه:
[ َأ َر َأ ْيت ُْم ،]..بافبقان ادتؼدم يف آية األحؼاف.
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وهذا افتوصقف بام يشتؿل ظؾقه من بقون تؾك
افؼواظد افػطريي افعومي يـػع اإلكسون افراصد ذم خطواته
وؿراراته ذم احلقوة بشؽل ظوم ـ حتى ذم ؽر مورد افتعومل
مع افدين ـ ٕكه يذـّره بؿعومل ادـفٍ افصوئى ادودع ذم
ؾطرته ذم افتعومل مع إمور ـؾفو ،وحي ّػز ؾقه روح
افعؼالكقي واحلؽؿي وافرصد ،فقختز خطواته ومواؿػه ؿبل
اإلؿدام ظؾقفو ،وإن ؾوته مراظوهتو حغ آؿدام ذم اموره
ؾبعدهو حتى يعتز بلخطوئه وخطويوه.
ومن ثم أرجو تلمل اإلخوة احلضور وؽرهم ممن
يؼف ظذ هذا افبحٌ ؾقه من مـطؾق ظؼالين ظوم وفقس
ٕجل اختوذ موؿف راصد ذم صلن افدين ؾحسى.
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يُهج انبحث:
وكوؿع افبحٌ حول ادوَوع ذم مؼدمي وبحثغ..
ؾودؼدمي :ذم تعريف موجز بوفدين.
وافبحٌ إول :حول أهقي افبحٌ ادعرذم ظن
صدق افدين وحؼوكقته وؾق إشوس افػطري وافعؼالين
افعوم فالهتامم ادعرذم بوٕصقوء.
وافبحٌ افثوين :حول رضورة ـون افبحٌ ظن
افدين بحث ًو موَوظق ًو وٓئؼ ًو ذم مستواه بام يؾقق بلهقي
افدين وؾق ادعودفي افعؼالئقي افعومي بغ أهقي افقء
ومستوى افتحري افالئق به.
وهذا افبحٌ يتضؿن افتذـر ببعض افـؼوط ادعرؾقي
ادفؿي وإشوشقي افتي يـبغي آكتبوه إفقفو ذم مؼوم
افبحٌ.
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يمديت فً انخعرٌف باندٌٍ(:)1
إن من افرضوري ذم احلديٌ ظن أيي ؾؽرة ٕجل
تؼدير أهقي افبحٌ ظـفو وتؼققؿفو من افػفم افصحقح هلو،
وهذا أمر بدَيي وواَح.
وهذا ادبدأ يـطبق بطبقعي احلول ظذ افدين ٓ ،شقام أن
افدين رشوفي من اإلفه إػ اإلكسون ،وؿد حلؼً هذه
افرشوفي كصوص أخرى ـ ـون ثبوت ـثر مـفو أو ؾفؿفو
ٍ
رضب من آجتفود واحلدس وؾق إدوات
مبـق ًو ظذ
ادتقٌة ـ بعـوان افتػصقل وافؼح وافبقون ُرويً ظن
ّ
افرشول  وأهل افبقً  eظذ أهنو أفؼقً ذم مؼوم
بقون هذا افـص وحدوده ،ثم اجتفودات ؾؽريي وؾؼفقي
مترـزت حول افـص م ّثؾً أؾفوم متعددة ذم مػود هذه
افرشوفي ،وأكظور متعددة ذم حدود احلجي من افـصوص
افثوكويي ،ثم اكطبوظوت وأظراف وتؼوفقد ظومي وخوصي

( )1يالحظ يف تػصقل ذفك حمارضة (معرؾة افدين) من هذه
افسؾسؾة.

11

اجتؿعً حول هذه افرشوفي وافـصوص افثوكويي
وآجتفودات افتي تؽوكً من حوهلو ،ظذ أهنو تطبقق
فؾؿبودئ وإحؽوم ادػفومي مـفو ،أو كحو حقوضي وْحويي
ؾتؽون بذفك ـؾه تػوصقل ـثرة ومظوهر اجتامظقي
هلو،
ّ
ظديدة فؾدين.
ؾؽون من افرضوري ذم َوء ذفك حتديد أصول
ادبودئ وآدموهوت افديـقي افتي متثل ثوابً افدين
وخطوضه افعريضي وافواَحي وافتي هي بؿثوبي افدشتور
إشوس افتعؾقؿي وافتؼيعي فؾدين.
ويؿؽن افؼول بنجيوز إن افدين يتلفف من أكبوء
وتؼيعوت:
أمو إكبوء ؾفي أمور ثالثي ـزى تتعؾق بوفوجود
واإلفه واإلكسون ،وتسؿى بلصول افدين( ،)1وهي:
 .1وجود اإلفه ووحدته وصػوته افؽامفقي وإخالؿقي،
ويتضؿن هذا افـبل ـ مضوؾ ًو إػ إثبوت اإلفه ـ:

( )1وؿد يعز ظـفا بافعؼقدة فوجوب اإليامن هبا ،فؽن وجوب
اإليامن كػسه من ؿبقل افتؼيعات افديـقة.
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أوًٓ :توحقده وكػي تعدد أهلي ذم افوجود.
وثوكق ًو :صػوته افذاتقي افؽامفقي ـوفؼدرة وافعؾم.
وثوفث ًو :افضؿر إخالؿي هلل تعوػ ،وإفقه يـتؿي أصل
افعدافي ذم افدين ،وهو أصل يضقػه مجع من ظؾامء
ادسؾؿغ ذم أصول افدين.
وهذا إصل يؿثل رؤيي افدين ذم تػسر وجود
افؽون ادودي ومو يتؿثل ؾقه من كظم وتؼـغ ومجول
بوجود بعد ؽر مودي فؾوجود ،وبقون حؼقؼي هذا افبعد
متس اإلكسون.
وخصوئصه افتي ّ
 .2رشوفي اإلفه إػ اإلكسون ،وهي متثل رؤيي افدين
ذم ظـويي اإلفه بوإلكسون ،ؾفذه افرشوفي هي ادظفر إبرز
ٍ
معون إَوؾقي مفؿي
هلذه افعـويي ،وتشتؿل هذه افرؤيي ظذ
دشفد افعالؿي بغ اإلفه واإلكسون.
 .3بؼوء اإلكسون بعد ادامت فقعود إفقفو ذم كشلة
أخرى ويؾؼى جزاء شؾوـه ذم هذه احلقوة ،ويؿثل هذا
إصل افـظرة إػ اإلكسون ظذ أكه ـوئن ذو بعدين :بعدٌ
مودي ،وبعدٌ روحي ومعـوي .وهذا جزء من رؤيي افدين
حول اإلكسون ،وتشتؿل هذه افرؤيي ظذ خصوئص أخرى
فإلكسون :وهي ؿوة افتػؽر ،واحلؽؿي ،وافضؿر
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إخالؿي ،واإلرادة احلرة افتي هبو يتحؿل ادرء مسموفقي
أظامفه وشؾوـقوته.
وأمو افتؼيعوت ؾفي تؽوفقف بعضفو معرؾقي ،وذفك
معرؾي إكبوء افثالثي افؽزى ،وتسؿى بوفعؼقدة .وبعضفو
شؾوـقي ،وهي ممورشوت وتروك حمددة وتسؿى بوٕحؽوم
افؼظقي (افؼوكون افؼظي) ،تعتؿد ظذ مبودئ افضؿر
اإلكسوين ،بؿعـى أن افضؿر اإلكسوين يؿثل افؼوكون
افػطري افذي جفز به اإلكسون فقؽون حوـ ًام ظذ شؾوـه
وتكؾوته ،ؾفذا افضؿر هو افذي حيدد افسؾوك ادالئم
فإلكسون شواء ذم مستوى افتعومل مع اإلفه اخلوفق فؾؽون
واإلكسون  ،أو ذم ادستوى آجتامظي فإلكسون ذم افتعومل
مع بـي كوظه ،أو ذم مستوى افتعومل مع كػسه.
ومن ثم كجد أن افدين يرـز دائ ًام ظذ افدظوة إػ
افعؿل افصوفح ذم مؼوبل افػوشد ،وادعروف ذم مؼوبل
ادـؽر ،واحلسن ذم مؼوبل افزء ،وافرصد ذم مؼوبل افغي،
وافعدل ذم مؼوبل افظؾم ،واإلحسون ذم مؼوبل اإلشوءة،
ويمـد ذم تػوصقل ذفك ظذ مراظوة احلؼوق افػطريي مثل
حق اإلكسوكقي وإبوة وإمومي وافبـوة وافؼرابي واجلوار
وآفتزام وؽرهو ،وـذفك يمـد ظذ آفتزام بسوئر
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ادبودئ افػوَؾي مثل افصدق وافعػوف وكحو ذفك.
وظذ هذه ادعوين تدور افتؼيعوت افتي تـظم افعالؿي
بغ اإلكسون واإلكسون أخر.
ـام أهنو بـػسفو تـظم افعالؿي بغ اإلكسون واإلفه،
ؾؾإلفه حق ظذ اإلكسون من جفي وصقجي اخلؾق واإلكعوم،
ؾعذ اإلكسون أن يراظي مؼتضقوت إدب وافتؼدير
وافشؽر مع اهلل شبحوكه ،وظذ ذفك يتػرع فزوم معرؾي
اإلكسون فإلفه وإذظوكه به وآهتامم بوٓضالع ظذ رشوفته
إفقه وآشتجوبي هلو.
ـام أن فإلكسون حؼ ًو دموه اإلفه بام يؿؽن تشبقفه بحق
إوٓد دموه افوافدين ،ؾوإلفه أيض ًو يتعومل بوفعدل
وافصدق وافوؾوء بودقعود ويبذل افرظويي ادالئؿي فإلكسون.
وأمو حق اإلكسون ظذ كػسه ؾبلن يتعومل معفو تعومالً
راصد ًا وؾق شـن خؾؼتفو ،ؾال يضور هبو ويراظي افؼقم افتي
ُجبل ظؾقفو ويؾتزم احلؽؿي افتي ُهدي إفقفو ،ويستجقى
فؾغرائز افتي ؾطر ظؾقفو مع رظويي افؼقم افتي يؾزم
رظويتفو .وهـوك حوٓت يتشوبه ادوؿف ؾقفو من ادـظور
افػطري ؾرد ؾقفو افتؼيع وؾق حتري افعدافي وافصالح
افعوم.
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ؾفذا وصف موجز حلؼقؼي افدين.
وظؾقه يؼع افؽالم ذم افبحثغ ادتؼدمغ..
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 1ـ أهًٍت انبحث انًعرفً عٍ صدق اندٌٍ
وحماٍَخه:
افبحٌ إول :حول أهقي افبحٌ ظن صدق افدين
وحؼوكقته.
إن افبحٌ ظن صدق افدين وحؼوكقته هو حؼ ًو بحٌ
مفؿي فؾغويي ـام تؼدمٕ ،كه بحٌ ظن أمر خطر جد ًا.
وتبتـي هذه إهقي ظذ افضوبط افػطري ذم مالك
آهتامم ادعرذم احلؽقم وافالزم بوٕصقوء(.)1
إن اإلكسون يتحرك ذم اهتاممه افطبقعي ذم آضالع
ظذ إصقوء ومعرؾتفو من ؽرائز وشجويو ذم تؽويـه
افـػز تدظوه إػ أكشطي مالئؿي معفو ويسك آهتامم
بوٓضالع ظذ أصقوء أخرى ٓ متثل تؾك افغرائز وافسجويو
حواؾز فؾبحٌ ظـفو.
وفؽن افبحٌ هـو ظن آهتامم ادعرذم احلؽقم
وافالئق افذي يتعغ بذفه ظذ اإلكسون ـؽوئن مزود
بوفعؼل وافضؿر واحلؽؿي وبوإلرادة احلرة وادؼدرة ظذ

( )1يالحظ يف تػصقل ذفك ـتاب (رضورة ادعرؾة افديـقة).
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افتحؽم ذم شؾوـه.
ؾفل هـوك شعي معرذم حي ّبذ إفقه افعؼل؟ ودوذا؟ ،ومو
افذي يـبغي فإلكسون أن يسعى إػ آضالع ظؾقه وافتلـد
مـه ؾفذا شمال ظوم يبتـي ظؾقه آهتامم ادعرذم فإلكسون
افراصد.
وافواؿع :أكه ٓ صك ذم ّ
أن اإلكسون وؾق آكطبوع
افعؼالين افعوم مزود هبدي يتقح فه معرؾي مالك آهتامم
ادعرذم وافسؾوـي ،وإكام يؼتك دور مثل هذا افبحٌ ذم
احلؼقؼي ظذ توصقف هذا ادالك ـؿـ ّبه ومذـّر فإلكسون
افراصد ،وفقس ذم ذفك إَوؾي معرؾقي جديدة ظذ
افبوحٌ حؼ ًو.
آثار انبحث انًعرفً:
ّ
إن فؾسعي ادعرذم أثرين ٓ خيؾو مـفام ،وهو:
 1ـ إصوبي افواؿع افذي ظرؾه اإلكسون وترتّى آثوره
اإلجيوبقي من حتؼقق صالح أو دؾع مػسدة ورضر.
وبوفـظر إػ هذا إثر جيى حتصقل ادعرؾي بحؽم
افعؼل ٕجل إدراك هذا افواؿع ،متى ـون حتصقل هذا
وكعز ظن هذا ادعـى بوفسابط
افواؿع أمر ًا حؽق ًام وؾوَالًّ .
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افػطري بغ آهتامم ادعرذم بوٕصقوء وآهتامم افسؾوـي
هبو ،بؿعـى أكه متى ـون افسؾوك اخلوص أمر ًا مف ًام ّ
ؾنن
ادعرؾي ادسوظدة ظذ هذا افسؾوك تؽون مفؿي أيض ًو.
وذفك ذم حوفتغ:
إوػ :أن تؽون ادعرؾي راجحي فذاهتو ،ـام ذم معرؾي
اإلكسون بلبويه ،ؾنن هذه ادعرؾي كػسفو تسعد اإلكسون ـام
أهنو تسعد أبويه ،ؾفام حيبون أن يعرؾفام من أوفداه ،ؾفي
بذفك أداء حلؼفام وتؽون ظؿ ً
ال حؽق ًام وؾوَالً.
افثوكقي :أن تؽون ادعرؾي مؼدمي فسؾوك حؽقم
وؾوَل ،ؾؼد يستطقع اإلكسون من رظويي احلؽؿي
وافػضقؾي من دون حوجي إػ بحٌ ومعرؾي وٓ
مضوظػوت مؽؾػي ،ـام فو احتؿل افترضر من خطوة ؽر
رضوريي وهو يستطقع من افػحص ظن افرضر ؾقفو
وظدمه وفؽـه ُيعرض ظن تؾك اخلطوة ؾقلمن افرضر ،أو
حيتؿل اكتفوك حق بوفرمي افعشوائي ٓحتامل وجود من
يؿؽن أن يصقبه افرمي ،وهو يستطقع من افػحص ظن
وجوده وظدمه ،فؽـه يسك افرمي ؾقلمن اكتفوك احلق،
ؾػي مثل هذه احلوٓت يستطقع اإلكسون آشتغـوء ظن
افبحٌ وافتحري.
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وفؽن ؿد ٓ حيسن اإلكسون افعؿل احلؽقم أو
افػوَل إٓ بقء من افبحٌ وادعرؾي به وآضالع ظؾقه،
ـام فو فزمه أن يزور صديؼ ًو فه وؾو ًء حلؼه فؽـه ٓ يعرف
أين يؼع بقته ؾقسلل ظن ذفك فقعرف مؽون بقته ويؼوم
بزيورته.
وؿد يستطقع ادرء من إدراك افواؿع ادـظور من ؽر
ـسى معرؾي ،وذفك من خالل افتحوط واحلذر ،وفؽن
افتحوط ؾقه يؽ ّؾػه ـثر ًا ؾقؽون من احلؽؿي أن حيصل ظذ
ادعرؾي افالزمي حتى يتجـى افتؽؾػي ،وهذا هو افغوفى.
وؿد تسوظد ادعرؾي ظذ حتصقل افداظي افؽوذم ،ؾفي
تشجع اإلكسون ظذ افعؿل وآفتزام ،دو يؽتسبه ادرء
بودعرؾي من افقؼغ وآظتؼود.
يرجح أو يؾزم ظذ اإلكسون
ؾػي مثل هذه احلوٓت ّ
أن يسعى إػ حتصقل ادعرؾي فتسوظده ظذ إكجوز افسؾوك
احلؽقم وافػوَل.
 2ـ معذوريي اإلكسون دموه ؾوات افواؿع ذم حول خطل
مو اكتفى إفقه وظدم وصوفه فؾواؿع.
ّ
حترى أمر ًا وأخطله ـون معذور ًا وؾق ادـطق
ؾنن َمن ّ
حترى أمر ًا ومل يصل إػ كتقجي يثق هبو
افػطري ،وـذا َمن ّ
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ذم صلكه مل يؾزم ظؾقه رظويته إٓ أن يؽون أمر ًا خطر ًا تؾزم
رظويته بؿجرد آحتامل.
ؾفذان أثران فؾسعي ادعرذم يستى أحدهو ٓ حموفي،
وهو إصوبي افواؿع أو معذوريي ادرء دموهه.
ؾؿن حترى ظن وطقػته افػطريي أو افؼوكوكقي ذم
موَو ٍع مو ؾلصوهبو ترتى ظؾقه إدراك مصؾحي تؾك
افوطقػي وآثورهو اإلجيوبقي ،وإذا أخطلهو ؾوظتؼد أكه فقس
موطػ ًو بتؾك افوطقػي ُظدّ معذور ًا فدى افعؼالء ومل ُحي َّؿل
مسموفقي خطئه بشلهنو ،وـذفك احلول إذا مل تثبً فديه
تؾك افوطقػي وإن ـون حمتؿ ً
ال هلو ،إٓ ذم حول أهقي افقء
ادحتؿل أهق ًي توجى آحتقوط بؿجرد احتامفه هلو.
وتؾك ؾؽرة واَحي مؾؿوشي ذم حقوتـو ،ؾنذا ـؾػك
أبوك مثالً بلن تليت فه بحوجي معقـي مثل شقورته ؾنن
بحثً ظـفو وظثرت ظؾقفو وأتقته هبو ؾؼد أصبً
واشتوجبً افثـوء وافشؽر بصـقعك معه ،وإن بحثً
ظـفو بجفدك ومل دمدهو ــً معذور ًا ذم ظدم إتقوكك
بوحلوجي وإن ــً ؿد أخطلهتو ،ؾقؽون شعقك معذر ًا
فك ،وإذا صؽؽً ذم شقورة رأيتفو أهنو ٕبقك ؾنكك أيض ًو
تؽون معذور ًا إذ مل يؽن جيى ظؾقك أن تليت بوفسقورة
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دجرد احتامل أهنو ٕبقك.
إذن افسعي ادعرذم فإلكسون يـتٍ إمو إصوبي افواؿع أو
ادعذوريي دموهه.
وظؾقه :كستـتٍ ممو تؼدم :حوجي اإلكسون إػ آهتامم
ادعرذم بوٕصقوء وؾق ادـطق افعؼع افػطري.
يضخىٌاث االهخًاو انضهىكً وانًعرفً انالئك
باألشٍاء:
ؿد ظرؾـو أ ّن فزوم آهتامم ادعرذم بوٕصقوء يتػرع ظذ
فزوم آهتامم افسؾوـي هبو.
وظؾقه ّ
ؾنن مستوى آهتامم ادعرذم افالزم يتػرع ظذ
مستوى آهتامم افسؾوـي ؾقؽون إهم معرؾ ًي متػرع
ظن إهم شؾوـ ًو.
وآهتامم افسؾوـي بوٕصقوء وؾق ادـظور افػطري
يؽون ظذ مستويغ:
 1ـ مستوى إفزامي ،وهو أن يؼ ّبح افعؼل ترك
آهتامم بوفقء ويؽون ذفك مذموم ًو فدى افعؼالء،
ومستوجب ًو فؾحظر افؼوكوين احلؽقم ،وخيتؾف مستوى
اإلفزام ضبع ًو بوختالف إصقوء ذم أهقتفو ،ؾؽؾام ـون
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أهم ـون فزوم آهتامم به آـد.
افقء ّ
يرجح افعؼل
 2ـ ومستوى ؽر إفزامي ،وهو أن ّ
افػطري آهتامم بوفقء ،وفؽن ٓ يؼ ّبح ترك آهتامم به،
ؾقؽون اإلكسون ممدوح ًو ظـد افعؼالء ببذل آهتامم ،وفؽن
ٓ ُي َذم ذم حول ترـه فذفك ،وهذا ادستوى أيض ًو بدوره
درجوتٕ ،كه يبدأ من ؾوق درجي افصػر ذم افسجقح ـ
وهي مرحؾي احلقود افعؼع دموه آهتامم بوفقء وظدمه ـ
ويـتفي بلول درجي من ادستوى اإلفزامي فالهتامم.
وهذا افتصـقف دستوى آهتامم بدَيي ،ؾفـوك أمور
إذا مل هنتم هبو ذم صلن أكػسـو أو ؽركو ٕوجبً مالم ًي
وذم ًو ،مثل ظدم آظتـوء بوٕمراض اخلطرة افتي يؿؽن
معوجلتفو ذم ذوظفو ،أو ظدم آظتـوء بنصوبي أخرين
بلذى من جراء تكؾـو.
ـام أن هـوك أمور ًا حيسن آهتامم هبو ،وفؽن ٓ ذم
ظذ ترـفو ،مثل إهول اإلكسون دو يمدي إػ اإلصوبي
ببعض إمراض افبسقطي ادمذيي من ؽر حؽؿي ،أو ظدم
اإلحسون إػ أخر بنكػوق ومعوكي وكحو ذفك ممو ٓ جيى
ظؼالً.
وَيتم افؼوكون ـ بؿعـوه ادعوس ـ بخصوص ادستوى
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اإلفزامي من إمور وافتي ٓ يصح إهوهلو ،ومن ثم ٓ
يشتؿل ظذ مواد تتضؿن افسجقح افبحً.
وأمو ادوؿف افػطري وافعرف آجتامظي وافتؼيع
افديـي ؾفي تتـوول ـ ً
ال من ادستويغ ،ؾوفضؿر اإلكسوين
مث ً
ال يستحسن بعض إمور اشتحسوك ًو ٓزم ًو ويستحسن
بعضفو أخر اشتحسوك ًو ؽر ٓزم ،وأداب افعرؾقي هي
فدى افعرف ـذفك ،ؾفي بغ راجح وٓزم ،ـام أن
إحؽوم ذم افؼع ظذ كوظغ :إفزامقي ـوفوجوب
وافتحريم ،وؽر إفزامقي ـوٓشتحبوب وافؽراهي.
إذن طفر أن فالهتامم افسؾوـي مستويونٓ :زم،
ٍ
وفؽل مـفام بطبقعي احلول مراتى متعددة.
وراجح،
ويتػرع ظذ ذفك أن آهتامم ادعرذم فإلكسون
بوٕصقوء أيض ًو يؽون ظذ مستويغٓ :زم ،وراجح ،وفؽل
مـفام أيض ًو مراتى ظديدة.
أصش االهخًاو انضهىكً وانًعرفً انفطري
باألشٍاء:
ّ
إن آهتامم افسؾوـي بوٕصقوء وؾق ادبودئ افػطريي
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افتي ُج ّفز هبو اإلكسون يبتـي ظذ ؿوظدتغ مسابطتغ(:)1
 1ـ ؿوظدة أخالؿقي.
 2ـ ؿوظدة ِحؽَؿقّي(.)2
وهوتون افؼوظدتون تؽوكون إشوس افعؼع فالهتامم
ادعرذم بوٕصقوء وؾق مو تؼدّ م من ّ
أن مبـى آهتامم ادعرذم
هو بعقـه مبـى آهتامم افسؾوـي افذي يستى ظؾقه.
انماعدة األخاللٍت نالهخًاو انضهىكً وانًعرفً
وحطبٍمها فً شأٌ اندٌٍ:
ؾوفؼوظدة إوػ :مراظوة حؼوق أخرين وظدم
افتعدي ظؾقفو وهي ؿوظدة ؿقؿقي بدَيقي وهي مـبع مجقع
افؼواكغ افديـقي وافبؼيي.
ومن مـطؾق هذه افؼوظدة يصح افؼول إن افقء ـؾام

( )1ووجه االرتباط بقـفام أن افسـن األخالؿقة هي شـن افصالح
وافسعادة وؾق افعؼالكقة افتي تـظر إػ افسعادة بـحو جامع وصامل
(يـظر رضورة ادعرؾة افديـقة ص.)19:
(ً )2
كسبة إػ احلؽؿة.
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ـون أـثر اكتفوـ ًو حلق افغر ـون أذم وأؿبح وـون دمـبه
أفزم وآـد .ؾوفتعرض فًخرين بوٕذى ؿبقح ،وـؾام ـون
إذى أـثر ـون إذى أصد ،ؾؼتل افغر أو ؿطع بعض
أظضوئه أو تعذيبه ؿبقح جد ًا.
وهذه افؼوظدة تـطبق ذم صلن افدين؛ ٕن اإلفه ذات
ظوؿؾي()1

خؾق اإلكسون وأكعم ظؾقه بـعم ـثرة ذم كػسه

وؾقام حوفه فؽي يعرؾه ويؼدّ ر إكعومه ويشؽره ظذ ذفك،
ؾؿن افؼبقح من اإلكسون أن يواجه اإلفه بنهول معرؾته أو
جحوده وافتـؽر دعروؾه وإكعومه ،ـام ؿول تعوػُ [ :ؿل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وه ْم
افص َال َة َو ُيـػ ُؼوا ممَّو َرزَ ْؿـَ ُ
قؿوا َّ
فع َبود َي ا َّفذي َن آ َمـُوا ُيؼ ُ
ِ
ِ
يت َي ْو ٌم َّٓ َب ْق ٌع ؾِ ِقه َو َٓ ِخ َال ٌل *
ٍا َوظ ََالك َق ًي من َؿبْ ِل َأن َي ْل ِ َ
ًّ
ِ
ِ
ِ
افس َام ِء
افس َام َوات َو ْإَ ْر َض َو َأكزَ َل م َن َّ
اف َّؾـ ُه ا َّفذي َخ َؾ َق َّ
موء َؾ َل ْخرج بِ ِه ِمن افثَّؿر ِ
ات ِرزْ ًؿو َّفؽ ُْم َو َش َّ
خ َر َفؽ ُُم ا ْف ُػ ْؾ َك
َ َ
َ ََ
َ ً

وتوشع وفقس ظذ وجه
( )1إضالق افعؼل يف صلن اإلفه جماز
ّ
احلؼقؼة ،ؾادراد به صلكقة افعؾم واإلدراك .ووجه اختقار افتعبر به ــ
رؽم افتوشع ؾقه ــ ظذ افتعبر بافعؾم إكه فو ظُ ّز بافعؾم مل يػد إال
افعؾم افػعع دون صلكقة افعؾم ،ؾالحظ.
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خ َر َفؽ ُُم ْإَ ْهن َ َور * َو َش َّ
فِتَ ْج ِر َي ِذم ا ْفبَ ْح ِر بِ َل ْم ِر ِه َو َش َّ
خ َر َفؽ ُُم
افش ْؿ َس َوا ْف َؼ َؿ َر َدائِبَ ْ ِ
غ َو َش َّ
َّ
خ َر َفؽ ُُم اف َّؾقْ َل َوافـَّ َف َور *
وآتَوـُم من ـُل مو ش َل ْفتُؿوه وإِن َتعدُّ وا كِعؿ ًَ اف َّؾ ِ
ـه َٓ
ُ
َ َ ُ ُ َ
َ
َْ
وهو إِ َّن ْ ِ
كسو َن َف َظ ُؾو ٌم َـ َّػ ٌور](.)1
ُحت ُْص َ
اإل َ
ورؽم أن اهلل شبحوكه فن يـؼص مـه رء بؽػران
اإلكسون إلكعومه فؽن ذفك ٓ يوجى ظدم ؿبح ظؿل
اإلكسون دموه اإلفهٕ ،ن معرؾي اإلفه واإلذظون به وصؽره
ظذ اإلمجول حق فإلفه ،وهو حق ظظقم بؽوكه افذي خؾق
اإلكسون ذم إصل ،وبعظم افـعم افتي مـحفو فإلكسون،
يؼرب ذفك بـػسه بصدور
ؾوفتـؽر فه ؿبقح ،وفإلكسون أن ّ
مثل هذا ادوؿف من افوفد دموه أبقه ،بلن َيؿل معرؾته
واإلذظون به وصؽره ظذ جفده ذم حؼه ،ؾنكه جيد ذفك
أمر ًا ؿبقح ًو وإن مل يؽن إب بحوجي إػ رظويي آبن هلذا
آشتحؼوق.
وٓ ؾرق ذم ؿقؿي احلق وأهقته بغ أن يؽون صوحى
احلق هو اإلفه أو إكسون آخر ،بؿعـى أن ـون صوحى

( )1شورة إبراهقم31:ـ.34
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احلق هو اإلفه ٓ يؾغقه وٓ خيػػهٕ ،ن ثبوت احلق
ومستواه توبع دـوصئ ثبوت احلق وافوصوئٍ افتي تبتـي
ظؾقه ،ووصقجي اخلؾق واإلكعوم افؽبر مستوجبي حلق
ممـد جد ًا.
انماعدة انحِكًٍَّت نالهخًاو انضهىكً وانًعرفً
باألشٍاء وحطبٍمها فً شأٌ اندٌٍ:
وافؼوظدة افثوكقي :مراظوة مؼته احلؽؿي ،بؿعـى أن
يراظي اإلكسون مو حيؼق شعودته ظذ وجه جومع وصومل
فؾحول وادستؼبل افؼريى وافبعقد.
ومن مـطؾق هذه افؼوظدة يصح افؼول إن افقء ـؾام
أمس بسعودة اإلكسون وصؼوئه ـون أهم.
ـون ّ
ؾزواج ادرء أمر مفمٕ ،ن افزوجغ يعقشون حقوهتام
مع ًو ،ؾال بد من أن يسعى ـل مـفام شعق ًو أـقد ًا ذم أن
حيسن اختقور أخرَ ،امك ًو فسعودة أـز وأـثر وأدوم.
وظؿل اإلكسون ومفـته أمر مفمٕ ،ن اإلكسون يزاوفه
ويرتزق مـه ضول ظؿره ،ؾال بد أن خيتور مفـي مـوشبي
يـسجم معفو ويسعد هبو ذم حقوته ـؾفو .ودمـى ادفؾؽوت
أمر مفمٕ ،هنو تمدي إػ ؾؼدان ادرء حلقوته أو إظوؿته
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إظوؿي دائؿي يضقق هبو ذرظ ًو.
ومستوى أهقي افقء ذم شعودة اإلكسون وصؼوئه توبع
فدوره ؾقفام ـقػ ًو وـ ًام ،وادراد بوفؽقف مستوى احلدث
افسعقد أو افسوفى فؾسعودة ،ـام أن ادراد بوفؽم مدة
اشتؿرار هذا احلدث وبؼوئه ،ؾؿن إحداث مو تتوؿى
مث ً
ال ٕهنو ممدي وفو فػسة ؿؾقؾي ،ـام أن مـفو مو تتوؿى
ٕهنو وإن ـون أدفو خػقػ ًو وفؽـفو شوف تستؿر ددة ضويؾي
جد ًا.
وهذه افؼوظدة تـطبق ذم صلن افدينٓ ،ن افدين أهم
إمور ذم حقوة اإلكسون ،ؾفو أحراهو بودعرؾي وافتحري.
وذفك فوجفغ..
افوجه إول :أن افدين يؼتيض إكوضي شعودة اإلكسون
وصؼوئه ذم مو بعد هذه احلقوة ـ وهو أمد خوفد ـ بتبكه
وشؾوـقوته ذم هذه احلقوة ،وظؾقه يؽون فؽل شؾوك
إكسوين تلثر خوفد ظذ حقوة دائؿي فإلكسون ؾتؽون هذه
احلقوة ؾرصي جد وامتحون واختبور فإلكسون ٓ هلو ومتعي
واشسشول.
وهذا افتلثر فقس يسر ًا وؾق أكبوء افدين ٓ من حقٌ
افؽقف وٓ من حقٌ افؽمٕ ،ن آثور إظامل ذم أخرة
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أصبه بآثور ادواد افـوؾعي وافضورة جلسم اإلكسون ،ؾؽام أن
دخول جرثومي مو ذم بدن اإلكسون من خالل ضعوم ؽر
صحي مل يتوؿه اإلكسون ؿد توجى مرَ ًو صديد ًا وضويالً،
وافسالمي مـفو تضؿن مـوظي وكشوض ًو ممـد ًا ودائ ًام
ومستؿر ًا ،ؾنن إظامل افصوحلي وإخرى اخلوضئي تمثر
تلثر ًا إجيوبق ًو أو شؾبق ًو ظذ هذا ادـوال ،ومو أظظم اخلؾود
من معـى ،ؾنن اإلكسون ـؾام ؾؽر ؾقه مل يـػد مغزاه ومل
حمر ًا حؼ ًو.
يصل إػ ظؿؼه وـون ّ
افوجه افثوين :أن افدين احلق يسوظد اإلكسون ظذ
افسعودة( )1ذم هذه احلقوة من جفي تلمغ اجلواكى افروحقي
وادعـويي ذم اإلكسون ،ـام يسوهم ذم تلمغ مـوشى
دؼوموت افسعودة ادوديي.
بقون ذفك أن افسعودة هي صعور اإلكسون بوفراحي
وافطؿلكقـي وافسؽقـي وآشتؼرار.
وهي ظذ رضبغ:

( )1يالحظ يف تػصقل ذفك ـتاب (اجتاه افدين يف مـاحي احلقاة،
حمور افدين وافسعادة) ص.371:
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 1ـ شعودة معـويي ،وهي افتي حتصل بوفشعور
بوإليػوء بوحلوائٍ افروحقي فإلكسون.
 2ـ وشعودة موديي ،وهي افتي حتصل بوفشعور
بوإليػوء بوحلوائٍ ادوديي افغريزيي فإلكسون.
وفؾدين دور أشوس ذم اإليػوء بؼسم من احلوائٍ
ادعـويي ـام أن فه دور ًا ممـد ًا وراصد ًا ذم اإليػوء بؼسم
آخر مـفو وذم اإليػوء بوحلوائٍ ادوديي ظذ وجه مالئم.
أمو دور افدين ذم اإليػوء بوحلوائٍ ادعـويي ؾتوَقحه:
أن احلوائٍ ادعـويي فإلكسون ظذ رضبغ:
افرضب إول :حوجي اإلكسون إػ افسؾع بعض
افقء ظن افعومل ادودي وتعؾؼوته فقؽون معتدًٓ ذم تعؾؼوته
ادوديي ،وهذه حوجي روحقي مؾحوطي فإلكسون ،ويشؿل
هذا اجلوكى افروحي ذم اإلكسون صعور ًا واكجذاب ًو ؽومض ًو
ٍ
بؽوئن أظذ ،وهذا افشعور ربام ـون هو إشوس ؾقام
فه
فوحظ ذم ظؿق افتوريخ من توجه اإلكسون إػ اإلفه وإيامكه
بوفدين وممورشته فؾطؼوس افديـقي.
ـام أكه ؿد يؽون افتػسر ادـوشى دو تمذ ظؾقه
ادتوبعوت وافدراشوت آجتامظقي من تزايد حوٓت كػسقي
مثل افؼؾق وافؽآبي وكحوهو ذم ادجتؿعوت ادرؾفي مودي ًو
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بوفؼقوس إػ ادجتؿعوت افػؼرة وادتوشطي ،ؾفذه
احلوٓت تشر إػ ؾراغ روحي يعوين مـه اإلكسون رؽم
اإليػوء بحوائجه ادوديي ،ؾوفدين بام يتضؿـه من اإليامن
بوإلفه ادعـي بوإلكسون يػي هبذه احلوجي ،وبذفك يوجى
تلمقـ ًو فشعور اإلكسون بوفسعودة وملء ؾراؽه افروحي.
افرضب افثوين :حوجي اإلكسون إػ أمور معـويي،
وذفك ٕن اإلكسون حيتوج وؾق افدراشوت افـػسقي
ومعطقوت ظؾم افتـؿقي افبؼيي ادعوس مضوؾ ًو إػ إمور
ادوديي إػ مجؾي من إمور ادعـويي ،وهي افعؼالكقي
وإخالق افػوَؾي وافتحع بوحلؽؿي وافؼـوظي ذم احلقوة
وأمول افـوؾعي وإكس ،ؾوحلوجي إػ هذه ادعوين وافـزوع
إفقفو جزء من تؽوين اإلكسون ـام هو احلول ذم افـزوع إػ
إمور ادوديي.
وفؾدين دور أشوس ذم اإليػوء هبذه احلوائٍ من
وجفغ..
افوجه إول  :مو يتحؼق من خالل اإليامن بوهلل
شبحوكه وببؼوء اإلكسون بعد ادامت.
وذفك ٕن اإلفه ـ افؼ ّقم ظذ اإلكسون ـ متّصف
بحسى افدين بوفعؼالكقي وافػضقؾي واحلؽؿي ،ؾفو يؼدّ ر
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هذه ادعوين ذم اإلكسون ويبورك ذم ادوؿف افعؼالين
وافػوَل واحلؽقم ،ـام أكه يؼدّ ر روح افؼـوظي وآشتغـوء
ظن ادودة ـ ـصػي رؾقعي وراؿقي ـ ذم اإلكسون ،ويؿثّل
مصدر ًا ٕمل اإلكسون ذم ادعوكي واخلر وافرظويي ،وهو
ؾوق ـل ذفك أكقس ؽر مػورق فإلكسون ،حيرضه ذم مجقع
أحوافه ،ويسؿع مـوجوته وصؽواه ،وي ّطؾع ظذ هواجسه
وهومه.
وأمو بؼوء اإلكسون بعد ادامت مرهوك ًو بتبكه وأظامفه
افصوحلي ؾفو أيض ًو يغذي روح افعؼالكقي وافػضقؾي
واحلؽؿي ذم اإلكسونٕ ،كه يتقح فإلكسون افتحرر من
افتعؾؼوت ادوديي افعوجؾي وآرتؼوء إػ أؾق أصػى من
افتلمل وافتػؽر وآكدؾوع كحو افػضقؾيٕ ،ن بؼوء
اإلكسون بعد هذه احلقوة مرهوك ًو بخصوفه وأظامفه يعـي أن
هذه ادعوين ذم اإلكسون دمد آثورهو اإلجيوبقي ادـوشبي ذم ظومل
أخرة ،وهو مو يؽون تشجقع ًو فالدموه افعؼالين وافػوَل
واحلؽقم ذم هذه احلقوة.
وـذفك تشجع ؾؽرة بؼوء اإلكسون بعد ادوت ظذ
روح افؼـوظي افـوؾعي ذم صلن إمور ادوديي ذم احلقوةٕ ،ن
ٍ
حقـئذ مرتع ًو فإلكسون فقؾفى ويتـعم
هذه احلقوة ٓ تؽون
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ؾقفو ،بل هي ؾرصي امتحون واختبور ـؼوظي آمتحون
فؾتالمقذ ،ؾودفم ؾقفو افتبك افراصد وافسؾوك افػوَل،
وذفك يـزع بوإلكسون بطبقعي احلول إػ افؼـوظي افـوؾعي.
ويسوظد ظذ افؼـوظي افـوؾعي افعديد من افسـن
افرابطي بغ افدكقو وأخرة(.)1
( )1من ؿبقل ما يع:
 1ــ ما ورد من خػة احلساب فؾؿحرومغ ،وادراد بذفك أن ـل من
أخف حساب ًا يف احلقاة
ـان أؿل كصقب ًا من كعم هذه احلقاة ـان
ّ
األخرى ،ؾؿن ُحرم ً
كعؿة يف هذه احلقاة إما فعجز أو فرظاية حؽؿة
أو ؾضقؾة ُحسب فه ذفك يف اآلخرة ،ؾال يستوي ؽد ًا افغـي
وافػؼر ،وال افؼادر وافعاجز ،وال افواجد وافػاؿد ،ؾحساب
اإلكسان يف احلقاة األخرى ــ حقث تؼام موازين افؼسط فقوم افؼقامة
ــ جيري ظذ أشاس ما ُأظطي وما ظؿل مجقع ًا ،وتتعغ درجته ظذ
نَّ
ضوء ذفك ،وؿد ُيػفم ذفك من ؿوفه تعاػُ [ :ثمََّّ َلت ُْس َل ُلنََّّ َي ْو َمئِ ٍَّذَّ َع َِّ
الـ ِعق َِّم] (شورة افتؽاثر ،)8:وظن اإلمام ظع (ع) ؿوفه(( :ختػػوا
تؾحؼوا)) (هنج افبالؽة ص ،62:اخلطبة  ،)21و((يف حالهلا
حساب ويف حرامفا ظؼاب)) (هنج افبالؽة ص 116:اخلطبة .)82
 2ــ ما ورد يف افدين من حماشبة واجد افـعؿة ظؾقفا ؽد ًا من حقث
مدى إرشاك اآلخرين ؾقفا ،ؾؿن ـان ثري ًا ــ مث ً
ال ــ فوحظ ظؾقه
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وأمو دور اإليامن بوفبؼوء بعد ادوت ذم إجيود إمل
افـوؾع فإلكسون ،ؾؿن جفتغ:
 1ـ أن افبؼوء بعد ادوت ذم حد كػسه أمل ؾطري
فإلكسون ،وإن اإلكسون فقجد ذم حول اؾساَه ؾـوءه
ٍ
بشؽل ٓ
بودامت متوم ًو خوا ًء ؽريب ًو وممذي ًو ذم داخؾه
يوصف ،وذفك أمر مشفود بوفوجدان دن تل ّمؾه ،ومن َث ّم
َ
يـظر اإلكسون إػ إموات افذين ُيعـى هبم ـلبويه
وأصدؿوئه وأهل افعؾم افبورزين ظذ أهنم بوؿون ويتؿـى
هلم اخلر وافٌور ،وذفك معروف حتى ذم أوشوط ؽر
ادممـغ.

مدى ظـايته بؿن يطؾع ظؾقه من افػؼراء وادعوزين واأليتام ،ؾنن
أكػق ظؾقفم احتسب ذفك فه وإن مل يػعل احتسب ذفك ظؾقه .ومن
ثم ورد ظن افـبي ^(( :اخلؾق ظقال اهلل ،ؾلحب اخلؾق إػ اهلل من
كػع ظقال اهلل وأدخل ظذ أهل بقت رسور ًا)) (افؽايف ج2:
ص ،)164:ويف حديث آخر(( :من ال يرحم ال ُيرحم)) (هتذيب
األحؽام ج 2:ص .32:صحقح افبخاري ج 7:ص.)75:
 3ــ ما ورد يف افدين أيض ًا من أن فؽل ظـاء يعاكقه ادرء يف هذه احلقاة
ختػقػ ًا جيده ؽد ًا.
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 2ـ أن اإليامن بوفبؼوء بعد ادامت يتقح أمالً بوفسعودة
ذم احلقوة إخرى ظـدمو يريد اإلكسون أن يثبً ظذ ظؿل
ؾوَل ،أو يعقش ؾؼر ًا وحرموك ًو ذم هذه احلقوة ،أو يعوين
من طؾم ٓ يؼدر ظذ افتخؾص مـه ،دو دل ظؾقه افدين من
أن ـل ذفك شبى فؾسعودة وؿؾي افعـوء ذم احلقوة إخرى.
ؾفذه بعض أدوار اإليامن بوهلل شبحوكه وافدار أخرة
ذم افؼـوظي افـوؾعي وإمل افـوؾع.
افضورة
وهلام أدوار أخرى ذم دمـى افؼـوظي وأمول
ّ
ترض بػوظؾقي افعؼالكقي واحلؽؿي وإخالق ذم
افتي
ّ
اإلكسون ،أو افتي حتدّ من افسعودة ادوديي من ؽر مو حؽؿي
موجبي ـام شقليت بقون ذفك.
وؿد ُيتوؿع أن اإليامن بوهلل شبحوكه وافدار أخرة
جيعل اإلكسون ؿوبالً بوفظؾم تورـ ًو فعامرة هذه احلقوة تعويالً
ظذ تغقر اهلل شبحوكه فلمور وثوابه ذم افدار أخرة.
وهذا اكطبوع خوضئ ظن افدين ،ؾوهلل شبحوكه إكام
خؾق اإلكسون ذم هذه افدكقو فقؽون خؾقػته
( )1الحظ شورة افبؼرة.31:

ؾقفو()1
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فقعؿرهو ويبـقفو ويـتػع هبو( ،)1وفقس فؽي َيؿؾفو أو
يعرض ظـفو ،ـام أكه حيى ادظؾوم افذي يؼوبل افظومل وٓ
خيضع فه حقٌ تؼتضقه احلؽؿي ،وؿد ؿول شبحوكه[ :إِ َّن
اف َّؾـ َه َٓ ُي َغ ُر َمو بِ َؼ ْو ٍم َحتَّى ُي َغ ُروا َمو بِ َلك ُػ ِس ِف ْم](.)2
وذم حرـي اإلموم احلسغ ` َم َثل ذم ـقػقي افتعومل
افراجح مع افظومل.
افوجه افثوين :اخلطوب افديـي من خالل افؼرآن
افؽريم يشجع اإلكسون ظذ هذه إمور بطريؼي ممقزة.
ؾتجد افؼرآن افؽريم مؾقئ ًو بوحلٌ ظذ افعؼالكقي
وافتػؽر وافتلمل وافتع ّؾم وافـظر وافتبك وافتثبً وكحو
ذفك من ادعوين ،ـام أكه حيٌ دوم ًو ظذ إخالق افػوَؾي
من خالل ظـووين (ادعروف ،احلسـي ،افعؿل افصوفح،

اه َّْمَّ
( )1ـام ؿال تعاػ ظن ؿول بعض األكبقاءَ [ :وإِ َ َّ
ل َّ َث ُؿو ََّد َّ َأ َخ ُ
ص ًِ
ن َّإِ َل ٍَّـه َّغَ ْ ُْي َُّه َّ ُه ََّو َّ َأ َ
نَّ
كش َلكُم َّ ِّم ََّ
اع ُبدُ وا َّالؾـ ََّه َّ َما َّ َلؽُم َّ ِّم َّْ
اِلا َّ َق َ َّ
ال َّ َيا َّ َق ْو َِّم َّ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
يبَّ
ِب َّ َق ِر ٌ َّ
اس َتغْػ ُرو َُّه َّ ُثمَّ َّتُو ُبوا َّإِ َل ْق َّه َّإِنَّ َّ َر ِّ َّ
ض َّ َو ْاس َت ْع َؿ َرك َّْ
ْاْلَ ْر َِّ
ُم َّف َقفا َّ َف ْ
قب] (شورة هود.)61:
ج ُِّم ٌ َّ
( )2شورة افرظد.11:
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افعدل ،افؼسط ،افصدق ،افعػوف) ،وير ّؽى ظن
إخالق افذمقؿي من (ادـؽر وافسقئي وافظؾم واجلور
وافؽذب وافؼول بغر ظؾم) ،وـذفك ير ّؽى ذم افتحع
بوحلؽؿي من خالل معرؾي شـن احلقوة وآظتبور هبو
وآتعوظ بؿوجبفو حتى جعل احلؽؿي ؽوي ًي إلرشول
إكبقوءوإػ افؼـوظي ويبغ مدى تلثرهو ذم شعودة اإلكسون
ذم هذه احلقوة ،ـام أكه يدظو إػ افتػوؤل وإمل ويـفى ظن
افقلس وافتشوؤم ،ويدظو ـذفك إػ وجوه من إكس من
ؿبقل افصؾي بغ افـوس بحسى افوصوئٍ افػطريي مثل
وإبوة وافؼرابي واجلوار وؽر ذفك.
افبـوة
ّ
ّ
ويـفى افدين ظام يرض من وجوه افؼـوظي وإمل
وإكس.
وبذفك يتضح افدور افبورز فؾدين ذم افسعودة ادعـويي
مضوؾ ًو إػ افسعودة افروحقي.
وأمو افدور ادسوظد فؾدين ذم اإليػوء بوفسعودة ادوديي
ذم هذه احلقوة أيض ًو ؾبقوكه :أن افسعودة ادوديي حتصل ـ ـام
تؼدم ـ بوإليػوء بوفرؽبوت افغريزيي فإلكسون ظذ كحو
معتدل دون اإلؾراط وافتػريط ،وهذا مو يشجع ظؾقه
افدين ذم صلن ـل هذه افرؽبوت ـوفطعوم وافؼاب
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وإب ّوة وإمومي وافبؼوء وافتجؿل وآصتغول بلمر كوؾع
وموجبوت افعوؾقي وافصحي ورظويي افراحي وافـوم وافعزة
آجتامظقي وآضالع ،ـام ؿول شبحوكهَ [ :ؾوكؽِ ُحوا َمو
َضوب َفؽُم من افـس ِ
وء]( ،)1وؿول ظز من ؿوئل[ :كِ َسوؤُ ـ ُْم
َ
َ َ
َح ْر ٌ
ث َّفؽ ُْم َؾ ْلتُوا َح ْر َثؽ ُْم َأ َّكى ِص ْئت ُْم َو َؿد ُموا
َِٕك ُػ ِسؽ ُْم]( ،)2وؿول جؾً آٓؤهَ [ :و َأ ِكػ ُؼوا ِذم َشبِ ِ
قل
اف َّؾ ِ
ـه َو َٓ ُت ْؾ ُؼوا بِ َل ْي ِديؽ ُْم إِ َػ افتَّ ْف ُؾؽ َِي]( ،)3وؿول شبحوكه:
[ َيو َبـِي آ َدم ُخ ُذوا ِزيـَتَؽُم ِظـدَ ـُل مس ِ
ج ٍد َو ُـ ُؾوا
َ ْ
ْ
َ
ِ
ى ا ْفـ ُؿ ْ ِ
اذ ُبوا َو َٓ ت ْ ِ
ٌؾِغَ * ُؿ ْل
ٌُ ُؾوا إِ َّك ُه َٓ ُحي ُّ
َو ْ َ
ود ِه واف َّطقب ِ
ـه ا َّفتِي َأ ْخرج ف ِ ِعب ِ
حرم ِزيـَ َي اف َّؾ ِ
وت
َ َ
َ
َ َ
َ َّ َ
افرزْ ِق]( ،)4إػ ؽر ذفك من أيوت افؼرآكقي وأثور
َم ْن
ِم َن

افواردة ظن افـبي  وأهل افبقً .e

( )1شورة افـساء.3:
( )2شورة افبؼرة.223:
( )3شورة افبؼرة.195:
( )4شورة األظراف31:ــ.32
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يتصور()1

ومن اخلطل أن ُ

أن افدين يوجى ظـوء

اإلكسون ذم هذه احلقوة أو زيودة ظـوء اإلكسون من جفي
تؼققده حلريي اإلكسون.
وذفك ٕن افسبى إهم فعـوء اإلكسون ذم هذه احلقوة
يرجع ذم جزء مـه إػ أن هذه احلقوة ؿد ُشـًّ ظذ اختالط
بؼهو ،ومرؽوهبو بؿؽروهفو ،وشعودهتو بعـوئفو،
خرهو ّ
وهـوك جزء آخر ،وهو أن بعض افعـوء ٓزم فؾؿسرة
افراصدة افعؼالكقي واحلؽقؿي وافػوَؾي ذم هذه احلقوة،
ؾفذه ادسرة تستؾزم بطبقعتفو كحو ًا من افعـوء فإلكسون،
وإن ـوكً تػتح فه أبواب ًو أخرى من افسعودة ظذ مو تؼدم
توصقػه ،ومن ادعؾوم أن هذه ادسرة هي مسرة رضوريي
فإلكسون شواء ُوجد افدين أم ٓ.
كعم هـوك أؾفوم خوضئي ظن افدين تـشل ظن شوء ؾفم
كصوصه ،أو افتلثر بودزاجقوت افشخصقي (ؽر
ادستؼقؿي) ،أو ظدم افؼدرة ظذ افػرز بغ تعوفقم افدين

( )1يالحظ يف تػصقل ذفك ـتاب (اجتاه افدين يف مـاحي احلقاة،
افدين وافسعادة) ص.447:
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وإظراف ادض ّقؼي ،أو ظدم احلؽؿي ذم ترتقى إوفويوت
وادضور.
وادوازكي بغ ادـوؾع
ّ
ؾفذه أدوار افدين ذم افسعودة ،وهي تشؿل افسعودة
افػرديي وادجتؿعقي ،وادراد بوفسعودة افػرديي هي شعودة
ادرء ادتدين كػسه ،ـام أن ادراد بوفسعودة ادجتؿعقي شعودة
شوئر أؾراد ادجتؿع.
وؿد تؼدم بقون دور افدين ذم حتؼقق افسعودة ادعـويي
وادوديي.
وبذفك يتضح أن افدين يسوظد ظذ حتؼق افسعودة
ادجتؿعقي أيض ًو ،وذفك ٕن هوتغ افسعودتغ مسابطتون
بشؽل مشفود ـام يمـده ظؾم افتـؿقي افبؼيي وافدراشوت
آجتامظقي ارتبوض ًو وثقؼ ًو ،ؾوفػرد افسعقد يؽون ذم إٍة
افسعقدة وادجتؿع افسعقد ،ـام أن ادجتؿع افسعقد يؽون
ممفػ ًو من أؾراد يعقشون افسعودة.
وفو تلمؾً اخلصول افسوبؼي دمد أن مجؾ ًي مـفو خصول
اجتامظقي مثل افؼقم آجتامظقي افػوَؾي وإكس
آجتامظي وؽر ذفك.
ظذ أن افدين دظو إػ إشعود أخرين ـغويي أصؾقي
فإلكسون ،ومن ثم دمد بوٓضالع ظذ اإلحصوءات أن
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معظم افتزظوت ووجوه اإلحسون ذم افعومل إكام حتصل
بدواؾع ديـقي.
إذ ًا من ادفم جد ًا فؽل إكسون راصد من ادـظور افعؼع

ِ
َيتم بوفدين اهتامم ًو شؾوـق ًو،
احلؽَؿي وإخالؿي أن
ّ
واهتامم ًو معرؾق ًو من خالل افسعي إػ افبحٌ ذم صلن
افدين.
انًبُى انفطري نهزوو انبحث حىل اندٌٍ يًٍ
ٌشك فً صدق اندٌٍ:
ؿد يساءى ابتدا ًء أن مو تؼدم يـػع ذم فزوم آهتامم
ادعرذم بوفدين ممن يثق بحؼوكقي افدين ويرى أهقته من
ادـظور إخالؿي ِ
واحلؽَؿي ،ؾفذا افشخص جيى أن
َيتم بوفبحٌ ظن افتعوفقم افديـقي ٕجل معرؾتفو
وتطبقؼفو.
وفؽن ٓ يـػع ذفك ذم فزوم افبحٌ ممّن ٓ يثق
بصدق افدين وحؼوكقته؛ ٕكه مل يدرك وجود رء مفم
ـي يؽون مؾزم ًو ظؼ ً
ال بتحريه وافبحٌ ظـه ،وإكام حيتؿل
ذفك ؾحسى ،وٓ ؿقؿي دجرد آحتامل.
وفؽن هذا افرأي خوضئ ،ؾلهقي افقء ٓ تؼتيض
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آهتامم بوفبحٌ ظـه ذم حول إحرازه ؾحسى ،بل ـثر ًا مو
تؼتيض آهتامم به ذم حول احتامفه أيض ًو .وهذا إمر ظذ
اإلمجول واَح من ادـظور افػطري ،ومن ثم كالحظ أن
افشك ذم افقء ؿبل افبحٌ ظـه فقس معذر ًا فؾؿرء ظـد
افعؼالء دموه اخلطل افذي يؿؽن أن يؼع ؾقه جراء ظدم
ظؾؿه بذفك افقء ،بل ظؾقه أن يـجز افبحٌ ويبـي ظذ
كتوئجه.
ويـ ّظم هذا إمر ؿوظدتون ظؼالئ ّقتون:
لاعدة انًعادنت انثالثٍت انفطرٌت انخً حُظّى
رعاٌت اإلَضاٌ نأليىر انًحخًهت وحطبٍمها فً شأٌ
اندٌٍ:
افؼوظدة إوػ :معودفي ثالثقي( )1تـظم رظويي اإلكسون
فؾؿصوفح واحلؼوق وإرضار ذم حوٓت آحتامل،
وهذه ادعودفي تشبه ادعودٓت افريوَقي ،وأرـون ادعودفي

( )1يالحظ يف تػصقل ذفك ـتاب (رضورة ادعرؾة افديـقة)
ص.28:
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افثالثي هي:
 1ـ مستوى احتامل افرضر أو احلق أو ادصؾحي.
ويشؿل آحتامل مو يؽون دون ( )%111من مستوى
اإلدراك اإلكسوين ويـتفي بدرجي افصػر (.)%1
 2ـ مستوى افرضر أو احلق أو افصالح ادتوؿع
وادحتؿل.
 3ـ ـؾػي دمـى افرضر أو رظويي احلق أو ادصؾحي.
ؾنذا ـون آحتامل معتد ًا به ومستوى افرضر ادحتؿل
مث ً
ال ؽر ؿؾقل وـؾػي دمـبه ؽر ـثرة اختور اإلكسون دمـى
افرضر.
ومستوى ظـوس هذه ادعودفي جيز بعضفو بعض ًو،
بؿعـى أكه ـؾام ـون احتامل افرضر ـ مث ً
ال ـ أؿوى اؿتـع ذم
دمـبه بؿستوى أدكى من افرضر ،وتؼبل ادرء ذم مؼوم دؾعه
بذل ـؾػي أـثر .ويصدق افعؽس ،ؾؽؾام ـون افرضر
ادتوؿع أزيد اـتػى ذم دمـبه بوحتامل أؿل وتؼبل ادرء ذم
شبقل دؾعه بذل ـؾػي أـثر .وـؾام ـوكً ـؾػي دؾع افرضر
ادتوؿع أؿل اـتػى ذم دمـبه بوحتامل أَعف ومستوى أؿل.
وهذه افؼوظدة معروؾي ذم احلقوة آؿتصوديي فؾتجور
وؽرهم ،حقٌ إهنم يالحظون ذم اإلؿدام ظذ ـل خطوة
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دموريي ثالثي ظـوس:
 1ـ مستوى احتامل افربح وافرضر.
 2ـ مستوى افربح اخلوفص ادتوؿع.
 3ـ ـؾػي حتصقل افربح.
ؾنذا ـون احتامل افربح معتد ًا به وحجم افربح ادتوؿع
ٓئؼ ًو ومستوى افؽؾػي واجلفد افذي ٓ بد من بذفه
فتحصقل افربح مؼبوًٓ أؿدموا ظذ تؾك اخلطوة ،وإٓ
ترـوهو.
ومستوى ظـوس هذه ادعودفي ظـدهم أيض ًو جيز
بعضفو بعض ًو ،ظذ كحو مو شبق ذم افتوصقف افعوم ،ؾؽؾام
ـون احتامل افربح أؿوى اؿتـع افتوجر ذم اإلؿدام ظذ تؾك
اخلطوة بؿستوى أدكى من افربح وؿبل بذل مستوى أظذ
من افؽؾػي فتؾك اخلطوة .ويصدق افعؽس ،ؾؽؾام ـون
افربح ادتوؿع أزيد اـتػى ذم اإلؿدام ظذ اخلطوة بوحتامل
أؿل وؿبل مستوى أظذ من افؽؾػي .وـؾام ـوكً ـؾػي
حتصقل افربح ادتوؿع أؿل اـتػى ذم اإلؿدام ظؾقفو بوحتامل
أَعف وربح أؿل.
ؾفذه ادعودفي هي معودفي ؾطريي متثل بـقي افسؾوك
اإلكسوين احلؽقم ذم مجقع خطواته ذم احلقوة ،ؾفو يؼورن ذم
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ـل مصؾحي متوؿعي أو رضر متوؿع أو حق حمتؿل بغ
مستوى آحتامل ومستوى ادصؾحي أو افرضر أو احلق،
ومستوى افؽؾػي افتي يؾزم بذهلو فقحدد مو إذا ـوكً تؾك
اخلطوة حؽقؿي أو ٓ.
وتـطبق هذه افؼوظدة ذم صلن افدين ،ؾقـتٍ أن ادرء ٓ
ُي َ
عذر بوفوؿوع ذم اخلطل ذم أثر افشك ذم حؼوكقي افدين من
دون اشتؽامل فؾبحٌ وافتحريٕ ،ن مستوى افرضر
وافصالح واحلق ادتوؿع ظذ تؼدير حؼوكقي افدين مستوى
ـبر وخطر جد ًا ـام شبق توَقح ذفك.
لاعدة لًٍت االحخًال لبم انفحص انفطرٌت
وحطبٍمها فً شأٌ اندٌٍ:
افؼوظدة افثوكقي :ؿوظدة تلـّد ؿقؿي آحتامل ؿبل
افػحص ظن افقء افذي يؾزم آهتامم به ذم حول افقؼغ
به(.)1
( )1افػرق بغ هذه افؼاظدة وافؼاظدة األوػّ :
أن ؿقؿة االحتامل يف
هذه افؼاظدة تـؿو بافـظر إػ إمؽان ارتػاظه بافبحث وافتحري.
وفؽن ؿقؿته افعؼؾقة يف افؼاظدة األوػ تـؿو بلمهقة ادحتؿل وؿؾة
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وهذه أيض ًو ؿوظدة ظؼالئقي وجداكقي كامرشفو مجقع ًو ذم
َؿن حقوتـو وشؾوـقوتـو ،وفؽــو كحتوج إػ توصقػفو.
وممداهو أن احتامل ٍ
رء مو بؿستوى حمدد فالحتامل
ؿد ٓ يؽون فه ؿقؿي إذا اشتؼر فديك آحتامل ظذ ذاك
ادستوى بعد افبحٌ ظن ادمذات ادحتؿؾي وظدم
آضالع ظذ مو يثبً افقء ،وفؽن هذا ادستوى من
وافتحوط إذا ـون ؿبل
آحتامل كػسه يستوجى احلذر
ّ
افػحص وافتحري ظن ادمذات.

تؽؾػة رظاية االحتامل.
وهاتان افؼاظدتان يؿؽن أن تؾتؼقا يف مورد واحد بلن جيب رظاية
افقء ادحتؿل اشتـاد ًا إػ ـل مـفام .وجيوز أن تػسؿا ،ـام فو ـان
فديـا يشء يؾزم االهتامم به يف حال افقؼغ به ،ؾقؾزم االهتامم به
باحتامفه ؿبل افبحث اشتـاد ًا إػ هذه افؼاظدة افثابتة ،وفؽن ال يؾزم
االهتامم به بعد افبحث وضعف االحتامل ،فعدم ـون فزومه ممـد ًا
حتى تـطبق يف صلكه افؼاظدة األوػ ،وـذفك احلال فو ـان فديـا
يشء تلـدكا من افبحث حوفه ومل كثق بثبوته وفؽـه ـان خطر ًا
وـاكت ـؾػة رظايته ؽر ـثرة ،ؾنكه جيب االهتامم باحتامفه ؿبل
افبحث اشتـاد ًا إػ افؼاظدة األوػ ،وفؽن ال تـطبق يف صلكه هذه
افؼاظدة افثاكقةّ :
ألن ادػروض افبحث ظـه.
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مث ً
ال إذا أردت شػر ًا وـون احتامل خطورة افسػر من
كوحقي معقـي ( )%3ؾحسى ،ؾنن اشتؼرأت ادمذات ظذ
اخلطورة ومل يزدد آحتامل مل تعبل به فضعف آحتامل،
وٓ تؽون مؾوم ًو ظـد افعؼالء فو اتػق افرضر ،إذ مل يؽن
من صلن مثل هذا آحتامل افضعقف أن تعتدّ به ،وفؽن
تتحر ممذات اخلطورة وأؿدمً ظذ افسػر
إذا مل
ّ
ؾترضرت ــً مؾوم ًو إذا ــً تؼف ظذ تؾك ادمذات
ؾقام فو بحثً ظـفو.
مستوى حمدد من آحتامل بعقـه
وبذفك كالحظ أن
ً
اشتؼر ظؾقه أمر اإلكسون بعد افبحٌ
ٓ ُيعتدّ به إذا ـون ؿد
ّ
وافتحري ،وفؽـه يـبغي أن يعتدّ به ؿبل افبحٌ
وافتحري ،ؾؽلن ؿقؿي آحتامل ؿبل افػحص ذم مثل هذه
احلوٓت ٓ تؼف ظذ مستوى آحتامل ،بل ظذ حد ؿقؿي
مو يؿؽن أن يمدي إفقه افبحٌ من افعؾم أو آضؿئـون.
وٕجل هذه افؼوظدة ـون ظذ اإلكسون افعوؿل أن
ي ّطؾع ظذ شـن احلقوة وافؼواكغ افتؼيعقي افتي يؿؽن أن
تعـقهٕ ،ن افشك ؿبل افتعؾم وافتحري فقس معذر ًا فؾؿرء
حتى إذا ـون آحتامل َعقػ ًو .وهذا أصل معروف فدى
إصوفقغ يعتؿدون ؾقه ظذ افعؼالكقي افعومي وافـصوص
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ادمـدة.
وبتطبقق هذه افؼوظدة ذم صلن افدين يتضح أن ظؾقـو
أن كسعى إػ افتحؼق من حؼوكقي افدين حتؼؼ ًو ـوؾق ًو
ومـوشب ًو وٓ كستؼر ظذ افشك إول ؾقه ،أو كؽتػي
ببعض آضالع افذي ٓ حيؼق ذم ادـظور افػطري
وافعؼالين مو يؾقق بلهقي افدين وخطورته ،ؾوفبحٌ
افـوؿص ُيعتز بؿثوبي ظدم افبحٌ رأش ًو.
وظذ هذا اتضح أن افشوك ذم حؼوكقي افدين إذا اتػق
خطمه ـ بلن ـون افدين ذم واؿع إمر حؼ ًو ـ ٓ يؽون
معذور ًا ،ويتحؿل مسموفقي هذا اخلطل.
وـلن ذفك ممو تشر إفقه مجؾي من أيوت افتي ّ
حتٌ
افـوس ظذ آهتامم بـبل افرشوفي بؾسون( :أرأيتم إن ـون
ّ
مستفل
هذا افـبل حؼ ًو) ،وؿد ذـركو بعض هذه أيوت ذم
افبحٌ ،ومن مجؾتفو ؿوفه شبحوكهُ [ :ؿ ْل َأ َرأَ ْيت ُْم إِن ـَو َن
ِ
ِ ِ ِ
ـه ُثم َـ َػرتُم بِ ِه م ْن َأ ََ ُّل ِمم َّ ْن ُه َو ِذم ِص َؼ ٍ
وق
َ
م ْن ظـد اف َّؾ َّ ْ
ب ِع ٍ
قد](.)1
َ

( )1شورة ؾصؾت.52:
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 2ـ ضرورة االهخًاو بأٌ ٌكىٌ انبحث عٍ
اندٌٍ بحثاً يىضىعٍاً والئماً بأهًٍت اندٌٍ:
افبحٌ افثوين :ذم رضورة آهتامم ادعرذم بلن يؽون
افبحٌ ظن افدين بحث ًو موَوظق ًو وٓئؼ ًو بلهقي افدين.
فؼد ظرؾـو ؾقام تؼدم أن رضورة آهتامم ادعرذم
بوفدين بوفبحٌ ظـه وافتحري بشلكه ،وذفك ٕجل أن
يصقى اإلكسون احلؼقؼي افصوئبي حوفه ويـتػع بآثورهو
اإلجيوبقي ،و ُي َ
عذر ظذ تؼدير اخلطل ذم افـتقجي افتي يتوصل
إفقفو.
وفؽن يـبغي آكتبوه إػ ّ
أن ؿقؿي افبحٌ ادعرذم
وكتوئجه ـ وؾق ادـطق افػطري افراصد افذي زُ ّود به
اإلكسون ـ مؼوضي بؼضغ:
ضرورة االهخًاو بأٌ ٌكىٌ انبحث عٍ اندٌٍ
بحثاً يىضىعٍاً والئماً بأهًٍت اندٌٍ:
افؼط إول :أن يؽون افبحٌ موَوظق ًو ،بلن
يـطؾق من مـطؾؼوت ظؼالكقي ومـطؼقي بشؽل ظوم.
وافوجه ذم هذا آصساطّ :
أن افتػؽر اإلكسوين يؿؽن
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أن يتلثر بعوائق كػسقي متـعه من افوصول إػ احلؼقؼي مثل
افرؽبي ذم رء مو أو آكػعول من موؿف معغ أو افبغض
جلفي معقـي ،ؾفذه ظوامل تمثر ذم تغقر مـفٍ افتػؽر فدى
اإلكسون من افتػؽر ادوَوظي افراصد إػ مـفٍ افتػؽر
ادزاجي وافذي يعز ظـه ذم ظؾم افـػس ادعوس
ب(افتػؽر آرتغوب) وهو أمر معروف ومشفود ـام
كجده مجقع ًو ذم اخلالؾوت إٍيي وآجتامظقي وافسقوشقي
وافػؽريي ،حقٌ كالحظ تـؽر بعض إضراف فؾحؼقؼي ذم
أثر مـوؾوهتو ومزاْحي آثورهو دقوفه ورؽبوته اخلوصي.
وذم هذه احلوفي ـ حقٌ يـطؾق اإلكسون من رؽبي
مسبؼي أو اكػعول ظورض ـ ؾنكّه فن يؼتـع بوحلؼقؼي ،بل
ّ
يسخر ؿدرته افػؽريي ظذ ادؼوركي وافتصـقف
شوف
وافتشبقه وشوئر افعؿؾقوت افذهـقي ٕجل ادجودفي ظن
موؿػه.

ٍ
حقـئذ ؿقؿي ظؼالكقي ،بل
وفن تؽون فتػؽر اإلكسون

ُيالم ظذ افتلثر من مبودئ ؽر مالئؿي فإلدراك ،وٓ ُي َ
عذر
ذم مو يؼع ؾقه من اخلطل بسبى ذفك.
وهذه إمر مشفود وجداك ًو وموَع اتػوق فدى
افعؼالء ،ؾؽل واحد مـو جيد أكه إذا أخطل افؼويض بحؼه
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بسبى اكحقوزه إػ خصؿه ذم افتؼويض ؾنكه يؽون طود ًو فه
ذم ذفك.
إذ ًا ّ
إن ؿقؿي ادعرؾي وافبحٌ ادعرذم وؾق افؼوكون
ٍ
أشوس
افػطري ختتص بام فو ـون افبحٌ جوري ًو ظذ
موَوظي.
ّ
ؾػي هذه احلوفي شوف يؽون افبوحٌ موَع تؼدير
بؿسعوه ذم شبقل إدراك احلؼقؼي ،ؾنن أصوب ؾؼد حصل
ظذ إجيوبقوهتو ،وإن أخطل ـون معذور ًا ومل ُحي َّؿل مسموفق ًي
ذم مو ؾوته بسبى اخلطل.
وؿد ك ّبه افؼرآن افؽريم ظذ رضورة اخلوض ذم
ودمرد ظن إهواء ودمـى ادجودفي
افبحٌ بؿوَوظقي ّ
بوفبوضل ،ـام ؿول شبحوكهَ [ :أ َؾ َؿن ـَو َن ظ ََذ َبقـ ٍَي من َّرب ِه
ـ ََؿن زُ ي َن َف ُه ُشو ُء ظ ََؿؾِ ِه َوا َّتبَ ُعوا َأ ْه َوا َء ُهم]( ،)1وؿول
ود ُل ِذم اف َّؾ ِ
َّوس من ُجي ِ
ِ
ـه بِ َغ ْ ِر ِظ ْؾ ٍم َو َٓ
تعوػَ [ :وم َن افـ ِ َ َ
ُهدً ى َو َٓ ـِت ٍ
َوب ُّمـ ِ ٍر]( ،)2وؿول ظز من ؿوئل[ :إِ ْن ِه َي ـ

( )1شورة حمؿد (ص).14:
( )2شورة احلج.8:
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وهو َأكت ُْم َوآ َبوؤُ ـُم َّمو أَكزَ َل
أي إصـوم ـ إِ َّٓ َأ ْش َام ٌء َش َّؿ ْق ُت ُؿ َ
اف َّؾـه ِهبو ِمن ش ْؾ َط ٍ
ون إِن َيتَّبِ ُعو َن إِ َّٓ اف َّظ َّن َو َمو َ ْهت َوى
ُ
ُ َ
ْإَك ُػ ُس َو َف َؼدْ َجو َء ُهم من َّرهبِ ُم ا ْفـ ُفدَ ى](.)1
نزوو انخثبج انكافً فً انبحث انًعرفً
وحطبٍك ذنك فً شأٌ اندٌٍ:
افؼط افثوين :ذم ؿقؿي افبحٌ ادعرذم ومعذريته أن
ٍ
ٍ
ـوف ذم ادوَوع ،وذفك ٕن من
تثبً
يشتؿل ظذ
ادؾحوظ أحقوك ًو ابتالء اإلكسون ذم مؼوم آضالع ادعرذم
بوإلهول وافتؼوظس وآشتعجول ،ؾال يتػحص افتػحص
افؽوذم وادالئم فؾؿوَوع.
وهذا آصساط أيض ًو يؿثّل ؿوظد ًة ؾطري ًي وجداكق ًي
وظؼالئق ًي كجدهو مجقع ًو ،ؾؾو أن افؼويض بغ اإلكسون
تٌع ومل يستؼرئ صواهد صدؿه اظتزه اإلكسون
وخصؿه ّ
طود ًو ورأى أن حؽؿه افؼضوئي يػتؼد افؼقؿي ادعرؾقي.
وافتٌع ٓ يعػقون اإلكسون مسموفقي مو
ؾوإلهول
ّ
( )1شورة افـجم.23:
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وؿع ؾقه بسببه بحسى افؼوكون افػطري(.)1
(افتٌع) ذم اختوذ افرأي وؾق ادـطق
وخيتؾف صدق
ّ
افػطري بوختالف حسوشقي ادوَوع افذي يبحٌ ظـه
اإلكسون.
وتػصقل ذفك ّ
أن فؾبحٌ ظن ادوَوع افذي َيتم
اإلكسون بوٓضالع ظؾقه مستويوت متعددة أصوهلو
ثالثي(:)2
 1ـ ؾؼد يبحٌ فؾتحؼق من موَو ٍع مو بحث ًو يسر ًا،

( )1وؿد ّ
حذر افؼرآن افؽريم من افتؼصر يف أمر افدين وتعؾم
معاده إذا اؿتضت هجرة اإلكسان من بقئة من جفة اضطفاده افديـي
لِئِؽ ََُّة َّ َظادِيَّ
اه َُّم َّا ْل َـؿ َ َّ
يف تؾك افبقئة ،ـام ؿال تعاػ[ :إِنَّ َّال ِذ ََّ
ين َّت ََوف ُ
ض َّ َقا ُلوا َّ َأ ََّل َّْ
ف َّ ْاْلَ ْر َِّ
ي َّ ِ َّ
قم َّكُـت َُّْم َّ َقا ُلوا َّكُـا َّ ُم ْست َْض َع ِػ ََّ
َأك ُػ ِس ِف َّْم َّ َقا ُلوا َّفِ ََّ
ض َّالؾ َِّـه َّو ِ
اس َع ًَّة َّ َفت َُف ِ
ك َّ َم ْل َو ُاه َّْم َّ َج َفـ َُّمَّ
اج ُروا َّفِ َقفا َّ َف ُلو َلـئِ َ َّ
ُن َّ َأ ْر ُ َّ
َتؽ َّْ
َ
انَّ
اء َّ َوا ْل ِو ْلدَ َِّ
ال َّ َوالـ َِّس َِّ
ن َّال ِّر َج َِّ
ي َّ ِم ََّ
ت َّ َم ِص ًْيا َّ* َّإَِّٓ َّا ْل ُـؿ ْست َْض َع ِػ ََّ
اء ْ َّ
َو َس َ
قل] (شورة افـساء97:ــ.)98
ونَّ َسبِ ً َّ
َّٓ َ َْيتَدُ ََّ
ونَّ ِحق َؾ ًَّةَّ َو َ َّ
َّٓ َي ْستَطِق ُع ََّ
َ َّ
( )2وهذا افتـويع دستويات افبحث أويل ،وإال ّ
ؾنن فؽل مستوى
بدوره مراتب متعددة يؽون فؽل واحد مـفا حمؾه ادـاشب معه
بحسب مستوى أمهقة ادبحوث ظـه.
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ؾنذا مل يصل إػ كتقجي أو تراءى فه ظدم ثبوته من خالل
بعض ادمذات اـتػى بذفك وتعومل مع افواؿع ادحتؿل
ظذ أكه ؽر حمؼق ؾعالً.
 2ـ وؿد َيتم بؿزيد من افتحؼق مـه ويبذل ؾقه جفد ًا
وظـو ًء من حقٌ ـقػقي افبحٌ ومؼداره ومدته.
 3ـ وؿد يزيد ظذ ذفك ؾقؽون افتحؼق من ادوَوع
هوجس ًو مفقؿـ ًو ظذ ظؼؾه وؿؾبه وؾؽره واهتاممه ،وربام
يسوؾر ٕجؾه ويتحؿل افصعوب من أجل افوصول إػ
كتقجي يطؿئن هبو ويستوثق مـفو.
وظؾقه يؼع افسمال ظن افضوبط افصحقح ذم مستوى
افبحٌ افذي يؾقق بوفقء افذي ُبحٌ ظـه؟
ؾؽؾـو هنتم بلصقوء كريد افتحؼق مـفو ذم حقوتـو
افشخصقي وإٍيي وآجتامظقي ،ؾؼد كحتؿل ابتالءكو
بؿرض اظتقودي أو خطر ،وؿد كحتؿل أن تؽون
شؾوـقوتـو وتكؾوتـو موَع مراؿبي من أحد ٓ يصح معه
آشسشول ذم افتكف دضوظػوت شؾبقي كحذر مـفو،
وؿد كحتؿل أن يؽون فبعض شؾوـقوتـو آثور مستؼبؾقي ظذ
مستؼبؾـو ذم ادستوى افشخيص وإٍي وآجتامظي
ؾقمدي بـو إػ أرضار بوفغي مثل آهنقور افـػز أو افتػؽك
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إٍي أو افسؼوط آجتامظي ،ؾام هو مستوى افبحٌ
افذي يؾقق بـو ذم هذه ادوارد وؽرهو.
وافواؿع أن هذا ادوَوع حتؽؿه ؿوظدة ؾطريي
مرتؽزة ذم ذهن اإلكسون جيدهو مجقع افعؼالء بودراجعي إػ
أكػسفم ،وهي أن ادستوى افالئق من افبحٌ ظن افقء
يرتبط بدرجي أهقي ذفك افقء ،ؾؽؾام ـون افقء أـثر
أهقي وخطورة وتلثر ًا اؿته مزيد ًا من افبحٌ ظـه
وآشتقثوق مـه ،ومل جيز إهوفه واإلظراض ظـه دون بؾوغ
هذا ادستوى افالئق من آهتامم بؿعرؾته وافوؿوف ظؾقه.
حتؿل مسموفقي
ؿك اإلكسون ذم هذا افبحٌ ّ
ؾنذا ّ
ظؿؾه ظـد افعؼالء ومل يؽن فه حجي ؾقام يؾحؼه من
مضوظػوته وآثوره.
وظؾقه ؾنن من اخلطل مو كالحظه من بعض افـوس من
تػووت اهتاممفم ذم افبحٌ ظن إصقوء وؾق ظوامل
مزاجقي وؽريزيي بحتي ،ؾسى أن أحدهم َيتم بقء ؽر
مفم اهتامم ًو ـبر ًا ويكف ظذ افبحٌ ظـه جفد ًا ـبر ًا
ووؿت ًو ـثر ًا ،بقـام ٓ َيتم بقء آخر ذي أهقي بوفـسبي إفقه
بوفـظر إػ آثوره ظذ مستؼبؾه ،مثل حتديد من يـبغي أن
يتزوج هبو أو افعثور ظذ افعؿل ادالئم معه افذي يستطقع
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آرتزاق مـه.
ووؾق هذه افؼوظدة يظفر أن من افالئق وؾق ادـظور
افعؼع افػطري أن يؽون شعي اإلكسون فؾتحؼق من
صدق افدين وحؼوكقته شعق ًو جود ًا وحثقث ًو ،وذفك من جفي
أهقي افدينٕ ،ن احتامل صدق افدين وحؼوكقته يعـي
احتامل أن يؽون اإلكسون ذم ادشفد افذي يعقش ؾقه ذم
هذه احلقوة إكام يعقش ذم ؾرصي اختبور يؽون مراؿب ًو ؾقه،
يثبً ظؾقه مستوى تبكه وتػوصقل شؾوـه وأظامفه،
ويتؾؼى بوحلسـي حسـي وبوفسقئي مثؾفو ذم حقوة أخرى
خوفدة تعظم ؾقفو آثور إظامل وكتوئٍ إؾعول كظر تلثر
اجلرثومي افصغرة ذم ادرض ادفؾك وإكتوج افبذرة
افواحدة فشجرة مثؿرة.
وؿد وصف افؼرآن افؽريم هذا إمر..
ؿول تعوػَ [ :و ْ ِ
ـح َق ِوة افدُّ ْكقَو ـ ََام ٍء
ارض ْب َفـ ُفم َّمثَ َل ا ْف َ
ِ
وت ْإ َ ْر ِ
افس َام ِء َؾ ْ
ض َؾ َل ْص َب َح َه ِش ًقام
وختَ َؾ َط بِ ِه َك َب ُ
َأكزَ ْفـَو ُه م َن َّ
ر ٍء ُّم ْؼت َِد ًرا * ا ْف َـام ُل
ت َْذ ُرو ُه افر َي ُ
وح َوـَو َن اف َّؾـ ُه ظ ََذ ـُل َ ْ
وت افص ِ
ِ
وا ْفبـُو َن ِزيـَ ُي ْ ِ
وت َخ ْ ٌر ِظـدَ
وحلَ ُ
احلَ َقوة افدُّ ْكقَو َوا ْف َبوؿ َق ُ َّ
َ َ
رب َك َث َوا ًبو َو َخر َأم ًال * َو َي ْوم كُسر ا ْف ِ
ـجبَ َول َوت ََرى
ٌْ َ
َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َوه ْم َؾ َؾ ْم ُك َغود ْر مـْ ُف ْم َأ َحدً ا *
ؼك ُ
ْإَ ْر َض َبورزَ ًة َو َح َ ْ
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َوظ ُِر َُوا ظ ََذ َرب َك َص ًّػو َّف َؼدْ ِجئْت ُُؿوكَو ـ ََام َخ َؾ ْؼـَوـ ُْم َأ َّو َل
ِ
ِ
ٍ
ِ
َوب
َم َّرة َب ْل زَ ظ َْؿت ُْم َأ َّفن ك َّْج َع َل َفؽُم َّم ْوظدً ا * َو ُوَ َع ا ْفؽت ُ
َؾ َسى ا ْفـؿ ْج ِر ِمغَ م ْش ِػ ِؼغَ ِممَّو ؾِ ِقه َو َي ُؼو ُفو َن َيو َو ْي َؾتَـَو م ِ
ول
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ـذا ا ْفؽت ِ
َه َ
وهو
َوب َٓ ُي َغود ُر َصغ َر ًة َو َٓ ـَبِ َر ًة إِ َّٓ َأ ْح َص َ
ِ
ِ
ورضا َو َٓ َي ْظؾِ ُم َر ُّب َك َأ َحدً ا](.)1
َو َو َجدُ وا َمو ظَؿ ُؾوا َح ً

وؿول شبحوكهَ [ :و َمو َتؽُو ُن ِذم َص ْل ٍن َو َمو َتتْ ُؾو ِمـْ ُه ِمن
ُؿر ٍ
آن َو َٓ َت ْع َؿ ُؾو َن ِم ْن ظ ََؿ ٍل إِ َّٓ ُــَّو َظ َؾقْؽ ُْم ُص ُفو ًدا إِ ْذ
ْ
قضو َن ؾِ ِقه َومو َي ْعزُ ُب ظَن رب َك ِمن مثْ َؼ ِ
ول َذ َّر ٍة ِذم
ت ُِػ ُ
َّ
َ
ِ
ِ ِ
ْإَ ْر ِ
ْز إِ َّٓ ِذم
افس َامء َو َٓ َأ ْص َغ َر من َذف َك َو َٓ أَـ َ َ
ض َو َٓ ِذم َّ
َوب ُّمبِ ٍ
ـِت ٍ
غ](.)2

ـؿ َو ِازي َن ا ْف ِؼ ْس َط فِقَ ْو ِم
وؿول ظز من ؿوئلَ [ :وك ََض ُع ا ْف َ
ا ْف ِؼقَو َم ِي َؾ َال ُت ْظ َؾ ُم َك ْػ ٌس َصقْئًو َوإِن ـَو َن ِمثْ َؼ َول َحبَّ ٍي م ْن
َخرد ٍل َأ َتقـَو ِهبو و َـ َػى بِـَو ح ِ
وشبِغَ ](.)3
َ
ْ َ ْ َ َ
وظؾقه :يـبغي أن يؽون اهتامم اإلكسون بوفبحٌ ظن

( )1شورة افؽفف45:ــ.49
( )2شورة يوكس.61:
( )3شورة األكبقاء.47:
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افدين احلق اهلوجس إول فه ذم هذه احلقوة ،ويؽون
ظـويته بوفتوصل ؾقه إػ كتقجي يتحؿل مسموفقي صواهبو
وخطئفو ظـويي جودة وـبرة تؾقق بلهقي مضؿون افدين
وأكبوئه افؽزى ظن اهلل شبحوكه وافدار أخرةٕ ،كه ذم
مؼك ًا ،ويتحؿل
حول ظدم بذل آهتامم افالئق يؽون ّ
تبغ خطله مسموفقي تومي.
مسموفقي أظامفه ذم حول ّ
يٍ يظاهر انخمصٍر فً انخحمك فً شأٌ
اندٌٍ:
إكـو فـجد مظوهر ظديدة فؾتؼصر ذم افتحؼق من أمر
افدين :إمو من جفي افتلثر بوٕهواء وآكػعوٓت افعوجؾي،
أو من جفي اإلهول وافتٌع ذم آشتـتوج.
ومن مجؾي تؾك ادظوهر مو يع:
 1ـ أن ؽوفى مو أثر فؾتشؽقك ذم افدين يـطؾق من
أشئؾي بسقطي ذات حؾول شفؾي فؾغويي ذم صلن افدين
يتضح جواهبو بقء من افتلمل اجلود وافتحري ،وفقس
افبً
من ادعؼول اـتػوء ادرء هبو وافوؿوف ظـدهو ذم صلن ّ
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ؼؼً()1من هذا
ذم صلن صدق افدين وحؼوكقته ،وؿد حت ُ
إمر بشؽل مبوذ من خالل اشتؼراء اإلثورات افشوئعي
ذم مواؿعفو ادعروؾي وافتلمل ؾقفو ،ؾؼد وجدت ّ
أن هذه
مستوى مؼبوًٓ من افطرح
اإلثورات ؽوفب ًو ٓ متثل
ً
وافتػؽر.
ومن ثم ؾنكه يبدو ٕي متوبع أكه فوٓ بعض افعوامل
افثوكويي ـ من ؿبقل آكػعول من مظوهر افتشدد ذم اخلطوب
وافسؾوك فبعض َمن تصدّ ر ادشفد اإلظالمي ادعوس
واإلخػوق افسقود فبعض افسوشي افذين يتحدثون
بوخلطوب افديـي ،ورؽبوت حتول دوهنو افؼقم افديـقي
احلومقي فؾؼقم اإلكسوكقي ـ مل تؽن فتوجد هذه اإلثورات
أصالً.
 2ـ أن من ادؿؽن أن يؼورن اإلكسون بغ اجلفد افذي
يبذفه ذم افبحٌ ظن أي صلن آخر من افشمون افتي يراهو
مفؿي أو خطرة ممو يؽون فه دور ذم حقوته ـلمر زواجه أو
خترجه من اجلومعي ،أو كجوحه ذم افدراشي أو وطقػته أو
( )1يالحظ شؾسؾة مـفج افتثبت يف صلن افدين.
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مؽوكته آجتامظقي أو اشتؼراره إٍي وكحو ذفك ،وبغ
اجلفد افذي بذفه ذم صلن افتبك ذم أمر افدين.
ؾفذه ادؼوركي تتقح فإلكسون آكتبوه إػ مدى ـػويي
افبحٌ ادعرذم افذي بذفه حول افدين ومدى مالءمته مع
خطورة افدين.
وصف بعض انُكاث انعمالٍَت انًهًت فً يماو
انبحث وانخحري وحطبٍمها فً شأٌ انبحث عٍ
اندٌٍ:
ّ
مقٌة يراظقفو افعؼالء
إن هـوك كؽوت ظؼالكقي ّ
بػطرهتم ؾقام َيتؿون من أمورهم بوفبحٌ وافتحري ظـه
ظذ افوجه ادالئم ،كذـّر هـو بوثـتغ من أهفو:
 1ـ أن ـثر ًا من ادواَقع تبدو فإلكسون مظؾؿي
وحمرة وحم ً
ال فؾشك وافسديد من جفي افبعد ظـفو ،ؾنذا
اؿسب مـفو أمؽن أن يبك ؾقفو كور ًا ُي ّ
شخص من خالفه
احلؼقؼي ـام جيد ذفك ـل واحد مـو بوفـسبي إػ احلؼل
افعؾؿي افذي يطؾع ظؾقه وشوئر احلؼول إخرى ،ؾفو
يستوَح ـثر ًا من إمور ذم احلؼل افذي يطؾع ظؾقه بقـام
جيد زمالءه يـظرون إفقفو بغؿوض وترديد من جفي ظدم
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افؼرب مـه ،ويؽون إمر بوفعؽس ذم شوئر احلؼول افتي
ٓ يطؾع ظؾقفو.
وهذا أمر ظوم فه تطبقؼوت مقٌة ذم حقوة ـل واحد
مـو ،ؾؼد دمد أن بعض افـوس جيد ؽؿوَ ًو وترديد ًا حول
افثؼي ببعض إصخوص افذين كعرؾفم ظن ؿرب من جفي
مسؿوظوت خمتؾػي ظـه وفؽــو كستوَح ـون هذا
افشخص موثوؿ ًو من جفي آضالع افؼريى ظذ أحوافه،
من جفي ظالؿي معه برحم أو زوجقي أو صداؿي أو ؽر
ذفك.
وتصدق هذه افػؽرة ذم صلن افدين.
ؾودرء إذا كظر إػ افدين من بعقد بوفـظر إػ جمؿوع مو
ُيـسى فه من تعوفقم وتؼيعوت وجمؿوع مو ُحيسى ظؾقه
من تراث وتوريخ ،وجمؿوع مو ُأفصق به من اجتفودات
اطؾم ظؾقه إمر ،ؾنذا ُأهبم
وأظراف وظودات وتؼوفقد
ّ
ظؿؿه ظذ افبوؿي ،وربام
ظؾقه رء من هذه ادجؿوظي ّ
أؽراه ذفك بوفتوشع ذم آظتامد ظذ مو يساءى فه ذم افـؼد
وادـوؿشي من ؽر إكضوجه بودؼدار افؽوذم.
وفؽـه ظـدمو يؼسب من افدين يتلتى فه تصـقف
افتعوفقم وادعؾوموت وؾق مراتبفو وتؼدير ـل رء بؼدره
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ؾقػرز بغ إمور افقؼقـقي وبغ إمور آجتفوديي بحسى
مراتبفو وبغ إمور اخلوضئي أو افتي ٓ حجي ظؾقفو
ويدرك من خالل ذفك حجم افتلـقد ذم اخلطوب افديـي
(من خالل افؼرآن افؽريم) ظذ تلصقل اظتامد افعؼالكقي
وافتػؽر وافضؿر إخالؿي ممو يعطي اصساضوت
أشوشقي وثوبتي فؽل مو يؿؽن أن يؽون جزء ًا من افدين
ويـ ّبه ظذ مالبسوت افـصوص واحلوادث وطروؾفو.
ـام يتـ ّبه ادرء ذم حول اضالظه ظذ افدين ظن ؿرب أن
ادعوير وادعؾوموت افتي اشتـد إفقفو ذم كؼد افدين بدورهو
تـؼسم إػ أمور يؼقـقي ،وأخرى اجتفوديي ،بؿراتبفو ،وثوفثي
خوضئي إذ ٓ حجي ظؾقفو ،ؾلدى افتٌع إػ آظتامد ظذ
مجقعفو ذم مستوى واحد.
وبذفك يؿؽن أن حيصل ادرء ظذ صورة حؼقؼقي أو
ؿريبي من احلؼقؼي ذم صلن افدين ويـؼشع افظالم ادطبق
افذي ـون جيده أوًٓ.
ؾوحلول ذم افدين يشبه أحقوك ًو احلول ذم ـثر من
افشخصقوت اجلدفقي ذم افتوريخ وآجتامع ،حقٌ يوجد
حوهلم جمؿوظي ـبرة من ادعؾوموت وافوثوئق وادمذات
وآدظوءات ،ؾال يسع ادرء أن يثق بقء حوهلو إٓ إذا
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اؿسب مـفو.
وظؾقه ؾال يصح ظذ ادرء أن حيؽم ذم أمر افدين من
ُبعد ،بل ظؾقه أن يؼسب من ادوَوع حتى يؽون ؿريب ًو
مـه ،فقستطقع أن حيدد مستوى ادمذات افؼوئؿي ظؾقه.
ٍ
ؾؽرة مو ممذات
 2ـ أن ادرء ؿد جيد ذم صلن
واَحي وشوضعي تثبً تؾك افػؽرة وكؼوط ؽومضي
ومبفؿي ؿد توحي بخالف تؾك افػؽرة وفؽن فقسً
واَحي ذم ذفك ،وذم هذه احلوفي جيى من ادـطؾق افعؼع
افراصد إخذ بوفـؼوط افواَحي وافسوضعي ادثبتي فؾػؽرة،
وٓ يصح افتوؿف ذم افػؽرة ٕجل اجلفوت افغومضي،
ٕن افقء افغومض فن يعورض افدفقل افواَح
وادحؽم.
وكعز ظن هذه افؼوظدة بؼوظدة ادوازكي بغ ادمذات
وادعؾوموت أو ؿوظدة حتؽقم ادحؽم ظذ ادتشوبه ـ وؾق
فغي افـصوص افديـقي ـ(.)1

( )1يالحظ يف تػصقل ذفك ـتاب (افؼواظد افعامة فؾؿعرؾة
اإلكساكقة وافديـقة ،افؼاظدة )4:ص.91:
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وادراد هبو أكه ٓ يصح إيؼوع ادعورَي دائ ًام بغ
ادمذات ادتعوـسي افتي تؼوم ذم موَوع واحد ،بل ٓ
بد من ؽربؾتفو وآكتبوه إػ مستوى ـل واحد فلخذ
بودمذات افواَحي وافب ّقـي دون مو شواهو.
وهذه ؿوظدة ؾؽريي ظؼالئقي تطبق ذم افعؾوم ـؾفو،
ؾؾن يتوؿف افبوحثون ذم افعؾم ذم افػؽرة بعد ؿقوم دٓئل
واَحي ظؾقفو ٕجل كؼوط مؾتبسي بشلهنو ،ـام أكـو كطبق
ذفك ذم حقوتـو افشخصقي ،ؾنذا ظؾؿـو من صديق صػي
مثل ظدم افطؿع أو إكوكقي ووجدكو فه موؿػ ًو مؾتبس ًو
أحسـّو افظن به واحتؿؾـو دوؿػه ادؾتبس خمرج ًو ومل كجعؾه
حتدي ًو دو كعفده مـه من افصػوت ادذـورة من خالل
مواؿف ممـدة صفدكوهو.
ويتػرع ظذ ذفك كؽتي مـفجقي ،وهي أن افبوحٌ
حول موَو ٍع مو إكام يسعى إػ حتري افـؼوط افواَحي
وافسوضعي ذم صلكه ،ؾنذا حصل مو يوجى افثؼي به مـفو مل
َيتم بوٓضالع ظذ اجلواكى ادؾتبسي وافغومضي افتي
حيتؿل هلو خمرج ًو ،ـقف وهذه اجلفوت ؿد ٓ تـتفي أصالً،
ؾنن ـوؾي ادواَقع افتي يتلمؾفو اإلكسون ـ ؾقام ظدا
افعؿؾقوت افريوَقي واهلـدشقي ـ جيد دموهفو بعض
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افتسوؤٓت واإلهبوموت افتي تساءى فؾبوحٌ بدو ًا،
وفؽـه ٓ َيتم هبو إذا اضؾع ظذ ممذات واَحي ذم
صلهنو ،ؾؾو وجد اإلكسون ذم صلن صخصقي معقـي دٓئل
واَحي ظذ شالمي موؿػه دموه ٍ
أمر مو من جفي اضالع
ؿريى أو معوذة ممـدة مل يلبه بـؼوط افتسوؤل واإلهبوم
افتي يؿؽن أن تـشل من شؾوـقوت متشوهبي مـه أو
صوئعوت متداوفي حوفه.
وهذه افؼوظدة يؿؽن أن تـطبق ذم صلن افدين ،بلن
توجد بجـى ادمذات افواَحي ظذ صدق افدين
وحؼوكقته أمور وكصوص متشوهبي وؽومضي ،ؾال يصح أن
دمعل هذه إمور حتدي ًو فصدق افدين وحؼوكقته.
وادـفٍ افصحقح ذم افبحٌ ظن صدق افدين
تؾؿس افـؼوط افواَحي وافسوضعي دون تت ّبع
وحؼوكقته هو ّ
افـؼوط ادتشوهبي ـ وافتي تزداد بؿرور افزمون ـ ثم افتوؿف
ظـدهو ،أو تعطقل آشتـتوج ريثام يتم إحصوؤهو وحتديد
ادخرج ادالئم ؾقفو ،ؾنن ذفك ٓ يـتفي أبد ًا.
إن افتلصقل افصحقح فؾؿسوئل وإرشوء إشؾوب
افسؾقم فؾتػؽر ؾقفو هلو ذط أشوس ذم إجيود بحٌ
موَوظي يـتفي إػ كتوئٍ صؾبي وصوئبي وراصدة بعقد ًا
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ظن اجلدل افالؽي وافعؼقم.
وفـختم هذا افبحٌ بآيوت ؿرآكقي مـوشبي ومذـّرة:
ؿول ظز من ؿوئلَ [ :و َأ َّمو ا َّف ِذي َن َـ َػ ُروا َأ َؾ َؾ ْم َت ُؽ ْن آ َي ِويت
ْزت ُْم َوـُـت ُْم َؿ ْو ًمو جمُّ ِْر ِمغَ * َوإِ َذا ِؿ َقل إِ َّن
وشتَؽ َ ْ
ُتت َْذ َظ َؾقْؽ ُْم َؾ ْ

ِ
ى ؾِق َفو ُؿ ْؾتُم َّمو كَدْ ِري َمو
افسو َظ ُي َٓ َر ْي َ
َوظْدَ اف َّؾـه َحق َو َّ
افسو َظ ُي إِن َّك ُظ ُّن إِ َّٓ َطـًّو َو َمو ك َْح ُن بِ ُؿ ْس َت ْق ِؼـِغَ ]( .)1
َّ
وؿول جؾً آٓؤه[ :اشت ِ
َجقبُوا ف ِ َربؽُم من َؿبْ ِل َأن
ْ
ٍ
ِ
ي ْل ِيت يوم َّٓ مرد َفه ِمن اف َّؾ ِ
ـه َمو َفؽُم من َّم ْؾ َجنٍ َي ْو َمئذ َو َمو
َ َ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ
َفؽُم من كَّؽِ ٍر * َؾنِ ْن َأظ َْر َُوا َؾ َام َأ ْر َش ْؾـ َ
َوك َظ َؾقْ ِف ْم َح ِػق ًظو
إِ ْن َظ َؾ ْق َك إِ َّٓ ا ْف َب َال ُغ]( .)2
واحلؿد هلل رب افعودغ.

( )1شورة اجلاثقة31:ــ .32وحمل افشاهد يف ذفك افتحذير ظن
حافة اإلمهال واإلظراض يف صلن افدين بدظوى أكـا ال كعؾم
بحؼاكقته وال كستقؼن هبا ،وإكام كظن به طـ ًا.
( )2شورة افشورى47:ــ .48وحمل افشاهد يف ذفك ذم اإلظراض
وافتحذير مـه.

67

فهرس انًىضىعاث
هذهَّالسؾسؾة

َّ

آياتَّمنَّالؼرآنَّالؽريم
مـفجَّالبحث

َّ

مؼدمةَّفَّالتعريفَّبالدين

َّ

ََََََّّّّّّ

ََّّ2

َّ

َّ

ََّّ5

َّ

َّ

ََّّ8

َّ

َّ

ََّّ01

َّ0ـَّأمهقةَّالبحثَّادعرفَّعنَّصدقَّالدينَّوحؼاكقته ََّّ05
آثارَّالبحثَّادعرف َّ

َّ

َّ

ََّّ06
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