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بسم اهلل الزمحه الزحیم
احلمد هلل ربّ العادلیه،
ًصلّى اهلل على سيّدوا حممّدٍ ًآلو الطاىزيه،
ًلعنت اهلل على أعدائيم أمجعني.
وظزة يف تشزيعاث الديه ًبيان فطزيّتيا ًًحدهتا يف ك ّل األديان
لع ّ
أن أحَام اـػع و ؾوأّٓه اـتي وضيت طىل أساس اـٌورة هي أحَام اطتبار ّية وضيْا لّوط باطتبار
ٍٓي ،و ؾد استِدّ اطتباره هذا طىل أساس
اـمارع ،ـَّّه اطتبار ٓ يتخ ّوى ؾٓد شيرة لَأه
اـواؾيي و احل ٍّ ّ
ّ

اـوجودي ،ؽال ليّى طىل هذا ٕن
ٍٓي و
ّ
آحتٓاجات اـتَويّ ّٓة ـإلٔسان و إيناـه إغ أطىل درجات اـَامل احل ٍّ ّ
ً
حالٓ ذم رشيية ليّّٓة و حرال ًا ذم أخرى.
ألر لا
يَون ٌ
تشزيع النكاح ًحزمت اللٌاط ًالزوا

أؾره ،و أسجم اـتػيع ؽٓه لع اـتَوين .ذم حع ّ
ؽاـزواج و اـَّاح ً
أن
لثال هو ألر
ّ
ؽوري ألهاه اـػع و ّ

طع ـه اـيٍوبة اـنارلة ،و ٔجد ّ
أن ألر
اـيالؾة اجلّس ّٓة بع اجلّس اـواحد ألر ؼري
حرله اـػع و َ ن
ّ
ؽوريّ ،
اـتػيع و هو احلرلة ؾد أوبق طىل اـتَوين و هو اـِّع:
أح ٍذ ِّيٍَ ا ْن َعانَ ًِيٍَ  ،إََِّ ُك ْى نَتَؤتُىٌَ ان ِّش َجا َل
﴿ َو نُىطًا ْإر قَا َل نِقَ ْى ِي ِّ أتَؤتُىٌَ ا ْنفَا ِح َ
سبَقَ ُكى بِ َها ِيٍْ َ
شتَ َيا َ
س ِشفُىٌَ ﴾.
َ
سآ ِء بَ ْم أَتُ ْى قَ ْى ٌو ُّي ْ
ُوٌ انُِّ َ
ش ْه َىةً ِّيٍ د ِ

()2( )7

ؽاـُواط و هو اـيالؾة اجلّس ّٓة بع جّس اـرجال يوجب ؾوع سبٓل اـزواج ،و يستتبع اـٍِت ،واـيدوان
و اإلرساف ،ـذا ؽٍد ُطدّ ممّوط ًا و حرال ًا و ؾبٓح ًا ذم هذه أيات ،و ٓ اختناص هلذا إلر بػيية دون أخرى،

) (7اآلٌتان  08و  ،07من السورة  :1األعراف.
) (2نظرة على مقالة بسط و قبض نظرٌة الشرٌعة ،ص235 :ـ 255
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اإلهلي،
اـٌوري و
ّٕٔه خماـف ـِسرية اـتَوين و ـِناـح اـٌرد و اـِجتِع ،و خماـف ـُسّّة اإلٔسأ ّٓة و اـٍأون
ّ
ّ
كل لَان و زلان و ذم ّ
ـذا ؽٍد اطترب اـمارع اـٍِدّ س حرلته طا ّلة و لوٍُة ذم ّ
كل رشيية.

ماهد لثُٓه ذم أحد لّْا ،ح ّتى
و هذا اـيِل يّووي طىل ؾدر لن اـ ٍُبح بحٓث متتّع لّه احلٓوأات ،إذ ٓ ُي ن
اإلٔجُٓزي ـ
يمِئز و يٌّر .و يّبًي هّا لالحىة درجة ؾبح و وؾاحة ـوردات جمُس إطٓان
اـٍرد هيرب لّه و
ّ
ّ
اـذين ييتٍد رئٓسْم حسب ٔىر ّية داروين أّٔه لن ٔسل اـٍرد ـ ذم إطالهنم إباحة ؽيل ؾوم ـوط اـمّٓع هذا،
يٌهل أراء
بحٓث مل ُييْد طن إؾوام اـتي سبٍت ؾوم ـوط أن دّٔسوا أٌٔسْم به؛ هذا اـِجُس اـذي ّ
اـْٓودي طىل تياـٓم اـس ّٓد
اـِرؽوضة ـربترأد راسل اـذي سٍط لن اـِسٓح ّٓة إغ حهٓض اإلحلاد ،وآراء ؽرويد
ّ
ثم يَِّْون بارتَابه ذم جماـسْم و
اـِسٓح طىل ٔبّٓا و آـه و طُٓه اـسالم ،ؽٓندر لنادؾته طىل ؾأون اـُواطّ ،
ِ
اس نتُّّوا ،نو نٓ ني نز ُال ُبّْ نٓ ُاهن ُ ُم ا َـذي نبُّوا نؾاصِي ًا ـِّ ْنسُِ ِْ ْم ْ
إن نشا نء ا ُ
حماؽُْم اـَِّرة .نؾ َب نح ُْ ُم ا ُ
ؿ نت ني ناغ.
ؿ نو نلا نطِ ُُوا نو نلا ْ
إ ّن ؽورة اإلٔسان تستدطي زواج اـرجل و اـِرأة اـُذين يّجذبان إغ بيهْام وؽق اـسّّة اإلهل ّٓة اـِودطة
ذم وجودمها ،كام يّجذب ؾوبا اـَْربائ ّٓة اـِوجب و اـساـب أو لركزا اـٌيل و آٌٔيال ـبيهْام ،ؽتّيٍد
باـػارة اإلهل ّٓة اـّوٌة ذم اـرحم ،و يّمٕ لّْا إٔسان هو خٌُٓة اؿ ؽٓوٕ بٍدله ساحة اـوجود.
يتم مجاع اـرجال ـُرجال ،أو اـّساء ـُّساء؟! ؼري أن
ؽٍوـوا بر ّبَم وؽق أ ّية سّّة ،و طىل أساس أ ّية ّ
خاص ّٓة ّ
يمبْا اجتامع ؾوبع لوجبع أو ؾوبع ساـبع ،أو اجتامع ٔوطع ـٌُاطُ ّٓة اـِحهة أو ٔوطع ـٍُابُ ّٓة اـِحهة؟ و
أي يشء سٓوجب ؼري اـ ُبيد و آبتياد طن بيهْام ،و ؼري تسبٓب اـٌّور واـهجر و اـُِل و اـٌِاسد و
ّ
إرضار اجلأب ّٓة اـتي ٓ تيدّ و ٓ حتك؟
و ؾد ؾال آية اؿ ّ
اـوباصبائي ؾدّ س اؿ ٌٔسه ذم اـٍِاـة اـسادسة لن « ُأصول اـٌُسٌة» حتت طّوان
اـياللة
ّ
يتَون بٗهلام اـوبٓية»:
«اـٌورة اإلٔسأ ّٓة حَم ّ
حر ّية اإلٔسان باطتبارها لوهبة صبٓي ّٓة هي ذم حدود هداية اـوبٓية ،و باـوبع ّ
ّ
ؽٗن هداية اـوبٓية لرتبوة
إن ّ

باـتجْٓزات اـتي متتَُْا اـ ُبّٓة اـّوط ّٓة .و طىل هذا ّ
ؽٗن هداية اـوبٓية (إحَام اـٌور ّية) ستحدّ د بإطامل اـتي
تّسجم لع أشَال و تركٓبات اـتجْٓزات اـبدٔ ّٓة.
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ؽّحن ٓ ٔجٓز ً
تتم بًري صريق اـزواج (سواء كأت بع رجل و رجل ،الرأة و
لثال أ ّية رؼبات جّس ّٓة ّ
الرأة ،رجل و الرأة لن ؼري صريق اـزواج إٔسان لع ؼري اإلٔسان ،إٔسان لع ٌٔسه ،تّاسل لن صريق ؼري صريق
اـزواج).
ٔمجع اـرتبٓة آشرتاك ّٓة ـألصٌال ،و إـًاء اـّسب و اـوراثة ،و إبوال إصول و إطراق وؼري
و ـن ّ
ذـكّ ،
ٕن اـبّٓة اـِرتبوة باـزواج و اـرتبٓة تتيارض لع هذه اـِسائل.

()7

و يتّهح لن هذا اـبٓان لدى اخلوٕ اـٌاحش اـذي ارتَبه نل ْن طدّ وطء اـًالم لباح ًا ،كام ؽيل أتباع

اـامـَ ّٓة تبي ًا ـرأي إلالْم لاـك بن أٔس ،و كٓف أًِروا ذم ورصة ُلَُْة؛ ـِخاـٌتْم سّّة اـتَوين و اـٌورة لن
جْة ،و حَم اـَتاب و اـػيية لن جْة أخرى.

()2

أن اـزٔا ـٓس كاـُواط ذم جمأبة سبٓل اـبذر و اـتّاسل و هلذا اـسبب ّ
و لع ّ
ؽٗن طٍوبته
ّ
أخف لن حدّ
إوٓد ،و تبي ًا ـًُرية اـتي وهبْا اؿ ـُرجال
اـُواط ،ـَّّه لع ذـك يِتُك ؾبح ًا ؽور ّي ًا بُحاظ حٌظ اـّسب و ّ
طىل طرضْم و ٔالوسْم .و ؾد ُح ّرم اـزٔا ذم مجٓع اـػائع ،بل إّٔه كان ييدّ لن إلور اـمّٓية و اـٍبٓحة طّد
إؾوام اهلِج ّٓع و اـنحراو ّيع ؾبل اـتػيع ،بل ح ّتى طّد اـام ّد ّيع واـوبٓي ّٓع لن لَّري اخلاـق و لَّري
اـّبوة و اـػائع.
اـوحي و ّ
سبِ ً
يل﴾.....)4( .
﴿ َو ََل تَ ْق َشبُىا ان ِّضََى إَُِّّ َكاٌَ فَا ِح َ
سآ َء َ
شتً َو َ

()3

حزمت شزب اخلمز
ً
كام ّ
حالٓ ذم
أن استيامل اخلِر و اـِسَر رجس أيه ًا و لن طِل اـمٓوان ،ؽَٓف يَِن أن يَون
رشيية لا و حرال ًا ذم أخرى؟!
صف اـِجأع؟!
أيَِن إباحة اـِسَرات اـتي تزيل اـيٍل ،ؽتجيل اإلٔسان ذم ّ
)« (7أُصول فلسفه و روش رئالٌسم» (أُسس الفلسفة و المذهب الواقعًّ ) ج  ،2ص  711و  ،288الطبعة األولى ،الناشر الشٌخ محمّد اآلخونديّ .
)[ (2نظرة على مقالة بسط و قبض نظرٌة الشرٌعة ،ص 252 :ـ ]250
) (4السورة ( )71اإلسراء ،اآلٌة .42
)[ (3نظرة على مقالة بسط و قبض نظرٌة الشرٌعة ،ص ]223
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ّ
كاـسل و اـرسصان و اـربص و اجلذام و اـيِى و اـمُل طىل
يٌهُون آبتالء بٕشدّ إلراض
إ ّن اـّاس ّ
اإلصابة باجلّون ،ؽٗٔسأ ّٓة اإلٔسان بيٍُه ٓ بفء آخر ،و اإلٔسان بال طٍل أسٌل و أرذل لن مجٓع احلٓوأات و
اـوحوش.
كام ّ
اـدائِي و اجلّون اـِٖ ّؾت؟
أن تٕثري اـِسَر طىل اإلٔسان هو سوؾه إ ّياه ـُجّون ،ؽام اـٌرق بع اجلّون
ّ
أؽَِٓن ذم هذه احلاـة اطتبار اـِسَر خارج ًا طن رشوط احلُ ّٓة و احلرلة؟ أو احلَم بح ُّ ّٓته؟
ـٍد ؾُّا

()7

ّ
إن إحَام اـٌور ّية هي إحَام اـتي تيدّ واسوة ـّٓل اـَامل ،و سري اإلٔسان إغ أطىل

درجات اإلٔسأ ّٓة؛ أؽػب اخلِر ـه لٓزة كْذه؟ أو هل يسري اـسَّري دول ًا ذم صريق لدارج و ليارج اـَامل؟
يٌرق بع زوجته و ُأخته و ُأ ّله ،ؽٓماركْ ّن ؽراشه؟
أ نو يووي اـوريق اـِوُوب ـَُامل رجل خمِور ٓ ّ
نأ نو نييدّ اـرجل اـِخِور اـذي يٍذف صٌُه حال ؼهبه لن اـػؽة إغ ساحة اـِّزل إٔسأ ًا؟
اـِِوهة ،ؽٓتخ ّبط ذم طامل إوهام و
موهة و
ّ
أييدّ إٔسأ ًا اـرجل اـسَران اـذي تَتٌّه اخلٓآت اـِ ّ
يتنور ؾُم اـَتابة ٔخُة طاـٓة ،و ساؾٓة اـامء بحر ًا يباب ًا؟
اخلٓآت ،بحٓث
ّ
ّ
كال باـوبع ،ؽػب اخلِر لن أسوأ اـِسائل اـِياكسة ـٌُورة و اـسّّة أدل ّٓة ،ؽْو هيوي باإلٔسان و
حيرله لن مجٓع اـِزايا و احلىوظ.
أييٍل ّ
أن اـس ّٓد اـِسٓح طىل ٔبّٓا و آـه و طُٓه اـنالة و اـسالم ؾد ؾام بتحُٓل هذه اـام ّدة اخلبٓثة و هذا
اـمٓوان اـرجٓم؟
إ ّن أؼُب اـِسٓح ّٓع بام ؽْٓم اـَاثوـٓك و اـربوتستأت حيتسون اخلِر و ييتربوهنا دم طٓىس!
ؽٓا ـُيجب! كم حيتوي بدن اـس ّٓد اـِسٓح لن اـدم بحٓث يٍّيض طىل صيوده إغ اـسامء بام يٍرب لن
أـٌي سّة و ٓ زال ٔنارى اـيامل حيتسون لن دله ؽال يٌّد و ٓ يّهب؟!

)[ (7انظر :بحث الفطرة والشرٌعة ( )7على موقع المتقٌن]
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ّ
كال و حاشا ،ؽال اـس ّٓد اـِسٓح رشب اخلِر ،و ٓ ُأ ّلة اـِنوٌاة ،و ٓ ُح ُُّت اخلِر ذم كتاب اإلٔجٓل

اـساموي ،و ٓ أجاز اـِسٓح حلواريٓه رشهبا يول ًا.
ّ

ـٍد أبول اـِرلّ ّٓون وهم ألريَ ّٓو إصل لن ؼري اـِْاجرين و اـٍِِٓع هّاك؛ و اـساكّون ذم وٓية
إتازؤا أساس اـَاثوـٓك و اـربوتستأت ،و ؾاـوا بحرلة اخلِر و رشهبا ،و طدّ وا لن اخلوٕ ٔسبة اـس ّٓد اـِسٓح
إغ رشب اخلِر ،ؽٍد كان يػب طنري اـيّب ،ؽٕساءوا بيد ذـك آستٌادة لن هذا اـيِل ؽّسبوا إـٓه رشب
اخلِر.
تمري أيات اـٍرآٔ ّٓة بقاحة و بٕـٌاظ و طبارات واضحة إغ ّ
أن رشب اخلِر لن اخلبائث ،و ّأهنا رجس
لن طِل إبُٓس و تُبٓسه طىل اـّاس ،أشاطْا بّْٓم إليٍاع اـيداوة و اـبًهاء بّْٓم ،وـندّ هم طن ذكر اؿ و
اـترضع ـٍِام ط ّزه و ؾوع صريق اـيبود ّية ـُخاـق:
اـنالة و
ّ
اب َو ْ
اٌ
س ِّيٍْ َع ًَ ِم ان َّ
األص ََل ُو ِس ْج ٌ
ص ُ
س ُش َو األَ َ
﴿يَا أيُّ َها انَّ ِزيٍَ َءا َيُُىا إََِّ ًَا ا ْنخ ًْ ُش َوا ْن ًَ ْي ِ
ش ْيطَ ِ
س ِش َو
اجتَُِبُىُِ نَ َعهَّ ُك ْى تُ ْفهِ ُحىٌَ  ،إََِّ ًَا يُ ِشي ُذ ان َّ
فَ ْ
ش ْيطَاٌُ أٌ يُىقِ َع بَ ْيَُ ُك ُى ا ْن َعذَا َوةَ َو ا ْنبَ ْغ َ
ضآ َء في ا ْن َخ ًْ ِش َو ا ْن ًَ ْي ِ
اح َز ُسوا فَإٌِ
سى َل َو ْ
ص َّذ ُك ْى عٍَ ِر ْك ِش هللاِ َو َع ٍِ ان َّ
صهَى ِة فَ َه ْم أَتُى ُّيُتَهُىٌَ َ ،و أ ِطي ُعىا هللاَ َو أ ِطيعُىا ان َّش ُ
يَ ُ
()7
سىنَُِا ا ْنبَ َل ُ
غ ا ْن ًُبِيٍُّ ﴾.
تَ َىنَّ ْيتُ ْى فَا ْعهَ ًُىا إََِّ ًَا َعهَى َس ُ
حزمت الزبا
يتهِن ليّاه آستٌادة
و ييدّ اـربا لن اـِناديق و إحَام اـِياكسة ـٌُورة بمَل واضح و ّبع ،و
ّ

اـِجأ ّٓة و بال طوض لن جْود اـّاس و أتياهبم ،ؽْو ذم احلٍٍٓة يِ ّثل استخدام اـمخص اـِىُوم و تسخريه
ّ
خلدلة اـمخص اـىامل اـِتجاوز ،ؽاـمخص اـِرايب يٕخذ ؽائدة لٍابل ٓ يشء ،إذ طّد اسرتداده اـٍرض اـذي
أؾرضه ،ؽام ليّى أخذه اـزيادة طُٓه؟! خالؽ ًا ـُبٓع و اـػاء اـُذين يِ ّثالن حنول لٌّية أزاء طِل ليع ،و ذم
ؽٗهنام يِ ّثالن حنول لٌّية لٍابل رصف طِر بذـه اـبائع ذم هتٓئة آجّاس اـِي ّّٓة و طرضْا.
احلٍٍٓة ّ
و ُٔحظ هلذا ّ
حيس باـٍُق و اـهجر باـٌورة واـوجدان حع يمرتي شٓئ ًا لع
أن اـمخص اـِمرتي ٓ ّ
طُِه ّ
حيس باـهجر واـُِل و اـٍُق دماه
بٕن اـبائع يّتٌع ببٓيه لّه ،طىل اـيَس لن اـمخص اـِستٍرض اـذي ّ
) (7اآلٌات  18إلً  ،12من السورة  :5المائدة.
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اـزيادة اـتي يتٍاضاها لّه اـٍِرض ،ؽَّٕٔام نؾ نر نط ْت ُه ؾارطة أو أمل ّ به خوب ،و ـو كأت اـزيادة صٌٌٓة و تاؽْة ،و هذا
ٓ حينل ّإٓ بٗحساس اـمخص اـٍِرتض طّد سداده ـُزيادة بٗجباره طىل ذـك و ؾْره طُٓه ٓ ،ؽرق ذم هذا
تم؛ و هو ليّى كون مجٓع أؾسام اـربا و تقيف اـٍّود و ؽوائد اـبّوك ألر ًا ؼري
إلر وؽق ّ
أي لذهب و ٔىام ّ

ؽوري ،بل لياكس ًا ـٌُورة ،و ـو كأت اـٌائدة اـِستحنُة ذم أدىن لراتبْا.
ّ

حول لرابو اـيامل و اـبّوك اـدٔٓا إغ سوق ـالستثامر و آستيامر و آستْالك و آستيباد ،وهو
ـٍد ّ
لرة ممّا كان حينل ذم زلن ّ
اـرق و اـيبود ّية و رشاء و بٓع اـًُامن و اجلواري ،ؽذاك كان حينل
أؾىس و أشدّ أـف ّ

اـماب و
خاصة و ذم لوارد لي ّّٓة حمدودة ،و هذا يِ ّثل ابتالع مجٓع اـيامل ولنادرة جْود اـمٓخ و
ّ
ـٌئة و صبٍة ّ
اـرجل و اـِرأة و ألر و اـِٕلور و اـرئٓس و اـِرؤوس وصاحب اـيِل و اـِو ّضف بٍُِة واحدة.....

()7

معنى فطزيّت ىذه التشزيعاث ًكيفيّت اعتبارىا
تم اطتبارها بٗرادة اؿ و ٔىره ؽاؾت ذم إحَالْا و لتأتْا ّ
كل ألر آخر ،و كأت أكثر
ؽْذه إحَام اـتي ّ

ٕهنا تّوبق لع حَم اـيٍل وحَم اـمْود و
توؽٍٓ ًا و ٔجاح ًا ذم إينال اإلٔسان إغ اهلدف
إصظ ـُخٍُةّ ،
ّ

اـوجدان .و ليّى آطتبار ّ
ّٓوي و اـٍوى اـام ّد ّية
ؾررها و ط ّّْٓا بُحاظ اهلَٓل اـ ُب ّ
أن اـِ ْيتنرب و هو اؿ سبحأه ؾد ّ

ذرة لن احل ٍّد و احلسد و إطامل اـًرض و
و اـوبٓي ّٓة ،و برطاية إلور اـٌّس ّٓة و اـروح ّٓة ـإلٔسان ،بيٓد ًا طن ّ
اـمخيص و اـٌائدة اـذات ّٓة ،ؽٍد ُحسبت مجٓع اـِناـح و اـٌِاسد ،و أسباب اـّجاة و اـٌوز و طوالل
حلاظ اـٌّع
ّ

اهلالك و اـمٍاءّ ،
ثم ُجيل احلَم تبي ًا هلذه اـّىرة؛ أشبه بوبٓب حاذق يياين
بٕدق احلسابات و أطٍِْا و أكُِْاّ ،
لرض اـِريض و يواـيه ويّاؾش جوأبه و سوابٍه و ـواحٍه ،و جيري اـٍِارٔات ،و يراطي اـىروف اـزلأ ّٓة و
ثم ييترب بيد تمخٓص اـِرض دوا ًء ـه .ؽْذا آطتبار يٍابل احلٍٍٓة ،أي يٍابل اخلارج
اـَِأ ّٓة وإلور اـوراث ّٓةّ ،
ٔىر.
و اخلارج ّٓة ،أي
حَم و ٌ
ٌ
ؽّىر اـوبٓب هو ٔىر اـمخص اـِيترب ،و هو اـذي ييترب إدوية اـٌالٔ ّٓة ذم وصٌة اـدواء اـتي ييوْٓا
ـُِريض.

)[ (7نظرة على مقالة بسط و قبض نظرٌة الشرٌعة ،ص218 :ـ ]212
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ثم ّ
إن اـِريض اـذي يِ ّثل لرضه ألر ًا حٍٍٓ ّٓ ًا ،ييِل باـّىر ّية آطتبار ّية ـُوبٓب ،ؽٓستيِل اـدواء و
ّ
حٍٍٓي.
يمٌى ذم اـّتٓجة ،و اـمٌاء بدوره ألر
ّ
ثم ّ
ؽٗن اطتبار ٔىر ّية اـوبٓب ،أي تٍٓٓم هذا اـدواء وؽق ٔىره ،هو ألر صحٓح و كالل جدّ ًا ـٓس
و لن ّ

ؽوؾه يشء ،إذ يستحٓل أن ينف اـوبٓب ذم هذه احلال دوا ًء خالؽ ًا ـّىر ّيته بخنوص هذا اـِريض ،كٕن ينف

ً
سِ ني آٔذاك باـوبٓب ،بل وجب تسِٓته باـٍاتل و
لثال دوا ًء يياكسه ،و ّإٓ ـدؽع باـِريض إغ حا ّؽة اهلالك ،و نـام ي
اـٌِسد و اجلاين.
ؽاـوبٓب يٍيض طِره ذم اـدراسة و اـتحنٓل و إجراء اـتجارب ـَٓون لاهر ًا ذم ؽّّه ،و ـٖٓ ّيد بّىره هذا
دماوزه .ـذاّ ،
ؽٗن ؾهاء طِر ذم
آطتبار بمَل صحٓح ،ؽال يَِّه خت ّوي هذا آطتبار اـٍائم به لائة ذم اـامئة أو
ُ

لم ٍّة اـدراسة و اـتي ُّم و اـتيُٓم ،واـسْر ذم خٌارة اـِستمٌٓات ـ و هي كُْا ُألور حٍٍٓ ّٓة ـ كان لن أجل
آطتباري.
حنول و إجياد هذا إلر
ّ
اـنحة و اـنواب و لوابٍة اـِراد ،بحٓث يّبًي اـٍول ح ٍّ ًا إّٔه يٌهل
أ ّلا اطتبار اخلاـق احلَٓم ؽْو لن
ّ

آٓؽ ًا لن احل ٍّائقّٕٔ ،ه لٌتاح مجٓع أٔواع اـسيادة و كامل ّ
احلظ.

و ـٍد ّبع ّ
لٌن ًال ذم اـٍِاـة اـسادسة لن
اـياللة آية اؿ
رسه اـػيف هذه احل ٍّائق ّ
ّ
اـوباصبائي ؾدّ س اؿ ّ

اـواؾيي)؛ كام ّبع بَامل اـد ّؾة هذه احلٍٍٓة ذم تٌسري
« ُأصول ؽُسٌة و روش رئاـٓسم» ( ُأسس اـٌُسٌة و اـِذهب
ّ
أية اـِباركة اـِتي ٍُّة باـٌورة طىل اـّحو اـذي أوردٔاه(....)7

()2

)[ (7انظر بحث الفطرة والشرٌعة ( )7على موقع المتقٌن]
)[ (2نظرة على مقالة بسط و قبض نظرٌة الشرٌعة ،ص]211 :
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