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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()01

أال علددى احلهيددة ددن عددد ها ،إل ظاهرهددا أأ البلددوة حهددة وأندده َيسدن
سببب (ولكببن قددد بددابن بد أ للددل ج
اتباع دده وإأ ص يص ددااع الواق ددب ررض ددا ،بعب ددارة أخ ددرفن للوهي ددة عني دداأن ال ا ددفية ،ولد د وم أو حس ددن اعتب ددا ،
وظدداهر الروايددة بددو املعددو الملدداب وإأ ص يملبد املعددو األول ،أ أأ رسددول اهلل  وإأ كدداأ ص يهلدده (رلددي
ب ا ف) ل نه يسن اتباعه رهو حهة هبذا املعو رال يشرتط ريه( )1هبذا املعو رائط احلهية).
الظنون حجة بمعنى حسن االتباع

ولنا أأ نعيدد يديا ة هدذا ابدواب ييدح يصدلً وسهدا سدًهال ااال علدى حهيدة الظندوأ املطلهدة يف اآلااب
والسددنن ،واملدواع واعر دداا ،واملصددائو وحددت الًدداري وللددل بد أ نهددولن إندده ال خيلددو إ ددا أأ نسددلم بد أ الظنددوأ
املطلهة ،كمراسيل الملها و طلد الظندوأ الشيصدية لليداا وإأ ص ت دن نا دةة دن نا د نههيدة ونظائرهدا
مما سلف لكره ،كوا ف عن الواقب ،وأهنا وإأ كان ناقصة ،ل ن العهال تممدوا كشدفها ونجلوهدا ن لدة العلدم،
أو ال ؟
رعلى األول األ ر واضً إل هو إلعاأ باحلهية مبعو ال ا فية.
وأ ددا علددى الملدداب رنهددولن إأ احلهيددة مبعددو ال ا ددفية وإأ ص تددًم إال أندده قددد يهددال ب هنددا مبعددو لد وم اعتبددا أو
حسددنه تا ددة اوأ كددالم ،وللددل هددو ظدداهر روايددا ددن (بل د ) رالح د قولدده ن َ مب ببن بَبغَهَببَن َ ب بن النبب 
َش ءٌ بم َن الثب َو ب
بول الغ ببَ  لَ ببم َب نُ بغبَ )2(رد أ ظداهر (ص يهلده)
بَ لَبَنِ َوكب بن ََبا َن َر نس ن
َج نبر َِلب َ
اب فَب َع بمغَبَن ََبا َن ج ب
ب
بَ لَبَن)
َج نبر َِلب َ
كما قيل هو تسدليم عددم كا دفيًه ،لدوال سوابندا السداب عنده رراسدب ،ل دن ظداهر (فَب َع بمغَبَن ََبا َن ج ب
هددو احلهيددة مبعددو حسددن االتبددا  ،وللددل لظهددور الروايددة يف طلوبيددة للددل وحمبوبيًدده لديدده  وإال ل دداأ ينب ددي
أأ يهددال رليوه د عددن سددنده و دددف يددوًه ،ول ددن يسددًفاا ندده بوضددون حسددن اعتبددا بهرينددة الًشددهيب عليدده
بالًصدريً بد أ لدده أسدرا ،وللددل إ ددا علددول حهيًدده مبعددو كا ددفيًه وهددو ددا يدرنا إليدده ،أو حهيًدده مبعددو حسددن
( - )1أ يف البلوة.
( - )2احملاسن ،ج 1ص ،22عنه وسائل الشيعةن ج 1ص.11
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اتباعه وإال ملا َحس َن َسعل األسر له.
ج
وتحُيُببَن أأ احلهيددة تع دين (ل د وم اعتبددا ) يف الواسبددا وأ ددا يف املسددًوبا رًعددين (حسددن اعتبددا ) ،ويف
املص دديبة تع ددين (حس ددن اعنفع ددال) أو حس ددن الًفاع ددل الع ددا في ،ويف املوعظ ددة تع ددين (حس ددن اععًب ددار) وك ددذا يف
الًاري .
وهبددذا البيدداأ ددن ايهددا الصددلً بددني الط دررنين املشددهور املددذعنني بهاعدددة الًسددا ً يف أالددة السددنن ،و د
املشهور املن رين هلا ،ب أ يمل كالم املهجر على حسن اعتبا وكالم املن ر على ال ا فية .رً ل.
واحلايددلن أأ للددل تندجل عددن احلهيددة مبعددو ال ا ددفية إىل احلهيددة مبعددو حسددن اعتبددا يف اآلااب والسددنن،
وحسددن اعنفعددال والًفاعددل يف املصدديبة ألندده املطلددوب نهدا وه ددذا ،وأ ج إ د ال يف أأ يهددالن كددل خد را يصددل
عددن صدديبة ددن صددائو أهددل البيد  ر ندده وإأ ص ي ددن سا عددا لشدرائط احلهيددة املعهددواة ،كروايددة العدددل
أو الملهددة عنعنددا عددن العدددل أو الملهددة إىل أأ يصددل إىل املعصددوم وأهددل بيًدده  وص ي دن كا ددفا علددى رددر
الًسليم بذلل ،ول نده يسدن لدل الب دا عندد اسدًما للدل ا دا واملصداب ،والًفاعدل عده ولدل األسدر علدى
للددل ،ددا اام ص يددرا كددذب ال دراو وص تدددل قرينددة علددى ا ددالع و ددا اام احًمددل عهالئي دا يدددقه؟ رم دملال ورا
قوله  يف رواية عًاة يف واب األعمالن مبن َِرابا نبه فااتبع ينبا ولبو مثبح جنباا البرباب ابر
اهلل لَ ِاوبَ ولو َااع مثح زبه البحر )1(كما ورا قولده  من بكى وجبكى فينا مائبة فغبَ الجنبةِ ومبن
بكببى وجبكببى نمسببين فغببَ الجنببةِ ومببن بكببى وجبكببى ثالثببين فغببَ الجنببةِ ومببن بكببى وجبكببى

الجنةِ ومن بكى وجبكى
()2

ببر ن فغببَ

رة فغَ الجنةِ ومن بكى وجبكى واحها فغَ الجنةِ ومن تباَى فغَ الجنة

()2

الجنة
و ن اعسًطراا أأ يهالن إأ املشهور محلوا (الًباكي) علدى إظهدار الب دا  ،والًظداهر بده ،وإأ ص ي دن باكيدا

حهيهددة ،ر ندده نددو شددا رة وسدانيددة ،وهددو ك دكن لببم تكببن حغيمببا فب حغم )3(ل ددن السدديد الوالددد  أضدداع
إليددهن أندده يشددمل الب ددا أو الًبدداكي ريددا  ،واسًشددهد هبددذه الروايددة علددى قب دول اهلل تعدداىل للب ددا والًبدداكي علددى
اع ام احلسني  ولو كاأ ريا وللل لصدق الًباكي عليه حهيهة ،ولعدم يدوة سدلبه عنده ،إل يصددق علدى
ن ب ى ريا أو تباكى ريا أنه تباكى كما يصدق على ن تظاهر بالب ا خملصا ال ريا  ،تا ا
( - )1وسائل الشيعة (آل البي )  -احلر العا لي  -ج  - 1١ص 2٠1
) - )2يار األنوار  -العال ة اجمللسي  -ج  - ١١ص 211
( - )3املصدر  -ج  - ٨1ص ١٠2
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وعلددى أيددة حددال رد أ بلددوة ملددل هددذا الملدواب اآلنددف الددذكر عددن الب ددا واعب ددا  ،كد ر
داع يف حسددن اعنفعددال
والب ددا والًبدداكي ،بددل وكددذا بلددوة املصدديبة نفسددها ،إل بلو هددا بلددوة للمل دواب املددذكور عليه دا ،للمالا ددة العهليددة
والعررية قال السيد األخ األكا( )1ن
(الارع الثالث ن يف الًسا ً يف األااب والفضائل
هل ن الهول بالًسا ً يف أالة األااب والفضائل واملواع وا باهها؟ والخيفى امهية هذا البوح.
توسد يف املهام يورتاأن
األول ببى :اأ ال ي ددوأ العم ددل املًعل د باملوض ددو املي ددا ب دده ددن هول ددة اله ددول ،ك د أ خي ددا ب د أ ه ددذا امل دداأ
سهد ،أو هذه البهعة ن واا السالم درن ياحل وهوا ،ري وأ شموال لصالة حتية املسهد.
والظدداهر لددول أالددة الًسددا ً هلددذه الصددورة ن الندده واأ كدداأ اخبددارا عددن املوضددو املوضددو ا ددارسي بالداللددة
املطابهية ،إال انه إخبار برتتدو الملدواب علدى العمدل بالداللدة اعلً ا يدة ،رلدو يدلجى يف اململدال املدذكور كداأ الملدواب
املوعوا ضمونا) .رًدبر وت ل.
االس هالل غى حجية الظنون المطغُة ببرهان الهرض
و ن أأ نسًدل على حهية الظنوأ املطلهة يف اآلااب والسنن واملواع والعدا واملصدائو والًداري  ،بوسده
آخدر ،إضدارة اىل أالدة الًسدا ً يف أالدة السدنن ،وهددو برهداأ ال در  ،والدذ نعًداه السدبو ال دا ن ورا توسددعة
العهال أو تضييههم يف الطرق إىل احلهائ  ،والذ ضى بيانه.
بيد دداأ للد ددلن إأ الحظد ددة حد ددال العهد ددال ي شد ددف لند ددا عد ددن أأ ال د ددر لد ددديهم يف أيد ددول الد دددين هد ددو
العم د د ددل ،وال د د ددر ل د د ددديهم يف املد د د دواع
اععًه د د دداا ،وال د د ددر ل د د ددديهم يف الفه د د دده أو اله د د ددانوأ ه د د ددو
تو يد د د د العالق د د ددة هبد د د دم
اععًب د د ددار و ال د د ددر ل د د ددديهم يف املص د د ددائو ه د د ددو
والهصد د د د ه د د ددو
 وتهوي د ددة اعرتب د دداط الهلد د د والع د ددا في والروح د ددين ر د د د أ اعرتب د دداط الف د ددر ال ي ف د ددي ب د ددل اعنس د دداأ
ياسد ددة اىل اعرتبد دداط الهلد د والروحد ددي والنفسد ددي عد ددا تهويد ددة أوايد ددر احملبد ددة والعا فد دة ابيا د ددة ونظائرهد ددا .قد ددال
ب
ُمننب ببوا جَ َش ب ب هه نحب ببا لغب ب ببَ )3(وال ي ف ددي ددرا اععًه دداا ب دداهلل ،ب ددل الب ددد ددن حبج دده أيض ددا ،
تع دداىلن َ وال ببر َن َ
كم د ددا ورا يف رواي د ددة ي د ددويوة اعس د ددناا مب ب ببا ال ُب ب ببى منمنب ب ببان ه ب ب ب كال َب ب ببان جف ب ب ببغ ما جشب ب ببههما حبب ب ببا
( )1وسوعة الفهيه الش اا  ،تبني األيول ج – 7ص .12
( - )2سورة البهرة ن اآلية .12٨
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ألني ب ببَ ،)0( ويف روايد ددة عًد دداة اعسد ددناا وه ب ببح اال م ب ببان كال الح ب ببب وال ب بببه ؟( ،)2ويف روايد ددة يد ددويوة

ن كِا جحببب ببع رجب ببال ف ب ب نبر بب ببرلَ فماب ببَ جثبب ببع لغمب ببو ة بينكم ب ببا ،)3( وورا يف حد ددو اع د ددام علد ددي
 روايد ددا

ً د دواترة إمجد دداال بد ددل و ضد ددمونا وريهد ددا الصد ددوان واملو هد ددا واحلسد دداأ ،و نهد ددا م ب ببا م ب ببن ب ب ببه

وال جمة موت وف هغبَ مثُال حبة من نر ل من حب غ  كال ج نغَ اهلل الجنة.)١( 
ولددذلل ددد أأ (احلددو) هددو الدددارب األكددا الددذ يدددرب األم حنددو الًفدداب يف خد ددة أوالاهددا ،ال الوظيفددة،
ولد ددذا ال تهد ددارأ املوظفد ددة علد ددى إاارة الطفد ددل يف اور احلضد ددانة بالوالد دددة ،كمد ددا ال تهد ددارأ المل لد ددى باملسد ددً سرة،
واملصددائو تً فددل بًو ي د العالقددة الهلبيددة الروحيددة النفسددية بددني الندداظ وعظمددائهم وقدداا م ،و ددن هنددا يظهددر أأ
املنددا عليدده أأ يض ددطلب ب لًددا املهمً ددنين ترسددي الف ددر والعهي دددة والملهارددة الصددويوة ،ت دري حمب ددًهم 
واعخالص هلم  عا الشد العا في السليم.
وحي ددح اخًلفد د األ د درا  ،ددن اعًه د ر
داا إىل عم د ردل إىل اعًب ددا ر أو تو يد د عالق د ردة اخًل ددف بن ددا العه ددال يف
الًوسددعة والًضدديي رًشددداوا يف الطددرق األربعددة يسددو أمهيًهددا رلددم ي ًفدوا يف اععًهددااا إال بددالعلم واكًفدوا يف
أعم ددال ابد دوارن بد دالعلمي ،بينم ددا اكًفد دوا يف اععًب ددار وتو يد د العالق ددة ب ددالظنوأ املطله ددة إل أهن ددا حتهد د ال رض ددني
األخ ين ب وسب الطرق وأسهلها
وال خيفى أأ املبو يف اعسًدالل بال ر  ،هو بو بنا العهدال علدى األندوا األربعدة ،وأأ تندو األ درا
لكر كوسه ح ر
مة يف اخدًالع بدانيهم ألنده لدي بًعبدد  ،نعدم دن الع د بد أ حنددظ دن تندو األ درا
تعدا البنا ريما الا ص حنراها بنفسها ن ري آخر رً ل .وللبوح يلة بالأ اهلل تعاىل
وصغى اهلل غى محمه وُلَ الطاهر ن
تًيسر الحظة ن
ج

الدرظ على املوقب الًايلن m-alshirazi.com

عن اع ام احلسني  قالن ا ب غَ نموا جَن َح َوائب َج الن ب
اس كبلَبي نك بم بم بن ابَع بم الغ بَ َغَبي نك بم فَ َال تَ َمغهوا
النب َع َم فَبََ َحو نل كبلَى َبي برنَ بم أعالم الدينن .291

( - )1ال ايف  -الشي ال ليين  -ج  - 2ص .127
( - )2املصدر  -ج  - 2ص .122
( - )3املصدر  -ج  - 2ص .٨١١
( - )١األ ايل  -الشي الطوسي  -ص .33٠
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