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ي حياة اإلنسانأهمية املرجعية ف  

ميسون برغلالباحثة   

 
 ....احلّمد هلل رب العةملني والصال  والاالم على سيدسة حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 شروط املرجعية اثنني :
 .أخالقيو : أ  يكو  هلة أسةس معترب ديين أ األول
 .: أ  يكو  هلة تطبيق عملي ال قويل يف يية  انإساة  الثةين

يةس وامليزا  الذي املقو اليت يُ ْؤِمن هبة الشخص أأمة عن معىن املرجعية فهي بكل باةطة العقيد  
 .ياتعمله يف موازسة األشيةء

 ،ْؤِمن به ويعتقد بصحتهي ُ و واختةذ انإساة  مّنة ملرجعية معّينة وثبةته عليهة معنةهة ثبةته على مبدأ ه
 وهذه داللة مبدأيّة على عدم عشوائية هذا الشخص يف ييةته سواء من ييث أفكةره وأهدافه

 .من ييث عالقةته مع من يولهو أ
وجود املرجعية يف يية  انإساة  تفيده بشكل أسةسي على توييد الوجهة وبةلّتةيل تركيز الطةقة 

 .وعدم تشتيتهة يف بلوغه اهلدف الَِّذي رمسه لنفاه
 ويف  ،انإساة  فينة يف خضم عالقةته اليومّية مبن يوله تربطه معهم روابط خمتلفة من العالقةت

ية اليت ... وهنة تأيت دور املرجع.اختةذ مواقفو أثنةء هذه العالقةت حيتةج املرء مّنة إىل إبداء آراء أ
 .يكو  هلة الفضل يف عدم وقوع الفرد مّنة يف تنةقضةت تفرز العديد من املشةكل

طةق واسع س احلقيقة أستطيع القول أسه وهلل احلمد املرجعية األسةسّية املعتمد  يف جمتمعنة وعلى
 لكن أستطيع القول أيضة أّّنة مرجعّية تكةد تكو  سظرّية اىلو سواهيه، و أوامره و هي ديننة انإسالمي 

 هلة اليد العلية يف اليتو أمة الاطو  الفةعلة يقًة  ،احلقيقيو بعيد  عن التطبيق الفعلي و يٍد بعيٍد 
 الّتقةليدو جمتمعنة إمنة هي سطو  العةدات 

 .سواهيهو تقرتب من أوامر الشرع و بيةت اليت قد تبتعد يف كثري من األيية  أاحملاو و 
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 التنةقضةت بابب عدم االلتجةء ملقيةس وايد سقيس به األمورو هذا يفرز الكثري من املشةكل و 
فرتى تصرّفةت األفراد خةضعة العتبةرات خمتلفة فمنهة مة يكو  العةطفة البعيد  عن ميزا  العدل 

 .مصةحل دو  مصةحل بغري وجه يق ترجيحو أ
الّنةس  عالقةتو احلقيقة أّ  املشةكل يف هذه احلةالت ال تطةل اجلةسب االجتمةعي فحاب و 

 .تعبةً و ايبةطةً و لكّنهة تطةل أيضةً اجلةسب الفردّي فينعكس على الفرد قلقةً و بعضهة ببعض 
 أيد على احلكمة اليت ال حتةيبو العدل  هنة تأيت دور املرجعّية الثةبتة القةئمة على موازين من

اليت يكو  هلة كلمة الفصل يف مجيع املنةزعةت فةلرضةء التّةم من مجيع األفراد يف و ياةب أيد 
ةكل اليت يعةين مرتفعة من املشو االيتكةم جلهة وايد  موثوقة هذا يف يقيقته خيّفض سابة كبري  

 .منهة اجملتمع ككل
يّهة قدر  يكو  لدو األكثريّة و د مرجعّية وايد  يةئز  على ثقة اجلميع أإذاً هنةك يةجة اىل وجو 

ليات بشرية على صوغ عالقةت النةس يف صيغة حتقق املصلحة للجميع دو  فوارق اجتمةعية و إهلية 
لكن قبل الوصول اىل احلةلة االجتمةعّية علينة أ  ستحقق أواًل من وجود هذه املرجعّية و  ،مةليةو ا

 جمموع أفراد فإذا ُوجدت هذه املرجعّية لدىو ملةذا ؟ أل  اجملتمع إمنة ه ،اتوى الشخصيعلى امل
 .األفراد فهي يتمةً ستكو  لدى اجملتمع ككل

ةر ماةءاً هل يكو  املعيو إذاً هنة يكمن الاؤال، أسة يف خضم عالقةيت مع من يويل صبةيًة 
اجتةوز  عةً الكل يعلم جيداً أّ  هذا ليس بةلاهل أبداً أ طبو ... .سواهيه و يف تعةماليت يقةأوامر اهلل 

هذا قد يُوقع و  ،ثةبتو املصلحية اللتزم بنهج وايٍد و االجتمةعية او أشكةل املراعةت سواء العةئلية أ
م من أقول بدايًة فقط أل  هذا الكو يزّج به )بدايًة ( يف متةعب و انإساة  ) بدايًة (يف مشةكل 

ى اآلخرين على راعو ةر  حبةٍل من األيوال بةملشةكل اليت قد يقع فيهة الفرد مّنة إ  هاملشةكل ال يُق
لشد  أمهية هذا املوضوع جةء اخلطةب و .... .مشةكل قد تتعدى دسيةه اىل ُأخراه ،ياةب دينه

رمنَّكم ال جيو ط بةلقا للمؤمنني يف هذه اآلية الكرمية " ية أيهة الذين آمنوا كوسوا قوامني هلل شهداء 
 .أقرب للّتقوى وات َُّقوا اهلل ا  اهلل عليم بذات الصدور "و شنآ  قوٍم على أال تعدلوا اعدلوا ه
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أقول أيضة )بداية( أل  النةس على اختالفهم يعرفو  الصةحل من الطةحل قد حيتةج األمر لِبَ ْعٍض و 
تضعف يظهر و و لكّنهة مبجرد أ  ختبو الرغةئب اليت حتجب الرؤية أييةسةً و من الوقت فإّنة قو  األهواء 
 .الّنةصح من اخلةئنو يقةً الصةدق من الكةذب 

هي  إمنة املرجعّية لديكو سخطهم و الواجب يف ذلك كله أاّليكو  سظرك مشدوداً لرضة النةس أ
لبشريّة األوىل لنرجع إىل القدو  او سخطه فةلقلوب بني يدّي خةلقهة يقّلبهة كيف يشةء و رضة اهلل 

 خضم ذلك يفو سلم فقد سةر اىل احلق يف خطوات صحيحة و يدسة رسول اهلل صلى اهلل عليه س
ُوجهت اىل أيدسة وايد  منهة فقط لزّجت به يف يةلٍة سفاية و واجه العديد من االهتةمةت اليت ل

ةست لديه كو لكن الذي أعةسه على ذلك أّ  خطواته كةست يف االجتةه الصحيح و حمبطة و سيئة 
إىل قيةم و  رفعنة لك ذكرك "و قوله تعةىل " و النتيجة اآل  يف يق رسول اهلل هو  ،ّية صحيحةمرجع

 .الاةعة
إسّه ليحضرين يديث رسول اهلل الذي كة  الشعةر األمثل للدكتور البوطي ) من التمس رضةء و 

هلل اىل النةس ( ا من التمس رضةء النةس باخط اهلل وكله و اهلل باخط النةس كفةه اهلل مؤسة النةس 
فرعهة يف الامةء و مثل كلمة طيبة كشجر  طيبة أصلهة ثةبت و كةست النتيجة يف يقه قوله تعةىل " و 

 تؤيت أكلهة كل يني بإذ  رهبة "
إرضةء  يشمل يف طّيةتهو جل هو يرصك على إرضةء اهلل عز و اجلميل يف هذا األمر أ  حبثك و 

د يكيم ال يُغنب أيد على ياةب أيو منهج قومي عةدل  مجيع األطيةف اليت تتعةمل معهة على
 .يُعطى كل ذي يٍق يقهو 

هي أسّه ال يكفي أ  يكو  يل مرجعية وايد  أيرص على تطبيقهة فحاب و بقي خطو  وايد 
بل األهم من ذلك أ  أكو  ملّمةً بأيكةم هذه املرجعية متبصراً بفروعهة عةملةً بةملواطن اليت تامح 

 .مىت أُطةلب هبةو ... مىت أغضُّ الطرف عن يقوقي .املطةلبةو بةلتاةمح أ ،الشد و رفق أيل فيهة بةل
فمعرفيت هذه ُوفق املنهج انإهلي الصحيح تكفل يل التعةمل األمثل مع من يويل سواء أرضةهم 

 يف احلقيقة أسه من تعةمل مع اآلخرين وفق منهج شريعة اهلل له كفةلة عند اهللو  ،مل يرضهمو ذلك أ
يفظه و ته اجلةسب اآلخر يكفل محةيو سفاه و يفظه يف مةله وولده و جةسبني األول يكفل سعةدته 
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أسثى و امسع قول اهلل تعةىل " من عمل صةحلًة من ذكٍر أو اآلخر  و رعةيته يف الدسية و يف يرز اهلل و فه
 .لنجزينهم أجرهم بأيان مة كةسوا يعملو  "و فلنحيينه ييةً  طيبة 

متةعب و ليس معىن هذا الكالم أ  انإساة  يف معرض تطبيقه هلذا الكالم ال يصيبه مصةعب أو 
إمنة املقصود أّ  وقع هذه املشةكل عليه خيتلف متةمةً عن غريه ذلك أ  صعوبة املصةئب ال تكمن و 

ك تنظر إسَّ  ،أُسةسو يف هذا اختالف كبري وواضح بني أُسةس و إمنة وقعهة على انإساة  و يف سفاهة 
ةه هذه إسَّك لتاليظ ردود أفعةهلم جتو فرتى أ  هنةك أسةس عديدو  يقعو  يف مصةئب متشةهبة 

شرع اهلل و أوامر  قربه عن تطبيقو املصةئب خيتلف متةمًةحباب احلةل الذي عليه انإساة  من بعده أ
ةلفتك هلوًى أسّه خم سضيف أمرًا آخراً و   -للجميع و العةفية لنة وو ساأل اهلل العف -بشكل يقيقي 

رغةئب من يولك إرضةءاً لشرع اهلل له وقٌع يف سفوسهم خيتلف متةمةً عن خمةلفتك أهوائهم إرضةءاً و 
منه صلى  سلم يف إشةر و وهذا مة عرّب عنه يديث رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،يظوظهةو لنفاك 

أيببهُ فيحبه ى ِجرْبِيل إّ  اهلل حيب فالسةً ف) إذا أيّب اهلل العبد سةد اهلل عليه وسلم إىل هذا األمر : 
مةء مث يُوضع له إّ  اهلل حيبُّ فالسةً فأخربه فيحّبه أهل الا ِجرْبِيل يف أهل الّامةء  فينةدي  ،ِجرْبِيل

صدد للدكتور البوطي كلمة مجيلة يف هذا الو لكٍل دالئله و فلكٍل عالمةته  .القبول يف األرض (
 .له رائحة تفوح " ييث يقول : "انإخالص

لق أّمة عن مقولة ) ألانة اخلو سخطهم كمعيةر لاريك الصحيح و فال تنظر اىل رضى اخللق أ
 .هم أهواؤهمليس من تبعت آراؤ و أقالم احلق ( فةملقصود هبة اخللق الذين جتردت آراؤهم عن أهوائهم 

أقربني وغريهم و ن ميع من أبويّنةيًة على حتقيق رضة اهلل ألّ  فيه رضة اجلو ليكن يرصنة بدايًة 
 .على يقوق أيد ال ياةوم و أيد  وفق منهج متالال ال خيل مبصةحل 

 
 


