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23

ظمالصة واستـتاج طمول معـى الػطرة وفطر ّية الدين

22

املــتقـــني
www.motaghin.com

1

بشي اهلل السمحَ السحيي
احلىد هلل زبّ العاملني
وصمّى اهلل عمى سيّدٌا حمىّدٍ وآلْ الطاِسيَ
ولعٍة اهلل عمى أعدائّي أمجعني

وعٍى الفطسة وفطسية الديَ
وعٍى الفطسة والديَ

لديـا ذم الؼرآن الؽريم آية رصحية وواضحة شمؽشف

عن ّ
أن اإلكسان قد ُظمؾق عىل أساس الػطرة ،و َشم ُع ّد الدين
اإلسالمي الؿبني ديـ ًا قائ ًام عىل أساس الػطرة:
ّ
هللا التٖ فَطَ َش
ِّٗي َح ٌِ٘فًا ِف ْط َش َث ِ
﴿فَؤ ِق ْن َّ ْج َِ َك ِللذ ِ
ِّٗي ا ْلقَِّ٘ ُن ّلَ ِكيَّ
ق هللاِ َرلِ َك الذ ُ
الٌَّ َ
اس َعلَ ْ٘ َِا ََل تَ ْب ِذٗ َل لِ َخ ْل ِ
٘ي إِلَ ْ٘ َِ ّاتَّقٍُُْ ّأقِ٘ ُوْا
ْى ُهٌِ٘ ِب َ
س ََل َٗ ْعلَ ُو َ
أ ْكثَ َش الٌَّا ِ
ٗي فَ َّشقُْا
صلَْةَ ّ ََل تَ ُكًُْْا ِه َي ال ُو ْ
٘ي ِه َي الَّ ِز َ
ش ِش ِك َ
ال َّ
()3
ْى﴾.
ب بِ َوا لَ َذ ْٗ ِِ ْن فَ ِش ُح َ
شَ٘ ًعا ُك ُّل ِح ْز ٍ
ِدٌَٗ ُِ ْن ّ َكاًُْا ِ
) (3أيات  13إزم  ،12من السورة  :13الروم.
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قال ّ
العالمة الطباصبائي ذم شمػسري هذه أيات:
الػطرة سمـاء كوع من ال َػطر سمؿعـى اإلجياد واإلسمداع.
وفِ ْطر َت ِ
اك مـصوب عىل اإلغراء ،أي ا ْل َز ِم الػطرة ،فػقه
َ
إشارة إىل ّ
أن هذا الدين الذي جيب إقامة الوضمه له هو الذي

هتتف سمه اخلؾؼة وهتدي إلقه الػطرة اإلهل ّقة التي ٓ شمبديل هلا.
و ذلك أ ّكه لقس الدين ّإٓ سـّة احلقاة والسبقل التي
جيب عىل اإلكسان أن يسؾؽفا طمتى يسعد ذم طمقاشمه ،فال غاية
لإلكسان يتبعفا ّإٓ السعادة ،وقد هدى ّ
كل كوع من أكواع
اخلؾقؼة إىل السعادة التي هي سمغقة طمقاشمه سمػطرشمه وكوع ظمؾؼته،
ضمفز ذم وضموده سمام يـاسب غايته من التجفقز.
و ّ
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ش ْٖ ٍء َخ ْلقََُ ثُ َّن
قال شمعاىلَ ﴿ :سبٌَُّا الَّ ِزٕ أ ْعطَٔ ُك َّل َ
()3

َُ َذٓ﴾.

ض َّّْٓ ،الَّ ِزٕ قَ َّذ َس فَ َِ َذٓ﴾.
و قال﴿ :الَّ ِزٕ َخلَ َ
ق فَ َ

()2

فاإلكسان كسائر إكواع الؿخؾوقة مػطور سمػطرة هتديه
إىل شمتؿقم كواقصه ورفع طموائجه ،وهتتف له سمام يـػعه وما
ص َّْا َُا ،فَؤ َ ْل َِ َو َِا
ش ّ َها َ
يرضه ذم طمقاشمه ،قال شمعاىلْ ًَّ﴿ :ف ٍ
ّ
فُ ُجْ َس َُا ّتَ ْق َْا َُا﴾.

()1

) (3أية  ،03من السورة  :23صه ،وهي طمؽاية اك عن ضمواب مود وهارون عيل سمال فرعون« :فؿن
ر ّسمؽام يا موىس»؟
) (2أيتان  2و ،1من السورة  :32إعىل.
) (1أيتان  2و ،3من السورة  :43الشؿس.

املــتقـــني
www.motaghin.com

4

يتم له سمه ما جيب له أن يؼصده
و هو مع ذلك ّ
جمفز سمام ّ

ض َشٍُ﴾.
ض ِب٘ َل َٗ َّ
من العؿل ،قال شمعاىل﴿ :ثُ َّن ال َّ

()3

ظماصة ذم احلقاة،
ظماصة هتديه إىل سـّة
فؾإلكسان فطرة
ّ
ّ
ّ
مشخصة ،لقس له ّإٓ أن يسؾؽفا
وسبقل مع ّقـة ذات غاية
اس
ظماصة ،وهو قوله﴿ :فِ ْط َش َ
ث هللاِ الَّتِٖ فَطَ َش الٌَّ َ
ّ
َعلَ ْ٘ َِا﴾.
و لقس اإلكسان العائش ذم هذه الـشلة ّإٓ كوع ًا واطمد ًا
يرضه سمالـظر إىل هذه ال ُبـقة الؿم ّلػة
ٓ خيتؾف ما يـػعه وما ّ
من روح وسمدن ،فام لإلكسان من ضمفة أ ّكه إكسان ّإٓ سعادة
ٍ
طمقـئذ أن يؽون دماه
الرضوري
واطمدة وشؼاء واطمد ،فؿن
ّ
) (3أية  ،23من السورة  :33عبس.
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عؿؾه سـّة واطمدة صماسمتة هيديه إلقفا ٍ
هاد واطمد صماسمت ،ولقؽن
ذاك اهلادي هو الػطرة وكوع اخلؾؼة ،ولذلك ع ّؼب قوله:
اس َعلَ ْ٘ َِا بقْلَََ :ل تَ ْب ِذٗ َل
﴿فِ ْط َش َ
ث هللاِ التٖ فَطَ َش الٌَّ َ
هللا﴾.
ق ِ
ِل َخ ْل ِ
فؾو اظمتؾػت سعادة اإلكسان سماظمتالف أفراده ،مل يـعؼد
جمتؿع واطمد صالح يضؿن سعادة إفراد الؿجتؿعني.
و لو اظمتؾػت السعادة سماظمتالف إقطار التي شمعقش
فقفا إمم الؿختؾػة ،سمؿعـى أن يؽون إساس الواطمد
لؾسـّة آضمتامع ّقة أعـي الدين هو ما يؼتضقه طمؽم الؿـطؼة،
كان اإلكسان أكواع ًا خمتؾػة سماظمتالف إقطار.
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و لو اظمتؾػت السعادة سماظمتالف إزمـة ،سمؿعـى أن
شمؽون إعصار والؼرون هي إساس الوطمقد لؾسـّة الديـ ّقة،
اظمتؾػت كوع ّقة ّ
كل قرن وضمقل مع من ورصموا من آسمائفم أو
اإلكساين سري التؽامل،
أظمؾػوا من أسمـائفم ،ومل يرس آضمتامع
ّ

متوضمفة من الـؼص إىل الؽامل ،إذ
ومل شمؽن اإلكساك ّقة
ّ
ٓيتح ّؼق الـؼص والؽامل ّإٓ مع أمر مشرتك صماسمت حمػوظ
سمقـفام.
و لقس الؿراد هبذا إكؽار أن يؽون ٓظمتالف إفراد أو
إمؽـة أو إزمـة سمعض التلصمري ذم اكتظام السـّة الديـ ّقة ذم
اجلؿؾة ،سمل إصمبات ّ
أن إساس لؾسـّة الديـ ّقة هو البـقة
اإلكساك ّقة التي هي طمؼقؼة واطمدة صماسمتة مشرتكة سمني إفراد،
فؾإلكساك ّقة سـّة واطمدة صماسمتة سمثبات أساسفا الذي هو
املــتقـــني
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اإلكسان ،وهي التي شمدير رطمى اإلكساك ّقة مع ما يؾحق هبا من
السـن اجلزئ ّقة الؿختؾػة سماظمتالف إفراد أو إمؽـة أو
إزمـة.
ِّٗي ا ْلقَِّ٘ ُن
و هذا هو الذي يشري إىل قوله سمعدَ ﴿ :رلِ َك الذ ُ
ْى﴾.
س ََل َٗ ْعلَ ُو َ
ّلَ ِكيَّ أَ ْكثَ َش الٌَّا ِ
ّ
مستؼل إن شاء اك
و سـزيد الؿؼام إيضاطم ًا ذم سمحث
شمعاىل.

()3

تفشري العالوة الطباطبائى ملعٍى كوُ الديَ فطسيًّا يف فصوه

)« (3الؿقزان ذم شمػسري الؼرآن» ج  ،31ص  331إزم .333
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ّ
مستؼل حتت عـوانَ :ك َال ٌم ذم معـى
صمم يؼول ذم فصل
ّ
ين فِ ْط ِر َّي ًا ذم ُف ُص ٍ
الد ِ
ول:
َك ْو ِن ِّ
الفصن األوه :اوتالك كنّ ٌوع وَ املوجودات طسيقًا تكويٍيًّا يشري عميْ
يف تكاومْ (اهلداية العاوّة)

شمتؽون وشمتؽامل
إذا شمل ّمؾـا هذه إكواع الؿوضمودة التي ّ

شمدرجي ًا ،سواء كاكت ذوات طمقاة وشعور كلكواع احلقوان ،أم
ذات طمقاة فؼط كلكواع الـبات ،أو م ِّقتة غري ذي طمقاة كسائر
إكواع الطبقع ّقة عىل ما يظفر لـا ،وضمدكا ّ
كل كوع مـفا يسري
ذم وضموده سري ًا شمؽويـق ًا معقـ ًا ذا مراطمل خمتؾػة سمعضفا قبل
سمعض ،وسمعضفا سمعد سمعض ،يرد الـوع ذم ّ
كل مـفا سمعد
الؿرور سمالبعض الذي قبؾه وقبل الوصول إىل ما سمعده ،وٓ
سمطي هذه الؿـازل طمتى يـتفي إىل آظمرها وهو
يزال يستؽؿل ّ
هناية كامله.
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كجد هذه الؿراشمب الؿطو ّية سمحركة الـوع يالزم ّ
كل
اخلاص سمه ٓيستؼدم وٓ يستلظمر من لدن طمركة
مـفا مؼامه
ّ
الـوع ذم وضموده إىل أن شمـتفي إىل كامله ،فبقـفا راسمطة شمؽويـ ّقة
يرسمط هبا سمعض الؿراشمب سمبعض سمحقث ٓ يتجارم وٓ يـتؼل
إىل غري مؽاكه ،ومن هـا يستـتج ّ
يتوضمه
أن لؾـوع غاية شمؽويـ ّقة ّ
إلقفا من ّأول وضموده طمتى يبؾغفا.
فاجلوزة الواطمدة ً
استؼرت ذم إرض استؼرار ًا
مثال إذا
ّ

الـؿو من العؾل
لؾـؿو عىل اضمتامع ممّا يتو ّقف عؾقه
هي ّقمها
ّ
ّ
الـؿو
والرشائط ،كالرصوسمة واحلرارة وغريمها ،أظمذ لبفا ذم
ّ
شق الؼرش وذع ذم ازدياد من أقطار ضمسؿه ،ومل يزل يزيد
و ّ
طمد يعود فقه شجرة قو ّية ظمرضاء
ويـؿو طمتى يصل إىل ّ
التؽويـي ،وهو ذم
مثؿرة .وٓ خيتؾف طماله ذم مسريه هذا
ّ
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ّأول وضموده قاصد ًا قصد ًا شمؽويـ ّق ًا إىل غايته التؽويـ ّقة التي
هي مرشمبة الشجرة الؽامؾة الؿثؿرة.
و كذا الواطمد من كوع احلقوان ،كالواطمدة من الضلن
ً
مثالّ ٓ ،
متوضمفة إىل غايتفا
شمؽوهنا ضمـقـ ًا
ّ
كشك ذم ّأهنا ذم ّأول ّ
ظمواصفا ،فال
الـوع ّقة التي هي مرشمبة الضلكة الؽامؾة التي هلا
ّ
ّ
اخلاصة هبا إىل سبقل غريها ،وٓ
شمضل عن سبقؾفا التؽويـ ّقة
ّ
شمـىس غايتفا يوم ًا فتسري إىل غاية غريها كغاية الػقؾة ً
مثال أو
مثالّ ،
غاية شجرة اجلوز ً
فؽل كوع من إكواع التؽويـ ّقة له
ظماصة مرت ّشمبة
ظماص ذم استؽامل الوضمود ذو مراشمب
مسري
ّ
ّ
سمعضفا عىل سمعض شمـتفي إىل مرشمبة هي غاية الـوع ذاشم ًا ،يطؾبفا
جمفز سمام
صؾب ًا شمؽويـ ّق ًا سمحركته التؽويـ ّقة ،والـوع ذم وضموده ّ
هو وسقؾة طمركته وسمؾوغه إىل غايته.
املــتقـــني
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يسؿى هداية
التوضمه
و هذا
ّ
التؽويـي ٓستـاده إىل اك ّ
ّ

شمضل وٓ ختطئ ذم شمسقري ّ
عا ّمة إهل ّقة ،وهي كام عرفت ٓ ّ
كل
التؽويـي وسوقه إىل غايته الوضمود ّية سمآستؽامل
كوع مسريه
ّ
ضمفز هبا لتسفقل مسريه
قوشمه وأدواشمه التي ّ
التدرجيي ،وسمنعامل ّ
ّ
إىل غايته.
ش ْٖ ٍء َخ ْلقََُ ثُ َّن
قال شمعاىلَ ﴿ :س ُّبٌَا الَّ ِزٕ أ ْعطَٔ ُك َّل َ
َُ َذٓ﴾(.)3
ض َّّْٓ ،الَّ ِزٕ قَ َّذ َس فَ َِ َذّٓ ،الَّ ِزٕ
و قال﴿ :الَّ ِزٕ َخلَ َ
ق فَ َ
ْ
أح َْٓ﴾.
أخ َش َج ا ْل َو ْش َعٔ ،فَ َج َعلََُ ُغثَآ ًء ْ

()2

) (3أية  ،03من السورة  :23صه.
) (2أيات  2إزم  ،0من السورة  :32إعىل.
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الفصن الثاٌي :مشوه اهلداية التكويٍيّة العاوّة لإلٌشاُ وحاجتْ إىل
اجملتىع يف حتقيقّا وإىل الٍظاً يف سعادتْ

كوع اإلكسان غري مستثـى من ك ّؾ ّقة احلؽم الؿذكور،

أعـي شؿول اهلداية العا ّمة له ،فـحن كعؾم ّ
أن الـطػة
متوضمفة إىل مرشمبة إكسان
التؽون
اإلكساك ّقة من طمني شمرشع ذم
ّ
ّ
ظمواصه ،قد قطع ذم مسريه مراطمل
شما ّم كامل له آصماره و
ّ
اجلـقـ ّقة والطػول ّقة والؿراهؼة والشباب والؽفولة والشقب.
غري ّ
أن اإلكسان يػارق سائر إكواع احلقواك ّقة والـباشم ّقة
وغريها فقام كعؾم ذم أمر ،وهو أ ّكه لِسعة طماضمته التؽويـ ّقة
وكثرة كواقصه الوضمود ّية ٓيؼدر عىل شمتؿقم كواقصه
الوضمود ّية ورفع طموائجه احلقو ّية وطمده ،سمؿعـى أ ّن الواطمد
شمتم له طمقاشمه اإلكساك ّقة وهو وطمده ،سمل حيتاج
من اإلكسان ٓ ّ
مدين جيتؿع فقه مع غريه
صمم اضمتامع
إىل اضمتامع
مـززمّ ،
ّ
ّ
املــتقـــني
www.motaghin.com

13

سمآزدواج والتعاون والتعاضد ،فقسعى ّ
الؽل سمجؿقع قواهم
ّ
يؼسم احلاصل من عؿؾفم سمني
ضمفزوا هبا
التي ّ
صمم ّ
لؾؽلّ ،
الؽل فقذهب ّ
ّ
كل سمـصقبه عىل قدر زكته آضمتامع ّقة.

و هذه الؿدك ّقة لقست سمطبقع ّقة لإلكسان ،سمؿعـى أن
يـبعث إلقفا من كاطمقة صبقعته اإلكساك ّقة اسمتدا ًء ،سمل له صبقعة
مستخدمة لغريه لـػع كػسه ما وضمد إلقه ً
سبقال.

صمم أقسام الـبات
ففو يستخدم إمور الطبقع ّقة ّ
واحلقوان ذم سبقل مؼاصده احلقو ّية ،ففو سماستخدام فرد مثؾه
أو أفراد أمثاله أضمر ًا ،لؽـّه جيد سائر إفراد أمثاله ذم إمقال
فقضطر إىل الؿسالؿة
والؿؼاصد وذم اجلفازات والؼوى،
ّ
وأن يس ّؾم هلم طمؼوق ًا مثل ما يراه لـػسه.
املــتقـــني
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ويـتفي هذا التضارب سمني الؿـافع أن يشارك البعض
صمم يؼسم احلاصل من إعامل سمني
البعض ذم العؿل
التعاوينّ ،
ّ

اجلؿقع ويعطى مـه ّ
لؽل ما يستح ّؼه.

يتم اكعؼاده وٓ
و كقف كان ،فالؿجتؿع
اإلكساين ٓ ّ
ّ
ّ
الؽل،
يعؿر ّإٓ ُسملصول عؾؿ ّقة وقواكني اضمتامع ّقة حيرتمفا
ّ
وطمافظ حيػظفا من الضقعة ،وجيرهيا ذم الؿجتؿع ،وعـد
ذلك شمطقب هلم العقشة وشمرشف عؾقفم السعادة.
ً
إمجآ سمام عؾقه كشلة
أ ّما آصول العؾؿ ّقة ،ففي معرفته
الوضمود من احلؼقؼة ،وما عؾقه اإلكسان من طمقث البداية
والـفايةّ ،
فنن الؿذاهب الؿختؾػة مم ّصمرة ذم ظمصوص السـن
الؿعؿول هبا ذم الؿجتؿعات ،فالؿعتؼدون ذم اإلكسان أ ّكه
الؿمضمؾة
ما ّد ّي لقس له من احلقاة ّإٓ احلقاة الؿعج ّؾة
ّ
املــتقـــني
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سمالؿوت ،وأن لقس ذم دار الوضمود ّإٓ السبب الام ّد ّي الؽائن
الػاسد ،يـ ّظؿون سـن اضمتامعفم سمحقث شمم ّدهيم إىل الؾذائذ
الؿحسوسة والؽامٓت الام ّد ّية ،ما وراءها يشء.
و الؿعتؼدون سمصاكع وراء الام ّدة كالوصمـ ّقة يبـون ســفم
وقواكقـفم عىل إرضاء أهلة لقسعدوهم ذم طمقاهتم الدكقو ّية.
و الؿعتؼدون سمالؿبدأ والؿعاد يبـون طمقاهتم عىل أساس
صمم ذم احلقاة الؿم ّسمدة التي سمعد
يسعدهم ذم احلقاة الديـو ّية ّ
الؿوت ،فصور احلقاة آضمتامع ّقة ختتؾف سماظمتالف إصول
آعتؼاد ّية ذم طمؼقؼة العامل واإلكسان الذي هو ضمزء من
أضمزائه.

املــتقـــني
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و أ ّما الؼواكني والسـن آضمتامع ّقة ،فؾوٓ وضمود قواكني
وسـن مشرتكة حيرتمفا الؿجتؿعون مجقعفم أو أكثرهم
شمػرق اجلؿع و ّ
اكحل الؿجتؿع.
ويتس ّؾؿوهناّ ،
و هذه السـن والؼواكني قضايا ك ّؾ ّقة عؿؾ ّقة صورها:
جيب أن يػعل كذا عـد كذا أو حيرم أو جيوز ،وهي أ ًّيا ما
كاكت ،معتربة ذم العؿل لغايات ُمصؾحة لالضمتامع
شمسؿى مصالح إعامل ومػاسدها.
والؿجتؿع شمرت ّشمب عؾقفاّ ،

الفصن الثالث :شسوط الٍظاً املؤدّي إىل الشعادة

قد عرفت ّ
قدر له من كامل
أن اإلكسان إ ّكام يـال ما ّ

وسعادة سمعؼد جمتؿع صالح حتؽم فقه سـن وقواكني صاحلة
املــتقـــني
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شمضؿن سمؾوغه وكقؾه سعادشمه التي شمؾقق سمه ،وهذه السعادة أمر
أو ُأمور كامل ّقة شمؽويـ ّقة شمؾحق اإلكسان الـاقص الذي هو أيض ًا
ً
كامال ذم كوعه شما ّم ًا ذم
شمؽويـي ،فتجعؾه إكساك ًا
موضمود
ّ
وضموده .ففذه السـن والؼواكني وهي قضايا عؿؾ ّقة واعتبار ّية
واقعة سمني كؼص اإلكسان وكامله ،متوسطة كالعربة

()3

سمني

الؿـزلتني ،وهي كام عرفت شماسمعة لؾؿصالح التي هي كامل أو
كامٓت إكساك ّقة ،وهذه الؽامٓت ُأمور طمؼقؼ ّقة مساكخة
مالئؿة لؾـواقص التي هي مصاديق طموائج اإلكسان
احلؼقؼ ّقة.
فحوائج اإلكسان احلؼقؼ ّقة هي التي وضعت هذه
الؼضايا العؿؾ ّقة واعتربت هذه الـوامقس آعتبار ّية ،والؿراد
)[ (3أي الؿعرب]
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سماحلوائج هي ما شمطؾبه الـػس اإلكساك ّقة سملمقاهلا وعزائؿفا،
الؼوة الوطمقدة التي مت ّقز سمني اخلري
و ّ
يصدقه العؼل الذي هو ّ
الضار ،دون ما شمطؾبه إهواء الـػساك ّقة
الرش و
ّ
والـافع وسمني ّ

إكساين.
طمقواين غري
يصدقه العؼل ،فنكه كامل
ممّا ٓ ّ
ّ
ّ

ُفلصول هذه السـن والؼواكني جيب أن شمؽون احلوائج
احلؼقؼ ّقة التي هي سمحسب الواقع طموائج ٓ سمحسب
شمشخقص إهواء الـػساك ّقة.
ضمفز ّ
وقد عرفت ّ
كل كوع من
أن الصـع واإلجياد قد ّ
إكواع ومـفا اإلكسان من الؼوى وإدوات سمام يرشمػع
سمػ ّعال ّقته طموائجه ويسؾك سمه سبقل الؽامل ،ومـه يستـتج ّ
أن
ضمفز هبا اإلكسان اقتضاءات
لؾجفازات التؽويـ ّقة التي ّ
الؿسامة سمالسـن والؼواكني ،التي سمالعؿل هبا
لؾؼضايا العؿؾ ّقة
ّ
املــتقـــني
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مؼر كامله مثل السـن والؼواكني الراضمعة
يستؼر اإلكسان ذم ّ
ّ

ّ
التغذي الؿعتربة سمام ّ
ّ
التغذي،
جمفز سمجفاز
إىل
أن اإلكسان ّ
والراضمعة إىل الـؽاح سمام ّ
جمفز سمجفاز التوالد
أن اإلكسان ّ

والتـاسل.
ضشّسة الذٗي لتحق٘ق الضعادة الوطابقت للتكْٗي ّظِْس
هعٌٔ فطشّٗت الذٗي
فتبني ّ
أن من الواضمب أن ي ّتخذ الدين ،أي إصول
ّ

العؾؿ ّقة والسـن والؼواكني العؿؾ ّقة التي شمضؿن سماختاذها
والعؿل هبا سعادة اإلكسان احلؼقؼ ّقة من اقتضاءات اخلؾؼة
اإلكساك ّقة ويـطبق الترشيع عىل الػطرة والتؽوين ،وهذا هو
الؿراد سمؽون الدين فطر ّي ًا ،وهو قوله شمعاىل:

املــتقـــني
www.motaghin.com

21

هللا التٖ فَطَ َش
ِّٗي َح ٌِ٘فًا ِف ْط َش َث ِ
﴿فَؤ ِق ْن َّ ْج َِ َك ِللذ ِ
ِّٗي ا ْلقَِّ٘ ُن﴾.
هللا َر ِل َك الذ ُ
الٌَّ َ
ق ِ
اس َعلَ ْ٘ َِا ََل تَ ْب ِذٗ َل ِلخ ْل ِ
الفصن السابع :أوجْ تشىيات الديَ باألمساء املختمفة

يسؿى
قد عرفت معـى كون الدين فطر ّي ًا ،فاإلسالم ّ

دين الػطرة لام ّ
أن الػطرة اإلكساك ّقة شمؼتضقه وهتدي إلقه.

و يسؿى إسالم ًا ،لِ َام ّ
أن فقه شمسؾقم العبد إلرادة اك

َ
مصداق اإلرادة ،وهي صػة الػعل ٓ صػة
سبحاكه مـه ،و

الذات ،دمؿع العؾل الؿم ّلػة من ظمصوص ظمؾؼة اإلكسان
حيتف سمه من مؼتضقات الؽون العا ّم عىل اقتضاء الػعل
وما
ّ
ص ََل ُم﴾.
أو الرتك( 5)3قال شمعاىل﴿ :إىَّ الذ َ
ِّٗي ِعٌ َذ هللاِ اإل ْ

()3

)[ (3يريد ّ
شمسؾقام لإلرادة اإلهل ّقة ،والثاين :كوكه عني اإلرادة اإلهل ّقة ومصدا ًقا
يسؿى إسال ًما لسببني :إول كوكه
ً
أن الدين ّ

ً
وفعال من أفعاهلا ،وهذا الػعل يالطمظ واقع اإلكسان وما يـبغي أن يؽون عؾقه فقلمر سمالػعل شمارة لبعض إعامل هي الواضمبات
هلا
الؿحرمات].
وسمالرتك شمارة أظمرى ٕعامل أظمرى هي
ّ
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يسؿى دين اكّ ٕ ،كه الذي يريده اك من عباده من
و ّ
مر من معـى اإلرادة .
فعل أو شمرك ،سمام ّ
يسؿى سبقل اك 5لام أ ّكه السبقل التي أرادها اك أن
و ّ
لتـتفي سمه إىل كامله وسعادشمه 5قال شمعاىل:
يسؾؽفا اإلكسان
َ
()2

ب٘ل هللاِ َّٗ ْب ُغًَْ َِا ِع َْ ًجا﴾.
صذ َ
﴿الَّ ِز َ
ٗي َٗ ُ
ُّّى َعي َ
ص ِ

و أ ّما ّ
احلق جيب أن يمظمذ من صريق الوطمي
أن الدين ّ
الـبوة
الـبوة وٓ يؽػي فقه العؼل ،فؼد ّ
شمؼدم سمقاكه ذم مباطمث ّ
و ّ
وغريها من مباطمث الؽتاب.

()1

خالصة واستٍتاج حوه وعٍى الفطسة وفطسيّة الديَ
_______________
) (3أية  ،34من السورة  :1آل عؿران.
) (2أية  ،50من السورة  :2إعراف.
)« (1الميزان في تفسير القرآن» ج  ،61ص  ،691إلي .302
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مػصل ممّا أوردكاه من شمػسري
وي ّتضح ضم ّقد ًا وسمشؽل ّ
أن مراد ّ
«الؿقزان» ّ
رسه من فطرة اإلكسان
العالمة ّ
قدس اك ّ
هو البـقة الوضمود ّية سمام يشؿل اجلسم والروح ،وذلك الطريق
والؿسري الذي يوصؾه إىل غاية اخلؾؼة وهدففا من الؽامل
الؿـشود والسعادة الؿطؾؼة.
و الؿراد سمدين الػطرة شمؾك الؼواعد وإطمؽام الؿم ّصمرة
ذم سري اإلكسان ّ
سمادماه سعادشمه وكامله ،وهذه الؼواعد
والؼواكني والسـن سمالرغم من ّأهنا أصبحت معتربة سماعتبار
الؿؼدس ،لؽـّفا كاكت قائؿة عىل أساس مـطق
الشارع
ّ
العؼل و وصول اإلكسان إىل درضمة اإلكساك ّقة ٓ ،عىل أساس
احلس والشفوة الذي هيبط سمه إىل مرشمبة احلقواك ّقة
مـطق
ّ
والبفقؿ ّقة.
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ّ
طمؼقؼي ،وهذه السـن الػطر ّية
إن السعادة لإلكسان أمر
ّ

التي هي ُأمور اعتبار ّية ،شموضمب طمركته وسريه إىل مؼام
احلؼقؼي ،فنذا ما اكحرفت شمؾك السـن أطمقاك ًا ذم
الؽامل
ّ

اعتبارهاّ ،
فنن شمؾك السعادة احلؼقؼ ّقة والؽامل الؿـشود لن
يؽوكا من كصقبه.
ومع ّ
أن أطمؽام الرشع وقواكقـه التي وضعت عىل
أساس الػطرة هي أطمؽام اعتبار ّية( )3وضعفا مـوط سماعتبار
الواقعي
الشارع ،لؽـّه اعتبار ٓ يتخ ّطى ققد شعرة مؽاكه
ّ

استؿد اعتباره هذا عىل أساس آطمتقاضمات
قؼي ،وقد
ّ
واحل ّؼ ّ
قؼي
التؽويـ ّقة لإلكسان وإيصاله إىل أعىل درضمات الؽامل احل ّؼ ّ

اخلاص هبذا الؿوضوع حتت عـوان :احلؼائق وآعتبار ّيات]
)[ (3راضمع البحث
ّ
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ً
طمالٓ ذم
أمر ما
وا
ّ
لوضمودي ،فال معـى عىل هذا ٕن يؽون ٌ
ذيعة مع ّقـة وطمرام ًا ذم أظمرى.

()3

والحظة :متّ اٌتخاب ِرا البخث وَ كتابٌ :ظسة عمى وقالة بشط
وقبض ٌظسية الشسيعة لشىاحة آية اهلل العالوة الشيّد حمىّد احلشني
احلشيينّ الطّساٌي زضواُ اهلل عميْ ،والري اعتىد فيْ عمى تفشري امليزاُ
لمعالوة الطباطبائي زضواُ اهلل عميْ ،وقد قاوت اهليئة العمىيّة مبساجعة
الٍصوص املرتمجة ووقابمتّا وع أصمّا عٍد الطسوزة ،وجعمت اإلضافات
البياٌيّة والتخقيقيّة بني وعكوفتني.

)[ (3نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة ،ص341 :ـ .]322
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