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 :هأعدائووصف  Xفي ذكر القائم  X عن أبي جعفر

قراء  ،شاكين في السالح ،من البترية ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا  )
وكلهم  ،وعمهم النفاق ،وسمروا ساماتهم، قد قرحوا جباههم ،فقهاء في الدين ،قرآنال

فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية  .نا فيكارجع ال حاجة ل ،يا ابن فاطمة :يقولون
وال  ،فال يفوت منهم رجل ،من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور االثنين

ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى  ،دماؤهم قربان إلى اهلل ،يصاب من أصحابه أحد
 .142ص :اإلمامة  دالئل ....( يرضى اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املقدمة

 
 .وسلم تسليما  األئمة واملهديني وصلى اهلل على حممد وآل حممد 

 يكون كل مراجع الدين اليوم على خطأ ؟ أنأيعقل 

لتعرتض طريق من يسمع بالدعوة  ؛املرجعية أشاعتهااليت  األسئلةكرب أهذا من  أنال شك 
 رسول اهلل !(  عمامة)ت الذين يرتدون مث كل وكالء املراجع وطلبة احلوزا ... اليمانية املباركة

كل هؤالء على   أنأيعقل ، البيت مث نشرها بني الناس أهليف سبيل تعلم علوم  أعمارهمويبذلون 
 ؟؟ خطأ

القليلة  األسطريف  (رمحه اهلل)على هذا السؤال من كالم السيد اخلميين  لإلجابةسأنطلق 
أميكن ، أيضا   أتساءللكين  ،مقدمة الكتابعن هذا السؤال يف  اإلجابةفلست بصدد ، القادمة

 ؟ ال أم ،يكون املراجع على خطأ أن

حد من مراجع اليوم بلغ علم بلعم ابن أفال  .. جواب املنصف سيكون نعم أنالشك 
َها فَأَتْ بَ َعُه الشَّْيطَاُن فَ ﴿باعوراء  َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمن ْ  َكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ الَِّذَي آتَ ي ْ
َنا َلَرفَ ْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اأَلْرِض َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن تَ  # ْحِمْل َوَلْو ِشئ ْ

بُوْا بِآيَاتِنَ  رُْكُه يَ ْلَهث ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ ا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْ
صفقت  أهناالذي سيقول عنزة برغم  األعمىعلى عكس جواب املتعصب . (2)﴾يَ تَ َفكَُّرونَ 
 .وطارت يف كبد السماء أجنحتها

 .فاحلمد هلل على نعمة العقل

 حسني املنصوري 
                                                                                       

                                                           

 .11  – 71 : األعراف - 



 

 

 

 



 :حياته أيام آخرندم السيد اخلميين 
قوموا وانقذوا  ،التحقيق أهلاحلوزات العلمية وجامعات  أيتها) :(رمحه اهلل)قال السيد اخلميين 

 عمدا   قرآنالذين هامجوا ويهامجون ال ،الكرمي من شر اجلاهلني املتنسكني والعلماء املتهتكني قرآنال
لعمري الذي ذهب  أتأسف إين ،بشكل جدي وليس للتعارف العادي أقول فأنين ،وعن علم

احلوزات واجلامعات  أيقظوا ،الشجعان اإلسالم أبناءنتم يا أو . يف طريق الضاللة واجلهالة هباء  
يف كل فروعه مد نظركم  قرآنواجعلوا تدريس ال ،املختلفة جدا   وأبعاده قرآنشؤون ال إىللاللتفات 
عمركم عندما يهامجكم ضعف الشيخوخة  آخرتندموا يف  أن قدر اهلل لئال ال ؛األعلىوهدفكم 

 .(2) (كالكاتب نفسه  ،الشباب أيامعلى  وتتأسفوا أعمالكمعلى 
 ؟؟ أليست الدراسة احلوزوية ذهب السيد اخلميين عمره فيه ؟ألذي ا ما :اآلنوالسؤال 

 القارئولعل  ،يق ضاللة وجهالةيصف العلوم احلوزوية بأهنا طر  السيد اخلميين أنفالنتيجة واضحة 
 .يستغرب من هذا الوصف لكن لو عرف السبب بطل العجب

العلوم احلوزوية اليوم وهي نفسها اليت ندم السيد اخلميين على ذهاب عمره  إىلفلو القينا نظرة 
 األوىلالطالب احلوزوي يقضي املرحلتني  أنمقتصرة على  2كما يف امللحق رقم (1) فيها لوجدناها

 ويف املرحلة الثالثة كذلك غالبا   ،والفقه والفلسفة واألصوللثانية يف دراسة اللغة العربية واملنطق وا
قضى كل تلك  ألنه ؛نلوم السيد اخلميين على الندم الذي اعرتاه أنفهل ميكن  ،ما شذ وندر إال

 بأهناوصفه هلا  اآلننستغرب  أنهل ميكن  ؟ الكرمي قرآنمن دراسة ال السنني يف هذه العلوم بدال  
والرجوع  اخلاطئحثه الناس على الثورة على احلوزات ضد هذا التعليم  أو طريق الضاللة واجلهالة ؟

 الكرمي ؟ قرآندرب الصواب بدراسة ال إىل

 .ال :هو أكيدا  واجلواب 

                                                           

: من إصدارات مركز اإلمام الخميني الثقافي، سلسلة الفكر والنهج الخميني، كتاب القرآن في كالم اإلمام الخميني - 
 .48ص
 (مراحل التدريس.. الحوزة العلمية : )على االنترنت تحت عنوان Xموقع مؤسسة اإلمام الكاظم  - 

htm.marahel/hawza/other/org.alkadhum.www://http 

http://www.alkadhum.org/other/hawza/marahel.htm
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دراسة هذه العلوم  أنقد خيطر يف الذهن ومفاده  إشكالوهي  ،نعم تبقى نقطة واحدة

يقال  أنقل تقدير ميكن أعلى  أوتربر تدريسها هلا  أنللحوزة  كما حيلو دائما    رآنقلفهم ال ةضروري
جهالة وضالل وال  بأهناوبالتايل ال ميكن وصفها  ،سيئا   أمرا  وال تعترب  دراستها ال تسبب ضررا   أن

 .حىت من قبل السيد اخلميين

مناقشة الشق  إىلانتقل بل سوف  قرآن،القول بضرورة دراسة هذه العلوم لفهم ال أناقشولن 
 :الثاين هبذا السؤال

 ؟ سيء أمجيد  أمرهل دراسة هذه العلوم 

عنه ستكفينا مؤونة مناقشة القول بضرورة دراسة  اإلجابةن اخرتت هذا السؤال أل أينواحلقيقة 
نرد كالم  أن إالجيد فلن يبقى لنا  أمرن دراستها أب اإلجابةفلو كانت قرآن، هذه العلوم لفهم ال

، نؤوله كما تفعل احلوزات ملا تواجههم بكالمه النازل على ظهورهم كالسياط أولسيد اخلميين ا
سوى مكابرة ال  قرآنسيء فلن يكون القول بضرورهتا لفهم ال أمردراسة هذه العلوم  أنن ثبت إو 

 .يلتفت للقائل هبا

التطرق للبقية يف  وسيأيت ،وهو دراسة علوم اللغة العربية أالمن هذه العلوم  ولنأخذ مثاال  
 .املواضع املناسبة

 :علوم العربية يف امليزان
غري  أحلقهاالعربية بل للعلوم الوضعية اليت  للغةاملناقشة ليست  أن إىلنوه أ أنال يفوتين هنا 
وهلذا كان العنوان هو علوم اللغة العربية  ،وما شابه واإلعرابالنحو  أمثالمن  ،املعصومني بالعربية

ا  َعَربِّيا  لََّعلَُّكْم قرآنِإنَّا َجَعْلَناُه ﴿ قرآنفالعربية لغة ال، ومل يكن العربية يف امليزان يف امليزان
للقوم مع  الكرمي مبا ال يرتك جماال   قرآنخبالف علومها املدعاة اليت خالفت ال، (2)﴾تَ ْعِقُلونَ 
االستمرار بالعناد  أوربية بعدم الع قرآنخيتاروا اهتام ال أن إالعلى تدريسها ودراستها  إصرارهم

 .منه وإياكم وأعاذين (لعنه اهلل) إبليسوداء  األعمىالكاشف عن التعصب 

                                                           

 .3: الزخرف - 
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 :علوم العربية يف ميزان القرآن الكريم
 َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَعِملَ  َوالصَّابِِئينَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى﴿

 .(2)﴾َيْحَزنُونَ  َصاِلحا  فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهمْ 

اآلِخِر وَعِمَل  َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَ ْومِ  َوالصَّاِبُؤونَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدواْ ﴿
 .(1)﴾َوالَ ُهْم َيْحَزنُونَ َصاِلحا  َفالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم 

ِإنَّ اللََّه  َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َوالصَّابِِئينَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا﴿
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ   .( )﴾َشْيٍء َشِهيدٌ  يَ ْفِصُل بَ ي ْ

يأخذ حركة  أناملعطوف  بإلزامهمالكرمي  قرآنالقوم خالفوا ال أنلسابقة ا اآلياتنالحظ من 
خطأ برفعه الصابئون بواو مجع املذكر السامل والعياذ أ قرآنال نإيقولوا  أنفهم بني  ،املعطوف عليه

 وبالتايل فما نفع كل تلك السنني يف دراسة قواعد ومهية ؟ ،يتنازلوا عن قواعدهم أنوبني  ،باهلل

ُهْم وَ ﴿ :فس املسألة يف قوله تعاىلونرى ن يُ ْؤِمُنوَن ِبَما  اْلُمْؤِمُنونَ لَِّكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمن ْ
الصَّاَلَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم  اْلُمِقيِمينَ أُنِزَل ِإلَيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَ ْبِلَك وَ 

بكلمة املقيمني بياء مجع املذكر السامل  قرآنال أتىفقد . (4)﴾ِئَك َسنُ ْؤتِيِهْم َأْجرا  َعِظيما  اآلِخِر ُأْولَ 
مث عاد بعدها مباشرة ليكرر عدم  ،معطوفة على املؤمنون املرفوعة بواو مجع املذكر السامل أهنامع 

معطوفة  أهنالواو مع فجاء بكلمة املؤتون مرفوعة با ،املعطوف حركة املعطوف عليه بإعطاءااللتزام 
 !على املقيمني 

منها يف  ولذلك جتد بعضا   ،الكرمي لطال بنا املقام قرآنتتبع كل خمالفات القوم لل أردناولو 
 .1امللحق رقم

 
                                                           

 . 1: البقرة - 
 .16: المائدة - 
 .7 : الحج -3
 . 1 : النساء -8
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 :وأهل البيت  علوم العربية يف ميزان الرسول 
 :في النحو

 .(2) (سلب الخشوع النحو من انهمك في طلب: )نه قالأ Xعن الصادق 

 :إلعرابفي ا

 .(1)(إعراب األقوال األعمال أحوج منكم إلى إعراب إنكم إلى: )Xوعن أمري املؤمنني 

 :في البالغة

 .( ) (الذي يلعب بلسانه كما تلعب الباقرة البليغ إن اهلل ليبغض الرجل: )وعنه 

الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة  البليغ أبغض الناس إلى اهلل تعالى: )وعن رسول اهلل 
 .(4) (بلسانها

 :قرآنوقراءة ال في العربية

 :حممد بن مسلم قال ( )يف صحيحة 

                                                           

 .74 ص 8ج: مستدرك الوسائل - 
 .2   ص 3ج: محمد الريشهري -ميزان الحكمة  - 
 .62 ص  ج: يشهريمحمد الر -ميزان الحكمة  -3
 .62 ص  ج: محمد الريشهري -ميزان الحكمة  -8
، سند هذه الرواية معتبر، بل صحيح على األصح، 36 ص: من هامش جامع األدلة للدكتور أبو محمد األنصاري -1

عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، : ، هكذا8722ح  42  – 76 ص 8فقد جاء في كتاب مستدرك الوسائل ج
ويسمى  -كما هو مذكور في خاتمة المستدرك  -( القراءات)، والميرزا النوري أخذه من كتاب : ...Xعبد هللا  عن أبي
 .لمؤلفه أحمد بن محمد السياري( التنزيل والتحريف)أيضاً 

 :ونأتي اآلن إلى ترجمة السند كامالً 
لغضائري، والغضائري معروف عنه التسرع ضعفه النجاشي نقالً عن الحسين بن عبيد هللا ا: أحمد بن محمد السياري -أ

 .في التضعيف ألدنى شبهة حتى سمي الطعان، وسيأتي سبب تضعيف ابن الغضائري وأنه وهم ال يصلح للتضعيف
أحمد بن محمد بن سيار المصري، الكاتب آلل : )176 : برقم 881 – 881ص  مستدركات علم رجال الحديث ج

( عليهم السالم)، ممن جمع أحاديث آل محمد (صلوات هللا عليهما)والعسكري  من أصحاب الهادي: طاهر أبو عبد هللا
في الطب، ووقع في طريق الصدوق والبرقي في بعض أحاديث الطب ويعرف بالسياري، ضعيف الحديث، فاسد 

اب طبع قديم عن الحسين بن عبيد هللا، وله كتب، منها كتاب ثواب القرآن، وكت 84المذهب، كما نقله النجاشي ص
القراءات، وكتاب الطب، وغيرها، وعندي أن تضعيفه لما روى في كتاب القراءات من اآليات النازلة في الوالية، 

 ...(.وإسقاط بعض كلماته وفيها الغلو والتخليط بزعمهم فراجع فصل الخطاب والكافي باب نكت نتف في الوالية 
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وهو للتوهين كما ال يخفى، وإنه ( الزعم)عبر عنه بـ وال يخفى أن الشيخ علي النمازي قد ضعف تضعيف من ضعفه و
ضعف لروايته روايات ال تنسجم مع اجتهاد بعض علماء الرجال، وقد ضعفوا بأشباه ذلك أكابر رواة الشيعة وأفاضلهم 

 .والمصاديق كثيرة ليس هنا محل ذكرها
 1  ص 3ا، راجع اعيان الشيعة جووصفه صاحب كتاب لسان الميزان بأنه شيعي جلد وله كتب في القراءات وغيره

–   7. 
بوثاقة كل رواته، واعتمد على هذا التوثيق   -علي بن ابراهيم القمي  -ووقع في إسناد تفسير القمي الذي شهد مؤلفه 

المجموعي الحر العاملي صاحب الوسائل، والمحقق الخوئي في معجمه، وغيرهما، واعترف الخوئي بوقوع السياري 
في ترجمة  6817برقم 318ص 8 ، و ج 12برقم 38 ص  القمي، راجع معجم رجال الحديث جفي إسناد تفسير 
 (.فالن)راوي يسمى 

نه أنه اعتمد على تضعيف النجاشي المنقول عن الغضائري، وغيره، والذي عرفت حاله وأولكن الخوئي الظاهر 
وطردوهم من قم بتهمة  إثباتاتهام ثقاة مما يصيب والذين وقعوا وقعات قاتلة في  أكثركتضعيف القميين الذي يخطأ 

 .الضعف وما شابه، وبسط الكالم في ذلك ليس هنا محله
 :وروايته في تفسير القمي هي

عن  ،عن فالن ،عن أحمد بن محمد السياري ،حدثنا محمد بن أحمد :قال ،حدثنا محمد بن جعفر: علي بن إبراهيم القمي
شاؤه وهو قوله وما تشاؤن إال يشاء  فإذا شاء هللا شيئاً  ،إلرادته ئمة مورداً إن هللا جعل قلوب األ: )قال ،Xأبي الحسن 

 .826ص  ج :تفسير القمي( هللا رب العالمين
ن عندهم أل ؛هي السبب في اتهام هذا الرجل بالغلو حسب اجتهاد القميين وابن الغضائري وأمثالهاوقد تكون هذه الرواية 

 !!!وهلل في خلقه شؤون ...  غالياً منزلة معينة لالئمة من تجاوزها يعد 
: وبالجملة فبعد رواية المشايخ العظام: )... وقد دافع عنه بقوة الميرزا النوري ورد على ما قيل فيه واعتمد عليه، قال

كالحميري، والصفار، وأبي علي األشعري، وموسى بن الحسن األشعري، والحسين بن محمد بن عامر، عنه، وهم من 
إلى ما  اإلصغاءعليه، وخلو كتابه عن الغلو والتخليط، ونقل األساطين عنه، ال ينبغي  اإلسالماعتماد ثقة و. أجلة الثقات

 .3  الفائدة الثانية رقم 8  ص  ج :خاتمة المستدرك( قيل فيه، أو الريبة في كتابه المذكور
النوري يبين وهم من ضعفه، كما  الشيخ علي النمازي الشاهروي والميرزا أفادهفتوثيق علي بن ابراهيم القمي وما 

من  أنهمضعف المعلى بن خنيس والمفضل بن عمر وداود بن كثير الرقي وغيرهم، مع  -النجاشي وغيره  -توهموا 
 ( !ليهم السالمع) األطهار األئمة أصحابقرب أو أوثق

علي بن محمد بن عبد : )هكذاالكافي،  أسانيدحد أفي ( أصحابنامن )ويؤيد وثاقة السياري وصف الشيخ الكليني له بـ 
 .1باب الفئ واألنفال ح  ج :الكافي...( هللا، عن بعض أصحابنا أظنه السياري 

علي بن محمد بن عبد هللا، عن بعض : وقال في باب الفئ واألنفال: )... وعلق الميرزا النوري على هذا المورد قائالً 
 .-أظنه السياري  -أصحابنا 
عدم االعتناء بما قيل فيه، بناء على ظهور أصحابنا في مشايخ االمامية، أو  -جلة عنه كرواية هؤالء األ -وظاهره 

  ج :خاتمة المستدرك...( مشايخ أرباب الرواية والحديث، المعتبرة رواياتهم، وكيف يجتمع هذا مع فساد المذهب ؟ 
 .الفائدة الثانية3  ص

 :كتاب معتمد، كما يأتي -اخذ منه هذه الرواية الذي  -( القراءات)وبغض النظر عن عما تقدم فإن كتابه 
الفائدة األولى في ذكر الكتب التي نقلت منها، وجمعت منها : )6 – 1ص  قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج

هذا المستدرك، مما لم يكن عند الشيخ الجليل المتبحر صاحب الوسائل رحمه هللا، أو كان ولم يعرف صاحبه في وقت 
بكتاب التنزيل  كتاب القراءات ألحمد بن محمد السياري، ويعرف أيضاً ( 3 : ... )يف، وهي كثيرة نذكر عمدتهاالتأل

 (.والتحريف
 ويعبر عنه أيضاً . كتاب القراءات للسياري :3 ) :الفائدة الثانية 8   –    ص  في خاتمة المستدرك ج أيضاً وقال 

ال، إال أنه يظهر من بعض القرائن اعتبار الكتاب واعتماد األصحاب بالتنزيل والتحريف، وقد غمز عليه مشايخ الرج
في الكافي من الرواية عنه، وقد تعهد أن يجمع فيه اآلثار  اإلسالموقد أكثر ثقة ........ عليه، بل والنظر فيما ذكروا 
المختلفة، مع قرب عهده  راألخبا، والسنن القائمة التي عليها العمل من جملة (عليهم السالم)الصحيحة، عن الصادقين 
 .به، وقلة الواسطة بينهما

كرواية  -وظاهره  .-أظنه السياري  -علي بن محمد بن عبد هللا، عن بعض أصحابنا : وقال في باب الفئ واألنفال
ية عدم االعتناء بما قيل فيه، بناء على ظهور أصحابنا في مشايخ االمامية، أو مشايخ أرباب الروا -هؤالء األجلة عنه 

والحديث، المعتبرة رواياتهم، وكيف يجتمع هذا مع فساد المذهب ؟ إال أن يريد به بعض المسائل األصولية الكالمية 
في تلك  ، إليه بعض األدلة، مما ال يوجب الكفر واالرتداد، ولم يكن ضرورياً -وجماعة من األجلة  -التي ساقه 

وقد أكثر من الرواية عنه .... ابن الوليد عن رواة نوادر الحكمة االعصار، وأظن أن مأخذ جميع ما قيل فيه استثناؤه 
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جعلت فداك لو نظرت يف : مث قلت! نوح: قلت .نوحا   نااولقد ناد): Xقرأ أبو عبد اهلل 

 .(2) (دعني من سهككم: العربية، فقال هذا أعين

لو نظرت يف  نك رجل لك فضل،إ): Xقلت أليب عبد اهلل : قال ،وعن حويزة بن أمساء
 .(1) (ال حاجة لي في سهككم هذا: فقال العربية هذه

                                                                                                                                                                               

ن الكتاب المذكور ليس فيه حديث يشعر أثم . الثقة الجليل محمد بن العباس بن ماهيار في تفسيره بتوسط أحمد بن القاسم
ال يبعد أخذه منه، إال أنه  بالغلو، حتى على ما اعتقده القميون نفيه فيهم، وأكثر رواياته موجودة في تفسير العياشي، بل

ونقل عنه الشيخ الجليل الحسن بن سليمان الحلي في . المودعة في تفسيره لحذف بعض النساخ األخبارلم يصل إلينا سند 
ونقل عنه األستاذ األكبر في حاشية المدارك في بحث . مختصر بصائر سعد ابن عبد هللا، وعبر عنه بالتنزيل والتحريف

كالحميري، والصفار، وأبي علي األشعري، : وبالجملة فبعد رواية المشايخ العظام. نه حديثينالقراءة، وأخرج م
عليه،  اإلسالمواعتماد ثقة . وموسى بن الحسن األشعري، والحسين بن محمد بن عامر، عنه، وهم من أجلة الثقات

 (.ا قيل فيه، أو الريبة في كتابه المذكورإلى م اإلصغاءعنه، ال ينبغي . وخلو كتابه عن الغلو والتخليط، ونقل األساطين
الكتب المعتمدة التي اعتمد عليها في كتابه وسائل الشيعة،  أصحابحمد بن محمد السياري من أوقد عد الحر العاملي 

 ولكن  نقل منها الصدوق، والشيخ، والمحقق، -وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة، ولم تصل إلينا ) :حيث قال
فهي كثيرة  -وابن إدريس، والشهيد، والعالمة، وابن طاووس، وعلي بن عيسى، وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة 

كتاب أبي عبد هللا : .... ، ونحن نذكر هنا جملة مما صرحوا باسمه عند النقل منه، ونقلنا نحن عنهم عنه  فمن ذلكجداً 
 . 1  – 12 ص 32ج :(آل البيت)وسائل الشيعة  (السياري
فهو يدل ( القراءات)لم يكن عن نفس كتاب  إنحمد بن محمد السياري، وكالم الحر العاملي أعبد هللا السياري هو  وأبو
اعتبار  أوعلى وثاقة  آخروهذا شاهد . الكتب المعتمدة من قبل كثير من علمائنا المتقدمين أصحابالسياري من  أنعلى 

 .تفسير القمي إسنادخ النمازي والميرزا النوري ووقوع السياري في ما تقدم من كالم الشي إلى إضافةالسياري، 
برقم   1ص 7 ج( الذريعة)اعتماد العلماء عليه، آقا بزرگ الطهراني في كتابه  إلى وأشارذكر هذا الكتاب  وأيضاً 
ل طاهر زمن أبي للشيخ أبي عبد هللا السياري، أحمد بن محمد ابن سيار، الكاتب آل "كتاب القراءات") :، حيث قال48 

على ما عبر به حين ( التنزيل والتحريف ـ ب ويعرف أيضاً ( الفهرست)ذكره النجاشي والشيخ في .  Xمحمد العسكري 
لسعد بن عبد هللا، وينقل عنه األستاذ األكبر في ( البصائر)النقل عنه، الشيخ حسن بن سليمان الحلي في مختصر 

على نقل  اعتماداً ( مستدرك الوسائل)عند شيخنا النوري، وينقل عنه في  في بحث القراءة، وكان( حاشية المدارك)
أجالء األصحاب عنه، حيث يروى عنه الحميري والصفار وأبو علي األشعري وموسى بن الحسن األشعري والحسين 

طرفاته، وينقل عنه ابن إدريس في مست( الكافي)الكليني في  اإلسالمبن محمد بن عامر، واعتمد على رواياته ثقة 
 ...(.ويوجد عند الشيخ محمد السماوي ( الدمعة الساكبة)ومحمد بن العباس بن الماهيار في تفسيره، وكان عند مؤلف 

عن  ،عن حماد بن عيسى: ... هكذا( ربعي)كتاب  إلىوهو حماد بن عيسى، بدليل طريق النجاشي والطوسي : حماد -ب
. 68 برقم  6   – 4  ص :اجع الفهرست للشيخ الطوسي، و ر 88برقم  17 ص :راجع رجال النجاشي. ربعي

 17 ص 4ج :وكذلك طريق الشيخ الصدوق على ما نقله المحقق الخوئي في ترجمة ربعي، راجع معجم رجال الحديث
، (اِمِهمْ بِإِمَ  أُنَاس   ُكل   نَْدُعو يَْومَ ) :القمي في تفسيره في تفسير قوله تعالى إبراهيموكذلك في طريق علي بن .   81برقم 

 .راجع نفس المصدر السابق
برقم  1  ص :، و الفهرست للشيخ الطوسي372برقم   8 ص :وحماد بن عيسى ثقة باالتفاق، راجع رجال النجاشي

 8 . 
 4ج :هو ربعي بن عبد هللا بن الجارود، كما جزم بذلك المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث، راجع: ربعي -ج
 .  81برقم  17 ، و ص 8124برقم  11 ص

 :، و راجع الفهرست للشيخ الطوسي 88برقم 17 ص :وربعي بن عبد هللا ثقة باالتفاق، راجع رجال النجاشي
 .68 برقم  6   – 4  ص
، وراجع  44برقم 8 3 – 3 3ص :ثقة باالتفاق جليل غني عن التعريف، راجع رجال النجاشي: محمد بن مسلم -د

 .427  برقم  12 ، و ص428  وما بعدها برقم  81 ص 4 ج :ثفي معجم رجال الحدي التفصيل كامالً 
 .74 ص 8ج: مستدرك الوسائل - 
 .74 ص 8ج: مستدرك الوسائل - 
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فدخل عليه محران بن أعني  Xكنت عند أيب عبد اهلل : )حريز بن عبد اهلل، قال عنو 
فقال  :بكالم فوقع عند جويرية أنه حلن، قال Xفتكلم أبو عبد اهلل  :وجويرية بن أمساء، قال

دعنا من تيهك : فقال :قال ؟اجلسام تلحن يف كالمك أنت سيد بين هاشم واملؤمل لألمور : له
، وأما جويرية فزنديق ال أما حمران فمؤمن ال يرجع أبدا  (: فقال)فلما خرجا،  .هذا( نهيك)

 .(2)( فقتله هارون بعد ذلك .يفلح أبدا  

فإذا جماعة قد أطافوا  المسجددخل رسول اهلل ): قال ،Xأيب احلسن موسى  عن
أعلم الناس بأنساب  :؟ فقالوا له العاّلمة وما: عالّمة، قال: ؟ فقيل ما هذا: برجل فقال

ذاك علم ال يضر : فقال النبي : والعربية، قال واألشعار العرب ووقائعها وأيام الجاهلية
آية محكمة، أو فريضة : إنما العلم ثالثة  من جهله، وال ينفع من علمه، ثم قال النبي

 .(1) (هن فهو فضلسنة قائمة، وما خال عادلة، أو

 .( )( أصحاب العربية يحرفون الكلم عن مواضعه: )وعنهم 

مجعين مسجد بإزاء دار : )نه قالأوعن أيب األزهر ناصح بن علية الربمجي يف حديث طويل 
أنتم  ،يا هؤالء :فقال ،ومعنا رجل ال نعرفه العربية السندي بن شاهك وابن السكيت فتفاوضنا يف

ليس : إقامة ألسنتكم، وساق الكالم إىل إمام الوقت وقال حوج منكم إىلإىل إقامة دينكم أ
سرتنا عليك فقم : نعم، قلنا: ؟ قال هذا احملبوس موسى تعين: اجلدار، قلنا بينكم وبينه غري هذا

واهلل ما قلت  واهلل ال يفعلون ذلك أبدا  : قال ،حد جليسنا فنؤخذ بكأن يراك أعندنا خيفة  من
 .(4)( لكم إال بأمره

وصف السيد اخلميين هلذه العلوم بالضاللة  أنلكفت لنعرف  األوىلالرواية  إالولو مل تكن 
يصف لنا  Xالصادق  واإلماموكيف ال  ،ةباملائوصف حقيقي منطبق على املوصوف مئة 

 ،دراسة علوم العربية سهك أي القذارة أن أو ،يسلب اخلشوع بأنهنتيجة االهنماك يف طلب النحو 

                                                           

 .722ص  ج: للشيخ الطوسي -اختيار معرفة الرجال  - 
 .81 ص   ج(: اإلسالمية)وسائل الشيعة  - 
 .74 ص 8ج: مستدرك الوسائل -3
 .8 8ص 3ج: شوبآابن شهر  -طالب  أبي آلمناقب  -8
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فلسان مقاهلم  ،صاحب احلق به عرفي   يكون كذلك وقد ابتدعه القوم اليوم ميزانا   وكيف ال

مع   الذي نصب نوحا   Xالصادق  لإلمامهو عني لسان حاهلم  Xلصاحب احلق اليماين 
 .(ختالف قواعدنا النحوية وأنتمعصوم  بإماملست ) :كونه فاعال  

 ؟ سيء أمجيد  أمرفبعد ما تقدم هل دراسة علوم العربية 

 :علوم العربية يف ميزان الفقهاء
األحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان : 5 مسألة ) :يقول صاحب العروة الوثقى

وإن كانت خمالفة هلم يف حركة بنية أو يكفي القراءة على النهج العريب  األقوى عدم وجوهبا، بل
 .(2) (إعراب

الكلمات  مواد قرآنت عندنا تواتره من الضرورة كون الثاب) :قول صاحب جواهر الكالموي
وحنوها مما  مثال  ( حيث)وجواهرها اليت ختتلف اخلطوط ومعاين املفردات هبا ال غريها من حركات 

اللغوية من غري ضبط  األمر فيه إىل القياسات بإيكالهو جائز حبسب اللغة وجرت العادة 
وأصل الرسوم للحركات  وكيف خلصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من احلركات اخلاصة،

ومن . على ظهر القلب والسكنات يف الكتابات حادث، ومن املستبعد حفظهم جلميع ذلك
التواتر على أنه لو أغضي  على اإلمجاعذلك كله وغريه مما يفهم مما ذكر بأن لك ما يف دعوى 

، وهو غري جمد، إذ الظن بالتواتر عن مجيع ذلك فال يفيد حنو هذه االمجاعات بالنسبة إلينا إال
واضحة كدعوى كفاية الظن يف حرمة التعدي  القطع به من أمثال ذلك مكابرة دعوى حصول

وأنه مىت خالف بطلت صالته، إذ ال دليل على . العريب عنه إىل غريه مما هو جائز وموافق للنهج
عدة الشغل  يشهد خبالفه واحتمال االستدالل عليه بالتأسي أو بقا ذلك، بل لعل إطالق األدلة

بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامر  املدعى على وجوب العمل اإلمجاع كما ترى  وأما
التعدي منها إىل  باجلر، وأنه ال جيوز( تساءلون به واألرحام)وقراءة محزة  ،(أوالدهم شركاؤهم قتل)

                                                           

 .2 1 - 6 1ص  ج: السيد اليزدي -العروة الوثقى  - 
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: يقال مل هبا، ورمباالع غريها وإن وافق النهج العريب ففيه أن أقصى ما ميكن تسليمه منه جواز
 .(2)( وحرمة التعدي عنه فمحل منع وإن خالفت األفشى واألقيس يف العربية، أما تعيني ذلك

ميكن  علومكم املدعاة وال عليه مذمة يف خمالفتها فماذا إىلحاجة  قرآنال لقارئمل يكن  فإذا
 ؟(رمحه اهلل)اخلميين يسمى قضاء العمر يف دراستها غري الضاللة واجلهالة كما وصفها السيد  أن

بالكم بعلم  فما ؟ وهل يوجد أسفه من قضاء العمر يف علم ال ينفع من علمه وال يضر من جهله
 يسلب اخلشوع ويسميه املعصوم قذارة ؟

 :وم العربيةلنتيجة الدراسة احلوزوية لع
سلب خشوع القوم اهنماكهم يف طلب النحو وامتألت مسامات عقوهلم بالسهك بعد 

فَِإنََّك اَل ُتْسِمُع ﴿شرف عليهم داعي اهلل وجدهم موتى أ إذاحىت  ،طويال   يه ردحا  مترغهم ف
 .(1)﴾اْلَمْوَتى َواَل ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ 

اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهم مِّن بَ ْعٍض ﴿يف رفع الفاعل ونصب املفعول  أعمارهمقضوا 
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوْا الّلَه فَ َنِسيَ ُهْم ِإنَّ اْلُمَنافِ يَ  ِقيَن ُهُم ْأُمُروَن بِاْلُمنَكِر َويَ ن ْ

 .( )﴾اْلَفاِسُقونَ 

العدة  مل يهيئوا يوما  ، Xاملهدي  اإلماملقد نسى القوم القضية الكربى وهي نصرة  ،نعم
 إذا Xاملهدي  اإلمامعلى سؤال كيف سنعرف  كاإلجابة ،توى الفكريلنصرته ولو على املس

 بأنه البيت  أهلخربنا أجاء قبل املهدي كما  إذا Xكيف سنعرف اليماين   أو جاء ؟
 العالمات احملتومة اليت تسبق القائم ؟ إحدى

ل ه ؟ عن دراسة مادته السهك فماذا يفعلون أهلاهملوجه مع امتحان  وجها   أنفسهموجدوا 
 ؟ يف طريق الضاللة واجلهالة أعمارهم أضاعوا أهنميعرتفون كالسيد اخلميين 
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على نفوسهم اليت اختارت التكرب فصاغوا علومهم كصنم جديد وضعوه  صعبا   كان خيارا  

السجود لصنمهم فهو  أىبوأما من  ،على الكعبة مث قالوا من سجد للصنم قد نقبل عصمته
 .بزعمهم من الضالني

 بأنهيقبلوا ادعاءه  أنبالسهك فيمكن  Xاعدهم اللغوية اليت يصفها الصادق من وافق قو 
مث خالف قواعدهم  Xاملهدي حممد بن احلسن العسكري  اإلمامجاء  إنلكن  ،Xاليماين 

ال تسجد  فأنت. بن فاطمة ارجع يا :يصرخوا بوجهه أنالنحوية الباطلة فال يرتددون يف 
 .من ولد فاطمةحاشا هذا ليس  :ويصرخون، ألصنامنا

ِإالَّ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ﴿ :وتفقهوها اآليةفلم مل تعنكم علومكم احلوزوية لتقرئوا هذه 
 .(2)﴾فَ ُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ  بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُبَ يَِّن َلُهمْ 

يقرأ يف  بل مرجعا   ،إعراب أوليته خالف حركة بنية  مرجعا   ويف نفس الوقت هم يطيعون
 (.الضالني)بدل  (الزالني)صالته 

سبب صمته عدم قدرته على التكلم بالعربية  أننه السيستاين الذي جيهل الكثريون إ ،نعم
 بدال   (الطالني)الذي يقرأها  األفغاينن شئت ثين بالفياض إو ، وليس حكمته الالمتناهية املدعاة

 (.الضالني)من 

كفى هبذا  ؟؟ ومل يأت ببدعة وتتبعون الزالني فرتدون على ابن رسول اهلل أ ؟ فيا قوم مالكم
 .لكم خزيا  

 :العلوم احلوزوية يف العقائد تأثري
لذلك سنضرب  ،العلوم احلوزوية يف العقائد ال ميكن حصره يف هذه العجالة تأثري أناحلقيقة 

 :األمثلةبعض 
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 :(6) وعقيدة تقليد غري املعصوم يف الفروع الدليل العقلي
 :Xمحد احلسن أ اإلمامبعض النقاط اليت استفدهتا من  أوردندخل يف املوضوع  أنقبل 

 :فيه نقاش وال واجب للمعصوم التقليد)

 ،فيه إشكالال  منها التشريع واستظهار  عنهم الواردة األحاديثمعارضة  مبعىن اإلفتاء
 ما يسمى أو بالرأي اإلفتاء أما ،التقليد على متقدمة مرحلة وهذه ،به عملبال أصحاهبم أمروا وقد

 األحوال كل ويف ، األئمة عنه هنى فقد القياس أو االستحسان أو اإلمجاع أو العقلي بالدليل
 وهلذا ،املعصوم غري تقليد بوجوب االعتقاد مسألة على متقدمة مسألة واالجتهاد اإلفتاء مسألة
 يستظهر كيف أي التشريع مصادر يف النقاش يكون فإما ،النقاش أثناء هاعن تفصل أن جيب

 يف النقاش يكون أو ،(التشريع مصادر أي) يستظهر ومما، (االستظهار آلية أي) الشرعي احلكم
 صحيح غري بينهما فاخللط ،واملوضوعان منفصالن مستقالن ،عندهم املعصوم غري تقليد عقيدة

 .ائما  د النقاش يف تشويشا   ويسبب

 :املعصوم غري تقليد وجوب بعقيدة قوهلم يف اإلشكال

  رواية عندهم ليس، الداللة قطعي الصدور قطعي يكون أن البد عندهم العقائد على الدليل
 كلها يطرحوهنا اليت والروايات ،عندهم املتواتر الصحيح هو الصدور قطعي نأل ؛الصدور قطعية

 اليت رواياهتم. متواترة تعد أن فضال   آحاد أخبار ونتك ألن ترقى ال مرسلة أو السند ضعيفة
 غري تقليد وجوب على ظاهر غري معناها أن أي الداللة جهة من تسعفهم ال كلها هبا يستدلون
 .املعصوم

 ال هبا يستدلون اليت اآليات وكل ،داللتها يف النقاش ولكن صدورها يف نناقش ال: اآليات
 .انتهى كالمه عليه الصالة والسالم (املعصوم غري تقليد وجوب على تدل

 :انتهت النقاط فلنبدأ ببعض كلماهتم اليت توضح اعتقادهم هبذه العقيدة أنوبعد 
                                                           

فيفتي في القضايا  األصوليون،يستغل السيستاني همينته على نفوس مقلديه فيخرج حتى عن الشرط الذي وضعه  - 
المهدي  اإلماممن الكتاب فتواه في قضية  األخيروستجد في الملحق  ،Xالمهدي  اإلمامعقائدية كاالنتخابات وقضية ال
X وكذلك فعل الفياض وغيره.  
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ومن ) :Xاملهدي  اإلماميقول مرجعهم الفياض يف جواب على سؤال عقائدي حول قضية 

عدهم جيب ، وبأسرارهمقدس اهلل  األربعةمبوت السفراء  - أي السفارة -انقطعت  أهناالواضح 
 .(2) (اخل ... ةالفقيه اجلامع للشرائط منها االعلمي إىلالرجوع 

يف حوزة النجف الكتاب الرئيسي للعقائد وهو كتاب عقائد االمامية للمظفر يكتب العنوان و 
 .( ) (يف الفروع (1) عقيدتنا يف التقليد)ملوضوع التقليد هكذا 

مبنية على أساس  أهناوهلة  ألولن الكثريون فما هو الدليل القطعي على هذه العقيدة اليت يظ
على مسامع  (الروزخونيون)بسبب ما يردده خطباء املنابر  العصمة أهل بيت أحاديثروائي من 

غلب أ أنلكن احلقيقة املبكية املضحكة  ،بيت العصمة  أهل إىلالناس من روايات تنسب 
 باإلرسالبل حيكمون عليها  ، هذه املرويات ال يعرتف كبار القوم بصدورها عن املعصومني

مل  آحادروايات  إىلولو ارتقت مبعجزة  ،آحادتكون روايات  أنوهي هبذا ال ترتقي  ،الضعف أو
فال  ،بل يفيد ظنا   ن اخلرب الواحد وهو اخلرب الصحيح ال يفيد عندهم علما  أل ؛تفدهم غري الظن

                                                           

 :األولالسؤال  ، Xالمهدي  اإلمام الموقع الرسمي للفياض قسم االستفتاء، - 
 1=id?/estefta/com.alfayadh.www://http 
وتترك ما  فعله، إلىفقيه لتطبق فتواه، فتفعل ما انتهى رأيه  إلىأن ترجع : التقليد: )يقول السيستاني في تعريف التقليد - 

 ياهإمحّمالً « كالقالدة»وضعت عملك في رقبته  نظر، وتمحيص، فكأنّك وإعادةتركه، من دون تفكير،  إلىانتهى رأيه 
 .في الحوارية ويستدل عليه عقلياً . الفتاوى الميسرة، حوارية التقليد (مسؤولية عملك أمام هللا

html. ftawa/ftawa/fegh/books/net.rafed.www://http 
وكما نالحظ في كتاب المبسوط  ،الشيخ الطوسي أمثالبهذا المتقدمين  وقد خالفوا ،التقليد عقيدة واجبة عند القوم إن -3

والشيخ المفيد من نفس العصر كان يبتدأ رسالته العملية بطرف  ،هجري 812 يفي فقه اإلمامية للشيخ الطوسي المتوف
الحال اليوم  الطهارة وال يوجد شيء اسمه وجوب التقليد كما هو أبوابه وأول ،الدين ثم يشرع في الفقه أصولمن 

 ( هـ  34المتوفى سنة  الشيخ األقدم أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي) والشيخ الصدوق
ثم إني صنفت كتابي هذا، ): قال محمد بن علي: 1قال ص ،الموسومة بالمقنع( صح التعبير إن)في رسالته العملية 

لئال يثقل حمله، وال يصعب حفظه، وال يمل  ،فيه، وحذفت األسانيد منه لقنوع من يقرأه بما" المقنع"وسميته كتاب 
على المشائخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم هللا، أرجو بذلك  مبيناً  قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب األصولية موجوداً 

فت غير ذلك، وما توفيقي إال باهلل، عليه ثواب هللا، وأبتغي به مرضاته، وأطلب األجر عنده، فسبحان هللا إن أريد بما تكل
 (.توكلت، وإليه أنيب، وباهلل للصواب أرتشد، وعلى التوفيق للهدى أعتمد، وهو حسبي ونعم الوكيل

 أبوالمحقق الحلي  أمثال األصولحتى للمتقدمين ممن كتب في  ، بل القوم ساروا خالفاً أيضاً ثم ابتدء بكتاب الطهارة 
نراه يبتدأ مباشرة بالطهارة وال يوجد شيء اسمه  اإلسالمفلو طالعنا كتاب شرائع  ،بن الحسن القاسم نجم الدين جعفر

 .وجوب التقليد أوالتقليد 
عندما كتب ذلك في رسالته العملية وتابعه القوم  2 6 من نشر هذه البدعة بين العوام هو السيد كاظم اليزدي عام  وأول

 .3 ص :العروة الوثقى (لعامي بال تقليد وال احتياط باطلعمل ا)(: 7مسألة ) 7: على ذلك حيث قال
 يجب  على كل مكلف  في عباداته  ومعامالته(   مسألة: )أعاله المسألةومما ذكره القوم في تعلقيتهم على العروة في 

في غير (. لخمينياإلمام ا)وكذا في مطلق أعماله كما يأتي (. الفيروز آبادي)ملتفت (. الگلپايگاني)بإلزام من العقل (  )
(. 6 )في مسألة ( قدس سره)كما سيأتي منه  بل وعادياته أيضاً (. الفيروز آبادي) سيجيءالمعلومات منها كما 

 .، أو محتاطاً ، أو مقلداً أن يكون مجتهداً  (الگلپايگاني)

http://www.alfayadh.com/estefta/?id=16
http://www.rafed.net/books/fegh/ftawa/ftawa1.html
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الدليل العقلي  أو (2)رواية متواترة أوة ن العقائد يشرتط فيها القوم آية حمكمأل ؛تبىن عليه عقيدة
 .( )( خرب الواحد ال يفيد العلم): وكما صرح احملقق اخلوئي ،كما تسامل عليه القوم (1)التام 

وهم عادة  ،(4) العتناقهم هذه العقيدة األساسيمن هنا كان الدليل العقلي هو الدليل 
احليلة كما حصل مع مركز  أعيتهم إذا إال ،جلهل عامة الناس هبا ؛يتجنبون التصريح هبذه احلقيقة

 ،بضعف روايات التقليد جوبهالعقائدية الذي يشرف عليه املرجع السيستاين عندما  األحباث
الرجوع إىل  ، وذلك لتسامل العقالء يف( ) رمبا ال حنتاج إىل دليل نقلي يف وجوب التقليد) :فأجاب

فها  ،( ) ....(إىل الطبيب فهو يرجع يف ذلك فمن أصابه مرض ما. أهل اخلربة يف كل أمر جمهول
يقيس من  أن للقارئوبالتايل ميكن  ،الدليل العقلي مع فساد تطبيقهم له إىلجلئوا  أهنمهنا نرى 

بطالن هذا املعتقد مع شهرته عند عوامهم والتزامهم به مقدار الضالل العقائدي الذي استوحاه 
 .وال منطقهم العقلية شيئا   أصوهلمعنهم  أغنتفما  يا  عقل ومسوه دليال   أفكارهمعلماءهم من وهم 

 

                                                           

الخبر الواحد فيجب االعتماد على ما كثرت طرقه ويطرح ): 48أبو الحسين األسدي الحلي  في كتابه العمدة ص - 
 .(الذي ال يوجب العلم إيجاب المتواتر

َوَما لَهُم بِِه ِمْن ِعْلم  إِن ) :منها ،ويسوقون لالستدالل على هذا االشتراط ذم هللا سبحانه لمتبعي الظن في آيات كثيرة - 
ُ بِهَا )، 4  :النجم( يَت بُِعوَن إاِل  الظ ن  َوإِن  الظ ن  اَل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً  ا أَنَزَل هللا  ْيتُُموهَا أَنتُْم َوآبَاُؤُكم م  إِْن ِهَي إاِل  أَْسَماء َسم 

بِِّهُم اْلهَُدى ن ر  ظَنّاً إَن   َوَما يَت بُِع أَْكثَُرهُْم إاِل  )، 3 : النجم (ِمن ُسْلطَان  إِن يَت بُِعوَن إاِل  الظ ن  َوَما تَْهَوى اأْلَنفُُس َولَقَْد َجاءهُم مِّ
 .31: يونس (الظ ن  الَ يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً إِن  هللّاَ َعلَيٌم بَِما يَْفَعلُونَ 

  :73 ص: المبحث الخامس في حّجية خبر الواحد األصولمصباح  -3
1 11=id?php.index/books/us.khoei-al.www://http 
مسألة  -الجاهل للعالم  إتباعبمعنى  -التقليد ) :؟ متى وجب التقليد على المسلمين :على سؤال يقول المدرسي جواباً  -8

 .موجوداً في كل األعصار عقلية، والشرع أيّد ذلك، وكان 
 =linkid?php.details/estftaat/com.almodarresi.www://ttph 
فكيف تكون العقيدة مرددة بين الوجوب والجواز ؟ يقول  ،محسن الحكيم ال يناقش وجوبه بل جوازه أننالحظ  -1

 البد أن إلى أن جواز التقليد في الجملة قد أشرنا سابقاً ): 82ص السيد محسن الحكيم -الحكيم في كتاب مستمسك العروة 
ومستند هذا . إلى االجتهاد -في الجملة  - التقليد فإذا ال بد أن يستند جواز. يكون بغير التقليد، وإال لزم الدور أو التسلسل

شخص معين بخصوصه،  إلى باإلضافةالعقالء عليه مع الغفلة عن احتمال الردع أو القطع بعدمه ولو  االجتهاد بناء
فهذا البناء . إلى غير ذلك..  ، أفضل، حياً ، عادالً عاقالً  ،فيه، مثل كونه بالغاً  ره شرعاً الجتماع جميع ما يحتمل اعتبا

فإذا رجع إلى غيره  العامي هو المسوغ له الرجوع إلى غيره في الخصوصيات المعتبرة في المفتي، المرتكز في نفس
ئط التقليد، ويكون عمله حينئذ على ما المستفاد منها شرا األدلةأفتى له بما يقتضيه نظره الحاصل له من مراجعة 

الجملة، فهذا البناء محكم  أن من أدلة جواز التقليد بناء العقالء عليه في وألجلوهذا . أو خصوصاً  تقتضيه فتواه عموماً 
 .(إال مع ثبوت الردع عنه مهما تحقق في مورد من الموارد والعمل عليه متعين،

16C76C16D=%highlight&3 47=id&reslusts_show=do?php.find/mybooks/com.  ali.www://http
 =type&s_fiqh_table=table&1E36D%DD86E 6E76 26C86E 
 .أدلّة وجوب التقليد مأخوذة من السيرة والعقل( االجتهاد والتقليد)واالجوبة االسئلة العقائدية  بحا األمركز  -1

8 74/faq/com.aqaed.www://http/ 

http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6156
http://www.almodarresi.com/estftaat/details.php?linkid=2
http://www.ali12.com/mybooks/find.php?do=show_reslusts&id=3187&highlight=%D5%C7%C6%E4%C7%20%E1%E4%DD%D3%E5&table=table_fiqh_s&type=1
http://www.ali12.com/mybooks/find.php?do=show_reslusts&id=3187&highlight=%D5%C7%C6%E4%C7%20%E1%E4%DD%D3%E5&table=table_fiqh_s&type=1
http://www.aqaed.com/faq/
http://www.aqaed.com/faq/
http://www.aqaed.com/faq/4278/
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 :الدليل العقلي على عقيدة وجوب تقليد غري املعصوممناقشة 
 للطبيب يرجع املريض أن وقوهلم العقلي الدليل يسمونه ما أو للعامل اجلاهل رجوعقاعدة 

 ؟ الدينحنن هنا نتكلم يف و  إليهوهذه القاعدة تصح ولكن من هو العامل الذي يرجع 

استدالهلم و  ،(2) بل الكالم يف تشخيص العامل ،فالكالم ليس يف صحة القاعدة من عدمه
 بالدين له يرجع الذي فالعامل ،هبا يقول من جهل مدى على وتدل وسفه مغالطة هبذه القاعدة

 نسبة هناك يكون أن احتمال أي هناك وليس ،ةباملائ مئة له للراجعني النجاة يضمن أن البد
 فالقضية ،X املعصوم إال يكون الالعامل  وهذا ،له رجوعهم بسبب إليه الراجعني وهالك للضال
 أسوء يف حىت أو ،اإلنسان يشفى ال فرمبا العالج يف فشل إن الطبيب نأل ؛الطبيب كقضية ليس

 النتيجة فستكون بالدين اجلاهل إليه يرجع الذي العامل فشل إن أما ،جسده يهلك األحوال
 هو بل فيه حنن مبا له عالقة ال يسوقونه الذي واملريض الطبيب فمثال ،جهنم يف بدياأل اهلالك
 ةباملائ مئة هي هنا املطلوبة فالنجاة ،معصوما   يكون أن البد له يرجع الذي العامل أن على دليل

 تتحقق ال ةباملائ مئة والنجاة ،فيه فشل نسبة وجود من البد الذي واملريض الطبيب كحال وليس
 وليس ،ةباملائ مئة النجاة هم يسمونه كما املريض أو اجلاهل ليضمن ؛املعصوم للعامل بالرجوع إال

املطلب  وايصادر  فال، أطباء ويسموهنم مثلهم ملرضى برجوعهم اليوم مقلدة املراجع كحال
يف  .Xبقاعدة تؤيد تقليد العامل املعصوم  باإلتيانهل يصح تقليد غري املعصوم  :وهو ،األصلي

هذا ليس طب لنقبل الظن واالحتمال الذي قد يسبب و  ،االحتمال أوالظن  ال يقبل اهلل دين

                                                           

مختلفين في كونه من شرائط المجتهد  أنهمهذا مع  األعلميكون عن  أنالمفروض  أنكالمهم عن العالم مع  أنترى  - 
 :على يقول الفياض جواباً  ،باحتمال خطأهم األمة إلضاللمن مراجعهم عرضة  واألعلمومع التنزل يبقى العالم 

األعلم قبل أربعين عاماً يقول برأي معين  إذا كان: لواقع بقولهيشكل البعض على أقربية رأي األعلم ل(:  ) سؤال)
رأيهما أقرب  في زماننا يقول برأي مناقض لألعلم السابق كالطهارة مثالً، فكيف يكون كالنجاسة مثالً، نجد األعلم اآلن

 ؟ للواقع رغم تناقضهما ؟ ما تعليق سماحتكم على ذلك
هو أن احتمال الخطأ في تكوين  إلى الواقع نوعاً بالنسبة إلى غير األعلم، ن رأي األعلم أقربأالمقصود من  :الجواب

وتطبيقها على عناصرها الخاصة في غير األعلم نوعاً أكبر من احتمال  المسائل األصولية على وفق شروطها العامة
وجود فضالً عن عصور واحد م وأما االختالف بين األعلمين في عصر. األعلم في المسائل الخالفية بينهما الخطأ في

ليهم ع)ولألئمة األطهار( لى هللا عليه وآلهص) هلل تعالى ولرسوله ن العصمةأن األعلم قد يخطأ حيث أمتعددة باعتبار 
 ن قوله أقرب إلى الواقع من قول الطبيب غير األعلم في المسألةإف ،الطب هذا نظير األعلم في. دون غيرهم( السالم

  .الرسمي للفياض على شبكة االنترنت مسائل في التقليدالموقع ( الخالفية بينهما
 71=id&article=action&news=show?php.index/site/com.alfayadh.www://http 

http://www.alfayadh.com/site/index.php?show=news&action=article&id=176
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يف الدين  أما ،اإلعاقة أو خنسره هو هذه احلياة الدنيا باملوت يف الطب غاية ما األمرن أل ؛اهلالك
 ؟ ا  يقينليلة واحدة وهو على ظن وليس  إنسانيبيت  أنفهل يصح 

ليسوا علماء يضمنون النجاة مئة  أهنم أي ،(2) هي ظنكما يقولون هم   أحكامهممعظم 
تبعتين مئة  إنمن لك اجلنة ضأيقول لك نعم  عموما   املعصومني  أو  األئمةبينما  ،ةباملائ
 أو وليس ظنا   ةباملائهي احلق مئة  أعطيكوالعقيدة اليت  أعطيكاحلكم الذي  إنبقوله  ةباملائ

 .احتمال كما هو حال من يسموهنم علماء

ترددت  فإذا ،ما يقطع به بنسبة مئة باملئة بأمرالعامل  اإلنسانن إف أكثر املسألةولكي تتوضح 
ن إو  ،باملئة مسي شاكا   5 ن استقرت النسبة عند إف ،باملئة مسي ظانا   2 باملئة و 99النسبة بني 
هو الظن  همأحكامالقوم يف معظم  إليهوغاية ما وصل  ،باملئة والصفر مسي وامها   49ترددت بني 

بل  ،العامل إىلرجوع اجلاهل  إليهموهبذا ال يكون الرجوع  ،فهم ظانني يف احلقيقة وليسوا علماء
 إىلن رجوع الناس هلم هو رجوع جاهل إف ،وهذه هي حقيقة مغالطتهم. ظان إىلرجوع اجلاهل 

 .جاهل مثله

هو دليلهم  فما ،الوهم إىل األمربل وصل  ،الشرعية بالظن فقط األحكام يفمل يكتفوا  أهنممث 
جاءوا بدليل على  أينومن  ،على صالة الذين يف القطب هبذه املهزلة اليت يكتبوهنا يف مواقعهم

بل  كثرية ليس عندهم فيها حىت الظن  أحكامو ...  و...  و...  و اإلجارةوصوم  اإلجارةصالة 

                                                           

وال يستعمل . األفعالالمجهود واستفراغ الوسع في فعل من  بذلهو عبارة عن ): قال الغزالي في تعريف االجتهاد - 
العلم بأحكام  ببذل المجتهد وسعه في طلب لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً ...  وجهد إال في ما فيه كلفة

فصيلية الراجعة الت أدلتهاالشرعية من  األحكامفي إدراك  حقيقة االجتهاد استفراغ الجهد): وقال الدهلوي (.... الشريعة
 مدرسة الخلفاء، وقد شاع هذا االصطالح أتباعكان هذا لدى  .والقياس واإلجماعالكتاب والسنة : أقسام أربعةكلياتها إلى 

في (  ه1 7: ت)للعالمة الحلي  األصولالبيت بعد القرن الخامس كما ورد في كتاب مبادئ  أهللدى علماء مدرسة 
هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من : االجتهاد: "ما ملخصه في االجتهاد األولالفصل الثاني عشر، البحث 

ينطق  وما" :لقوله تعالى( لى هللا عليه وآلهص)وال يصح في حق النبي . الشرعية، على وجه ال زيادة فيه المسائل الظنية
كان يتوقف في كثير  وألنه. وحيقادر على تلقيه من ال Xيفيد الظن، وهو  إنماوالن االجتهاد . 3 :النجم "عن الهوى

وذلك يسد باب . X لو جاز له لجاز لجبرئيل وألنه. يرد الوحي ولو ساغ له االجتهاد لصار إليه حتى األحكاممن 
ن االجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، فال وأل. من هللا تعالى( صلى هللا عليه وآله)الجزم، بأن الشرع الذي جاء به محمد 

 ألنهم ؛االجتهاد عندنا( عليهم السالم) األئمةمن  ألحدوكذلك ال يجوز . يرفع الثقة بقوله ألنهبه  X يجوز تعبده
العلماء فيجوز لهم االجتهاد باستنباط  وأما ،(صلى هللا عليه وآله)الرسول  بتعليم األحكامأخذوا  وإنمامعصومون، 

( ... من القياس واالستحسان فال ما بأخذ الحكمأ. المتعارضة األدلةمن العمومات في القرآن والسنة، وبترجيح  األحكام
 .8 ص ج :مرتضى العسكري - معالم المدرستين

html.1pa/ _madresatain-al_maalem/books/org.shiaweb.www://http 

http://www.shiaweb.org/books/maalem_al-madresatain_2/pa5.html
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وال يوجد  عندهم باملئة ليس 25حىت نسبة  أي ،يوجد عندهم حىت استحسان ال ،وال الوهم

الصالة عند غياب الشمس كما يف القطب  أحكاممثل  ،أحكامهماهلوى يف بعض  عندهم غري
 .(2)اليت فيها كثري من املسلمني  ةواملناطق القريبة منه مثل الدول االسكندنافي

يف  يقبل الظن بأنهجاء  أينمن  :فنسأله ،(1) وقد يدعي مدع جواز اتباع الظن يف الفقه
الشك يف أّن الظن ليس كالقطع يف   ينبغي ال): قاعدة عقلية واحملقق اخلوئي يقول وبأي ؟الفقه

تكون قابلة  للمنع عن العمل به،  بنحو العّلية التاّمة بأن ال ومقتضياته، ال كون احلّجية من لوازمه
وجود ل القطع، االقتضاء بأن تكون قابلة  للمنع، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما يف بنحو وال

جيوز  حّجة ال بنفسه غري املوجود فيه ال يقتضي احلّجية، فهو وجمّرد الرجحان. اخلالف احتمال
اآليات والروايات الناهية  عن العمل به، فتكون العمل به عقال ، بال حاجة إىل تعّلق املنع الشرعي

 .( )( عن العمل به حكم العقل ال هنيا  مولويا   عن العمل بالظن إرشادا  إىل

                                                           

الحالة األولى تتمثّل  ،هنالك حالتان ينبغي التمييز بينهما): 828صسيرة والمنهج يقول كمال الحيدري في كتابه ال - 
الشرعية، ففي مثل هذه  المتخّصص إلى المتخّصص في المسائل الدينية والمرتبطة بالوحي واألحكام برجوع غير

لمقّدس وليس ألحد غيره المتخّصص أمراً تابعاً إلى الشارع ا الحالة من الرجوع يكون تعيين شرائط المتخّصص وغير
يتسنّى لنا معرفة من  ونحن بدورنا ينبغي بل يجب علينا الوقوف عند تلك الشرائط ومعرفتها لكي .ذلك دخل في تحديد

 .يجب على كّل أحد، كما أنّه ال يجوز الرجوع إلى كّل أحد يجب عليه الرجوع ومن يجب إليه الرجوع، ألّن الرجوع ال
أيضاً إلى مجموعة من الشرائط والضوابط  تمثّل بالرجوع في غير المسائل الدينية، وهذا خاضعوأّما الحالة الثانية فت

المقّدس فهو ال  السيرة العقالئية والُعرف العاّم وما تبانى عليه العقالء، أّما الشارع العاّمة، ولكنّها شرائط مأخوذة من
 htm. 2/alhaydari-kamal/site_book/docs/client/s/com.alhaydari.www://http (.يتدّخل في ذلك

نه عبارة عن قبول كالم أ" التقليد"عادة ما يقال في تعريف ) :يقول مكارم الشيرازي  شروط التقليد الممدوح - 
بحديث أو كالم لآلخرين،  مفهوم ويعتبرون االتباع العملي تقليداً من دون االلتزاموتارة يوسعون ال ،اآلخرين بال دليل

 .قسماً من التقليد "اإلنسانأعمال وسلوك وصفات اآلخرين عند  التي تتركها"وتارة يعدون التأثرات الالإرادية 
ثنا، أما القسم الثاني والثالث، موضع بح خارج عن "إراديالذي يتحقق بشكل غير "من التقليد  األخيرن القسم أبالطبع 
أهل  الخبرة والصدق، أي كونه من: ـ أو مرجع التقليد ـ وهما" المقل د"شرطان في  ما توفر إذايكونا ممدوحين  أنفيمكن 

 .الشرطان دخل التقليد في القسم المذموم ما انتفى هذان وإذا. ، وينقل ما يوحي إليه علمه بصدق ثانياً العلم أوالً 
كان من  إذاالتقليد فيه، أما  يكون موضوع التقليد من مواضيع االختصاصات كي يباح أن، ينبغي أخرى ومن جهة

 األخالقيةاالعتقادات وبعض المسائل  أصولمثل "الخوض والتحقيق فيها  المسائل العامة التي يتمكن للناس كافة في
 .فيها والوصول إليها بنفسه التحقيق نإنسانه يتعين على كل إف "واالجتماعية غير ذات الجانب االختصاصي

ما قدر على ذلك في مسألة ما، ُمنع من التقليد  فإذان المقلِّد ينبغي أن ال يكون قادراً على االستنباط، إومن جهة ثالثة، ف
 "أي شروط المرجع وشروط المقلِّد"ومن هنا تتضح حدود التقليد الممدوح والتقليد المذموم من الجهات الثال   .فيها

 .1 3ص  ج :ناصر مكارم الشيرازي - نفحات القرآن( وشروط الموضوع المقلِّد فيه
htm. / 2/nafahat/quran/books/ar/net.followislam.www://http 
 . 2 ص :الظن مباحث -األول الجزء  - األصولمصباح  -3
ct=s& 24=bi&86=itg&84 =bcc?php.book/pages/arabic/com.alkhoei.www://http 

http://www.alhaydari.com/s/client/docs/book_site/kamal-alhaydari/20.htm
http://www.followislam.net/ar/books/quran/nafahat/1/20.htm
http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=482&itg=49&bi=108&s=ct
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وكالمنا عن الظن هو من جهة اإلتباع ال من  ،كالمنا ليس يف الفقه بل يف العقيدة  أنمع 
الدراسة  أنتجتهجهة االستنباط، فهذه هي عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم وهي مثال عما 

عقيدة باطلة تسامل على قبوهلا ماليني من  إنتاجيف  وأثرهاالعقلية املدعاة يف احلوزة من املغالطة 
علماء ومقلدهتم بال تفكر وال تدبر هلذه البدعة اليت نشرها بني العوام  كاظم اليزدي يف العروة ال

نقل كالم السيد أ أنورمبا حيسن هنا  ،يومنا احلاضر إىلواستمرت ( م تقريبا   2915سنة )الوثقى 
، أو عمله وأما ما تضمنه الفصل من ذكر استفتاء العامي للعامل) :حيث يقول ،املرتضى يف رسائله

 ممن نفي االجتهاد والقياس ومل فأول ما فيه أن كثريا  . على صحته مل يكن قاطعا   على قوله وإن

وال  ،بعد العلم بصحته يعمل خبرب اآلحاد يف الشريعة ال يوجب تقليد العامي وال العمل بقوله إال
فكذلك هذه . عليه يف هذا الفصل يلتفت إىل هذا التكثري والتعظيم والتفخيم الذي عول

هذه الطريقة  وليس ألحد أن يطعن على. .....الشريعة التهويالت تسمع من املثبتني للقياس يف
فأي فائدة يف االستفتاء الذي قد  إذا كان العامي ال يقلد العامل وال يرجع إىل قوله،: بأن يقول

 .استعماله إليه والفزع من كل أحد إىل اإلرشادعلمنا 

له، أو مقر بالنظر والتفتيش  ألن قول العامل منبه للعامي وموقظ ؛بينةالفائدة يف ذلك : قلنا
التقليد يف األصول ال يسوغ، فما الفائدة يف املذاكرة  إذا كان: والبحث، وهل هذا إال كمن يقول

 الفروع معلوم ضرورة أن العامي ال يستطيع أن يعرف احلق يف: فإن قيل. والتحذير واملباحثة والتنبيه
ال خالف بيننا يف أن العامي مكلف للعلم باحلق يف أصول : قلنا .كلفه ما ال يطيقكله ومن  

 ، وإذا جاز أن يطيق العامي معرفة احلق يف أصولأدق وأغمض وأوسع وأكثر شبها   الدين، وهي

ذلك فيما هو أقل  الدين ومتيزه من الباطل، مع ما ذكرناه من غموضه وكثرة شبهه، فأوىل أن يطيق
الدين إال العلم باجلمل اليت يشرف  ليس جيب على العامي يف أصول: فإن قيل. ح طرقا  وأوض غورا  

وما املانع من أن نقول ذلك يف : قلنا. مما جيب عليه هبا احلق، فأما التدقيق وكشف الغامض فليس
 ال خيرج إىل التعميق خمتصرا   معرفة احلق منها من الباطل، يكون طريقا   ؟ وأن الفروع والشرائع

يف عامي ال يقدر  فما قولكم: فإن قيل. والتدقيق، يكتفي به العامي كما اكتفى مبثله يف األصول
؟  تقليد العامل أم ال توجبون ذلك من النظر والتمييز للحق من الباطل؟ أتوجبون عليه يءعلى ش

در على متييز احلق من الباطل يف فروع الدين ال يق ن من ال يقدر علىإ :فاجلواب عن هذا السؤال
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من  يءصفته فهو عامي يف األصول والفروع، وال جيب عليه ش مثل ذلك يف أصوله، ومن هذه

ال جيبان عليه فال جيب عليه التقليد يف الفروع، كما ال جيب عليه مثل ذلك  النظر والبحث، وكما
حالل عليهم وال  األصول وهذا جار جمرى البهائم واألطفال اخلارجني عن التكليف، فال حرام يف

 .(2) (هلم

يتعلق هبا املدافعون  أنذكر شبهتني كمثال لقشة حياول أية قرآناملناقشة ال إىلنتقل أ أنوقبل 
بالرد  بأسال ينقض الدليل فال  اإلشكال أنومع  ،عن التقليد بعد تبني فقداهنم الدليل عليه

 :سريعال

جواب سؤال فرعون ما وجوابه نفس  ،ما حال السابقني وحكمهم وهم كانوا يقلدون :األولى
 .قال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى األوىلبال القرون 

الناس  تأخذ أينومن  ،الشرعية قبل جميء اليماين أحكامك تأخذكيف كنت   :الثانية
 اليوم ؟ أحكامها

وال ميكن بناء حكم  ،ال ليس حبجة أو من املقلدين سابقا   أكنتسواء  حايل إن :وجواهبا
فعملنا حنن الناس وتقريرنا ليس حجة لكي يستخلص  ،غري املعصومني  أعمالعي على شر 

 .منه حكم شرعي

رمحه )فيقول السيد حممد باقر الصدر : يف الفقه أما ،هذا هو حال دليلهم العقلي يف العقائد
 يتونرى من الضرورّي أن نشري أخريا  بصورة موجزة إىل املصادر ال) :الفتوى مصادريف  (اهلل

يف مستهّل  كما ذكرنا -اعتمدناها بصورة رئيسية يف استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي 
طريق الثقات املتوّرعني يف النقل  عبارة عن الكتاب الكرمي، والسّنة الشريفة املنقولة عن - احلديث

 .عليها مهما كان مذهبهم، أّما القياس واالستحسان وحنومها فال نرى مسّوغا  شرعيا  لالعتماد

الذي اختلف اجملتهدون واحملّدثون يف أنّه هل يسوغ العمل به أو  وأّما ما يسّمى بالدليل العقلي
ولكّنا مل جند حكما  واحدا  يتوّقف إثباته على  ؟ فنحن وإن كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل به ال

                                                           

 html.22 6no/22 /22m/ htm/books/com.yasoob.www://http .83 –  8ص :رسائل الشريف المرتضى - 
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فس الوقت بكتاب أو بل كّل مايثبت بالدليل العقلي فهو ثابت يف ن الدليل العقلي هبذا املعىن،
 .سّنة

 والسّنة، وال ي عتَمد عليه إال فهو ليس مصدرا  إىل جانب الكتاب (2) وأّما ما يسّمى باإلمجاع
 .من أجل كونه وسيلة إثبات يف بعض احلاالت

الكتاب والسّنة، ونبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعلنا من  :وهكذا كان املصدران الوحيدان مها
فَ َقد اْسَتْمَسَك بِالُعْرَوِة الُوثْ َقى اَل اْنِفَصاَم َلَها َواهللُ ﴿ ن استمسك هبمااملتمّسكني هبما، وم

 .(1) (﴾َسمِيٌع َعِليمٌ 

ما )باستخدام صيغة التحقري ( األصول)الدليل العقلي  إىل أشار ن السيد الصدرإوكما ترى ف
حبق الستحق  عقليا   ولو كان دليال   ،االسم ال يناسب املعىن أنومعىن كالمه واضح يف  ،(يسمى

 .االسم بدل التحقري

مل جند حكما  )هذا العلم لكفاية الكتاب والسنة الناس املؤونة  إىلالفقيه ليس حباجة  إن
يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت يف نفس  بل كّل ما واحدا  يتوّقف إثباته على الدليل العقلي،

 ؟ س ال ينفعفما معىن قضاء العمر يف در  ،(الوقت بكتاب أو سّنة

سمي احلوزة تفماذا  ،العروة الوثقى وإهنما ،ن مها الكتاب والسنةمصدري كتابه الوحيدي إن
  ؟؟؟ من مصادر التشريع وكيف تعتربمها ،(اإلمجاعالدليل العقلي، )بغري العروة الوثقى  اإلفتاء

                                                           

إذ مع  ،وال يخفى أن في زمان الغيبة ال يمكن االطالع على اإلجماع): األنوار في بحار( رحمه هللا)لمجلسي وقال ا - 
فرض إمكان االطالع على مذاهب جميع اإلمامية مع تفرقهم وانتشارهم في أقطار البالد والعلم بكونهم متفقين على 

 .4 ص  ج :المازندراني مولي محمد صالح -شرح أصول الكافي ( مذهب واحد ال حجة فيه
من  علم أن جمعاً أ: المحد  االسترآبادي في الفوائد المدنية، قال) :قال ،162المحقق النراقي ص -وفي عوائد األيام 

على اإلفتاء برواية وترك  اإلخبارييناتفاق جمع من قدمائنا : األول: األصحاب أطلقوا لفظ اإلجماع على معنيين آخرين
ألنه قرينة على ورود ما عملوا به من باب بيان  ؛واإلجماع بهذا المعنى معتبر عندي. ة بخالفهااإلفتاء برواية وارد

لكن االعتماد على في مقبولة عمر بن حنظلة،  الحق ال من باب التقية، وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه معتبراً 
كالصدوق، والكليني، والشيخ  - اإلخباريينمن  إفتاء جمع: الثاني. الخبر المحفوف بقبولهم، ال على اتفاق ظنونهم

معتبر عندي، ألنه فيه داللة قطعية عادية  وهذا أيضاً . على حكم لم يظهر فيه نص عندنا، وال خالف يعادله -الطوسي 
 (.على وصول نص إليهم، يقطع بذلك اللبيب المطلع على أحوالهم

 . 24  – 27 ص: مصادر الفتوى -الفتاوى الواضحة  - 
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حد أنه بكو  نياألصوليجند السيد الصدر حيتقر العلم الذي يفتخر بعض  أنمفارقة طريفة 
 وندم السيد اخلميين ؟ ألململ وندم على السنني الضائعة مشابه أفهل هو  ،مؤلفي الكتب فيه

تدريس   أهنىملا  (رمحه اهلل)دري مباذا سيفسرون كلمة السيد حممد حممد صادق الصدر أوال 
خلصنا كتاب الكفاية  اآلن: )درس وبالعامية آخرطلبته يف  أمامفقال  ،كتاب كفاية األصول

 !! (شيله ونذبه بالزبالةن

فهو مل  ،يهامجوا املرجع اللبناين فضل اهلل أنهلامجوا مناهجهم قبل  أنفسهم أنصفوا أهنمولو 
وغريها  كسر ضلع الزهراء   إنكارمن  أوصلتهما  إىل فأوصلته أدواهتممن استخدام  أكثريفعل 

هذا  أسسمن  أهنم األمرحقيقة بينما  ،اليت جعلتهم يقيمون الدنيا وال يقعدوهنا ضده األمورمن 
ويسكت عن  Xلقتله احلسني  (نه اهلللع)مبناهجهم، فمهامجتهم له كمن يهاجم يزيد  األمر

 .بيت النبوة  أهلاجلور والظلم على  أساس أسستالسقيفة اليت 

نكمل  أنعرجنا على قضية التقليد من جهة ارتباطها بالدليل العقلي املدعى فيحسن  أنناومبا 
 .موضوع آخر إىلننتقل  أنش عنه من مجيع نواحيه قبل النقا

  :يةقرآنال أدلتهممناقشة 
 :اآلياتيستدل البعض على عقيدة وجوب التقليد هبذه 

 لِلَِّذينَ  َأْسَلُمواْ  الَِّذينَ  النَِّبيُّونَ  ِبَها َيْحُكمُ  َونُورٌ  ُهد ى ِفيَها الت َّْورَاةَ  أَنَزْلَنا ِإنَّا﴿ :األولى اآلية
 َتْخَشُواْ  َفالَ  ُشَهَداء َعَلْيهِ  وََكانُواْ  الّلهِ  ِكَتابِ  ِمن اْسُتْحِفظُواْ  ِبَما َواأَلْحَبارُ  َوالرَّبَّانِيُّونَ  واْ َهادُ 

 ُهمُ  فَُأْولَ ِئكَ  الّلهُ  أَنَزلَ  ِبَما َيْحُكم لَّمْ  َوَمن قَِليال   َثَمنا   بِآيَاِتي َتْشتَ ُرواْ  َوالَ  َواْخَشْونِ  النَّاسَ 
 .(2)﴾ِفُرونَ اْلَكا

 نإو  ،العلماء هم األحبار إن قلنا لو) :اآلية داللة يف مناقشة Xمحد احلسن أ اإلمامقال 
 وهي ،((1) 1 رقم يف ذكرهتا اليت) األوىل املرحلة يتجاوز ال فهذا ،باإلفتاء احلق تعطيهم اآلية

                                                           

 .88: المائدة - 
 .7 النقاط في بداية الكالم عن التقليد ومناقشته ص  - 
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 تقليد وجوب على داللة هناك فليس وبالتايل ،منها الشرعي احلكم واستظهار النصوص معارضة
 .اآلية يف املعصوم غري

 إنفاذ هو والقضاء التشريع، إىل تعديتها ميكن فكيف القضاء أي احلكومة يف اآلية ظهور
 يف الكالم عن حىت أجنبية فاآلية وبالتايل ،التشريع عن متأخرة مرحلة وهو الناس بني التشريع
 غري تقليد وجوب عقيدة على لةالدال عن تبني كما أجنبية كوهنا عن فضال   التشريع استنباط
 .املعصوم

 الذين نو النبي: أن وهو ،املستقيم العريب الكالم حبسب ورجحانه اآلية من املعىن هذا ظهور
 القول وأما.....   ولألحبار نو وللرباني هادوا للذين اهلل كتاب من استحفظوا مبا حيكمون اسلموا

 بكون اإلشكال وأما ،عادة األقرب على لعطفا بأن فمردود النبيني على معطوفة الربانيني نأب
 املعطوف خمالفة وهو قرآنال يف ورد قد فهذا اجلر هادوا الذين حمل أن حني يف مرفوعة نالربانيو 
 .1 2 اآلية النساء سورة يف كما عليه املعطوف حركة

 يف اآلية نأ إىل إضافة - هنا فاإلشكال أيضا   حيكمون اآلية يف واألحبار الربانيون نأب قلنا لو
 فيكونون العلماء هم األحبار إن قال لو أي ،استحفظوا مبا حيكمون أهنم هو - والقضاء احلكومة

 أن فكما ،اهلل خليفة يستحفظهم أي ،مباشرة أرضه يف اهلل خليفة ينصبهم الذين العلماء حصرا  
 إىل تنزلنا ول أو ،القضاء أي ،الناس بني احلكم على اهلل يشاء من يستحفظ هو استحفظه اهلل

 أو خاص نائب مبعىن أي ،الناس إىل منه التشريع نقل على يشاء من يستحفظ فهو :نقول اإلفتاء
 .X الصادق زمن يف كما األصحاب

 وال بل ،املعصوم غري تقليد وجوب على للداللة متنا   منها االستفادة ميكن ال فاآلية ،إذن
 هبا االستدالل أن إىل إضافة ،النصوص ارجخ والتشريع اإلفتاء على هبا االستدالل حىت ميكن
 القضاء أي احلكومة يف اآلية نأل ؛اإلشكال من خيلوا ال الشرعية النصوص ضمن اإلفتاء على

 .انتهى كالمه عليه الصالة والسالم( اإلفتاء وليس
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 .(2)﴾َفْسئَ ُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُمونَ ﴿ :الثانية اآلية

فهي خاصة  ،(1) السيد اخلميين أشارىل هذا إو  ،كما دلت الروايات  أجنيبل هبا واالستدال
 :كما يف الرواية  رسول اهلل  أهلوهم  ،بوجوب تقليد املعصومني 

 ْبِن َوع ي وِن اأْلَْخَباِر َعْن َعِليِّ ْبِن احلْ َسنْيِ  ،حم َمَّد  ْبن  َعِليِّ ْبِن احلْ َسنْيِ ْبِن بَابَ َوْيِه يف اأْلََمايل 
يعا    ،َعْن أَبِيهِ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َجْعَفٍر احلِْْمرَيِيِّ  ،َشاَذَوْيِه َوَجْعَفِر ْبِن حم َمَِّد ْبِن َمْسر وٍر مجَِ

َأْهُل َوَنْحُن  :Xِإىَل َأْن قَاَل الرَِّضا  ...) :يف َحِديثٍ  Xَعِن الرَِّضا  ،َعِن الرَّيَّاِن ْبِن الصَّْلتِ 
َا  :فَ َقاَلِت اْلع َلَماء   ،﴾َفْسئَ ُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُمونَ ﴿ 8الذِّْكِر الَِّذيَن قَاَل اللَُّه  ِإَّنَّ

ا َوَيُجوُز َذِلَك ِإَذْن َيْدُعونَ  ،ُسْبَحاَن اللَّهِ  :Xفَ َقاَل أَب و احلََْسِن  ،َعىَن ِبَذِلَك اْليَ ه وَد َوالنََّصاَرى
ْساَلمِ  فَ َهْل ِعْنَدَك يف َذِلَك َشرٌْح  :فَ َقاَل اْلَمْأم ون   ؟ ِإَلى ِديِنِهْم َويَ ُقوُلوَن ِإنَُّه َأْفَضُل ِمْن ِديِن اإْلِ

َوَنْحُن َأْهُلُه َوَذِلَك بَ يٌِّن ِفي   الذِّْكُر َرُسوُل اللَِّه  ،نَ َعمْ  :قَالَ  ؟ خِبِاَلِف َما قَال وا يَا أَبَا احلََْسنِ 
فَات َُّقوا اللََّه يا ُأوِلي اأْلَْلباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد ﴿ :َحْيُث يَ ُقوُل ِفي ُسورَِة الطَّاَلقِ  ،ِكَتاِب اللَّهِ 

ُلوا َعَلْيُكْم آياِت اللَِّه ُمبَ يِّناتٍ  َوَنْحُن  فَالذِّْكُر َرُسوُل اللَِّه  ،﴾أَنْ َزَل اللَُّه ِإلَْيُكْم ِذْكرا  َرُسوال  يَ ت ْ
 .( ) (ُلهُ َأهْ 

ُهْم طَآئَِفٌة ﴿ :اآلية الثالثة َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآفَّة  فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ
يِن َولِيُنِذرُوْا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ   .(4)﴾لَِّيتَ َفقَُّهوْا ِفي الدِّ

                                                           

 .7: ، االنبياء83: النحل - 
: قوله تعالى في األنبياء: منها ،بعض اآليات الشريفة: األول: قال :62 – 46ص :السيد الخميني -االجتهاد والتقليد  - 
ْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَلُواْ  إِلَْيِهمْ  نُّوِحي ِرَجاالً  إاِل   قَْبلَكَ  أَْرَسْلنَا َوَما) أن إطالقه يقتضي جواز : بدعوى(. تَْعلَُمونَ  الَ  ُكنتُمْ  إِن الذِّ

 :وفيه. الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله لألفضل، وال سيما مع ندرة التساوي بين العلماء وتوافقهم في اآلراء
اليهود والنصارى، إرجاع المشركين إليهم، وإلى ورود روايات  إلى ظهور اآلية في أن أهل الذكر هم علماء مضافاً  -

أن الشبهة كانت في أصول العقائد التي يجب فيها  -كثيرة في أن أهله هم األئمة، بحيث يظهر منها أنهم أهله ال غير 
السؤال من واحد ومعلوم أن  ،اسألوا أهل الذكر حتى يحصل لكم العلم إن كنتم ال تعلمون: فيكون المراد. تحصيل العلم

ن طريق تحصيل العلم لكم هو بالرجوع إلى أهل إ: منهم ال يوجب العلم، ففي اآلية إهمال من هذه الجهة، فيكون المراد
إن طريق استرجاع الصحة هو بالرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء فليس لها إطالق يقتضي : الذكر كما يقال للمريض

إن اآلية بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازي، : وال يبعد أن يقال. ارض قولهماالرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تع
 .هو الرجوع إلى العالم، وال تكون بصدد تحميل تعبدي وإيجاب مولوي

 .73ص 7 ج :الشيعة وسائل -3
 .   : التوبة -8
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 :ويرد عليهم

 إشكالناوقد تبني عدم  ،Xفهي يف النقل عن املعصوم  ،أجنيب أيضا  االستدالل هبا  :أوال  
جيب تقليدهم بل جيب على الناس  ال  األئمةمن ينفرون يف زمن  أنعن  هذا فضال   عليه،

وقد صرح السيد اخلميين  م،عقيدة وجوب تقليد غري املعصو  إثباتوحنن نقاشنا يف  ،تقليد املعصوم
ال تدل على وجوب  أيضا   وهذه الطائفة) :فقال ،اآليةاستفادة وجوب التقليد للنافرين من  بعدم

اليت  األخر واآلياتالشريفة،  اآليات هذا حال. عن حال التعارض القبول مبجرد السماع، فضال  
 .(1)انتهى كالم السيد اخلميين  (2) (استدل هبا أضعف داللة منهما

هؤالء النافرين  أنتنص على  اآلية أنضدهم يف  دليال   اآليةمن  يستفاد أنميكن  ،نعم: أقول
 أن إال ،Xاملهدي  لإلمامحد من مراجعهم اليوم قد نفر أوليس  ناقلني عن املعصومني 

 أي) يستظهر ومما (االستظهار آلية أي) الشرعي احلكم يستظهر وهو كيف ،آخرهذا موضوع 
 .التقليد لغري املعصوم واليت هي حمل البحثوهو منفصل عن قضية وجوب ( التشريع مصادر

ِكَتابا    ،Xَكَتْبت  ِإىَل الرَِّضا : قَالَ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَِّد ْبِن َأيب َنْصرٍ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَّدٍ 
 ،﴾ُتْم ال تَ ْعَلُمونَ َفْسئَ ُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنْ ﴿ :8قَاَل اللَُّه ) :َفَكاَن يف بَ ْعِض َما َكَتَب ِإيَلَّ 

فَ َقْد ُفِرَضْت  ،اآْليَةَ  ﴾َوما كاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافَّة  فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقةٍ ﴿ :َوقَاَل اللَّهُ 
َنا اْلَجَوابُ   .( ) (َعَلْيُكُم اْلَمْسأََلُة َوَلْم يُ ْفَرْض َعَلي ْ

 . باقي املناقشة يف امللحق رقم  إىل رئالقا وأحيل ،أكتفي هبذا القدر مبدئيا  

* * * 

 

 

                                                           

 .3 ص  ج :السيد الخميني -والرسائل  ،61ص :السيد الخميني -االجتهاد والتقليد  - 
htm.63a/2 /altqleed6 2w6 2alajtehad/Fiqh/maktaba/uofislam/net.islam-of-u.www://http 
 .اآليةفي مناقشة  أخرىمع وجوه  3سيأتي كالمه بتمامه في ملحق رقم  - 
 .71 ص7 ج :وسائلال مستدرك -3

http://www.u-of-islam.net/uofislam/maktaba/Fiqh/alajtehad%20w%20altqleed/01/a93.htm
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 :املناقشة الروائية

على هواه،  لدينه، مخالفا   حافظا   لنفسه، صائنا   من كان من الفقهاء فأما) :الرواية األوىل
 .(2)( فللعوام أن يقلدوه ،مواله ألمر مطيعا  

 :ويرد عليهم

 أنومل يقل فعلى العوام  ،يقلدوه أنلعوام فل :لقوله ؛الرواية ظاهرة بالتخيري ال الوجوب :أوال  
 .(1) يقلدوه

مصاف اخلرب  إىلال ترتقي  (4)بل موضوعة  ،( ) بل مرسلة ،الرواية ضعيفة السند :ثانيا  
بل الرواية  ،غري الظن وبناء العقيدة عليه حمل منع وذم أفادتولو ارتقت مبعجزة ملا  ،الواحد

 .4مراكب العامة كما سرتى يف امللحق رقم لركوهبم  ؛بتمامها ضدهم وحترم تقليدهم

وقد يستدل عليه برواية االحتجاج املروية عن التفسري املنسوب إىل : )يقول احملقق اخلوئي
 لدينه، خمالفا   حافظا   لنفسه، صائنا   من كان من الفقهاء فأما": حيث ورد فيها Xالعسكري 

ن أل ؛أن الرواية ضعيفة السند": أوال  "ويدفعه  ... فللعوام أن يقلدوه ،مواله ألمر على هواه، مطيعا  
مجلة من  ن يف طريقهإف ،مل يثبت بطريق قابل لالعتماد عليه Xالعسكري  التفسري املنسوب إىل

وعلي بن حممد بن سيار  كمحمد بن القاسم االسرتابادي، ويوسف بن حممد بن زياد، ،اجملاهيل

                                                           

 . 3 ص 7 ج(: ال البيت)وسائل الشيعة  - 
البعض يحرفوها  وأيضاً  ،غلبهم على المنابر وفي مجالسهم الخاصة يحرفون الرواية فيقولون على العوامألذلك ترى  - 

حتى : لحيث يقو 7ص األولالجزء  األحكامفي كتبهم كما فعل السيد محمد بن علي الموسوي العاملي في كتابه مدارك 
 مطيعاً  ،لهواه مخالفاً  ،لنفسه صائناً  من كان من الفقهاء: "قد جعل العلماء نوابه من بعده لقوله  Xالمعصوم اإلمام إن
 html.2 62no/22 /2 m/ htm/ooksb/info.shialibrary.www://http "يقلدوه أنفعلى العوام  ،مواله ألمر
التنقيح في شرح العروة الوثقى : الحر العاملي في وسائله وقال به المحقق الخوئي في كتابه التقليد أشارهذا  إلى -3

التقليد ال يكاد أن  ثّم إن التكلم في مفهوم:  4وكذا في كتاب التقليد واالجتهاد في شرح ص  ، 1ص :األولالجزء 
نعم، ورد في رواية االحتجاج . لعدم وروده في شيء من الروايات للّهم إال في النذر، وذلكارة فقهية، يترتب عليه ثم

إال أنها  فللعوام أن يقلّدوه ،مواله من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر فأما من كان"
 .  عليها رواية مرسلة غير قابلة لالعتماد

 =ww&=sw&ct=s&3 =bi&3 =itg& 13=bcc?php.book/pages/arabic/com.alkhoei.www://http 
أن الناظر في  هذا مع) :Xكما صرح غير واحد، ومنهم المحقق الخوئي حيث قال عن التفسيرالمنسوب للعسكري  -8

معجم رجال ( X باإلمامهذا التفسير ال يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف 
 .17 ص 3 ج :السيد الخوئي -الحديث 

http://www.shialibrary.info/books/htm1/m001/01/no0190.html
http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=153&itg=32&bi=31&s=ct&sw=&ww=1
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س قد)هو الذي ذكره الصدوق X  العسكريبالتفسري املنسوب إىل  أريدهذا إذا . فليالحظ
والظاهر أنه جملد واحد كما ال خيفى على من  عن حممد بن القاسم االسرتابادي، بإسناده( هسر 

 .اليوم بأيديناالحظ التفسري املوجود 

يف املستدرك  به هو الذي ذكره حممد بن علي بن شهر آشوب على ما نقله أريدوأما لو 
خالد من كتبه تفسري  خو حممد بنأ الربقياحلسن بن خالد : ذكر ألنه ؛فالسند إليه صحيح

النجاشي وللمشايخ إليه طرق  واحلسن بن خالد ممن وثقه X اإلمام إمالءالعسكري من 
عن حممد بن القاسم  بإسنادهذكره الصدوق  إال أن الظاهر أنه غري التفسري الذي. صحيحة

، وهذا مل يصل وعشرون جملدا   مائة الربقيكتب   الذي عد من نقل أن التفسري ألنه ؛االسرتابادي
 .(2) ("هس سر قد"جملد واحد يتطابق ملا نقله الصدوق  بأيدينااملوجود  وإَّنا أبدا   ألينا

 القارئ أحيلوهلذا  ،عن ضعف سند هذه الرواية لرمبا احتجت لفصل كامل أتكلمولو بقيت 
 .األخرىالرواية  إىلل ولننتق ،فسيجد التفصيل هناك   امللحق رقم إىلالكرمي 

حجتي  فإنهمالحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا،  وأما) :الرواية الثانية
 .(1) (اهلل عليكم، وأنا حجة

                                                           

  .48 ص ـ العدالة 8 شرائط المرجعية للتقليد -األول الجزء  :التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد - 
 =ww&=sw&ct=s&3 =bi&3 =itg& 17=bcc?php.book/pages/arabic/com.alkhoei.www://http 
 .    ص :كتاب االجتهاد والتقليد أو
s_fiqh_table=table& 36 =id&reslusts_show=do?php.find/mybooks/com.  ali.www://http 
وليس كما يفعل القوم في اقتطاع  ،من الضروري قراءة التوقيع بتمامه لمحاولة فهم المراد منه بالصورة الصحيحة - 

سألت محمد بن عثمان ) :قال ،عن إسحاق بن يعقوب ،محمد بن يعقوب الكليني (االحتجاج) والتوقيع بتمامه ،جزء منه
فورد التوقيع بخط موالنا صاحب الزمان  ،العمري رحمه هللا أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي

X: نا فاعلم أنه ليس بين هللا عز وجل أما ما سألت عنه أرشدك هللا وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عم
 ،Xوأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف  ،من أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح ،وبين أحد قرابة

فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما  ،وأما أموالكم فما نقبلها إال لتطهروا ،وال بأس بالشلماب ،وأما الفقاع فشربه حرام
لم يقتل فكفر  Xوأما قول من زعم أن الحسين  ،وأما ظهور الفرج فإنه إلى هللا وكذب الوقاتون ،خير مما آتاكمآتانا هللا 

وأما  ،فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة هللا عليهم ،وأما الحواد  الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ،وتكذيب وضالل
وأما محمد بن علي بن مهزيار  ،بل فإنه ثقتي وكتابه كتابيمحمد بن عثمان العمري رضي هللا عنه وعن أبيه من ق

وثمن المغنية  ،وأما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال لما طاب وطهر ،األهوازي فسيصلح هللا قلبه ويزيل عنه شكه
ألجدع فإنه وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب ا ،وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت ،حرام

وأما المتلبسون  ،منهم براء (عليهم السالم)ء وآبائي  فال تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بري ،ملعون وأصحابه ملعونون
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت  ،منها فأكله فإنما يأكل النيران بأموالنا فمن استحل شيئاً 

وأما ندامة قوم شكوا في دين هللا على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال وال  ،ال تخبثلتطيب والدتهم و ؛ظهور أمرنا

http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=157&itg=32&bi=31&s=ct&sw=&ww=1
http://www.ali12.com/mybooks/find.php?do=show_reslusts&id=2391&table=table_fiqh_s
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كسفري منه   Xاملهدي  اإلمامالرواية نصت على  من ينقل احلكم عن  إن: ويرد عليهم

X (2)،  نص  ألهنا ؛ة هبذا تكون ضدهمفيه وال هو وضع النقاش بل الرواي إشكالوهذا ال
ن السائل يف التوقيع مل إف. Xاملهدي  اإلمامخاص على الرجوع للسفراء الذين ينقلون عن 

                                                                                                                                                                               

يا أَيُّهَا ال ِذيَن آَمنُوا ال تَْسئَلُوا َعْن أَْشياَء " :وأما علة ما وقع من الغيبة فإن هللا عز وجل يقول ،حاجة لنا إلى صلة الشاكين
أحد من آبائي إال وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج وال بيعة  إنه لم يكن "إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكمْ 

وأما وجه االنتفاع بي في غيبتي فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبها عن األبصار السحاب  ،ألحد من الطواغيت في عنقي
وال تتكلفوا علم ما قد  ،عما ال يعنيكم وإني ألمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء فأغلقوا أبواب السؤال

 بحار (َوالس الُم عليك يا إسحاق بن يعقوب وَعلى َمِن ات بََع اْلهُدى ،وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم ،كفيتم
 .42 ص 13ج  :األنوار

السفير الثاني وعاش  في حياةنعرف الزمن الذي صدرت فيه، فقد صدر هذا التوقيع  أنعلينا  ولنفهم الرواية جيداً  - 
 .وأرضاهمهللا ورضي عنهم  رحمهم ثم السمري سفيراً  ،تاله الحسين بن روح سفيراً  ،عاماً  أربعين

 ومع معرفة التوقيت الذي صدر فيه ،في فهم النص األساسينه الجزء أحين ذكر الرواية مع  إغفالهوهذا ما يتعمد القوم 
رواة الحديث الذين يتكلم عنهم التوقيع هم السفراء  إن :هي ،ل على نتيجة واضحةتحص التوقيع وقراءة التوقيع كامالً 

 إال( حجة هللا وأناحجتي عليكم ) :X اإلمامفال ينطبق قول  ،غيرهم ليس حجة على الشيعة في ذلك الزمن نأل ؛خاصة
همه علماء الحوزة لقال فارجعوا من الرواة مطلق الرواة المعتبرين كما ف أرادلو  :أقول أكثروللتوضيح  .على السفراء

تكون رواية الراوي حجة  أنوالفرق بين  ،حجتي عليكم فإنهم :يقول أنبدل  ،ن رواياتهم حجتي عليكمإحديثنا ف رواة إلى
على الشيعة  يريد تعدد الحجج Xنه أ إلىلو كان يريد مطلق الرواة لصرنا  :أقولوللزيادة  ،وي واضحادون نفس الر

فهم برغم تعدد مرجعياتهم  ،يفسر علماء الحوزة اليوم أنوهو فرض باطل كما يحب  ،وايةفي زمن صدور الر
القتل والقتال في  إلىبل وصل الحال  ،وتفرقها وتشتتها من انقسام الشيعة إليه أدتيعتبرونها كلها حق مع وضوح ما 

 أنكل المرجعيات حق مع  إنلوا يقو أنوتكفير بعضهم لبعض ومع ذلك يصرون على  المراجع أتباعنفس المذهب بين 
والناطق عن  وفي غيبة المعصوم يبقى الحجة ،الحجة في كل زمان واحد أنلثبوت  ؛وعملياً  باطل نظرياً  هذا الطرح

يكون  إنما أعالهالكالم  إنثم  .والدين وهذا من ضروريات المذهب ،وهو فقط حق والباقون كلهم باطل ،واحد فقط اإلمام
المراد منها رواة الحديث في ذلك  أن إلىفيكون توجيهها  ،مع وجود سفير والرواية صدرت ،فيرفي زمان ليس فيه س

رواة الحديث بما هم  ن الرواية ال تفيد حجيةأل ؛المراجع في هذا الزمن باعتبارهم رواة حديث توجيه باطل الزمن ثم
 بإتباع ألزمهمنه أرواة الحديث مع  إلىالناس  بإرجاع يقول اإلمام أنللزم منه  وإال ،رواة حديث فقط في زمن صدورها
رضي هللا عنه وعن أبيه من  - وأما محمد بن عثمان العمري) : Xحيث يقول ،مباشرة السفير كما في الجملة التي تلت

الحديث في زمن  مطلق رواة إلىالناس  اإلمام إرجاعكانت الرواية ال تفيد  فإذا، (فإنه ثقتي وكتابه كتابي -قبل 
ضمن حياة السفير الثاني  لوجدناه ممتداً  ولو ال حظنا ما بعد زمن صدورها ... األزمنةا فكيف بما بعده من صدوره

وهي  ،ثم السفير الرابع السمري رحمه هللا ،الحسين بن روح رحمه هللا ثم السفير الثالث ،الذي صدرت في زمنه الرواية
 آخروهناك نص  ،بلفظ حجتي هم خصوص السفراء اإلماموصفهم يكون الفهم اليقيني للرواة الذين  وبهذا ،مدة طويلة
رواة ) :Xوهو قوله  ،(حجتي عليكم)لفظ  إلى إضافة هم خصوص السفراء األحاديثالمقصود من رواة  أنيؤكد 
وبهذا  ،السمري عن المهدي غير السفراء لم يكن هناك من يروي آخروالذي هو  ففي زمن السمري مثالً  ،(أحاديثنا
ن إن غير السمري حتى وأل ؛(آباءهالرواة عنه وعن  أي)أحاديثنا رواة  إلىفارجعوا : الوحيد المشمول بقوله يكون هو

وبهذا  ،Xوي عن المهدي اليس ر ألنه ؛(أحاديثنارواة ) اإلمامالتخصيص في قول  يخرج من األئمةكان راوي عن 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا  .(حجتي عليكم) بـالسفراء عن كونهم من المشمولين  عدا األحاديثيخرج جميع رواة 

الفقه  بحرمة الفقاع فهو من اإلماموالشاهد موجود في نفس الرواية كحكم . عليهم فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة هللا
الحواد  )ـالناس في ال إرجاع ن الرواية واضحة فيإوهكذا ف ،عن قضية بني عمه جعفر فهي من العقائد وإجابته
كما )الرواة عامة في الفقه  إلىيرجع الناس  أن ... "رواة حديثنا إلىارجعوا "ـب اإلمام أرادولو  ..السفراء  إلى( ةالواقع

( الزمان في ذلك أكثرهموما ) آباءهرواة الحديث عن  إلىالسائل حينها  اإلمام ألرجع( يفسروا أنيحب علماء الحوزة 
 .يجيبهم أنفي حكم الفقاع بدل 
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بل هو بصدد السؤال عن التكليف يف  ،يف الغيبة الكربى األمةيكن بصدد السؤال عن تكليف 
 .(2)غريه بال دليل إىله واضح وتعدي (رمحهم اهلل)بالرجوع للسفراء  األمةوتكليف  ،الغيبة الصغرى

الرواية نفت وجوب اخلمس يف زمن الغيبة وذمت مراجع اليوم باستالمهم اخلمس  إن
على هذه الرواية  فلو تنزلنا لقبول قوهلم بالتقليد بناءا   ،X اإلمام ألموالباعتبارهم مستحلني 

ورد يف نص  كما يدعون، فقد   X اإلمامحبرمة قبضهم للخمس نيابة عن  إقرارهمفيلزم منه 
 ..أما ما سألت عنه أرشدك اهلل وثبتك  :Xفورد التوقيع خبط موالنا صاحب الزمان : )الرواية

وأما الخمس فقد  ،منها فأكله فإنما يأكل النيران وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا  
 .(1) (..لتطيب والدتهم وال تخبث ؛أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا

فقط  Xاملهدي  اإلمامال عن  من الرواة الرواة عن مطلق املعصومني  أريدلو 
نعم لو فهموا  ،مل يرووا عنهم  ألهنم ؛ليسوا داخلني ضمن الرواية أيضا  فمراجعهم هبذا املعىن 

 قائما   اإلشكاليبقى  يضا  أولو بالواسطة ف Xمنه مطلق ناقل احلكم الشرعي عن املعصوم 
االجتهاد  إىلينقل النص وال حيتاج  فاألول ،غري اجملتهد  األئمةاحلكم عن  بكون ناقل

 .األخريخبالف 

ال  ألهنم ؛مهما يكن مصداق الرواة يف الرواية يف عصر صدورها فهو ينقض االستدالل هبا
وجوب تقليدهم يف  إىلوالقوم ال يذهبون  ،أيضا  ( العقائد) األصولفقط بل  األحكاميروون 
 .( ) العقائد

                                                           

أما التوقيع الشريف ): 31  – 38 ص  ج :تقرير بحث النائيني، للخوانساري -نساري في منية الطالب يقول الخو - 
فكون محمد بن إسحاق من أجالء العلماء ال ينافي سؤاله عن أمر جلي، ولذا يسأل مثل زرارة ومحمد : وأما الرابع..... 

في تكليف المسلمين في الغيبة الكبرى حتى  يكون ظاهراً هذا، مع أن سؤاله ال . بن مسلم من اإلمام ما ال يخفى على أحد
في عموم الوقائع، بل يسأل عن حالهم في الغيبة الصغرى، فإن العمري الذي بتوسطه سأل محمد  يكون الجواب ظاهراً 

وأما : "في ذيل الخبر Xهو محمد بن عثمان العمري، كما يظهر من قوله  Xبن إسحاق عن حكم الوقائع عن اإلمام 
، Xمن قبله  ، وهو كان سفيراً "مد بن عثمان العمري فرضي هللا عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابيمح

انتهى كالم  (فلعله يسأل بتوسطه عن المرجع في الفروع المتجددة في ذاك العصر، ال عن المرجع في األمور العامة
 اإلمامجع لعام وخاص من تكلف وكيف يكون ذلك وحجة ال يخفى ما في تقسيم الخونساري المرا :أقول .الخونساري

X  ليهم السالمذلك الزمان هم السفراء ع أهلعلى.  
 .42 ص 13ج  :األنوار بحار - 
جواز التقليد في العقائد من على شاشات الفضائيات  إلىمن شذ منهم وتجرأ كما فعل كمال الحيدري حيث ذهب  إال -3

المرجعية في العقائد حاجة ملحة السيرة والمنهج، تحت عنوان ( التفقه في الدين)ابه حيث يقول في كت أيضاً،وفي كتبه 
العملية  أن الضرورة التي اقتضت تحقّق االجتهاد ووجود المجتهدين لغرض بيان األحكام ونحن نعتقد) :  8ص
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غري  أفادتولو ارتقت مبعجزة ملا  ،مصاف اخلرب الواحد إىلالرواية ضعيفة السند ال ترتقي  إن

 .الظن وبناء العقيدة عليه حمل منع وذم كما تقدم

حجيت  فأهنموأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، ") :يقول السيد اخلميين
حممد  روايته يف كتاب الغيبة بسنده إىل( هس سر قد)الشيخ وعن   :اخل... وأنا حجة اهلل  عليكم،

 .(2) ..(بن يعقوب، والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غري معتربة

ما استدل به على ذلك من الروايات اليت منها ما رواه الشيخ الصدوق ) :يقول احملقق اخلوئي
 اهلل أرشدك -ت عنه أما ما سأل": بن يعقوب من التوقيع إسحاقعن  بإسناده( سره قدس)

عليكم  حجيت فإهنم ،أحاديثنا وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة -: وثبتك إىل أن قال
 .(1) (...إسنادهاعن ضعف  واإلغماضفهي على تقدير متاميتها  ،"وأنا حجة اهلل

 إسحاق هسند يف نإف ،الشريف التوقيع يف احلال وكذلك .....) :أيضا  ويقول احملقق اخلوئي 
 الصدوق شيخ حممد بن حممد نعم. وثاقتهما تثبت ومل عصام بن حممد بن وحممد يعقوب بن
املناقشة  إمكانإىل  هذا مضافا   ،أبدا   التوثيق يقتضي ال ملثله الشيخوخة جمرد أن إال( هس سر قد)

هنم جمتهدون، إليهم مبا هم رواة ال مبا أ اإلرجاعإىل رواة احلديث ظاهره  اإلرجاعيف داللته، فإن 

                                                                                                                                                                               

والتي ال يمكن للمكلّفين  األمور االعتقادية ـ للمكلّفين هي نفسها تقضي وجود طبقة من المتخّصصين والمجتهدين في
بعد أن ثبت لدينا جواز الرجوع إلى المتخّصص ) :  8وقال في ص ،(إيصالها وبيانها لهم ـ ومن ثمّ  إليهاالوصول 

فتح الباب على مصراعيه في كل  إلى فدعا ،بعد من هذاأ إلىبل ذهب   ،(االعتقادية أو العملية سواء في مجال األمور
 ولذلك نحن نعتقد أّن فتح باب االجتهاد والتخّصص وجواز الرجوع إلى المتخّصص) :3 8صفقال  اإلسالمية،العلوم 

كثيراً، وتوضع لها القواعد والضوابط  في مجال العقائد سوف يجعل العلوم العقائدية والقرآنية أيضاً تتوّسع وتتعّمق
وهذه الدعوة نطلقها في  .ي الشريعةالمتخصصين في العقيدة كما هو الحال ف وسوف تظهر عندنا طبقات من ،الصحيحة

حين ناُلحظ بوضوح قلّة المصادر التفسيرية  ،والعرفان النظري كعلم التفسير واألخالق ،العلوم األُخرى أيضاً 
ن دعوة الحيدري هذه مخالفة للقوم كما اعترف بنفسه إوكما ترى ف .انتهى كالم الحيدري( والعرفانية واألخالقية

ُكنّا نرى من الناحية  الواضح أّن المشهور يتقاطع مع هذه الفكرة ـ التقليد في العقائد ـ وإنومن : )حيث قال ،  8ص
بيان جملة من المسائل االعتقادية، ولكن ما نريده هنا هو  العملية أّن المكلّفين يرجعون إلى أهل االختصاص في

ا المشهور، وهذا يقتضي منّ  ثبات خالف ما عليهالتقليد في األمور االعتقادية نظرياً، أي نحن بصدد إ التأسيس لمسألة
 .انتهى كالم الحيدري( وبيان عدم تماميّتها ليثبت لنا ما نّدعيه في المقام عرض ومناقشة أدلة القائلين بعدم جواز التقليد

فيه وال شبهة ال شك  جازماً  اعتقاداً  ال يجوز التقليد في أصول الدين بل يجب أن يعتقد كل مسلم بها): ويقول السيستاني
 ،فيه ما منحه هللا من طاقات فكرية عنه بجهوده، مسخراً  قاطع باهلل، باحثاً  إيمان إلى وال ضبابية وال التواء، واصالً 

 .34ص :السيستاني -الميسرة  الفتاوى( من خالل ذلك كله إلى قناعة تامة راسخة ال تتزعزع به منهياً 
html. ftawa/ftawa/fegh/books/net.rafed.www://http 
 html.2812no/28/maktaba/com.movement-amal.www://http. 878ص  ج :للسيد الخميني - كتاب البيع - 
 .6ص  ج :اجمباني تكملة المنه - 
ct=s& 2 =bi&81=itg&11 =bcc?php.book/pages/arabic/com.alkhoei.www://http 

http://www.rafed.net/books/fegh/ftawa/ftawa1.html
http://www.amal-movement.com/maktaba/04/no0460.html
http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=552&itg=46&bi=102&s=ct
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الرواة على اجملتهدين بعناية أهنم  إطالقوالنسبة بني الراوي واجملتهد عموم من وجه، وإن كان ميكن 
ومستفيدين من آثارهم وعلومهم وليسوا يف عرضهم بوجه إال أنه  يف احلقيقة رواة األئمة 

د بن مسلم أو يونس إىل حمم كاإلرجاعإىل آحاد الرواة   باإلرجاعمساحمي، وال يقاس هذا  إطالق
بن عبد الرمحان أو زكريا بن آدم وغريهم ممن ارجعوا إليهم بأشخاصهم على ما بيناه يف أوائل 

 .(2) (الكتاب، والفرق واضح ال خيفى على الفطن فهذا اجلواب مما ال ميكن املساعدة عليه

وادث الواقعة احل وأما": العموم من التوقيع الشريف قد يستفاد): ويقول حممد سعيد احلكيم
ومثله ما عن االحتجاج من . "اهلل حجيت عليكم، وأنا حجة فإهنمفارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، 

 ألمر على هواه، مطيعا   لدينه، خمالفا   لنفسه، حافظا   صائنا   الفقهاء فأما من كان من": Xقوله 
على كل مسن يف اعتمدا يف دينكما : )Xوما عن أيب احلسن  ،(مواله، فللعوام أن يقلدوه
الرواية  ألخذبقرب كون الرجوع للرواة  األولاللهم إال أن يستشكل يف  .حبنا، كثري القدم يف أمرنا

 .(1)( السند يف اجلميع بضعف اإلشكالإىل  مضافا  . احلكم الذي استنبطوه منها ألخذال  منهم،

قعة فارجعوا فيها إىل وأما احلوادث الوا: "يف التوقيع الصادر Xوأما قوله : )ويقول الفياض
 .( )(هذا إضافة إىل أن التوقيع غري ثابت سندا   .."رواة حديثنا فإهنم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل

َمْن َسَلَك  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه ) :قَالَ  ،Xَعْن َأيب َعْبِد اللَِّه  ،َعِن اْلَقدَّاحِ  :الرواية الثالثة
َحتَ َها ِلطَاِلِب َوِإنَّ اْلَماَلِئَكَة لََتَضُع َأْجنِ  ،َك اللَُّه ِبِه َطرِيقا  ِإَلى اْلَجنَّةِ َطرِيقا  َيْطُلُب ِفيِه ِعْلما  َسلَ 

َوِإنَُّه َيْستَ ْغِفُر ِلطَاِلِب اْلِعْلِم َمْن ِفي السََّماِء َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َحتَّى اْلُحوِت ِفي  ،ِبهِ  ا  اْلِعْلِم ِرض
َلَة اْلَبْدرِ  َوَفْضُل اْلَعاِلمِ  ،اْلَبْحرِ  َوِإنَّ اْلُعَلَماَء  ،َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر النُُّجوِم لَي ْ

َفَمْن َأَخَذ ِمْنُه َأَخَذ  ،َورَثَُة اأْلَْنِبَياِء ِإنَّ اأْلَْنِبَياَء َلْم يُ َورِّثُوا ِديَنارا  َواَل ِدْرَهما  َوَلِكْن َورَّثُوا اْلِعْلمَ 
 .(4) (َواِفرٍ  ِبَحظ  

                                                           
 .314ص :كتابه االجتهاد والتقليد - 
  .3 ص :السيد محمد سعيد الحكيم - مصباح المنهاج، التقليد - 

html.213 no/22 /21m/ htm/books/info.shialibrary.www://http 
 .62  – 46 شرح ص 1ج :محمد إسحاق الفياض -تعاليق مبسوطة  -3
 .38ص  ج: الكافي -8

http://www.shialibrary.info/books/htm1/m001/05/no0531.html
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 األنبياءوالرواية كما ترى ببساطة ليس فيها دليل على وجوب تقليد من طلب العلم من ورثة 

ن من يسموهنم إ، ولو تنزلنا ف األنبياءبل هي يف مقام احلث على طلب العلم من ورثة  
من  قرآنن الإففتنبه،  األنبياءهو غري وراثة  األخريوهذا  ،خذوا حبظ وافر من الرواياتأعلماءهم 

 .العلم بل هو العلم كله وما ورثه غريهم 

ملا قبله  مصدقا   قرآنإنا أوحينا إليك ال: املعىن "مث أورثنا الكتب": )(رمحه اهلل)قال الطربسي 
ملا بشرت به تلك الكتب من حاله وحال من أتى به، مث أورثناه الذين اصطفينا  من الكتب موافقا  

، واملروي عن "ن العلماء ورثة األنبياءإ: "ء األمة، ملا ورد يف احلديثمن عبادنا بعدك وهم علما
وهذا هو الصحيح؛ ". هي لنا خاصة، وإيانا عىن: "أهنما قاال( عليهما السالم)الباقر والصادق 

ألن الوصف باالصطفاء أليق هبم، إذ هم ورثة األنبياء، وقدوة العلماء، املستحفظون للكتاب، 
 .(2) (العارفون حبقائقه

يريد بين  "وآل إبراهيم وآل عمران" :إىل قوله "إن اهلل اصطفى آدم": )أيضا  وقال الطربسي 
هم أمة : وقيل. بل يورث علمهم، ن األنبياء ال يرثون الكتبأل: قال ،إسرائيل، عن أيب مسلم

 ملا ورد يف هم علماء أمة حممد : وقيل .أورثهم اهلل كل كتاب أنزله، عن ابن عباس حممد 
هي : "أهنما قاال (عليهما السالم)واملروي عن الباقر والصادق ". العلماء ورثة األنبياء: "احلديث

ألهنم أحق الناس بوصف االصطفاء، واالجتباء   ؛وهذا أقرب األقوال". لنا خاصة، وإيانا عىن
 .(1)(ه ودقائقه، وبيان حقائقه، والعارفون جبالئلقرآنوإيراث علم األنبياء، إذ هم املتعبدون حبفظ ال

 . وهذا يكفي يف املقام والتفصيل يف امللحق رقم 

 :مقبولة عمر بن حنظلة :الرواية الرابعة

َعْن َداو َد ْبِن  ،َعْن َصْفَوانَ  ،ِعيَسى َعْن حم َمَِّد ْبنِ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن احلْ َسنْيِ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي 
 َعْن َرج َلنْيِ ِمْن َأْصَحابَِنا َيك ون   Xَسأَْلت  أَبَا َعْبِد اللَِّه ) :قَالَ  ،ةَ َعْن ع َمَر ْبِن َحْنظَلَ  ،احلْ َصنْيِ 

نَ ه َما م َناَزَعٌة يف َدْيٍن أَْو ِمريَاٍث فَ َتَحاَكَما ِإىَل السُّْلطَانِ  َمْن  :فَ َقالَ  ؟ َأْو ِإىَل اْلق َضاِة َأ حيَِلُّ َذِلكَ  بَ ي ْ
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أِلَنَُّه َأَخَذ ِبُحْكِم  ؛َم َلُه فَِإنََّما يَْأُخُذ ُسْحتا  َوِإْن َكاَن َحقُُّه ثَابِتا  َفَحكَ  َتَحاَكَم ِإَلى الطَّاُغوتِ 
اْنظُُروا ِإَلى َمْن َكاَن ِمْنُكْم  :قَالَ  ؟ َكْيَف َيْصنَ َعانِ   :ق  ْلت   .َوَقْد َأَمَر اللَُّه َأْن ُيْكَفَر ِبهِ  ،الطَّاُغوتِ 
فَِإنِّي َقْد  ،فَاْرَضْوا ِبِه َحَكما   َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا ،َحاَللَِنا َوَحَراِمَنا َوَنظََر ِفي ،َحِديثَ َنا َقْد َرَوى

اْسَتَخفَّ  َحَكَم ِبُحْكِمَنا فَ َلْم يَ ْقبَ ْلُه ِمْنُه فَِإنََّما ِبُحْكِم اللَِّه َقدِ  فَِإَذا ،َجَعْلُتُه َعَلْيُكْم َحاِكما  
َنا ا َنا َردَّ َوالرَّادُّ َعَلي ْ  .(2) (لرَّادُّ َعَلى اللَِّه َوُهَو َعَلى َحدِّ الشِّْرِك بِاللَّهِ َوَعَلي ْ

 :ويرد عليهم

 أفادتولو ارتقت ملا  ،مصاف اخلرب الواحد إىلفهي ال ترتقي  ،الرواية ضعيفة السند إن :أوال  
 .غري الظن وهو ممنوع يف بناء العقائد عليه

سند بعمر بن حنظلة، إذ مل يرد يف حقه ن الرواية ضعيفة الإ :األّول) :يقول احملقق اخلوئي
يثبت  وإن مسيت روايته هذه باملقبولة وكأهنا مما تلّقته األصحاب بالقبول وإن مل توثيق وال مدح،

إن عمر  :Xاهلل  أليب عبد قلت": نعم، ورد يف املواقيت عن يزيد بن خليفة أنه قال. هذا أيضا  
الرواية  فلو كانت هذه" إذا  ال يكذب علينا :X اهلل عبد فقال أبو ،بن حنظلة أتانا عنك بوقت

أن تلك الرواية أيضا   إال Xمعتربة لدلتنا على أن الرجل موثق غايته كيف وموثّقه اإلمام 
 .(1) (وثاقته ضعيفة فإن يزيد هذا كعمر مل تثبت

قة وأما املقبولة فهي على ما أشرنا إليه غري مرة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثا: )أيضا  وقال 
 .( ) (فالحظ ،عمر بن حنظلة

ن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مر غري مرة وإن كانت إ: ويرد عليه: )أيضا  وقال 
 .(4) (الرواية متلقاة عند األصحاب بالقبول، ومن مثة مسيت باملقبولة
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يها من فال ميكن االعتماد عل إىل أن املقبولة ضعيفة سندا  : هذا مضافا  : )أيضا  وقال الفياض 

 .(2) (هذه الناحية

يف مورد الرتافع جيدها تتحدث عن القضاء  اإلنصافالرواية بقليل من  إىلمن ينظر  إن :ثانيا  
منها وهي حتدد  قريبة جدا   أخرىالرواية هلا صيغة ف ،التقليد عن مطلق القضاء فضال   وليس عن

َعْن َأيب  ،َعِن احلََْسِن ْبِن َعِلي   ،ى ْبِن حم َمَّدٍ م َعلَّ  َعنْ  ،احلْ َسنْي  ْبن  حم َمَّدٍ  :معىن احلاكم بالقاضي
ِإَلى َأْهِل اْلَجْوِر  ِإيَّاُكْم َأْن ُيَحاِكَم بَ ْعُضُكْم بَ ْعضا  ) :Xقَاَل يل أَب و َعْبِد اللَِّه  :قَالَ  ،َخِدجَيةَ 

َنُكْم فَِإنِّي َقْد َجَعْلُتهُ َشْيئا  ِمْن َقَضائَِنا فَ  َوَلِكِن اْنظُُروا ِإَلى رَُجٍل ِمْنُكْم يَ ْعَلمُ  قَاِضيا   اْجَعُلوُه بَ ي ْ
 .(1)( فَ َتَحاَكُموا ِإلَْيهِ 

فهي ساقطة داللة  إىل ضعفها سندا   وأما مقبولة عمر بن حنظلة، فمضافا  ) :قال الفياض
، فالتعدي ألهنا تنص على نفوذ حكم احلاكم والقاضي يف موارد الرتافع والتنازع ال مطلقا   ؛أيضا  

 .( ) (اجة إىل دليلحب

 .7باقي العلماء عنها يف ملحق رقم  آراءوستجد 

السلطان اجلائر  إىلعن القضاء والتحاكم  اإلمامل السائل فيها أس ن الروايةإوكما ترى ف
عن القضاء وهو واضح من سياق الكالم   على السؤال جوابا   اإلمامجواب  حيمل أنوالطبيعي 

فهو مما يضحك  عن غري ما سئل عنه آخر أمر إىل Xوابه صرف معىن ج أما...  كما يعربون
الرواية يف  أورد األمرلبداهة  الكليين رمحه اهلل أنحىت  ،إليهيشار  أنمن  أوضح واألمر ...الثكلى 

بَاب  َكرَاِهَيِة ااِلْرتَِفاِع ِإىَل ق َضاِة : كتابه يف باب أصناف القضاة وحال قضاة اجلور والرتافع إليهم
 .اجلَْْورِ 

والية الفقيه بل  إىلالفتوى فما الذي سيمنعهم من تسريتها  إىلمث لو تنزلنا هلم بتسرية املقبولة 
يف مقبولة عمر : )مصطفى اخلميين إليهكما ذهب   واآلراءووجوب تقليد الويل الفقيه يف العقائد 
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وهذا . قيقهبن حنظلة، فإنه حاكم بني الشخصني يف األمور اجلزئية الشخصية، كما عرفت منا حت
الذي ذكرناه جيري حىت بالنسبة إىل قضائه وفصل خصومته، لعدم الدليل على نفوذ قضائه يف 

ن مسألة إجراء احلدود وأخذ الضرائب وغريمها موكول إىل إ: ولقد عرفت منا سابقا  . هذه الصورة
املتصدي املبسوط الوايل واإلمام ، وليس املراد من اإلمام والوايل هو املقبوض اليد بل اإلمام هو 

اليد، فإذا قام وهنض أحد من الفقهاء، وبىن أساس احلكومة كسائر احلكومات، فعليه تنفيذ هذه 
يف اآلراء والعقائد، إال فيما ال يرجع إىل التخلف عن احلكومة  إتباعهاألحكام وعلى اآلخرين 

 .(2) (بتضعيفها، كما ال خيفى

 :فنص الرواية كامال   ،ضدهم أيضا  د فهي لو فهمنا من الرواية وجوب التقلي :ثالثا  

َعْن َداو َد  ،َعْن َصْفَواَن ْبِن حَيَْي  ،ِعيَسى َعْن حم َمَِّد ْبنِ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن احلْ َسنْيِ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي 
َأْصَحابَِنا  َرج َلنْيِ ِمنْ  َعنْ  Xَسأَْلت  أَبَا َعْبِد اللَِّه ) :قَالَ  ،ْبِن َحْنظََلةَ  َعْن ع َمرَ  ،ْبِن احلْ َصنْيِ 

نَ ه َما م َناَزَعٌة يف َدْيٍن َأْو ِمريَاٍث فَ َتَحاَكَما ِإىَل  َمْن  :قَالَ  ؟ َأ حيَِلُّ َذِلكَ  ،السُّْلطَاِن َوِإىَل اْلق َضاةِ  بَ ي ْ
ُكُم َلُه فَِإنََّما يَْأُخُذ ُسْحتا  َيحْ  ِإلَْيِهْم ِفي َحق  َأْو بَاِطٍل فَِإنََّما َتَحاَكَم ِإَلى الطَّاُغوِت َوَما َتَحاَكمَ 

 :قَاَل اللَُّه تَ َعاَلى ،ِبهِ  أِلَنَُّه َأَخَذُه ِبُحْكِم الطَّاُغوِت َوَقْد َأَمَر اللَُّه َأْن ُيْكَفرَ  ؛َوِإْن َكاَن َحّقا  ثَابِتا  
  .﴾هِ يُرِيُدوَن َأْن يَ َتحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِ ﴿

َوَنَظَر ِفي  ،ِإَلى َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِممَّْن َقْد َرَوى َحِديثَ َنا يَ ْنظَُرانِ  :قَالَ  ؟ َفَكْيَف َيْصنَ َعانِ  :ق  ْلت  
فَِإَذا  ،َجَعْلُتُه َعَلْيُكْم َحاِكما   َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا فَ ْليَ ْرَضْوا ِبِه َحَكما  فَِإنِّي َقدْ  ،َوَحَراِمَنا َحاَللَِنا

َنا َردَّ َوالرَّادُّ  َكَم ِبُحْكِمَنا فَ َلْم يَ ْقبَ ْلهُ حَ  َنا الرَّادُّ َعَلى  ِمْنُه فَِإنََّما اْسَتَخفَّ ِبُحْكِم اللَِّه َوَعَلي ْ َعَلي ْ
  .اللَِّه َوُهَو َعَلى َحدِّ الشِّْرِك بِاللَّهِ 

َيك ونَا النَّاِظَرْيِن يف َحقِِّهَما  َرِضَيا َأنْ ِمْن َأْصَحابَِنا ف َ  اَن ك لُّ َرج ٍل اْخَتاَر َرج ال  فَِإْن كَ  :ق  ْلت  
َا اْختَ َلَفا يف َحِديِثك مْ  َقُهُهَما  اْلُحْكُم َما َحَكَم بِهِ  :قَالَ  ؟ َواْختَ َلَفا ِفيَما َحَكَما وَِكاَلمه  َأْعَدُلُهَما َوَأف ْ

  .َما َيْحُكُم ِبِه اآْلَخرُ  َواَل يَ ْلَتِفْت ِإَلى ،َوَأْصَدقُ ُهَما ِفي اْلَحِديِث َوَأْورَُعُهَما
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 :قَالَ  .اآْلَخرِ  َعْداَلِن َمْرِضيَّاِن ِعْنَد َأْصَحابَِنا اَل ي  َفضَّل  َواِحٌد ِمن ْه َما َعَلى فَِإن َّه َما :ق  ْلت   :قَالَ 

ُع َعَلْيِه ِمْن َأْصَحاِبَك َذِلَك الَِّذي َحَكَما ِبِه اْلُمْجمَ  يُ ْنَظُر ِإَلى َما َكاَن ِمْن ِرَوايَِتِهْم َعنَّا ِفي :فَ َقالَ 
َرُك الشَّاذُّ الَِّذي لَْيَس ِبَمْشُهوٍر ِعْندَ  فَ يُ ْؤَخذُ  فَِإنَّ اْلُمْجَمَع َعَلْيِه  ،َأْصَحاِبكَ  ِبِه ِمْن ُحْكِمَنا َويُ ت ْ

َوَأْمٌر ُمْشِكٌل  ،فَ ُيْجتَ َنبُ  يٌِّن َغيُّهُ َوَأْمٌر ب َ  ،َأْمٌر بَ يٌِّن ُرْشُدُه فَ يُتََّبعُ  :َثاَلثَةٌ  َوِإنََّما اأْلُُمورُ  ،اَل رَْيَب ِفيهِ 
َوُشبُ َهاٌت بَ ْيَن  ،َوَحَراٌم بَ يِّنٌ  ،َحاَلٌل بَ يِّنٌ  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه  .َرُسوِلهِ  يُ َردُّ ِعْلُمُه ِإَلى اللَِّه َوِإَلى

الشُّبُ َهاِت اْرَتَكَب اْلُمَحرََّماِت َوَمْن َأَخَذ بِ  ،َفَمْن تَ َرَك الشُّبُ َهاِت َنَجا ِمَن اْلُمَحرََّماتِ  ،َذِلكَ 
  .يَ ْعَلمُ  َوَهَلَك ِمْن َحْيُث اَل 

َا الث َِّقات  َعْنك ْم  فَِإْن َكاَن اخْلَبَ رَاِن َعْنك َما َمْشه وَرْيِن َقدْ  :ق  ْلت   يُ ْنَظُر َفَما َواَفَق  :قَالَ ؟ َرَوامه 
َرُك َمااْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َوَخاَلَف اْلعَ  ُحْكُمُه ُحْكمَ  َخاَلَف ُحْكُمُه ُحْكَم  امََّة فَ يُ ْؤَخُذ ِبِه َويُ ت ْ

  .اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َوَواَفَق اْلَعامَّةَ 

اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َوَوَجْدنَا َأَحَد  َأ رَأَْيَت ِإْن َكاَن اْلَفِقيَهاِن َعَرفَا ح ْكَمه  ِمنَ  ،ج ِعْلت  ِفَداكَ  :ق  ْلت  
َالِفا  هَل ْم بَِأيِّ اخْلَبَ َرْيِن ي  ْؤَخذ   اِفقا  اخْلَبَ َرْيِن م وَ    .َما َخاَلَف اْلَعامََّة َفِفيِه الرََّشادُ  :قَالَ  ؟ لِْلَعامَِّة َواآْلَخَر خم 

يعا   ج ِعْلت  ِفَداَك فَِإنْ  :فَ ق ْلت   كَّاُمُهْم َأْمَيُل حُ  يُ ْنَظُر ِإَلى َما ُهْم ِإلَْيهِ  :قَالَ  ؟ َوافَ َقه َما اخْلَبَ رَاِن مجَِ
َرُك َويُ ْؤَخُذ بِاآْلَخرِ    .َوُقَضاتُ ُهْم فَ يُت ْ

يعا   :ق  ْلت    ،فََأْرِجْه َحتَّى تَ ْلَقى ِإَماَمكَ  ِإَذا َكاَن َذِلكَ  :قَالَ  ؟ فَِإْن َواَفَق ح كَّام ه م  اخْلَبَ َرْيِن مجَِ
ٌر ِمَن ااِلْقِتَحاِم ِفي الْ  فَِإنَّ اْلُوُقوَف ِعْنَد الشُّبُ َهاتِ   .(2) (َهَلَكاتِ َخي ْ

جمتهد  إىلهذا من الرجوع  فأين ،فالرواية نصت على يف بعض فقراهتا على حكمني ال واحد
بقضائهما كيفما اتفق بل قيدته بقيود  األخذوهي مل تنص على وجوب  ؟ واحد باعتباره حكما  

 ،ل به بال بينةالغري والعم رأيلكونه قبول  ؛أصلهانتقض التقليد من  اإلفتاءعلى  األصلفلو سرينا 
( يف وقتنا بني املراجع أكثرهاوما ) األحكام لو تعددت :ومنها ،تحدث عن عدة حاالتفالرواية ت

 أصحابكلها ظنية وليست كأحكام  اجملتهدين يف وقتنا احلايل أحكام أنوهو  آخرمع فارق 

                                                           

 .17ص  ج: الكافي - 
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نوا يف بلد بعيد كا  إذامصادرها املوثوقة  بالروايات من أو األئمةمشافهة عن  أخذوهاحيث  األئمة
 .األئمةعن 

العامة وهو غري التقليد الذي  ألحكامخالفه  :منها ،خذ احلكم يف الرواية مقيد بقيودأ :رابعا  
 .خذ احلكم بدون تفكر وبال سؤال عن الدليلأهو 

َعْن  ،ْبِن ِسَنانٍ  َعْن حم َمَّدِ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَِّد ْبِن ِعيَسى ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي  :الرواية اخلامسة
َواأْلَْوِصَياُء  ،َواأْلَْتِقَياُء ُحُصونٌ  ،اْلُعَلَماُء أَُمَناءُ ) :قَالَ  ،Xَعْن َأيب َعْبِد اللَِّه  ،ِإمْسَاِعيَل ْبِن َجاِبرٍ 

 .(2) (ةٌ َواأْلَْوِصَياُء َسادَ  ،َواأْلَْتِقَياُء ُحُصونٌ  ،اْلُعَلَماُء َمَنارٌ ) :َويف رَِوايٍَة أ ْخَرى ،(َساَدةٌ 

 :ويرد عليهم

( َواأْلَْوِصَياء  َساَدةٌ  ،َواأْلَْتِقَياء  ح ص ونٌ  ،اْلع َلَماء  َمَنارٌ  :يف رَِوايٍَة أ ْخَرىو ) :الرواية الثانية إن :أوال  
 .ضعيفة مبحمد بن سنان واألوىلمرسلة، 

د بن روى الكليين عن حممد بن حيي، عن أمحد بن حمم: حممد بن سنان: )قال السبحاين
العلماء أمناء، ": قال ،Xعيسى، عن حممد بن سنان، عن إمساعيل بن جابر، عن أيب عبد اهلل 

قال أبو العباس أمحد بن : "وحممد بن سنان هذا ممن ضعفه النجاشي وقال. "واألتقياء حصون
 وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا  : قال ،Xإنه روى عن الرضا : حممد بن سعيد

عليه وال يلتفت إىل ما تفرد به، وقد ذكره أبو عمرو يف رجاله، قال أبو احلسن علي بن  ال يعول
ال أحل لكم أن ترووا أحاديث : قال أبو حممد الفضل بن شاذان: قال ،حممد بن قتيبة النيشابوري

 .(1) ("حممد بن سنان

                                                           

 .33ص  ج :الكافي - 
 .71 ص :الشيخ السبحاني -كليات في علم الرجال  - 
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، والشيخ، نجاشيوالولوال أّن ابن عقدة، : )اخلوئي فقال بعد كالم طويل أيضا  ضعفه  :أقول

ضّعفوه، وأّن الفضل بن شاذان عّده من الكّذابني، لتعنّي العمل  والشيخ املفيد، وابن الغضائري
 .(2) (يسّدنا عن االعتماد عليه، والعمل برواياته األعالمولكن تضعيف هؤالء  برواياته،

 ،تحباب طلب العلمال داللة يف الرواية على وجوب التقليد بل غاية ما يستفاد منها اس :ثانيا  
 .للتطويل منعا   ؛8امللحق  إىلترك باقي املناقشة أو  ،تقدير وجوبه أقصىعلى  أو

عن احلسن بن علي بن شعبة يف حتف العقول من كالم احلسني بن علي  :الرواية السادسة
اعتبروا ) :Xويروى عن أمري املؤمنني  ،يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر (عليهما السالم)
لوال ينهاهم ": إذ يقول ،ا أيها الناس بما وعظ اهلل به أولياءه من سوء ثنائه على األحباري

وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه ( :قال أنإىل ) "الربانيون واألحبار عن قولهم اإلثم
من منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلك بان مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل 

 .(1)( األمناء على حالله وحرامه

  :ويرد عليهم

 .البيت  أهلرواية مرسلة ومتنها يف  إهنا

أما كون جماري األمور بيد العلماء، وإن كان عبارة أخرى عن ) :يقول االخوند اخلرساين
هو خصوص األئمة، كما " العلماء باهلل األمناء على حالله وحرامه"واليتهم، إال أن الظاهر من 

، حيث إنه صار به سائر فقراته اليت سيقت يف مقام توبيخ الناس على تفرقهم عنهم يشهد 
 واخلرب طويل رواه مرسال  . ة وزواهلا عن أيدي من كانت جماري األمور بأيديهمفلغصب اخلال سببا  

 .( ) (العقول، فالحظ متامه فيف حت Xعن أيب عبد اهلل احلسني 

 

                                                           

 id?php.index/books/us.khoei-al.www://http=7436. 2634 برقم 7 ج :معجم رجال الحديث - 
 .1 3ص 7 ج: لوسائلمستدرك ا - 
 .68ص :اآلخوند الخراساني -حاشية المكاسب  -3
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 :خاتمة

فاختم بكلمة السيد اخلميين  ،يستدلون هبا هي من سنخ ما تقدم غلب الروايات اليتأ أنمبا 
ورثة "، و (1) "أمناء"، (2) "اإلسالمحصون "ما ورد يف حق العلماء من كوهنم ) :حني يقول

منزلتهم "، و ( ) "كسائر األنبياء"، وأهنم (4) "أمناء الرسل"، و ( )" خلفاء رسول اهلل"، و "األنبياء
فضلهم "، وأن "خري خلق اهلل بعد األئمة إذا صلحوا"، وأهنم ( ) " إسرائيلمنزلة األنبياء يف بين

كفيل أيتام أهل "، وأهنم (7) "حكام على امللوك"، وأهنم "على الناس كفضل النيب على أدناهم

                                                           

فال يمكن الحكم بوثاقته، وبالنتيجة يعامل ) :قال، 7481حمزة  معجم رجال الحديث برقم أبيوهي ضعيفة بعلي ابن  - 
 id?php.index/books/us.khoei-al.www://http=7143 .(معه معاملة الضعيف

ُد ْبُن يَْحيَى: والرواية هي د   ،ُمَحم  َسِمْعُت أَبَا اْلَحَسِن  :قَالَ  ،َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي َحْمَزةَ  ،َعِن اْبِن َمْحبُوب   ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحم 
َ َعلَْيهَا ،ْت َعلَْيِه اْلَماَلئَِكةُ إَِذا َماَت اْلُمْؤِمُن بَكَ ) :يَقُولُ  Xُموَسى ْبَن َجْعفَر   َوأَْبَواُب  ،َوبِقَاُع اأْلَْرِض ال تِي َكاَن يَْعبُُد هللا 

َماِء ال تِي َكاَن يُْصَعُد فِيهَا بِأَْعَمالِهِ  هَا َشيْ  ،الس  ْساَلِم ثُْلَمةٌ اَل يَُسدُّ ْساَلِم أِلَن  اْلُمْؤِمنِيَن اْلفُقَهَاَء ُحصُ  ؛ءٌ  َوثُلَِم فِي اإْلِ وُن اإْلِ
وورد نصها في رواية  ،(ليهم السالمع)البيت  أهلمتنها في  أنمع  .34ص  ج :الكافي (َكِحْصِن ُسوِر اْلَمِدينَِة لَهَا

َعْن  ،ْحبُوب  َعِن اْبِن مَ  ،َعْن أَبِيِه َجِميعاً  ،َسْهُل ْبُن ِزيَاد  َوَعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهيمَ : صحيحة السند  وليس فيها كلمة الفقهاء أخرى
َل  :قَالَ  ،َعلِيِّ ْبِن ِرئَاب   َوبِقَاُع اأْلَْرِض ال تِي َكاَن  ،إَِذا َماَت اْلُمْؤِمُن بََكْت َعلَْيِه اْلَماَلئَِكةُ ) :يَقُولُ  Xَسِمْعُت أَبَا اْلَحَسِن اأْلَو 
َ َعلَْيهَا َماِء ال تِي َكاَن يُْصَعُد أَ  ،يَْعبُُد هللا  هَا َشيْ  ،ْعَمالُهُ فِيهَاَوأَْبَواُب الس  ْساَلِم اَل يَُسدُّ أِلَن  اْلُمْؤِمنِيَن ُحُصوُن  ؛ءٌ  َوثُلَِم ثُلَْمةٌ فِي اإْلِ

ْساَلِم َكُحُصوِن ُسوِر اْلَمِدينَِة لَهَا وكذا ابن  ،غنيان عن التعريف وأبيه إبراهيمفعلي ابن  .18 ص 3ج :الكافي (اإْلِ
  .وكذا علي بن رئاب ،محبوب
 36 4برقم :معجم رجال الحديث( له أصل كبير، وهو ثقة جليل القدر): يه الشيخ علي بن رئاب الكوفىقال ف
71 2=id?php.index/books/us.khoei-al.www://http 
 .تقدم ضعفها - 
يا : اللهم ارحم خلفائي، قيل: (صلى هللا عليه وآله وسلم)ال رسول هللا ق": Xمرسلة الفقيه، قال أمير المؤمنين ) -3

، ورواه في معاني األخبار وغيره "الذين يأتون بعدي و يروون حديثي وسنتي: ومن خلفاؤك ؟ قال ،رسول هللا
 . 13ص :المحقق النراقي -عوائد األيام (أيضاً 
 .(ي مجهول الحال فيكون السند في الرواية ضعيفاً ال محالةبذلك يكون النوفل: )يقول الخوئي: ضعيفة بالنوفلي -8

االستعانة بالغير في  جواز -في شرائط الوضوء : فصلالطهارة  - الجزء الخامس - التنقيح في شرح العروة الوثقى
 . 37ص: تعانة بالغير في المقدمات القريبةكراهة االس -المقدمات البعيدة 

627=id?php.index/books/us.khoei-al.www://http 
 "وكالرواية المروية عن : )قائالً ،  11 – 112ص  ج :في كتاب البيع األخبارجامع  إلىنسبها السيد الخميني  -1

علماء أمتي : أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي، فأقول": أنه قال( صلى هللا عليه وآله وسلم)عن النبي  "ألخبارجامع ا
 .61 /1 برقم    الفصل العشرين ص :األخبارهريرة في جامع  أبيوالرواية مرسلة عن ( "كسائر أنبياء قبلي

9 26html.221jame/jamea/hadith/books/net.rafed.www://http 
جاءت في دراسات في والية الفقيه  أيضاً بل  ،هريرة أبيوليس هو وحده من استدل بهذه الرواية مع كونها مرسلة عن 

السيد  -، بلغة الفقيه  13ص :اقيالمحقق النر -، عوائد األيام 814ص  ج :الشيخ المنتظري -وفقه الدولة اإلسالمية 
الحسيني  -العناوين الفقهية  ،66 ص :السيد محسن الحكيم -نهج الفقاهة  ،4  هامش ص  3ج :محمد بحر العلوم

جامع  ،    – 2  ص :الشيخ محمد السبزواري -، معارج اليقين في أصول الدين 117هامش ص  ج :المراغي
 .14 ص :الخواجوئي -الشتات 

 بنيمنزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة األنبياء في : نه قالأوهي ما عن الفقه الرضوي : )هامش الرسائلقال في  -1
بني  كأنبياء أمتيبل مرسلة في غيرها كعوالي الآللي والبحار بلفظ علماء  أيضاً هي مرسلة  :أقول ... انتهى( إسرائيل
 .إسرائيل

 .Xلة عن الصادق كنز الفوائد وقد رواها مرس األساسيمصدرها  -7

http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=7583
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=7610
http://www.al-khoei.us/books/index.php?book=10&part=1
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=907
http://www.rafed.net/books/hadith/jamea/jame005.html#109
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 (1)"أن جماري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل األمناء على حالله وحرامه"، و (2) "البيت
أو داللة ممكنة، لكن جمموعها جيعل  ري ذلك، فإن اخلدشة يف كل واحد منها سندا  إىل غ... 

 .( ) (، كما ذكرنامتيقنا   الفقيه العادل قدرا  

 مضافا   ،يف حال التواتر ال مبثل هذه املراسيل والضعاف هذا اجملموع جيعل القدر متيقنا   :أقول
يف الداللة على وجوب التقليد لغري  وهو عدم اتفاق هذه الروايات األهمفقدان الشرط  إىل

 .املعصوم والذي هو حمل البحث

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .Xمرسلة من تفسير العسكري  - 
 .تقدم كونها مرسلة - 
 .28  –  2 ص  ج :السيد الخميني -وكذلك الرسائل  ،1  – 8 ص :السيد الخميني -االجتهاد والتقليد  -3



 فصل الروايات الناهية عن تقليد غري املعصوم
 :ملا تقدم  هذه بعض الروايات احملرمة هلذه العقيدة إضافة

 :إن اهلل تعالى يقول ،من قلد في دينه هلك إياكم والتقليد، فإنه): Xعن الصادق  -
وال صاموا، ولكنهم  لهم فال واهلل ما صلوا ﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  َخُذواْ اتَّ ﴿

 في ذلك، فعبدوهم وهم ال يشعرون همفقلدو  ،، وحرموا عليهم حالال  أحلوا لهم حراما  
 .(2)(هم

ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا -  ،َعِن اْبِن م ْسَكانَ  ،َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن حَيَْي  ،َخاِلدٍ َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَِّد ْبِن  ،ِعدَّ
اختََّذ وا َأْحباَره ْم َور ْهبانَ ه ْم أَْربابا  ِمْن د وِن  :ق  ْلت  َله  ) :قَالَ  ،Xَعْن َأيب َعْبِد اللَِّه  ،َعْن َأيب َبِصريٍ 

ِة أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َدَعْوُهْم َما َأَجابُوُهْم َوَلِكْن َأَحلُّوا َلُهْم َأَما َواللَِّه َما َدَعْوُهْم ِإَلى ِعَبادَ  :فَ َقالَ  .اللَّهِ 
 .(1) (فَ َعَبُدوُهْم ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ  َحرَُّموا َعَلْيِهْم َحاَلال  َحَراما  وَ 

سألت أبا ) :قال ،عن أيب بصري ،عن ابن مسكان ،عن عبد اهلل بن حيي ،أيب ،احملاسن -
أما واهلل  :فقال ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿ :عن قول اهلل Xعبد اهلل 

ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم 
 .( ) (فعبدوهم من حيث ال يشعرون وحرموا عليهم حالال   حراما  

عن حممد بن خالد، عن محاد، عن ربعي بن عبد اهلل، عن : بن خالد الربقيأمحد بن حممد  -
 ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿: ، يف قول اهللXأيب بصري، عن أيب عبد اهلل 

، ال  ، وحرموا عليهم حالواهلل ما صلوا لهم وال صاموا، ولكن أحلوا لهم حراما  ): ، قال﴾الّلهِ 
 .(4)( فاتبعوهم

                                                           

 html. 1pa/eateqad-al/shia/org.shiaweb.www://http. 73ص :للشيخ المفيد - تصحيح االعتقاد - 
، اآليةفي تفسير  714ص   ج :للسيد هاشم البحراني - ، البرهان في تفسير القرآن13ص  ج :الكافي - 

ا اَل يَْعَمُل فِيِه بِنَصٍّ َعْنهُْم فِيَما يَقُوُل بَِرْأيِِه َوفِيمَ  Xبَاُب َعَدِم َجَواِز تَْقلِيِد َغْيِر اْلَمْعُصوِم  1  ص 7 ج :الشيعة وسائل
 (.ليهم السالمع)
، 64ص  ج :األنوار ، بحاراآليةفي تفسير  714ص   ج :، البرهان في تفسير القرآن 3 ص 7 ج :الشيعة وسائل -3

 .81 ص  ج :المحاسن
 .81 ص  ج :، المحاسناآليةفي تفسير  714ص   ج :البرهان في تفسير القرآن -8
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 ،َعْن رِْبِعيِّ ْبِن َعْبِد اللَّهِ  ،َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى ،َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،حم َمَّد  ْبن  ِإمْسَاِعيلَ  -

 َأْربَابا   ْهَبانَ ُهمْ َورُ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿ :يف قَ ْوِل اللَِّه َجلَّ َوَعزَّ  Xَعْن َأيب َعْبِد اللَِّه  ،َعْن َأيب َبِصريٍ 
َحرَُّموا َواللَِّه َما َصاُموا َلُهْم َواَل َصلَّْوا َلُهْم َوَلِكْن َأَحلُّوا َلُهْم َحَراما  وَ ) :فَ َقالَ  ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن

 .(2) (فَات َّبَ ُعوُهمْ  َعَلْيِهْم َحاَلال  

حدثين  :قال ،حدثين احلسن بن خضري :قال ،كتاب الربهان، أخربنا حممد بن احلسن -
 ،وحدثنا حممد بن حيي وموسى بن حممد األنصاري ،إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد البصري

حدثين أيب إمساعيل بن إسحاق بن  :قال ،حدثنا إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل القاضي :قاال
 اتََّخُذواْ ﴿ :ليقو  8إن اهلل  ،ال جتعلوا فقهاءكم أربابكم ،ويلكم ......: )قال ،محاد واللفظ له

ومل يصلوا هلم ومل يصوموا وال زعموا أهنم آهلة ولكنهم  ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ 
 .(1) (أفتوا بغري حق فضلوا وأضلوا ،أمروهم فأطاعوهم

 ...) :قال ،Xعن أمري املؤمنني  قرآنتفسري النعماين، باإلسناد اآليت يف كتاب فضل ال -
وأما الوجه الثاني من  ..... فأما ما جاء من ذكر الشرك في كتاب اهلل تعالى فمن أربعة أوجه

 ،﴾َوما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكونَ ﴿ :قال اهلل تعالى ،الشرك فهو شرك األعمال
أال إنهم لم يصوموا لهم  ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن بَابا  َأرْ  َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿ :وقوله سبحانه

 وأحلوا لهم حراما   وقد حرموا عليهم حالال   ،ولم يصلوا ولكنهم أمروهم ونهوهم فأطاعوهم
وأما الوجه الثالث من ، فهذا شرك األعمال والطاعات ،فعبدوهم من حيث ال يعلمون

 فمن أطاع ناطقا   ﴾ِفي اأْلَْمواِل َواأْلَْوالدِ  َوشارِْكُهمْ ﴿ :قال اهلل تعالى الزنا،الشرك فهو شرك 
وإن كان ينطق عن غير اهلل  ،فإن كان الناطق ينطق عن اهلل تعالى فقد عبد اهلل ،فقد عبده

 .( ) (تعالى فقد عبد غير اهلل

عن  ،عن حممد العطار وأمحد بن إدريس معا   ،أيب وابن الوليد :Xعيون أخبار الرضا  -
 ،عن إسحاق بن محاد بن زيد ،عن إسحاق بن حامت ،بن أيب محاد الرازيعن صاحل  ،األشعري

                                                           

 .1  ص 7 ج :الشيعة ، وسائل13ص  ج :الكافي - 
 .81 ص 16ج :األنوار بحار - 
 . 2 ص 16ج :األنوار بحار -3
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أ جعلتم فقهاءكم  ،ويحكم ؟ أ فتنزه ابنك عما ال تنزه النبي  ...يا إسحاق  ...: )قال
ا واهلل ما صامو  ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿ :يقول 8إن اهلل  ،أربابكم

 .(2)( لهم وال صلوا لهم ولكنهم أمروا لهم فأطيعوا

يف  Xعن أيب جعفر  ،عن رجل ،عن عمرو بن أيب املقدام ،عمن ذكره ،أيب ،احملاسن -
و اهلل ما صلوا لهم ): ، قال﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿: قول اهلل تعاىل

 .(1)( أطاعوهم في معصية اهللوال صاموا، ولكن 

اتََّخُذوا ﴿: ، يف قولهXويف رواية أيب اجلارود، عن أيب جعفر : علي بن إبراهيم، قال -
أما المسيح فبعض ): ، قال﴾َأْحبارَُهْم َورُْهبانَ ُهْم َأْربابا  ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيمَ 

وطائفة  ،ثالث ثالثة: وطائفة منهم قالوا ،نه ابن اهللعظموه في أنفسهم حتى زعموا أنه إله، وأ
فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا  ﴾َأْحبارَُهْم َورُْهبانَ ُهمْ ﴿ :وأما قوله .هو اهلل: منهم قالوا

بطاعتهم لهم وتركهم أمر اهلل وكتبه  ما أمروهم به، ودانوا بما دعوهم إليه، فاتخذوهم أربابا  
ظهورهم، وما أمرهم به األحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا اهلل، ورسله، فنبذوه وراء 

َوما ﴿ :فعير اهلل بني إسرائيل بما صنعوا، يقول اهلل ،و إنما ذكر هذا في كتابنا لكي يتعظ به
 .( ) (﴾أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإلها  واِحدا  ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

 َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿: ، يف قول اهلل تعاىلXعن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل و  -
، أما واهلل ما صاموا لهم وال صلوا، ولكنهم أحلوا لهم حراما  ): ، قال﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا  

 .(4) (في معصية اهلل ولكنهم أطاعوهم): يف خرب آخر عنهو ، (، فاتبعوهموحرموا عليهم حالال  

 

                                                           

 .22 ص 86ج :األنوار بحار - 
، 81 ص  ج :، المحاسن33 ص 7 ج :الشيعة ، وسائلاآليةفي تفسير  714ص   ج :البرهان في تفسير القرآن - 

 .67ص  ج :األنوار بحار
 .   ص 6ج :األنوار ، بحاراآليةفي تفسير  716ص   ج :البرهان في تفسير القرآن -3
  ج :العياشي ، تفسير81 ص 8 ج :األنوار ، بحاراآليةفي تفسير  714ص   ج :البرهان في تفسير القرآن -8
 .41ص
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 َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿: سألته عن قول اهلل): ، قالXعن جابر، عن أيب عبد اهلل  -

 أما إنهم لم يتخذوهم آلهة، إال أنهم أحلوا حراما  : قال ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ 
 .(2)( ن دون اهللم فأخذوا به، فكانوا أربابا   فأخذوا به، وحرموا حالال  

 َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿ :يف قوله تعاىل Xعن أيب عبد اهلل  ،عن أيب بصري -
ولكنهم  ،ولو دعوهم ما أجابوهم ،ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم) :قال ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن

 .(1) (ربابهم من دون اهللفأخذوا به فكانوا أ وحرموا عليهم حراما   أحلوا لهم حالال  

ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى ): Xقال أبو عبد اهلل  :قال أبو بصري -
، فكانوا ، وحرموا عليهم حالال  عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكنهم أحلوا لهم حراما  

 .( )( يعبدونهم من حيث ال يشعرون

 ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  واْ اتََّخذُ ﴿: سئل عن قول اهلل Xعن حذيفة، أنه  -
لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم أشياء استحلوها، وإذا حرموا ): فقال .﴾الّلهِ 

 .(4)( عليهم حرموها

أما واهلل ما ): أهنما قاال( عليهما السالم)روي عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل : الطربسي -
، فاتبعوهم وعبدوهم من ، وحرموا عليهم حالال  وال صلوا، ولكن أحلوا لهم حراما   صاموا لهم

 .( )( حيث ال يشعرون

ويف عنقي  أتيت رسول اهلل ): وروى الثعليب، بإسناده عن عدي بن حامت، قال: قال -
فطرحته مث انتهيت : قال. "يا عدي، اطرح هذا الربق من عنقك": صليب من ذهب، فقال يل

. حىت فرغ منها ﴾َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿ :هو يقرأ من سورة براءة هذه اآليةإليه و 
                                                           

 8 ج :األنوار ، بحار38 ص 7 ج :الشيعة ، وسائلاآليةفي تفسير  716ص   ج :البرهان في تفسير القرآن - 
 .41ص  ج :لعياشيا ، تفسير81 ص
 .   ص 6ج :األنوار بحار - 
  ج :العياشي تفسير، 81 ص 8 ج :األنوار ، بحاراآليةفي تفسير  716ص   ج :البرهان في تفسير القرآن -3
 .47ص
 8 ج :األنوار ، بحار38 ص 7 ج :الشيعة ، وسائلاآليةفي تفسير  716ص   ج :البرهان في تفسير القرآن -8
 .47ص  ج :العياشي ، تفسير87 ص
 .716ص   ج :البرهان في تفسير القرآن -1



 49.......................................................... ن بالنفاق واملعمم

أليس يحرمون ما أحل اهلل فتحرمونه، ويحلون ما حرم " :؟ فقال إنا لسنا نعبدهم: فقلت له
 .(2)"( فتلك عبادتهم": بلى، قال: فقلت: قال "؟ اهلل فتستحلونه

 َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿ :ْبن  َأمْحََد ْبِن َعِلي  يف َرْوَضِة اْلَواِعِظنَي يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل حم َمَّد   -
ن َُّهْم َما اتََّخُذوُهْم َأْربَابا  ِفي اْلَحِقيَقِة َلِكن َُّهْم أ) :Xر ِوَي َعْنه   :قَالَ  ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   ََ

 .(1) (َت طَاَعِتِهْم َفَصاُروا ِبَمْنزَِلِة َمِن اتََّخَذُهْم َأْربَابا  َدَخُلوا َتحْ 

نهم ما إ ﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ  اتََّخُذواْ ﴿) :>وروي يف تفسري قوله  -
صاموا وال صلوا لهم ولكن أطاعوهم في معصية اهلل فصار حكمهم بذلك حكم من 

 .( )( آلهةاتخذهم 

ْساَلِم، ر وِّيَنا َعْن َجْعَفِر ْبِن حم َمٍَّد  -  اتََّخُذواْ ﴿ :َأيْ  ،أَنَّه  َتاَل َهِذِه اآْليَةَ  Xَدَعاِئم  اإْلِ
َلِكن َُّهْم َواللَِّه َما َصاُموا َلُهْم َواَل َصلَّْوا ِإلَْيِهْم وَ ) :فَ َقالَ  ،﴾الّلهِ  ُدونِ  مِّن َأْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَبارَُهمْ 

 .(4) (َفَحرَُّموهُ  َحرَُّموا َعَلْيِهْم َحاَلال  َأَحلُّوا َلُهْم َحَراما  فَاْسَتَحلُّوُه وَ 

ومن شاء الزيادة فرياجع كتب  ،بعضها سأورد أخرى بألفاظوالروايات هبذا املضمون متواترة 
 :احلديث باب عدم جواز تقليد غري املعصوم كما يف وسائل الشيعة وغريه

قَاَل أَب و  :قَالَ  ،﴾َوالشَُّعراُء يَ تَِّبُعُهُم اْلغاُوونَ ﴿ :ِليُّ ْبن  ِإبْ رَاِهيَم يف تَ ْفِسريِِه ِعْنَد قَ ْولِِه تَ َعاىَل عَ  -
را  َوَلِكْن َهْل رَأَيْ ُتْم َشاعِ  ،َأَمَر اللَّهُ  (َوتَ رَُكوا َما)نَ َزَلْت ِفي الَِّذيَن َغي َُّروا ِديَن اللَِّه ) :Xَعْبِد اللَِّه 

ِإىَل َأْن  ،ِإنََّما َعَنى ِبِهُم الَِّذيَن َوَضُعوا ِدينا  ِبآرَائِِهْم فَ َتِبَعُهُم النَّاُس َعَلى َذِلكَ  ،َقطُّ تَِبَعُه َأَحدٌ 
 .( )(  َوُوْلُدهُ  Xَوُهْم َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن  ﴾ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاتِ ﴿ :قَالَ 

 ،َعْن حم َمَِّد ْبِن ع بَ ْيَدةَ  ،َعْن ِإبْ رَاِهيَم ْبِن حم َمٍَّد اهْلََمَذاينِّ  ،َعْن َسْهِل ْبِن زِيَادٍ  ،ن  حم َمَّدٍ َعِليُّ بْ  -
قَ لَّْدنَا  :ق  ْلت   :قَالَ  ؟ أَنْ ُتْم َأَشدُّ تَ ْقِليدا  َأِم اْلُمْرِجَئةُ  ،يَا ُمَحمَّدُ  :Xقَاَل يل أَب و احلََْسِن ) :قَالَ 

                                                           

 .716ص   ج :البرهان في تفسير القرآن - 
 . 3 ص 7 ج :الشيعة وسائل - 
 .في ذكر الشهادة هلل جل جالله بالوحدانية 7  ص :السائل فالح -3
 .327ص 7 ج  :الوسائل مستدرك -8
 .33 ص 7 ج: وسائل الشيعة -1
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فَ َقاَل أَب و  ،فَ َلْم َيك ْن ِعْنِدي َجَواٌب َأْكثَ ر  ِمَن اجلََْواِب اأْلَوَّلِ  .َلْم َأْسأَْلَك َعْن َهَذا :فَ َقالَ  ،د واَوقَ لَّ 

َوفَ َرْضُتْم  أَنْ ُتْم َنَصْبُتْم رَُجال  وَ  ،َلْم تَ ْفِرْض طَاَعَتُه َوقَ لَُّدوهُ  اْلُمْرِجَئَة َنَصَبْت رَُجال   ِإنَّ  :Xاحلََْسِن 
 .(2) (طَاَعَتُه ثُمَّ َلْم تُ َقلُِّدوُه فَ ُهْم َأَشدُّ ِمْنُكْم تَ ْقِليدا  

َعْن َسْعِد ْبِن  ،َعْن َعِليِّ ْبِن احلْ َسنْيِ ْبِن بَابَ َوْيهِ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن َداو دَ  ،َوَعْن َساَلَمَة ْبِن حم َمَّدٍ  -
طَّابِ َعْن حم َمَِّد ْبِن احلْ َسنْيِ ْبِن  ،َعْبِد اللَّهِ   ،َعِن اْلم َفضَِّل ْبِن ع َمرَ  ،َعِن اْلم َفضَِّل ْبِن زَاِئَدةَ  ،َأيب اخلَْ

َمْن َداَن اللََّه ِبَغْيِر َسَماٍع ِمْن َعاِلٍم َصاِدٍق َأْلَزَمُه اللَُّه التِّيَه ِإَلى ) :Xقَاَل أَب و َعْبِد اللَِّه  :قَالَ 
ٍَ َوَمِن ادََّعى َسَماعا  ِمْن َغْيِر  ،الغنا َوَذِلَك  ،[ِبهِ ]اْلَباِب الَِّذي فَ َتَحُه اللَُّه ِلَخْلِقِه فَ ُهَو ُمْشِرٌكٍ 

 .(1) (اْلَباُب ُهَو اأْلَِميُن اْلَمْأُموُن َعَلى ِسرِّ اللَِّه اْلَمْكُنونِ 

ِد ْبِن احلْ َسنْيِ ْبِن َأيب َعْن حم َمَّ  ،َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَّهِ  ،الصَّد وق  يف َمَعاين اأْلَْخَباِر، َعْن أَبِيهِ  -
طَّابِ  قَاَل أَب و َعْبِد اللَِّه  :قَالَ  ،َعْن َأِخيِه س ْفَياَن ْبِن َخاِلدٍ  ،َعْن َأيب َحْفٍص حم َمَِّد ْبِن َخاِلدٍ  ،اخلَْ
X: ( ُ[َقدْ ] ،ِعْلت  ِفَداكَ ج   :فَ ق ْلت  َله   .َفَما طََلبَ َها َأَحٌد ِإالَّ َهَلكَ  ،ِإيَّاَك َوالرِّئَاَسةَ  ،يَا ُسْفَيان 

بُّ َأْن ي ْذَكَر َوي  ْقَصَد َوي  ْؤَخَذ َعْنه   لَْيَس َحْيُث َتْذَهُب  :فَ َقالَ  .َهَلْكَنا ِإذا  لَْيَس َأَحٌد ِمنَّا ِإالَّ َوه َو حيِ 
َقُه ِفي ُكلِّ َما قَالَ  َما َذِلَك َأْن تَ ْنِصَب رَُجال  ِإنَّ  ،ِإلَْيهِ  َوَتْدُعَو النَّاَس ِإَلى  ُدوَن اْلُحجَِّة فَ ُتَصدِّ

 .( ) (قَ ْوِلهِ 

يَ ْرفَ ع ه  ِإىَل َأيب  ،َعْن َغرْيِهِ  ،َأمْحَد  ْبن  حم َمٍَّد السَّيَّارِيُّ يف ِكَتاِب اْلِقرَاَءاِت، َعْن حم َمَِّد ْبِن مج ْه ورٍ  -
 ،َمْن رَأَيْ ُتْم ِمَن الشَُّعَراءِ ) :قَالَ  ،﴾غاُوونَ َوالشَُّعراُء يَ تَِّبُعُهُم الْ ﴿ :يف قَ ْولِِه َجلَّ َوَعزَّ  Xَعْبِد اللَِّه 

 .(4) (ونَ ِإنََّما َعَنى ِبَهَذا اْلُفَقَهاَء الَِّذيَن ُيْشِعُروَن قُ ُلوَب النَّاِس اْلَباِطَل َوُهُم الشَُّعَراُء الَِّذيَن يُ تَّبَ عُ 

ْخِتَصاِص، َعْن َأيب َجْعَفٍر اْلبَ  - ٌء َلْم َيْخُرْج  ُكلُّ َشيْ ) :أَنَّه  قَالَ  Xاِقِر الشَّْيخ  اْلم ِفيد  يف اإْلِ
 .( ) (ِمْن َهَذا اْلبَ ْيِت فَ ُهَو بَاِطلٌ 

                                                           

 .13ص  ج :الكافي - 
 .324ص 7 ج: درك الوسائلمست - 
 .326ص 7 ج: مستدرك الوسائل -3
 .2 3ص 7 ج: مستدرك الوسائل -8
 .326ص 7 ج: مستدرك الوسائل -1
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فقد عبده، فإن كان الناطق عن اهلل تعالى فقد  من أجاب ناطقا  : ) Xالصادقوقال  -
 .(2)( عبد الشيطان عبد اهلل، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد

 لكان تقي مؤمن األرض في وكان نبي يظهر لم لو ،كميل يا) :X علي اإلمام قال -
 يا. له ويؤهله لذلك اهلل ينصبه حتى مخطئا   واهلل بل ،مصيبا   أو مخطئا   اهلل إلى دعائه في

 هي ،كميل يا. وصيا   أو نبيا   أو رسوال   إال به القيام أحد من اهلل يقبل فال هلل الدين ،كميل
 اهلل يتقبل إنما مبتدعين، عامهين أو متبعين موالين إال ذلك بعد وليس وإمامة ورسالة نبوة
 .(1)( المتقين من

والروايات  ،الزمان آخريف شأن علماء  البيت  أهلملا تقدم فقد ورد التحذير من  إضافة
 :9واحدة منها هنا والبقية يف امللحق رقم  أورديف هذا الشأن كثرية 

 فتعسا   ،يعلموا ال بما الفتوى أهل من ينتقم القائم خرج إذا: )X الصادق اإلمام قال -
 .( )( فقوموه عوجا   به كان أم ؟ فتتموه ناقصا   الدين كان أو وألتباعهم، لهم

  :االحتياط شبهة
 ،باطل احتياط وال تقليد بال اجملتهد غري عمل :قال السيستاين إن :فيقول حمتج حيتج وقد

 .االحتياط دون للتقليد تنظر وأنت

 :عليه يرد

مرددة بني عدة  أوفكيف تكون عقيدة وغري واجبة  ،عندهم العقائد من التقليد نأب :أوال  
 احتماالت ؟

 االحتياط ؟ أوالتقليد  أوالدليل العقلي على وجوب االجتهاد  أين :ثانيا  

                                                           

 .73ص :تصحيح االعتقاد - 
 .71 ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  - 
 .22 ص  ج: الناصب إلزام -3



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  11
: يقول اخلوئي .فدليلهم عقلي ليس يف قضية التقليد وحسب بل حىت يف االجتهاد واالحتياط

ويرتتب عليه . مبناط وجوب دفع الضرر احملتمل مبعىن العقاب ثة عقليالثال األموروجوب  إذن)
إن شاء  املكلف التارك لالجتهاد والتقليد واالحتياط، على ما نبينه يف الفرع السابع بطالن عمل

 .(2)( اهلل

احتياط بني  ألنه ؛من التقليد آخرضرب  إالاالحتياط الذي يقولون به ما هو  إن :ا  لثثا
 .الفتاوى

. الشرعية األحكام مبدارك معرفه ةأي له ليست من -2: قسمان املقلد ): ول السيستاينيق
 " ب القسمني عن ويعرب ،االستنباط على يقدر ال ذلك ومع هبا العلم من حظ له من -1

 .("العامي

يف مسألة جواز االحتياط يلزم أن يكون : " سألة م") :األمر أول يف اليزدي بناه ما هذا بل
 (.(1) (أو مقلدا   جمتهدا  

 بكلمة فعلت كما مفهوميهما بني الفرق تشتّ  واحلوزة نوعان فاالحتياط أكثر وللتفصيل
 :األصول

وهذا يف حقيقته االجتهاد املمدوح فهو  ،الروايات بني االحتياط :لالحتياط األول فاملفهوم
 .خارج عن البحث

من غري نص  اجملتهدين فتاوي بني االحتياط وهو ،املبتدع االحتياط هو :اآلخر واالحتياط
 االحتياط من املقصود املعىن يف يدلس تراه األصوليني من كغريه والسيستاينمعصوم وال دليل، 

 يف يقول فرتاه األصوليون، أراده ما إىل حممد آل أراده مما فيسحبه ،املفهومني بني الفارق ويشتت
اجملهول  تيقن معه برباءة الذمة من الواقعوهو العمل الذي ي: االحتياط): وتعريفه االحتياط أقسام

                                                           
 . واحد ص مسألة :مباحث االجتهاد األول،الجزء  -التنقيح في شرح العروة الوثقى  - 
 =ww&=sw&ct=s&3 =bi&3 =itg& 12=bcc?php.book/pages/arabic/com.alkhoei.www://http 
 html.2376no/22 /23m/ htm/books/com.yasoob.www://http  .  ص  ج :العروة الوثقى - 

http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bi=31&itg=32&s=ca
http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=150&itg=32&bi=31&s=ct&sw=&ww=1
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/03/no0379.html
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مجاال  إفتاوى جمتهدين يعلم  االحتياط النسيب كاالحتياط بني ويقابلهوهذا هو االحتياط املطلق، 
 .(2)( 28 لةأبأعلمية أحدهم وسيجيء يف املس

 موارد يف بينهما االختالف وجود املكلف وعلم أكثر أو جمتهدان هناك كان إذا -28)
 :صور ثالثة ففيه إمجاال   لوو  ابتالئه

 .تقليده عليه فيجب - سيأيت ما على - ومييزه بينهما علمأ بوجود يعلم أن: األوىل ةالصور 

 حيتمل بينهما جمهول علمأ وجود حيتمل فكما بينهما علمأ بوجود يعلم ال أن: الثانية الصورة
 اجلمع موارد من 24 لةأاملس يف مر فيما إال شاء أيهما بفتوى العمل يف خمري فهو أيضا   تساويهما

 .وجوبا   االحوط على

 األحكام يف اختالفهما موارد يف ذلك كان ولو بينهما األعلم بوجود يعلم أن: الثالثة الصورة
 حدمهاأ أفىت إذا كما لتنيأمس يف أم ةلأمس يف االختالف أكان سواء( احلرمةو  الوجوب) ةاإللزامي
 هذا على بينهما االختالف يعلم وانعكس فيها الوجوب وأ باحلرمة واآلخر لةأمس يف باجلواز
 جلميعا يف احلرمة أو بالوجوب املفىت كون مع أزيد يف به علم أو ةواحد لةأمس يف إال النحو
 دوران جهة من ذلك أكان سواء - إمكانه عدم مع وأما االحتياط إمكان مع كله هذا .واحدا  
 اتساع عدم جهة من أم حبرمته واآلخر عمل بوجوب حدمهاأ أفىت إذا كما احملذورين بني األمر

 من أقوى أعلميته احتمال يكون من فتوى وفق على يعمل أن فالالزم - بالقولني للعمل الوقت
انتهى   .(1) (منهما شاء من فتوى وفق على العمل يف يتخري كليهما حق يف تساويه ومع ،اآلخر

 آخراالحتياط عن القول بالتقليد ولكن بشكل كما ترى ال يعدو قوهلم ب  وأنت ،كالم السيستاين
 .وهو اجلمع بني فتاوى اجملتهدين لو صح التعبري

* * * 

 
                                                           

 . التقليد السيستاني - المسائل المنتخبة - 
html.masael/masaelmontakhabeh/feqh/kotob/maktaba/net.alseraj.www://http 
 . التقليد السيستاني - المسائل المنتخبة - 

html.masael/masaelmontakhabeh/feqh/kotob/maktaba/net.alseraj.www://http 

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/masaelmontakhabeh/masael.html
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/masaelmontakhabeh/masael.html


 فقه فقهاء اليوم
ضالل  بأهنااليت وصفها السيد اخلميين  (2) سبق املناقشة ملناهج احلوزة كالعربية والعلوم العقلية

و الفقه الذي هو نتاج ما تقدم من وه أال اآلخرلنعرج على املنهج  اآلنوتعال  ،قضى عمره فيه
بعض فتاواهم ونعرضها  ستعرضنف ،حد املناهج الدراسية يف نفس الوقتألكونه  إضافة ،نتائجهم

 غيور كل أمام، وأعراضهم املسلمني دين على غيور كل  أمام، وعرضه دينه على غيور كل أمام
 .املعصومني واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة وعلي حممد دين على

 .عجبا   الدهر أراك عشت وما فاستمع اخلطب هلم

 ونساءكم أعراضكم تستبيح وهي وتسكتون منكم ومسمع مرأى على الفتاوى هبذه أيفىت
 يعقل فهل، الشرف على واحملافظة بالغرية عرف الذي اجملتمع يف اخللقي االحنالل إىل وتؤسس

 ؟؟؟ املرجع طاعة بدعوى ستسكتون أيضا   أنكم

 واهلوان الذل أسكوت ؟ ختتارون مصري أي ألنفسكم بأنفسكم قرروا مث لفتاوىا هذه اقرأوا
 ؟ احلسيين واحلق الغرية ثورة أم اليزيدي

 .االنرتنت شبكة على السيستاين( األعلى املرجع) يسألون

هل جيوز أن متتهن املرأة أو الفتاة زواج املتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية : 152السؤال )
 من خالهلا ؟ تعيش وتتكسب

                                                           

 نتائج سليمة عقائدياً  إلىللوصول  ؛التي ال يمكن للطالب الحوزوي االستغناء عنها اإلنتاج آالتالقوم يعتبرونها من  - 
بَشِّرِ ) :كآية ،هذا القول منقوض بداهة بنص القرآن الكريم أن، ومع وفقهياً  ُسالً مُّ يَن َوُمنِذِريَن لِئاَل  يَُكوَن لِلن اِس َعلَى هللّاِ رُّ

ُسِل َوَكاَن هللّاُ َعِزيزاً َحِكيماً  ةٌ بَْعَد الرُّ  :وقوله تعالى ،(إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةً ) :وقوله تعالى ،11 : لنساء (ُحج 
وُد إِن ا َجَعْلنَاَك َخلِيفَةً فِي اأْلَْرِض فَاْحُكم بَْيَن الن اِس بِاْلَحقِّ َواَل تَت بِِع اْلهََوى يَا َداوُ ) :وقوله تعالى ،(إِنِّي َجاِعلَُك لِلن اِس إَِماماً )

ِ لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم الْ  ِ إِن  ال ِذيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل هللا  ت والروايا، 1 ص( ِحَسابِ فَيُِضل َك َعن َسبِيِل هللا 
ال تخلو ) (:ليهم السالمع)وقولهم  ،(مخلف فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي إني) (:لى هللا عليه وآلهص)كقوله   ،الشريفة
لم ( العقلية والمنطق األصول) هذا المصنع أن من وجه ليتبين جلياً  أكثرلكن ال بأس بمناقشته من  (.من حجة األرض

للسكر هو ضرب من الخيال الذي تمتاز به مخيلتهم التي تاهت في  إنتاجهعن ن كالم الفقهاء إو ،ينتج لنا سوى الفحم
 .فلم تجد للنور سبيالً ( الدجاجة من البيضة أمهل البيضة من الدجاجة ) مضائق دهاليز
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 .(2) (جيوز :الفتوى

 هذه له تدعو ما فرق ما :سألكمأو  أيديكم بني أضعهاللسيستاين  أخرى فتوى أيضا وهذه
 !؟ اجلاهلية يف احلمر الرايات صاحبات تفعله كانت عما الفتاوى

، وما إدخالواحدة من دون  ةأبامر هل جيوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع : 5 السؤال )
 كانت املرأة يائس ؟  إذا دخالاإلاحلكم مع 

كانت يائسا  كل ذلك   إذاوجيوز مع الدخول  ،مل تكن يائسا   إذاجيوز من دون دخول  :الفتوى
 .(1) (هبة املدة هلا أوبعد انتهاء مدة الزوج السابق 

 :آخرويف سؤال 

بة أود أن أسال فيما إذا مت زواج املتعة ملدة أسبوع ولكن بدون دخول فقط مداع: السؤال)
؟ وإن كان التجديد مع نفس  خوفا  من احلمل وانتهى األسبوع، فهل يعترب هناك عدة حتسب

 ؟ ؟ وكم هي فرتة العدة الشخص هل يتم مباشرة أم جيب أن تنتهي فرتة العدة

ال جتب العدة إال بالدخول أو دخول املاء يف الفرج، وال جتب العدة لنفس الزوج : اجلواب
كاملتان على األحوط ملن ترى الدم فإن كانت ال تراه ومل تبلغ اليأس والعدة حيضتان   ،السابق
 .( ) (وال عدة على اليائسة ،يوما    4فعدهتا 

 املتعة ومكاتب وغريها النجف فنادق يف النساء من كثري اليوم تزين الفتويني هاتني ومبوجب
 بل بالساعات الرجال فيها يتعاقب ،وغريها شرفاأل النجف يف تنتشر أخذت اليت السرية

 !!!!! الفتويني هاتني مبوجب متمتعة تعمل( واحدة) فتاة على بالدقائق

                                                           
 أشهرالرابط للفتوى من موقع السراج وهو موقع رسمي لفتاوى السيستاني يديره الشيخ حبيب الكاظمي من  وأدناه - 

  .السيستاني وكالء
 7&  2& 4 & 271268311odmvl4TzjT?shtml.index/ /fikh/ar/net.alseraj.www://http 
 271268311odmvl4TzjT?shtml.index/ /fikh/ar/net.alseraj.www://http & &32& : رابط الفتوى - 
  :رابط الفتوى -3
   =page&2=eid&2=sid& 11=cid&1=nid&nav=modules?php.local/org.sistani.www://http 

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/index.shtml?TzjT8odmvl1075094365&181&210&7
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/index.shtml?TzjT8odmvl1075094365&1&30&1
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&sid=0&eid=0&page=12
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 نأل ؛ضربوهم مث السيستاين وكالء من ثالثة النجف شباب مسكأ يوم عنكم بعيد وغري

 الرذيلة معها وميارسون االخوند مدرسة قرب بيت إىل بامرأة جاءوا للسيستاين الثالثة الوكالء هؤالء
 !!! املتعة باسم صريح زنا هذا أن مع ،املتعة معها ميارسون وأهنم يائس أهنا بدعوى

 على بناهتم يرغمون صاروا السيستاين مقلدي من ا  بعض أن اليوم طمواأل األدهى والطامة
 أجربهن بنات عن القصص أن أن السي نشرت كما!!!!(  متعة) يعملن كي اخلارج إىل السفر
 !!!!!!! املخزية الفتاوى هذه لتطبيق سوريا أو اإلمارات إىل السفر على آبائهن

 :(2) املأساة هلذه التفاصيل بعض نقرأ

إن والدها اصطحبها معه لزيارة جده يف سوريا، لكن  :تقول زينة - (CNN)بغداد، العراق )
الرحلة العائلية حتولت إىل حكاية وقصة صحفية عندما وجدت زينة نفسها يف مواجهة حقيقة 

الحقا  إجبارها على السفر من سوريا إىل اإلمارات العربية املتحدة ومت بيعها  مرعبة، حيث مت
 .للعمل يف جمال الدعارة

غري أن زينة رفضت االستسالم هلذا املستقبل املظلم، وعندما حانت الفرصة هربت، تقول 
 ."فقد توجهت إىل الشرطة ورفضت االستسالم وقبول الواقع.. أنا فخورة بنفسي: "زينة

لطات يف ديب ساعدت زينة على العودة إىل العراق، غري أن الوضع يف بغداد كان أكثر الس
قسوة ووحشية، فالطريق الوحيدة اليت كان ميكن لزينة أن تسلكها للوصول إىل وطنها مت بواسطة 

 .جواز سفر مزور، وهو جرمية خطرية يف العراق

 .ويؤكد آمر السجن حكاية زينة .سجنوهناك مت اعتقاهلا، وكعقوبة هلا، ينتظرها عامان يف ال

، فعندما اكتشفت أن "فاتن"أما : CNN على اخلرب نفس ويف الرابط نفس على أيضا   ونقرأ
 .والدها حياول بيعها، فتوجهت على وجه السرعة إىل أجهزة األمن حبثا  عن املساعدة

                                                           

  html.index/slaves_sex.iraq/1/1/east_middle/ 2 2/com.cnn.arabic://httpCNN :الرابط من - 

http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/5/6/iraq.sex_slaves/index.html
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وجدت والديت  هربت من النجف إىل بغداد، حيث: "عاما   11وتقول فاتن البالغة من العمر 
فأخذتين إىل حمكمة يف بغداد ومت تعيني حماميا  ..  وسألتها إن كانت تعرف عن خمططات والدها

 ."لنا ورفعنا قضية ضد والدي

 .(هبا قرار يصدر ومل بعد تنته مل أهنا إال القضية على شهور  مرور ورغم

 قصة يف النجفي األب أن هو والسبب ،بعد الفتيات هذه قصة تنته ومل املقال من النقل انتهى
 العمل على ابنته فيجرب ،السيستاين بفتوى يعمل ألنه ؛حياسبه أن ألحد ميكن ال مثال   فاتن

 هذه تسجن بينما ،السيستاين فتوى بغطاء مغطى ألنه ؛مالحقته ميكن ال قانونيا   فاألب ،(متعة)
 .أجسادهن بعني أن ولرفضهن املتعة باسم الزنا ميارسن أن ورفضهن هلروهبن الفتيات

 باسم....  و احلمر الرايات صاحبات انتشار إىل صراحة يدعو هذه بفتاواه فالسيستاين
 ضوئية الفتة وعليه النجف يف ا  علني ا  مكتب الزمن من مدة بعد وجدنا إذا نستغرب ال ولعلنا ،املتعة

 .اليوم املنتشرة السرية املكاتب بدل( للمتعة نساء) عليها مكتوب

 املتعة باسم الرذيلة نشر إىل تدعو اليت الالخالقية الفتاوى هذه على السكوت استمر فإذا
 .سنتني أو سنة بعد احلال تتصور أن فيمكن

 وكبري صغري وكل اجلامعات وطلبة العشائر وشيوخ املدين اجملتمع مؤسسات بكل هنيب لذلك
 وباسم الدين باسم تمعاجمل يف الرذيلة لنشر املخططات هذه وفضح لردع مناسبا   يراه ما يفعل أن

 بالنفاق املعممني من تصدر اليت الشيطانية الفتاوى هذه من الربيئني  واألئمة وعلي  حممد
 .X الباقر اإلمام يسميهم كما

 فَِإنْ  ،بَِيِدهِ  فَ ْليُ َغي ِّْرهُ  ُمْنَكرا   ِمْنُكمْ  رََأى َمنْ ) :قَالَ  أَنَّه    النَّيبِّ  َعنِ  الآلَّيل، َعَوايل  كتاب فمن
يَمانِ  ِمنَ  ءٌ  َشيْ  َذِلكَ  َورَاءَ  لَْيسَ  ،فَِبَقْلِبهِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  ،فَِبِلَسانِهِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ   :رَِوايَةٍ  َويف  ،(اإْلِ
يَمانِ  َأْضَعفُ  َذِلكَ  ِإنَّ )  .(2) (اإْلِ
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 اليوم ريجي ما إن :لكم أقول احلق لكن ،اهلل شرعها اليت املتعة شروط استقصاء بصدد ولست

 أن ال والكرامة العز للمرأة يكفل مبا اجملتمع يف مشاكل حلل شرعت فاملتعة ،املتعة باسم زنا هو
 هلن أفىت كما رذائلهن لنشر به يتسرتن للزانيات ستارا   لتستعمل وليس ،الرجل بيد لعبة تكون

 هلم يفتون بالنفاق نياملعمم نأل ا؛زن هو املتعة باسم اليوم ميارس ما إن بل ... اليوم السيستاين
 :يشرتط X الصادق اإلمام أن مع ،فيها إشكال ال املتعة زواج يف السرية نأب

َعة   ،َمْواَليَ  يَا :ق  ْلت   :قَالَ  َطوِيلٍ  َحِديثٍ  يف  X الصَّاِدقِ  َعنِ  ،ع َمرَ  ْبنِ  اْلم َفضَّلِ  َعنِ )  ؟فَاْلم ت ْ
َعةُ  :قَالَ   بِاْلَوِليِّ  اْلُمَزوََّجاتِ  النَِّساءِ  ِفي ثَ َناُؤهُ  َجلَّ  اللَّهِ  قَ ْولُ  َهابِ  َوالشَّاِهدُ  ،ِطْلقٌ  َحاَللٌ  اْلُمت ْ

 َعِلمَ  أَنْ ُفِسُكمْ  ِفي َأْكنَ ْنُتمْ  َأوْ  النِّساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  ِبهِ  َعرَّْضُتمْ  ِفيما َعَلْيُكمْ  ُجناحَ  َوال﴿ ،َوالشُُّهودِ 
 ،َمْشُهودا   َأيْ  ،﴾َمْعُروفا   قَ ْوال   تَ ُقوُلوا َأنْ  ِإالَّ  ِسرًّا واِعُدوُهنَّ تُ  ال َولِكنْ  َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ  أَنَُّكمْ  اللَّهُ 

 النَِّكاحِ  ِفي َوالشُُّهودِ  اْلَوِليِّ  ِإَلى اْحِتيجَ  َوِإنََّما ،َوالشُُّهودِ  بِاْلَوِليِّ  اْلَمْشُهورُ  ُهوَ  اْلَمْعُروفُ  َواْلَقْولُ 
 َشرَاِئط   َفَما ،َمْواَليَ  يَا :اْلم َفضَّل   قَالَ  ...... اْلِميَراثُ  َوُيْسَتَحقَّ  النََّسبُ  َوَيِصحَّ  النَّْسلُ  لَِيْثُبتَ 
َعةِ  ُعونَ  َلَها ،ُمَفضَّلُ  يَا :قَالَ ؟  اْلم ت ْ َها َخاَلفَ  َمنْ  ،َشْرطا   َسب ْ  ....... نَ ْفَسهُ  ظََلمَ  َواِحدا   َشْرطا   ِمن ْ

َنا َيْكِذبْ  َوَمنْ  ِشيَعِتَنا ِمنْ  َشَرفٌ  َهَذا :X الصَّاِدق   قَالَ   اللَّهُ  َأْرَسلَ  َما َواللَّهِ  ،ِمنَّا فَ َلْيسَ  َعَلي ْ
 ،اللَّهِ  َوِبِكَتابِ  اللَّهِ  ِعْندِ  َوِمنْ  اللَّهِ  َعنِ  ِإالَّ  َيْحُكونَ  َواَل  ،بِالصِّْدقِ  ِإالَّ  َجاءَ  َواَل  ،بِاْلَحقِّ  ِإالَّ  ُرُسَلهُ 

 يَا َواللَّهِ  .َلُكمْ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما َعَلْيُكمْ  فَ َيْحُرمَ  أِلَنْ ُفِسُكمْ  تُ َرخُِّصوا َواَل  ،فَ َتِضلُّوا َأْهَواءَُكمْ  تَ تَِّبُعوا َفاَل 
َعةِ  َشَراِئطُ  َوَما اْلَحقِّ  ِدينُ  ِإالَّ  ُهوَ  َما ُمَفضَّلُ   .(2) (َلكَ  ِذْكَرهُ  َقدَّْمتُ  َما ِإالَّ  اْلُمت ْ

 ليفيت السيستاين ويأيت ،اإلشهار :اومنه ،شرطا   سبعني هلا إن :يقول X الصادق فاإلمام
 وال حول فال ،آخر بعد رجال   الرجال عليها فيتعاقب املتعة الفتاة أو املرأة متتهن أن جبواز للناس

 .العظيم العلي باهلل إال قوة

 من قليل عدد على يقود فالقواد ،عاملية قيادة هذه أليست ؟ هذا نسمي أن ميكن فماذا
 يقلد شخصا   أظن وال، وتتبعه تقلده كاملة مةأ على يقود فهو زمانال آخر مرجع أما ،النساء
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 على القيادة هبذه يرضى كان إذا إال املقال هذا يقرأ أن بعد له تقليده على سيبقى السيستاين
 .تقع أشكاهلا على والطيور ..... بناته

 محدأ اإلمام ووصيه رسوله لسان على X املهدي اإلمام بينه كما فهو احلق املتعة تشريع أما
 وهي ،اإلشهار أو عادلني وشهادة ،أشهر ستة فيها مدة قلأ تكون أن :وشروطها ،X احلسن

 األنذال يد يف رخيصة سلعة املرأة تكون أن ومتنع وعزهتا كرامتها للمرأة حتفظ الشروط هبذه
 يف واءس قبلها لو العامل مشاكل حتل الوقت نفس يف الشروط وهذه ،يشاؤون كيفما هبا يتالعبون

 .وغريها أوربا يف الغريب حىت أو اإلسالمي العامل

 ،X الباقر اإلمام وصفهم الذين بالنفاق املعممني إتباع من أنفسهم ينقذون للذين وطوىب
 :الرواية هذه يف أتقر  كما X املهدي اإلمام حياربون الذين هم وإهنم ،(النفاق عمهم) :فقال

. تدركون ال الجارود، أبا يا: قال ؟ قائمكم يقوم مىت :سألته): قال ،X جعفر أيب عن
 الشيعة، من إياس بعد بالحق قائما   يقوم زمانه، أهل تدرك ولن: فقال ؟ زمانه أهل: فقلت
 رب، يا: فقال الكعبة، بأستار تعلق الرابع اليوم كان فإذا أحد، يجيبه فال ثالثا   الناس يدعو

 ستة منها فيخرج الكوفة، إلى سيروي: X قال أن إىل ... ،تسقط ال ودعوته انصرني،
 قرحوا قد الدين، في فقهاء ،قرآنال قراء السالح، في شاكين البترية، من ألفا   عشر

 لنا حاجة ال ارجع فاطمة، بن يا: يقولون وكلهم النفاق، وعمهم ثيابهم، وشمروا جباههم،
 فيقتلهم ،العشاء إلى العصر من االثنين عشية النجف ظهر على فيهم السيف فيضع. فيك

 قربان دماؤهم أحد، أصحابه من يصاب وال رجل، منهم يفوت فال جزور، جزر من أسرع
 .(2)( الرواية آخر إىل .... 8 اهلل يرضى حتى مقاتليها فيقتل الكوفة يدخل ثم. اهلل إلى

 ،املخزية الفتاوى هبذه يفتون فصاروا ،X للقائم حرهبم بسبب عقوهلم اهلل سلبهم فهؤالء
 .املعتربين قلأ وما العرب أكثر وما ،X القائم شارات من واحدة إال هذه وما
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 الذي ميسون ابن فيه ومعسكر، املطهر الطاهر احلسني فيه فمعسكر، باألمس اليوم أشبه وما
 ؟؟ اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من نفسه فينقذ عاقل من فهل ... العواهر أيدي تداولته

يف مناطق تكون احلالة االقتصادية  يوجد: 4 2سؤال ال) :يقول السيستاين أخرىويف فتوى 
.. يتمتعن من أجل كسب املال فقط ال من أجل الشهوة  فيها سيئة، والنساء يف هذه املناطق

 فهل جيوز التمتع هبن ؟

 .(2) (جيوز: الفتوى

 :للسيستاين أخرىويف فتوى 

من دون تلذذ شهوي  -ما عدا العورة  -جسد حمارمه  إىلينظر  أنجيوز للرجل :  2مسألة )
جسده بال تلذذ شهوي وال ريبة، واملراد  ما عدا العورة من إىلوال ريبة، وكذا جيوز هلن النظر 
أبدا  من جهة النسب أو الرضاع أو املصاهرة دون غريها كالزناء  باحملارم من حيرم عليه نكاحهن

ما  وأخيها أبيها أمامتكشف الفتاة ن أب اإلفتاءيف  فالسيستاين ال جيد حرجا   .(1) (واللعان واللواط
 :(4) يف املرأة أهنااليت يقرر السيستاين  ( ) العورة إالتشاء 

بل يف سائر األحوال سرت العورة عن الناظر احملرتم  جيب يف حال التخلي: 2[ 412]مسألة )
نه حيرم على كما أ والطفل املميز، ، حىت عن اجملنونال رجال  كان أو امرأة سواء كان من احملارم أم

والعورة يف الرجل القبل والبيضتان طفال مميزا ،  الناظر أيضا  النظر إىل عورة الغري ولو كان جمنونا  أو
األحوط سرته أيضا ،  دون احلجم وإن كان والالزم سرت لون البشرة. والدبر والدبر، ويف املرأة القبل
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http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6
http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/fqh/menhaj3/menhaj1.html
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?F6PKRpzV5S1075094331&421&450&15
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?lgplUG5gkN1075094405&241&270&9
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سرتة الزم، ويف احلقيقة يرجع إىل سرت ف -وهو ما يرتاءى عند كون السائر رقيقا   -وأما الشبح 
 .(2) (اللون

من فتاوى رفقائه يف درب النضال  أيضا  فبعد كل ما تقدم من فتاوى السيستاين وما سيأيت 
مسعنا بانتشار تصوير فيديو لوكيله مناف الناجي ومعتمده يف املنطقة  إنالفتوائي هل يبقى عجب 

يف مدينة العمارة العراقية، وهل ( وهي متزوجة)السيستاين  اجلنوبية من العراق وهو يزين مبديرة حوزة
مدينة العمارة يف حماولة الحتواء  إىل األنصاريمحد أيرسل السيستاين حفيده  أنيبقى عجب 

صورهم الناجي يف ليايل زناهم  آخرينلوكالء  أخرىهدده مناف الناجي بفيديوات  أنبعد  املسألة
نقرأ مقاالت كثرية هنا وهناك عن عالقة الناجي  أنيستغرب بل هل  ،احلمراء حتت غطاء املتعة

وصاحب ختم  األولزوج ابنته ووكيله  األنصاريزينب  أبوبنساء عائلة السيستاين ومنهن بنت 
العمارة حلل مشكلة الناجي،  إىلالسيستاين   أرسلهالذي  األنصاريمحد أمكتبه يف النجف ووالد 

ومن هنا كانت عالقته به ودخوله بيته  ،ة وكذلك الناجيالعمار  أهلمن  األنصاريزينب  فأبو
كما فعل مع   األخرىوتصويرها هي  ،ومن مث تكوين عالقة مع ابنته اليت هي حفيدة السيستاين

 .مديرة حوزة السيستاين يف ميسان

له عالقة مع زوجة حممد رضا ابن السيستاين أو  إنبعد من هذا فيقولون أ إىليذهبون  آخرون
محد الصايف الذي كان لديه بيت يف النجف يذهب له مع باقي أمثل  ،جلملة من الوكالءنه صور أ

عدم  أوعلى القبول باملتعة  إلجبارهن باألراملالوكالء ملمارسة الزنا باسم املتعة واستغالل عالقتهم 
 نياملرجعي أنجمرد نسج خيال، ال شك  أممنحهن املساعدات املقررة هلن، هل هي حقيقة 

مل تكن هذه احلقيقة فكيف خياف  إنلكن سيبقى السؤال امللح  ،وهنا جمرد تكهناتسيعترب 
 القصاص به ؟ وإنزالالسيستاين من عقوبة الناجي 

مكتب السيستاين يف النجف وضربت معتمد مكتبه ؟ وملاذا بصقت  أمامملاذا غضبت فقرية 
له  س السيستاين لكان فخرا  مداسها الذي لو وضع على رأ أخرى، وملاذا رفعت آخريف وجه  أرملة

 ؟ فضربت به آخر
                                                           

 .6  ص :التخلّي أحكام6 الفصل  ،، كتاب الطهارةاألولتعليقة السيستاني على العروة الوثقى الجزء  - 
912html.1a/ erwawothka/fekeh/libraryfolder/org.almurtadha.www://http 

http://www.almurtadha.org/libraryfolder/fekeh/erwawothka1/a6.html#50
http://www.almurtadha.org/libraryfolder/fekeh/erwawothka1/a6.html#50
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السيستانية ساوموها  أبطالن أل أليس؟  عرضوا عليها املتعة مقابل الدواء والغذاء ألهنم أليس

خذ  على شرفها وحاولوا استغالل ضعفها ؟ وهل هذا يف النجف وحدها كي يغلق ملفه بسهولة ؟
ي عبد احلكيم الصايف يوم جاءته فتاة مستعطية عل األكربوما فعله وكيل السيستاين  البصرة مثال  

حاول  أن إالالباب عليها وعرض عليها املتعة فصرخت فما كان منه  أغلقما يسد فقرها 
حكم العشائر ودفع دية عن فعلته الشنيعة  إىلوجلس  أمرهاغتصاهبا مث جتمع الناس وانفضح 

 .واحلادثة مشهورة يعرفها القاصي والداين يف البصرة

 وأغلق ،من املشخاب...(  ال )من عشرية  امرأةمع يف نفس املوقف  اآلخرهو احلكيم  عمار
 .عشرية املرأة إىلدوالر كفصل عشائري  ألف 5 1دفع  أنامللف بعد 

بشري الباكستاين املسمى بالنجفي واملرجع الذي كلما طالبته املرأة اللبنانية اليت  أيضا  خذ 
النجف  إىلتسافر من لبنان  أن إالرب منها، فما كان منها طبعت كتبه مبا عليه من مستحقات هت

نه سيدفع هلا وطلب أخربها أ، فاألرضيلوجه يف مكتبه الذي يقع يف الطابق  لتطالبه هبا وجها  
فوق مكتبه، مث حاول االعتداء عليها  األولبيته الذي يقع يف الطابق  إىلتصعد معه  أنمنها 

من هذا  أكثرالنجف الذين يعرفون  أهلمل يستغرهبا  أخرىفصرخت وجتمع الناس وكانت فضيحة 
 .وبناهتم وأبناءهمبكثري عن املراجع 

 أمريصل  أنتنتج احلوزة مثل مناف الناجي وال  أنوبغض النظر عن كل ما تقدم فال عجب 
الدرس احلوزوي،  أعمدةحد أاليت هي ( فقه)هذا التسافل بعد ما تقدم من فتاوى  إىلطلبتها 
 ؟ أفعالهتكون  أنرجتي من طالب حوزة ينشأ يف هذا اجلو الفتاوئي املاجن ؟ وماذا ننتظر فماذا ن

العجب من سكوت مقلدة السيستاين على هذه الفتاوى، بينما نرى النساء  أن إال
ينظمن يوم احتجاج ضد برلسكوين يف ستني مدينة وبلدة ( كما نشرت اليب يب سي)االيطاليات 

 .(2) اجلنسية فضائحهمبكانة املرأة عرب قد أضر  ألنه ؛ايطالية

                                                           

 :رابط للخبر على البي بي سي - 
 shtml.berlusconi_italy_ 2  /2 /  2  3/worldnews/arabic/uk.co.bbc.www://http 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/02/110213_italy_berlusconi.shtml
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السيستاين فتاوى ضد مناف الناجي و  نسيقلد السيستانيون االيطاليات ويتظاهرو  فهل
 ؟ خلزي والعارراضني باتقليد السيستاين سيستمرون ب أم ،اجلنسية

 !!فتوى خياطة البكارة 

 :؟ لكم نص خرب الفتوى من قناة العربية سأعلقعليق فماذا تساترك ال

 أطلق)م عن خرب بعنوان  1558يوليو   2 - هـ 2419رجب  21العربية نت بتاريخ )
مرجع جنفي جييز ترقيع  سياسيا   يكون حاكما   أناملرجع ال جيوز : جديدها... سلسلة فتاوى 

 .حيان نيوف -ديب ( البكارة محاية للعشرية ويرفض حكم رجال الدين

يف  األربعةحد املراجع أالفياض،  إسحاقالعظمى  اهلل آيةق باسم املرجع الشيعي طالنا أكد
النجف، وجود فتوى صادرة عن املرجع جتيز خياطة غشاء البكارة للمرأة الزانية، وذلك محاية 

اهلل  وآية" .... نت. العربية "به ل   أدىللكرامة بيتها وعشريهتا، وذلك يف سياق حوار خاص 
السيد علي السيستاين هو املرجع : يف النجف ةاألربعحد املراجع أالفياض هو  إسحاقالعظمى 

النجف وهو  إىل، قدم فغاينأوهو . ، الشيخ حممد سعيد احلكيم والشيخ بشري النجفياألعلى
 .سنة 24بعمر 

 :فتوى خياطة البكارة

وكانت نقاشات على منتديات ومواقع شيعية على شبكة االنرتنت دارت حول فتوى نسبت 
كثريون استغراهبم للفتوى   أبدىيها خياطة غشاء البكارة، حيث الفياض جييز ف إسحاقللشيخ 

 .شائعة آخرونواهتمام مرجع كبري هبذه القضية، فيما اعتربها 

اهلل  آيةنت، قال الشيخ علي الربيعي، الناطق باسم املرجع الشيعي . ويف حديث للعربية 
 .هذه الفتوى صحيحة إنالفياض،  إسحاق

البد  اإلنسانفكل ما يؤدي لضياع حياة  اإلنسانتمت حبياة باعتبار الشريعة اه: "وأضاف
جييب  ؟ تسقط اجلنني أنزنت البنت ومحلت من الزنا فهل جيوز هلا  وإذامن الوقوف بوجهه، 
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كانت مبعرض اخلطر البد من احلافظ   إذا وأماكانت حياهتا مبأمن ال جيوز هلا،   إذا :مساحة الشيخ

 ".يف حال مل يصل للشهر الرابعاجلنني  إسقاطعليها وال مانع من 

 األمرومن هذا املنطلق جاءت فتوى الشيخ الفياض لتجيز خياطة البكارة، ولو دار : "وتابع
 ".األخفالضرر  أوخنتار املكروه  أنتقتل ويتم تشويه مسعة العشرية جيب  أوختيط البكارة  أنبني 

ي يف خياطة غشاء البكارة من لشرعاحلكم ا"حول  أتاهعلى سؤال  وفتوى الشيخ الفياض، ردا  
كانت حياة البنت متوقفة على ذلك   إذا: "، وهي"جل احلفاظ على حياة البنت يف حال زناهاأ

 .(2) "(العشرية أوسقوط كرامة البيت  إىلكانت لدفع مفسدة قد تؤدي   إذاجاز، وكذلك 

 :عن ويف فتوى شبيهة يقول السيستاين جوابا  

 إجهاض هلا جيوز فهل أسرهتا، ولسمعة للبنت شديدا   حرجا   احلمل سّبب إذا: السؤال)
 ؟احلمل

 ومل عادة، يتحمل ال حدا   يبلغ احلرج كان إذا اجلنني يف الروح ولوج قبل ذلك جيوز :اجلواب
 .(1) (باإلجهاض إال منه خملص يكن

 :ففي فتوى مشاهبة ،أيضا  على مراجع الشيعة بل مراجع السنة  األمرومل يقتصر 

مفيت مصر  -العملية هبدف سرت الفتاة  إجراءيكون  أن مشرتطا  )عن خرب بعنوان  العربية نت)
 .قدس برس -القاهرة "( سبب كان ألي"جييز عمليات ترقيع غشاء البكارة للنساء 

عملية ترقيع غشاء البكارة للنساء الاليت فقدن  إجراءالدكتور علي مجعة، مفيت مصر،  أجاز
، حبسب تقرير لوكالة "مباح أمر"نه أ على الزواج، مؤكدا   إلقداما، قبل "سبب كان ألي"عذريتهن 

 .1557 - 1 - 24 األربعاءقدس برس 

                                                           
 html. 224/27/ 1/13 11/articles/net.alarabiya.www://http :رابط الخبر - 

والخبر نقلته عشرات المواقع عن موقع العربية بعنوان مرجع نجفي يجيز ترقيع البكارة حماية للعشيرة ويرفض حكم 
 html. 136/news/com.aleppo-syria.www://http  .رجال الدين منها

 .في لندن التابع للسيستاني Xعلي  اإلمامموقع مؤسسة  - 
   =page&QUE=to&=type&=keyword&a_q=c&ARA=l?php.index/all/org.najaf.www://http 

http://www.alarabiya.net/articles/2008/07/15/53156.html
http://www.syria-aleppo.com/news/2539.html
http://www.najaf.org/all/index.php?l=ARA&c=q_a&keyword=&type=&to=QUE&page=22
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الثالثاء،  أمسعلى القناة الثانية للتلفزيون املصري، مساء " البيت بيتك"مجعة، لربنامج  وأكد
تاة، اليت فقدت الف إجراءكان   وإذاالسرت،  إىليدعو  اإلسالميالدين " إنيف تفصيله هلذه الفتوى، 

يبيح  اإلسالمن إسرتها، ف إىلسبب كان، لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي  أليعذريتها 
 ".ذلك

 األمر أنفقدت عذريتها، كما  بأهناخترب خطيبها  أالعلى تلك الفتاة : "مفيت مصر وأضاف
 ".جرمية الزنا ارتكبت بأهناخترب زوجها  أنينطبق كذلك على املرأة الزانية، حيث ال جيوز هلا 

، األسرةالسعي للحفاظ على وحدة  إطاريف  يأيت األمرذلك  إن" :الدكتور مجعة وأكد
 ".وهبدف مساعدة الفتيات املخطئات على التوبة والزواج، وال يعد من قبيل الغش واخلداع

عذريتهن  إلعادة"عملية ترقيع غشاء البكارة،  بإجراءوحول قيام بعض السيدات املتزوجات، 
يوجد نص حيرم  نه الإ" :، قال مفيت مصر"هبدف استعادة ذكريات ليلة الزفاف أزواجهنفاجأة وم

 ".املرأةعلى  نه مباح ما دام ال يؤثر صحيا  أ إال، األمرذلك على الرغم من غرابة 

داعيات  أيدهتا أنن ترقيع غشاء البكارة، سبق أمجعة، بش يهذه الفتوى للدكتور عل أنيذكر 
تصرحيات سابقة له  أدت، مثلما جدال   أثارتن ترقيع البكارة أفتوى املفيت بش أن ، كماإسالميات

 أولتشرين  /أكتوبر، ومن ذلك وصفه يف األخريةجدل مماثل يف الشهور  إلثارة أخرى أمورن أبش
 .(2)"( ّصيع إعالميون" بأهنمعلى املساجد  اإلعالناتفتوى جواز  أصحاباملاضي، 

أمحد عمر هاشم رئيس جامعة  . د رأي يضا  أبل هو  ،لوحدهوهذا ليس رأي علي مجعة 
صاحل اليت مل  إبراهيمسعاد . كما نقلته عنهم د  ،يف اجلامعة األزهر السابق، ومعه أساتذة كبار جدا  

 :يف التصريح التايل ترى حرجا  

معة جبا املقارن الفقهصاحل أستاذ  إبراهيمسعاد  . قد نقل عن الداعية املثرية للجدل د وكان
" درمي"بقناة " عم يتساءلون" قوهلا لربنامج" مفتية النساء"األزهر، واليت اشتهرت إعالميا بأهنا 

                                                           

 .أخرىموقع العربية نت ودنيا الوطن ومواقع  - 
 html. 227/2 / 1/712 6/news/arabic/com.alwatanvoice.www://http 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2007/02/15/75019.html


 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  11
من أموايل للفتيات ملساعدهتن على ترقيع  أنا على استعداد للتصدق جبزء) :الفضائية املصرية

 .(2)( غشاء البكارة
                                                           

 الشاملة اإلخبارية. الجزيرة نيوز نت - 
 html.36- 1- 1- 8-23- 226-437/abnormal/exeres/net.azeeranewsj://http 

على  تلفزيونياً  في األوساط االجتماعية بسبب إعالنها حسمت داعية مصرية شهيرة جدالً   وكاالت: هو والمقال كامالً 
إن ما أعلنته كان  :قالتو  الفتيات الالتي فقدن العذرية الهواء مباشرة، استعدادها للتصدق من مالها لترقيع غشاء بكارة

لكنها تجيز التصدق بالمال لترقيع بكارة التائبات أو المغتصبات من باب  بحالة معينة اتصلت بها خالل البرنامج، خاصاً 
المقارن بجامعة األزهر،  الفقهصالح أستاذ  إبراهيمسعاد  . وكان قد نقل عن الداعية المثيرة للجدل د .وفعل الخير الستر

أنا على : "الفضائية المصرية" دريم"بقناة " عم يتساءلون"قولها لبرنامج " مفتية النساء" ت إعالميا بأنهاوالتي اشتهر
وعلقت صالح على الجدل الذي أثاره  ."البكارة استعداد للتصدق بجزء من أموالي للفتيات لمساعدتهن على ترقيع غشاء

متخصص في الجراحة،  سيدة أثناء البرنامج بأن زوجها طبيبجاءتني مداخلة من ": نت . العربية" لـ هذا الرأي قائلة
هل أنت موافقة على ذلك، فقلت له نعم أوافق بأن يتصدق : المذيع ويقوم بإجراء هذه العمليات من باب الصدقة، فسألني

باب الغش  بعدم الجواز ألنه من هناك رأيان فقهيان في الترقيع، رأي: وأضافت. البكارة ألن فيه ستراً  بترقيع غشاء
الثاني يقول بالجواز من باب الستر، وقد تحولت إليه بعد أن استشرت  والرأي. والتدليس، وقد تبنيته لمدة خمس سنوات

واستندوا في ذلك على أدلة من  في الجامعة، عمر هاشم رئيس جامعة األزهر السابق، ومعه أساتذة كبار جداً  أحمد . د
االنغماس في  القائلين بالمنع رأوا التحوط لئال يفتح الباب على مصراعيه لمن يريد نصالح بأ . وتابعت د .السنة النبوية

هذا : وتساءلت .تصارح بحالتها من يخطبها للزواج من الترقيع عليها أن العالقات غير المشروعة، وأن المخطئة بدالً 
البكارة،  فتاة تعرضت لهتك غشاء ال أحد سيتزوج.. ؟ فمن هو الذي سيقبل ذلك.. المصارحة يعني عدم الستر ووجوب

وتلك هي . االنحرافسوى االستمرار في  طريقاً  ما يعني أنني أغلق باب التوبة أمام المخطئات، ولن يجدن أمامهن
صالح لذلك، التوبة  . واشترطت د. في حالة اكتشاف الزوج في جواز الترقيع حالياً  وجهة نظري التي استند إليها

وإرادتها لبدء مرحلة جديدة في حياتها بالزواج وبناء أسرة، وهنا يكون من باب  م عما فعلته،الصادقة للمخطئة والند
التي " الستر"مما يدحض مبرر  وعن إمكانية أن يكتشف الزوج عملية الترقيع .أن نجيز لها ترقيع غشاء البكارة الستر

سوى القول إنها جنت على نفسها بالوقوع في فال سبيل  إذا تم اكتشاف ذلك،: صالح . استندت إليه الفتوى، أجابت د
اكتشف  ذلك في نفس الحلقة بأن إحداهن كلمتني بعد أن عملت الترقيع، ولم تخبر زوجها، لكنه وقد قلت .الخطأ ابتداءً 

ه مهما كلمته فقد حصل عند: إليها، فقلت لها ثم تركها، وطلبت مني أن أكلمه ليعود يوماً  2 ذلك فيما بعد، فاستمر معها 
 األمر على أنه ترقيع للغشاء، وهذا غير صحيح، فهي عملية خياطة للمكان المتهتك بعض الناس يفهم: وقالت.فقدان ثقة

قيدين للعملية، أن تكون الفتاة تائبة  أنا وضعت: وأضافت .بغرزتين، ويجب أن تكون قبل الزفاف بأربع وعشرين ساعة
بالتليفزيون المصري، أجازها بشكل مطلق " البيت بيتك"في برنامج  أو مغتصبة، إال أن فضيلة مفتي الديار المصرية

قول المفتي  أليس.. قيود أو شروط، بل وأجازها مرة ومرة ومرة، فلماذا نتركه ونلجأ إلى سعاد صالح من باب الستر بال
نه يجوز التصدق التصدق لعمليات الترقيع واستطردت بأ ؟ للجدل هذا وفي برنامج جماهيري بتليفزيون رسمي مثيراً 

لعلكم  افعلوا الخير"المغتصبة اللتين ال تملكان المال الالزم لتلك الجراحة، وذلك من باب  أو بالمال لترقيع غشاء التائبة
أحرص فيما "إنها قررت عدم التعامل معها  ، قائلةأو مبتوراً  نقل كالمها مشوهاً  اإلعالموعتبت على وسائل " تفلحون

وأنظر إلى فقه المقاصد والمآالت، والمعني به المحافظة على المجتمع من  قبل أن أراعي البشر، أقول على مراعاة هللا
ستنحرف أو  أغلقت هذا الباب لفتحت باب الخطأ على مصراعيه، فتلك التي أتسبب في قنوطها ويأسها، الفساد، فلو
علي جمعة أجاز إجراء  . وكان مفتي مصر د .ؤالءه فإذا كان هللا فتح باب التوبة فلماذا أسده على.. انحرافها تستمر في 

 مؤكدا أنه أمر مباح، وذلك في" ألي سبب كان قبل اإلقدام على الزواج"فقدن عذريتهن  عملية الترقيع للنساء الالتي
 إن الدين اإلسالمي يدعو إلى :وقال .227  -  -3 بالقناة الثانية الحكومية، الثالثاء " البيت بيتك"حديث لبرنامج 

عذريتها ألي سبب كان، لعملية ترقيع غشاء البكارة، إلى سترها فإن اإلسالم  الستر، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت
األمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية،  وأضاف بأن على الفتاة أال تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن .ذلك يبيح

إن ذلك األمر يأتي في إطار السعي للحفاظ  :وقال المفتي .جريمة الزنا تكبتحيث ال يجوز أن تخبر زوجها بأنها ار
 أن يذكر. والخداع األسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج، وال يعد من قبيل الغش على وحدة

ألي "تي فقدن عذريتهن البكارة للنساء الال كان قد أجاز إجراء عملية ترقيع غشاء الدكتور علي جمعة، مفتي مصر،
  - 8  لوكالة قدس برس العام الماضي تصريحه، بحسب "أمر مباح"الزواج، مؤكدا أنه  ، قبل اإلقدام على"سبب كان

الدين "المصري، في تفصيله لهذه الفتوى، أن  على القناة الثانية للتلفزيون" البيت بيتك"وأكد جمعة، لبرنامج . 227 -
البكارة  ، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها ألي سبب كان، لعملية ترقيع غشاءالستر اإلسالمي يدعو إلى

http://jazeeranews.net/exeres/abnormal/837-2009-03-14-16-16-39.html
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تج الصناعي التايل يف دول هذه الكارثة فنشرت املن إىلالصني التفتت  أن األكربوالطامة 
نقل لكم ما جاء يف مقال يف جريدة العامل أو  ،املغرب العريب إىلاخلليج وسوريا ومصر ووصل 

غشاء البكارة الصيين وصل أسواق  ....استعيدي عذريتك يف مخس دقائق  :اجلديد حتت عنوان
 .املغرب بعد مصر وسوريا

بناتنا يف . خطر ديننا يف. أمتنا يف خطر. رأخالقنا يف خط) :سناء العاجي -الدار البيضاء 
العنصر الوحيد املهدد لألمن األخالقي  مل يعد الغرب هو. أ َسر نا يف خطر. هويتنا يف خطر. خطر

هبذه احلرب الضروس الشرسة ضد  أصبح معنيا   الشرق أيضا   .جملتمعنا املغريب اإلسالمي العريب
 .أخالقنا

وبط ل )السبب  لعل أغلبكم أدرك.  حملاربتنا يف عقر دارناد أمريكا، جاء دور العدو الصيينبع
الصني تسويقه يف األسواق  يتعلق األمر بغشاء البكارة االصطناعي الذي تنوي(. لديه العجب

مصر  مّت تسويقه يف وقت سابق يف الصني ويف .. الغشاء الصيين. املغربية خالل األسابيع املقبلة
 .ويف سوريا

رِضية اليت تعاين منه وجاء اليوم دور امل
َ
غرب لكي ينعم هبذا االبتكار الفعال يف وجه البالدة امل

وهو مثن غشاء البكارة )مغربية  درمها   5 2أي حوايل  فقط، دوالر  2  جمتمعاتنا املتخلفة ب
 ، سي مّكن العديد من الفتيات من خداع أزواج(بالنسبة للعديد من الفتيات الصيين وطوق النجاة

 .املستقبل

 .مَيَسْسه ّن إنس وال جان يف السابق هؤالء سيصوِّْرن لعرساهنن بأهنن طاهرات عفيفات مل

                                                                                                                                                                               

الفتاة أال تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها،  على تلك: "وأضاف مفتي مصر .سيؤدي إلى سترها، فإن اإلسالم يبيح ذلك
 وأكد". زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا الزانية، حيث ال يجوز لها أن تخبر كما أن األمر ينطبق كذلك على المرأة

مساعدة الفتيات المخطئات على  أن ذلك األمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة األسرة، وبهدف" :الدكتور جمعة
وحول قيام بعض السيدات المتزوجات، بإجراء عملية ترقيع غشاء ". والخداع التوبة والزواج، وال يعد من قبيل الغش

إنه ال يوجد نص " ، قال مفتي مصر"إلعادة عذريتهن ومفاجأة أزواجهن بهدف استعادة ذكريات ليلة الزفاف"  البكارة،
يذكر أن هذه الفتوى للدكتور ". على المرأة صحياً  يحرم ذلك على الرغم من غرابة األمر، إال أنه مباح ما دام ال يؤثر

 اعيات إسالميات، كما أن فتوى المفتي بشأن ترقيع البكارةالبكارة، سبق أن أيدتها د علي جمعة، بشأن ترقيع غشاء
األخيرة، ومن ذلك  الشهور ، مثلما أدت تصريحات سابقة له بشأن أمور أخرى إلثارة جدل مماثل فيأثارت جدالً 

 .انتهى ".إعالميون ّصيع"المساجد بأنهم  تشرين أول الماضي، أصحاب فتوى جواز اإلعالنات على/ وصفه في أكتوبر
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 املنَتج. استعيدي عذريتك يف مخس دقائق: "كانت اللوحات اإلشهارية تقول يف الصني،

فزع خيتفي إىل األبد. التكنولوجي الراقي
 
جراحة أو حقن أو أدوية  استعيدي عذريتك بال. ِسرُّك امل

 ".آثار جانبية خبمسة عشر دوالرا فقطوال 

أمر كان  ؟ لألمانة، فإخفاء السر الدفني للفتيات هو نفس اإلعالن يف شوارعنا العربية ختيلوا
إىل ردهات أزقتنا  ، وحىت قبل أن يهتدي الرفاق الصينيون األشراريتحقق يف السابق أيضا  

 .املتشعبة

الفرق . وجه العائلة( ؟ دم)تنقذ ماء ( ماهر غري أو حىت)يف السابق، كانت أيدي جراح ماهر 
 دوالرا   285حوايل )درهم  55 2الطبيب كان يتطلب على األقل  الوحيد أن املرور من عيادة

اجلديدة إال  ، بينما لن تكلف البكارة الصينية(من املهر الذي يقدمه العريس أحيانا   تدفعها الفتاة
النقاش ال يتعلق بكون البكارة  هذا. النقاش احلقيقي لكين أعتقد بأننا خنطأ. درمها   5 2حوايل 

 .مرفوضة أساسا   أم ال، فكل أشكال اخلداع جيدا   الصينية أمرا  

لكننا يف الواقع نتغاضى مرة أخرى عن  ،الزواج مؤسسة ينبغي أن تنبين على الصدق ال اخلداع
له الذي يشري إىل أصبع مرة أخرى، نلعب دور األب .جانبية املشكلة احلقيقية لنركز على أمور

 .األخري القمر احلكيم حني ينعت هذا

( وفرصة جتارية) الغشاء، فهذا يعين أن أحدهم وجد فيه حال   إذا كان الصينيون قد ابتكروا هذا
الصينيني  يصل إىل جمتمعاتنا ال يعين بأن" االبتكار"كون هذا . الصيين احملافظ حتل معضلة اجملتمع

يليّب  بساطة يقدمون منتوجا   هنم بكلإريكا من أجل تدمري أخالقنا، بل اتفقوا مع إسرائيل وأم
 .(2)( حاجة معينة يف سوق ما

فليخرج لنا الفياض وغريه ويعطونا  ،انتهى املقال ولن تنتهي حماكمتنا ملناهج التدريس احلوزوي
احلوزويون  الفساد يف اجملتمع املسلم، هل هذا ما يفتخر إشاعةلفتاواهم هذه غري  آخر ا  مربر 

 بتدريسه لطلبتهم ؟

                                                           

 html.311_post-blog/ 2 2/2 /com.blogspot. 2 2marocnews://httpرابط المقال   - 

http://marocnews2010.blogspot.com/2010/01/blog-post_355.html


 19.......................................................... ن بالنفاق واملعمم

 .(2) ومت تسجيل حاالت طالق يف بعض البلدان العربية بسبب استخدام هذا الغشاء

 :اخلامنائي أفىتحيث  ،أخرىمصيبة  إىلوتعال 

 وضع طريق عن أجنيب، رجل بنطفة ينجب ال الذي الرجل زوجة تلقيح جيوز هل: 288س)
 ؟ َرمِحِها يف النطفة

 عن االجتناب جيب ولكن نفسه، يف أجنيب رجل بنطفة املرأة تلقيح من شرعا   مانع ال :ج
 هذه عن طفل توّلد فإذا حال، أي وعلى .وغريمها احلرام واللمس النظر قبيل من احملّرمة، املقّدمات
 .(1) (والبويضة الرِحم صاحبة وباملرأة النطفة بصاحب ي لحق بل بالزوج، ي لحق فال الطريقة،

 :االجتماعي ولنقرأ هذه الفتوى للسيستاين اجلانب إىلوتعال 

 املؤمنني من اآلالف عشرات وجود مع خريية مشاريع يف اإلمام حق صرف جيوز هل)
 ؟ وأمثاهلا للسرت اللباس وقطعة اخلبز كسرة إىل حيتاجون

 وتشخيص موارده، من فاألهم األهم مراعاة من  Xاإلمام سهم صرف يف البدَّ  :واباجل
 .( ) (األحوط على العامة اجلهات على املطلع األعلم الفقيه ظرن إىل موكول ذلك

ال  أهنماخلمس للشيعة يف زمن الغيبة وغريه ومع  إباحةوهم مع وجود الروايات الدالة على  
تراهم ميتنعون عن  X اإلمامعلى جواز قبضهم اخلمس وباخلصوص سهم  واحدا   ميلكون دليال  

                                                           

 :تحت عنوان طالق سعودية بسبب غشاء البكارة الصيني: مصر أخبارموقع  - 
قد استخدمت  وكانت الزوجة السعودية. جة استخدامها غشاء البكارة الصينيسعودي زوجته نتي طلق: )د ب أ -الرياض 

لوجهة  لمفاجأة زوجها وإدخال السرور إلى نفسه وفقاً  الغشاء الصيني في الذكرى الثانية لزواجها في محاولة منها
 .نظرها

ء البكارة بعد عامين من إال أنها فجعت بردة فعل زوجها الذي أعلن طالقها بعد أن أوضحت له سر استعادتها غشا
 .زواجها
الزوج من استخدام زوجته هذا  قرار الطالق جاء بعد أن غضب"مصادر اجتماعية مقربة من المطلقة السبت إن  وقالت

وتعد هذه أول حالة طالق معروفة  ".الغشاء الصناعي ليلة زواجهما الغشاء وساورته الشكوك من استخدامها مثل هذا
 المخالفة لقواعد الشريعة على المنتجات الجنسية في السعودية، التي تفرض قوانينها حظراً الغشاء الصيني  نتيجة

 params?news/portal/wps/net.egynews.www://http=76117 .(اإلسالمية
 catid?php.index/tree/ir.leader.www://http=   .الموقع الرسمي للخامنائي - 
 .علي في لندن اإلماممؤسسة  -3
 8=page&QUE=to&=type&=keyword&a_q=c&ARA=l?php.index/all/org.najaf.www://http 

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=79557
http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=12
http://www.najaf.org/all/index.php?l=ARA&c=q_a&keyword=&type=&to=QUE&page=24
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 األهم مراعاة من  Xاإلمام سهم صرف يف بدَّ  ال)يفة صرفه على الفقراء هبذه احلجة السخ

 يتيم ؟ أو أرملةسد رمق  أو امرأةمن سرت  أهموهل يوجد  ،(موارده من فاألهم

  :فتوى الصالة في القطب

 :األسئلةجييب السيستاين على هذه 

ويف مناطق  ،يوما   1 ال تغرب عنها الشمس ملدة  توجد بعض املناطق يف السويد :السؤال)
حكم  ما ،ساعة 27يكون طول النهار  أخرىويف  ،ساعة  1خرى يكون طول النهار فيها أ

 املناطق ؟ يف تلك الصالة والصيام

ياما  فاألحوط وجوبا  بالنسبة للصالة مراعاة أعنها الشمس  املناطق اليت ال تغرب أما :اجلواب
 وبالنسبة للصوم جيب ،اعةوعشرين س أربعمما له هنار وليل يف  إليهمالقريبة  األماكن أوقات

فعليه الفدية عن كل  ن مل يتمكنإف ،بعده لقضاء الصوم أوبلد آخر يف شهر رمضان  إىلاالنتقال 
يصلي  أنساعة فعليه   1فيها  يف مناطق اليت يكون النهار وأما ،مسكني واحد إطعاميوم 

ن منه يف اليوم الطويل ن مل يتمكإالظهر ف وأما ،العشائني بعد غروب الشمس والصبح قبيل طلوعه
 .(2) (فعليه القضاء

كيلومرت   5 نسكن يف مشال السويد مدينة يليفاري و حنن جمموعة من العراقيني :السؤال)
ال تغيب فيها الشمس ونعاين من مشكلة مواقيت الصالة للمغرب  داخل القطب الشمايل واليت

 ؟ والعشاء

الصلوات حسب  أداءعلى األحوط  يف األيام اليت ال تغيب فيها الشمس جيب :اجلواب
 .(1)( قرب مكان هلم فيه الليل والنهارأ أوقات

                                                           

 .6 الصالة، سؤال رقم  أوقات ،واألجوبة األسئلةموقع السيستاني على االنترنت،  - 
 =epag&3 6=cid&1=nid&nav=modules?php.local/org.sistani.www://http 
 .7 المصدر السابق، سؤال رقم  - 

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=329&page=2
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 وتبقى الشمس مشرقة تشرق الشمس يف الداَّنارك والنروج الساعة السابعة صباحا   :السؤال)

 إىلفما هو تكليفي بالنسبة  ،األخرى القريبة ساعة ليال  يف البلدان 21يف السماء عصرا  مبا يعادل 
 ؟ الصالة

كان هناك غروب وشروق كما يبدو من السؤال فصل العشائني يف أوائل الغروب   إذا :اجلواب
 .(2)( والفجر قبيل الطلوع

 أربعةالنهار عندنا  ستمرينة تقع بالقطب الشمايل املنجمد، وهنا يکن يف مدأس إين :السؤال)
صالة الفجر  ف نصلييبالشتاء، فک ليل أشهر وأربعةف يشهور بالص وأربعةشهور بالشتاء 

کون هناك يان من السنة فال ين املتبقيالشهر  أما ؟ ف، وعکسها بالشتاءيواملغرب والعشاء بالص
 ؟ ل فال نعرف وقت صالة الفجريکثر بقلأ أوالغروب  حالة تشبه وإَّنال کامل يل

ل يهم ليکون لدي کميإلقرب بلد أ أوقاتفاملتبع  أصال  کن غروب وشروق يمل  إذا :اجلواب
فاملغرب والعشاء بعد الغروب  ا  ري قص ن کانإکان غروب وشروق و   إذا وأما، ا  ري ن کان قصإو وهنار 

 .(1)( ل الطلوعيوالصبح قب

بل ال  ،عن الظن عن عقلي فضال   ن فتواهم هذه ليس هلا مستند شرعي فضال  إوكما ترى ف
كانت على   إذا إالالصالة يف البلدان خمتلف  أوقاتن العقل يقطع بكون أل ؛يوجد فيها حىت وهم

سيكون له نفس  ألنه ؛خط طول واحد يف شروق الشمس وهو حمال يف جواب السيستاين
 .متييز وقت الصالة إمكانمن عدم  اإلشكال

 نه ضاللة كما وصفه السيد اخلميين ؟أفهل يشك يف  ،هذا هو الفقه الذي تدرسه احلوزات

* * * 

                                                           
 .4 المصدر السابق، سؤال رقم  - 
 . ، الصالة في القطب، سؤال رقم واألجوبة األسئلةموقع السيستاني على االنترنت،  - 

 1 3=cid&1=nid&nav=dulesmo?php.local/org.sistani.www://http 

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=1513


 الفلسفة
 :ونتكلم عنها باختصار من خالل ،الفلسفةمن دروس احلوزة املذكورة سوى  مل تبقَ 

  .ندم صدر املتأهلني :أوال  

وليعلم أن معرفة اهلل تعاىل وعلم املعاد وعلم طريق اآلخرة ليس املراد هبا االعتقاد الذي ) :قال
فإن املشغوف بالتقليد واجملمود على الصورة مل ينفتح له طريق  ،تلقاه العامي أو الفقيه وراثة وتلقفا

ئق كما ينفتح للكرام اإلهليني وال يتمثل له ما ينكشف للعارفني املستصغرين لعامل الصورة احلقا
واللذات احملسوسة من معرفة خالق اخلالئق وحقيقة احلقائق وال ما هو طريق حترير الكالم واجملادلة 

هل هو جمرد البحث البحت كما هو دأب أ وليس أيضا   ،يف حتسني املرام كما هو عادة املتكلم
ِإذا َأْخرََج َيَده  ملَْ  ،فإن مجيعها ظ ل ماٌت بَ ْعض ها فَ ْوَق بَ ْعضٍ  ،النظر وغاية أصحاب املباحثة والفكر

بل ذلك نوع يقني هو مثرة نور يقذف يف  ،َيَكْد يَراها َوَمْن ملَْ جَيَْعِل اللَّه  َله  ن ورا  َفما َله  ِمْن ن ورٍ 
والطهارة وخلوصه باجملاهدة عن اجلهل واألخالق الذميمة قلب املؤمن بسبب اتصاله بعامل القدس 

مما  وإين ألستغفر اهلل كثريا   ،وحب الرئاسة واإلخالد إىل األرض والركون إىل زخارف األجساد
من عمري يف تتبع آراء املتفلسفة واجملادلني من أهل الكالم وتدقيقاهتم وتعلم  ضيعت شطرا  

حىت تبني يل آخر األمر بنور اإلميان وتأييد اهلل املنان أن  جربزهتم يف القول وتفننهم يف البحث
فكل ما  ،فألقينا زمام أمرنا إليه وإىل رسوله النذير املنذر ،قياسهم عقيم وصراطهم غري مستقيم

بل اقتدينا هبداه وانتهينا  ،حبثيا   ومسلكا   عقليا   بلغنا منه آمنا به وصدقناه ومل حنتل أن خنيل له وجها  
حىت فتح اهلل على قلبنا  ،لقوله تعاىل ما آتاك م  الرَّس ول  َفخ ذ وه  َوما هَناك ْم َعْنه  فَانْ تَ ه وا تثاال  بنهيه ام

 .ما فتح فأفلح بربكة متابعته وأجنح

فابدأ يا حبييب قبل قراءة هذا الكتاب بتزكية نفسك عن هواها َقْد أَف َْلَح َمْن زَكَّاها َوَقْد خاَب 
أساس املعرفة واحلكمة مث ارق ذراها وإال كنت ممن َفأََتى اللَّه  ب  ْنيانَ ه ْم  ستحكم أوال  وا ،َمْن َدسَّاها

وال تركن  ،وال تشتغل برتهات عوام الصوفية من اجلهلة ،ِمَن اْلَقواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهم  السَّْقف  إذ أتاها
واب مزلة وهم الذين إذا إىل أقاويل املتفلسفة مجلة فإهنا فتنة مضلة ولألقدام عن جادة الص
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وقانا اهلل  ،جاَءتْ ه ْم ر س ل ه ْم بِاْلبَ يِّناِت َفرِح وا مبا ِعْنَده ْم ِمَن اْلِعْلِم َوحاَق هِبِْم ما كان وا ِبِه َيْستَ ْهزِؤ نَ 
 .(2) (وإياك شر هاتني الطائفتني وال مجع بيننا وبينهم طرفة عني

 :(1)ليك نص جوابني لياسر احلبيب إو  ،هموالرجل مع توبته مل يسلم من تكفري  :ثانيا  

عظم اهلل لكم األجر مبصاب  .اللهم صل وسلم على حممد وآل حممد، بسمه تعاىل :السؤال)
 .ضامن اجلنان علي بن موسى الرضا عليهما الصالة والسالم اإلمام

فار هو رأي مساحتكم يف الفيلسوف املعروف باسم صدر املتأهلني وكتبه اليت أمهها األس ما
 علي اللوايت ؟ العقلية األربعة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد ، بسم اهلل الرمحن الرحيم :اجلواب
 .ولعنة اهلل على أعدائهم أمجعني، وآله الطيبني الطاهرين

 .عظم اهلل أجورنا وأجوركم. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 .وكتبه كتب ضالل واحنرافضال منحرف  مبراجعة الشيخ،

 .5 24صفر  14ليلة  مكتب الشيخ احلبيب يف لندن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :السؤال

 .. مساحة الشيخ ياسر احلبيب حفظه اهلل ورعاه

ة صدرا الشريازي قد تاب عن الفلسف هناك من يرى أن املال :شيخنا لدينا هذا السؤال اهلام
العرفان اإلسالمي، وهناك من العلماء من يرى املال صدرا  والعرفان كمحمد تقي املدرسي يف كتابه

 ،قرآنألنه تاب من الفلسفة والعرفان وانشغل باألخالق وتفسري ال ؛جيوز لعنه ال شيعيا   مسلما  
ضالني، فكيف الفالسفة ال بينما مساحتكم ال ترون ذلك وترون لعنه والرباءة منه وأنه من العرفاء

                                                           

 .   –   ص  ج :األربعة األسفار - 
 id?php.index/question/org.alqatrah.www://http=416 محاضرات ورؤى ياسر الحبيب: موقع القطرة - 

http://www.alqatrah.org/question/index.php?id=859
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مسألة بقاءه على آرائه املنحرفة إىل مماته وعدم  تردون على من يرى توبته ؟ وعلى ماذا استندمت يف

 ؟ هبا كافية للحكم بضالله وجواز لعنه ؟ وهل اآلراء اليت بقى معتقدا   قبلها توبته التوبة النصوحة
صحيح وافرتاء على  اجلسماين غري من يرى أن القول بأن املال صدرا ال يعتقد باملعاذ وهناك أيضا  

وأقواله، فكيف تردون على هؤالء  الرجل ويثبتون اعتقاده باملعاذ اجلسماين من خالل كلماته
 حول املال صدرا ؟ - العرفاء غري -؟ ومنشأ االختالف بني العلماء أيضا  

 .لكم وال تنسونا من خالص دعائكم وشكرا  

 .أخوكم/ واهلل املوفق

 الرحيم بسم اهلل الرمحن

ولعنة اهلل  والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين ،احلمد هلل رب العاملني
 .على أعدائهم أمجعني

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

مالحظة كتبه ومؤلفاته اليت مل ينقضها يف كتب ومؤلفات أخرى؛ يكون  أفاد الشيخ بأنه بعد
يكن فإن الذي  ومهما. بته فليست إال رواية، وال ترّد الرواية الدرايةدراية، أما دعوى تو  احنرافه

فليعمل هؤالء الزاعمون . صاحبها علينا شرعا  هو تبيان احنراف هذه األفكار، بغض النظر عن
 .توبته على ذلك

 (.5 24ذي القعدة  18ليلة  مكتب الشيخ احلبيب يف لندن

فما سبب استمراركم بدراسة ما   ،تاب بأنهر له ن القوم بني مكفر له وبني معتذإوكما ترى ف
 ؟ ألجلهكفرمت الرجل 

 (.رمحه اهلل) األصفهاين املهديكالم   :ا  ثالث

 (الشريف مقامه اهلل أعلى) األصفهاين املهدي: )يف مستدركاته (رمحه اهلل)حكى عنه النمازي 
 املهذب النقي التقي الورع انية،الصمد بالتأييدات واملؤيد اإلهلية، بالعلوم الكامل العامل العامل هو
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 األصفهاين مهدي مريزا اآلقا وأستاذنا موالنا اجلليلة بالصفات واملتصف الكرمية، باألخالق
 اهلل مجع والتحية، الثناء آالف ساكنها على الرضوية الضيافة دار يف واملدفن املسكن اخلراساين

 .عليهم اهلل صلوات الطاهرين الطيبني وآله حممد أوليائه جوار يف وبينه بيننا تعاىل

 شيخ احلاج اإلسالم حجة أبيه عند وتلمذ أصفهان يف  5 2 سنة يف( اهلل رمحه) ولد
 واألصول، الفقه يف جليلة كاملة مرتبة بلغ حىت الكرام الفقهاء من أصفهان علماء وعند إمساعيل

 تشرف فلما. األشرف النجف يف X املؤمنني أمري موالنا جبوار التشرف إىل عازما   منه فخرج
 مال اآلخوند والعالمة الوثقى العروة صاحب اليزدي كاظم حممد السيد العالمة الفقيه درس حضر
 حسني حممد الشيخ احملقق العالمة حمضر حضر مث األصول يف الكفاية صاحب اخلراساين كاظم
 .النائيين

 مدة منه واستفدت صولواأل الفقه مهمات النائيين العالمة يل أفاض: األستاذ موالنا قال
 واحد بعد واحد بنا حلق مدة بعد مث الگلپايگاين مجال السيد العالمة بنا حلق من وأول ،منفردا  
 حمضره يف وكنا نفرات سبع يف واألصول الفقه دورة لنا ومت. األوتاد من أفراد سبعة صرنا حىت

 .سنة عشرة أربع إىل الشريف

 العالمة وأجازه االجتهاد مراتب أعلى نال شريفال سنه سنة وثالثني مخس إىل بلغ وحني
 الشريف خبطه النائيين كتبها اليت املفصلة إجازته يف به عرب ومما ،اإلجازات أحسن وغريه النائيين

: قال ،عندي وتكون الكرام املراجع األعاظم من مجع خبطوط املزينة هجري 8  2 شوال يف
 املستقيمة والسليقة القومية القرحية ذو اهلمام واملهذب العالم العلم الفاضل والتقي العامل العامل"

 جناب الزكي والعدل التقي الورع الفقهاء والصفوة العلماء عماد الثاقب والفكر الصائب والنظر
 قوة له وحصل -: قال أن إىل - األماين وبلغه تأييده تعاىل اهلل أدام األصفهاين مهدي مريزا اآلقا

 .اخل" األحكام من يستنبطه مبا العمل له وجاز جتهاداال رتبة وبلغ االستنباط

 احلقائق، بنيل قليب يطمئن مل: قال ،مراتبها أعلى وبلغ املتعارفة الفلسفة بتعلم مشتغال   وكان
 أستاذ إىل فذهبت العرفان أهل مطالب إىل قليب وجه فعطفت الدقائق، بدرك نفسي تسكن ومل

 معرفة نلت حىت عنده وتلمذت ،كربالء يف  بالكربالئي املعروف أمحد السيد والسالكني العرفاء
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 من وختليتها النفس معرفة إىل وصلوا بأهنم مجاعة مع امسي وذكر. أمضاها ورقة وأعطاين النفس
 توافق ال بذلك مسوها اليت والدقائق احلقائق هذه رأيت إذ نفسي تسكن مل ذلك ومع البدن،
 .والتوجيه ويلالتأ من والبد العرتة وبيان الكتاب ظواهر

 ،شيئا   جيده  مل جاءه إذا حىت ماء الظمآن حيسبه بقيعة كسراب الطائفتني كلتا ووجدت
 باكيا   أوانه غري يف السهلة مسجد إىل مكدا   جمدا   وتوسلت وتوجهت كشحا عنهما فطويت
 موالنا بربكة اهلل أمر يل وظهر احلق يل فبان ،X والزمان العصر صاحب إىل متخشعا   متضرعا  
 غرينا من املعارف طلب: جلي خبط مكتوبة ورقة يف نظري ووقع عليه اهلل صلوات الزمان صاحب

 وأنا اهلل أقامين: مكتوب ظهرها وعلى إلنكارنا، مساوق( مين الشك) غرينا من اهلداية طلب أو
 .احلسن ابن احلجة

 كلهب هيوج ووجهت الشط يف منهما كتبت ما وألقيت والعرفان الفلسفة من فتربأت: قال
 بيت أهل وأخبار العزيز اهلل  كتاب يف كله العلم فوجدت الطاهرة العرتة وآثار الكرمي الكتاب إىل

 هبما بالتمسك  الرسول وأكد ورغب لوحيه وترامجة لعلمه خزانا   اهلل جعلهم الذين الرسالة
 رآثا عن والبحث اهلدى أئمة أخبار عن الفحص فاخرتت ،هبما للمتمسك اهلداية وضمن
 جناة سفينة وجدهتا فلعمري حظه، فيها التدبر وأوفيت حقه فيها النظر فأعطيت ،الورى سادات

 ورأيت اجلهاالت، ظلمات من املنجية بالنريات مزينا   فلكا   وألفيتها ،السعادات بذخائر مشحونة
 سلوك يف ووصلت مرفوعة، مسالكها على والفالح اهلداية وأعالم واضحة وطرقها الئحة سبلها

 إىل املوحاة إهلية حكمة كل ومثار علم كل بأزهار مزينة خضرة وحدائق نضرة رياض إىل شوارعها
 ،أصلها وفيها إال حبقيقة أظفر ومل ،صفوها وفيها إال حكمة على أعثر فلم ،اإلهلية النواميس

 .(2) (اهلل هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما هلذا هدانا الذي هلل واحلمد

 .لدروس احلوزوية الضالة املضلةانتهى الكالم عن ا

                                                           

في مستدركات علم  وأيضا ،6 1 – 7 1ص 2 ج :زي الشاهروديالشيخ علي النما -مستدرك سفينة البحار  - 
 .، ترجمة المؤلف4  - 7ص  ج :الشيخ علي النمازي الشاهرودي -رجال الحديث 



 متفرقات

  :علم السيستاني املدعى
 أو عن الرسول حممد  أو قرآنيف تفسري ال مل نر له كتابا   أننان السيستاين عامل مع أنسمع ب

بيته بالقرب من مرقده  أنالذي ميتنع عن زيارته مع  Xعلي  باإلمام ، ابتداء  البيت  أهل
 .Xاملهدي  باإلماموانتهاء  

 ،مؤلف للسيستاين 44 فيه لوجدناموقع السيستاين الرمسي على االنرتنت لقينا نظرة على ألو و 
حيث يعترب   ،مؤلف هي فقاعة كبرية من فقاعات السيستاين 28  مطبوعة وهذه ال فقط 28 منها
فملحق ...  نه مصنف لوحدهأجزء من كتاب هو كتاب حبد ذاته وجيعله يف موقعه على  كل

!!! جديدة يعتربه كتاب  وملحق مناسك احلج طبعة ،كتب  أربعةيعتربه  أجزاء أربعةج مناسك احل
توضع يف  أنهذه كلها جيب  أنواحلقيقة  ،ومناسك احلج يعتربها كتاب منفصل عن ملحقاته

 ...!!! مؤلف واحد يسمى مناسك احلج وملحقاته

كتاب امليسر يف  مساهاوليته اكتفى بل استخرج من نفس هذه الكتب مقاطع من هنا وهناك و 
 .احلج والعمرة

ملحقات  دري ماذا كتب يفأوال  ،كتاب املسائل املستحدثة يف احلج  األسلوبمث وبنفس 
الدعائي املخزي كثر عدد  األسلوبوهكذا هبذا  ،احلج ليختلف عن املسائل املستحدثة يف احلج

تعداد الكتب  إىلذلك فلو عدنا وأفظع من  بل ،وكأنه يتعامل مع جمموعة من املغفلني !!!مؤلفاته 
  أرجعتوهكذا فلو  ،الصاحلني ويعترب كل جزء مؤلف لوحده من منهج أجزاء أربعةلوجدناه يعدد 

 !!! حقيقتها لن تكون مخس مؤلفات ال غري إىلعشرة  كل مؤلفاته الثمانية

من قبيل  غلبها، أعقائدية بل فقهية وهي مؤلفات ليست تثقيفية وال اجتماعية وال سياسية وال
 !! الزمان ومراجع ترقيع البكارة آخراحليض والنفاس اليت اشتهرت هبا مرجعية  أحكامالبحث 
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سوى وقد ناهز الثمانني  حياته أيام آخروزعيم احلوزة ليس لديه وهو يف !!!(  األعلى)املرجع 

 !!! مخس مؤلفات فقهية

 األسلوبأوىل وهو يوضح  أصال  نه مل يطبع فالشك بوجوده أما ذكر من املؤلفات على  أما
هذا  أنلكن احلقيقة  ،انتهى عند هذا احلد األمر أنورمبا تظنون . الدعائي هلذا املرجع الكارتوين

مل ينته هبذا  اإلسالمية األمة!!( يثقف ) الذي يستخدمه السيستاين ل  األسلوبفهذا ، غري دقيق
  :الرابط الرئيسي ملوقعه إىلنظرت  ولف ،اخلداع

main=modules?php.local/org.sistani.www://http 
كل عقيدة  سوى دعاية فارغة من إسالميةنه موقع فارغ من كل قيمة ثقافية أودققت لوجدت 

يف  األسطر إىللو نظرت ف ،هذا املوقع مفربكة وأجزاء ...هلذا الصنم الذي يعبد من دون اهلل 
 :لرأيت العناوين األعلى

 .. واألجوبة األسئلة ..مناسك احلج  ..املسائل املنتخبة  .. املؤلفات ..السرية الذاتية 

..  الصور ..مكتب املرجعية  .. املواقع التابعة .. اخلدمات االجتماعية .. واملؤسسات املراكز
 .اتصل بنا .. البحث يف املوقع .. السؤال إرسال .. الشرعية األوقات .. املصطلحات الفقهية

نفس  يكررون يف كل مكان ألهنم ؛وهي عناوين كاذبة وليس فيها سوى حقيقة عنكبوتية
املؤلفات واملواقع التابعة  ضمن أهناومناسك احلج املفروض  فاملسائل املنتخبة ... الكلمات

يكون  أنسؤال املفروض  وإرسال ،ساتواملؤس تكون ضمن املراكز أناملفروض  ،ومكتب املرجعية
 األسئلةتكون ضمن  أنالشرعية املفروض  واألوقات واملصطلحات الفقهية ،اتصل بنا ضمن

لالبتعاد  إضافةالسخيف الذي ينطوي على استحمار عجيب  األسلوبوبنفس هذا  ،واألجوبة
 أعالهاليت ذكرهتا التقسيمات  أسفلقسموا املوقع  أهنمترى  اإلعالمي بسط مفاهيم الذوقأعن 

 :إىل

 .واألجوبة األسئلة ،املوقع أرشيف، البيانات الصادرة ،اإلعالممساحة السيد يف 

http://www.sistani.org/local.php?modules=main


 19.......................................................... ن بالنفاق واملعمم

 اإلعالممساحة السيد يف ، أعالهمكررة من اخلانات السابقة الذكر  واألجوبة واألسئلة
يف  ةعن مؤلفاته اليت جعلوا هلا خان املوقع ستجده عبارة وأرشيف ،املوقع أرشيفستجدها يف 

سرت سرتى نفسك يف نفس املكان ومع نفس  أينما فاملوقع عبارة عن دهليز مظلم ... األعلى
 .الكلمات

وليته  ،كصاحبه ليس سوى خدعة وفربكة وفقاعة كبرية ...وهكذا هو حال موقع املرجع الثقايف 
صحيفة  أسئلة :مثل ،أكاذيبسرتى  اإلعالمخانة مساحة السيد يف  إىلفلو دخلت  ،اكتفى

من التضخيم وبوق  جتد نوعا   أو ...من هي هذه الصحيفة  أبدا  لكن لن تعرف  ...فرنسية 
 ،رويرتز حول شؤون مساحة السيد اخلاصة من احلجم الكبري كما يف عنوان أسئلة وكالة إعالمي
صحيفة الواشنطن بوست حتت هذه  أسئلةنقلوا نفس  لكنهم ،غري ال أسئلةثالثة  أهنابرغم 

 !!! روهاليكث األسئلة

 .وتبقى صفحة السيستاين السوداء غري منتهية الظالم

  :نسب السيستاني
 :القيافة حرام أنيقول السيستاين 

 بعض عن بعضهم نفي أو ببعض بعضهم الناس إحلاق وهي. حرام القيافة: 14 مسألة)
 افاستكش وأما وعدمه، اإلحلاق يف الشرعية املوازين خالف على خاصة عالمات إىل استنادا  
 القيافة من فليس الوراثية اجلينات حتليل يف احلديثة العلمية الطرق باتباع عدمها أو النسب صحة

 .(2) (حمرما   يكون وال

 ن االنتساب هلم أل ؛حمرم أمربدون بينة  آل البيت  إىلن االنتساب إهلذا ف إضافة
البيت  ألهل نفسهمأفكيف صار املراجع ينسبون . وغريها ،مثل حرمة الصدقة ،أحكامتشمله 

 ؟ أجدادينسبوهم هلم بدون بينة وال نسب وال سلسلة  أتباعهموكيف صار  ،بدون بينة 

                                                           

 .8 رقم مسألةكتاب التجارة،   ج :منهاج الصالحين -السيستاني  - 
 612=pid& 8=bid& =nid&nav=modules?php.local/org.sistani.www://http 

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=2&bid=24&pid=1960
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 ؟ هل لمراجعكم نسب

مدهنم  إىلغلبهم ينتسبون أمراجع اليوم جند  ألقابعندما نتفحص  أننامما يثري االستغراب 
كان   فإذا ،("الباكستاين األصح" بشري النجفي ،األفغاينالفياض  السيستاين، الشريازي،)وبلداهنم 

 اخلرسان املكاصيص، البطاط،) إىلكما يدعي فلماذا ال ينتسب   علويا   سيدا  ( كمثال)السيستاين 
له فيكتفي على  أجدادعن ذكر ثالثة  وملاذا جنده يف موقعه الرمسي على االنرتنت يعجز، (اخل ...

ومع  ،ني مث يتوقف نسبه عند هذا احلدوجدين مدع استحياء بذكر اسم لوالد ال يعرف عنه شيئا  
 ؟ Xنه من ذرية احلسني أذلك يزعم 

 ناهم باتصال هاتفي مباشر هبذا الشأن،ئمكتبه يف النجف مل يعرف نسبه ملا فاج أن واألدهى
مركز الدراسات التخصصية وبالذات مديره الشيخ  السؤال، إجابةعن  عجز اآلخرمكتب قم هو 

 اآلخرالسؤال يف اتصال هاتفي مباشر، الكوراين هو  إجابةعن  اآلخرحممد احلسون عجز هو 
العرب اهتمت حىت بنسب اخليل  إن :السؤال عن نسب السيستاين بعدما قال إجابةعجز عن 

والكالب، واألمر من كل ما سبق هو عجز الكشمريي وكيل السيستاين املعروف وزوج ابنته عن 
 :هذا السؤال البسيط إجابة

 ؟ ما هي شجرة نسبه ؟ تاينهو نسب السيس ما

 .عن شجرة نسب السيستاين نه ال يعرف شيئا  أبل اعرتف صراحة 

بسطاء الناس حيفظون حديث الرسول  أندري كيف تزوج ابنة رجل ال يعرف نسبه مع أوال 
 .ن العرق دساس ويهتمون بتطبيقهإختريوا لنطفكم ف 

دري كيف أفال ، بأصواهتمذكرهم املتقدم  إجاباتمسجلة مع  واألسئلةكل هذه االتصاالت 
السيستاين نفسه يشرتط يف رسالته العملية طهارة املولد يف  أنغفل ماليني املقلدين للسيستاين 

 .مرجع التقليد

بتقليدكم  أخطأمت أنكمهل ميكن : املقلدين للسيستاين اسأل أن اآلنمن حقي  أظن
 ؟ للسيستاين
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نتيجة ال  إىل للبحث لكي يتوصل كربأمع ميل  ،جواب كل منصف هو نعم أنال شك 
 .يتطرق هلا االحتمال والشك

وقد يعتربون كما هي  ،أعالهن مراجعهم مل يشملهم الكالم أل ؛ورمبا يفرح مقلدو بقية املراجع
 :بنقطتني أملهم أخيب أنلكن يسرين  ،هذا عالمة قوة على وجود نسب ملراجعهم أنعادهتم 

 إبراهيمثر سيدي أبذلك  مقتفيا   ،كبريهم  ألنه ؛سيستاينبنقد ال سأكتفي غالبا   إين :األولى
X: ﴿ َ(2)﴾قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإن َكانُوا يَنِطُقون. 

نه ابن أن الفياض اعرتف على موقعه إف :وكمثال ،بكثري أسوءغلب الباقني أحال  إن :الثانية
 :ذا كتب يف سريته الذاتية على موقعه الرمسيهك، بل زنا حمارم ليس هذا فقط .. زنا

 :والدته ونشأته

يف وسط  (غزين)إحدى قرى حمافظة ( صوبة)م يف قرية 5 29ولد حممد إسحاق سنة 
 .حممد أيوب وهأخ أفغانستان الواقعة جنوب العاصمة كابل، وهو ثاين أبناء والده حممد رضا من

بالكلمات  افتتاحه بال حياء متالعبا   أعاد مث أسبوعنيموقعه ملدة  أغلقفضحه اهلل  أنوبعد 
من مباشرة  ملوقعه مت تسجيلها فيديويا   األصليةفالصفحة ، لسخرية القدر هلا ولكن يا ومغريا  
 .على البالتوك Xاملهدي  اإلمام أنصاريف غرفة  األصليةوميكن طلب النسخة  ،موقعه

 :(عليهم السالم)يت الب أهلودجال سيستان يف روايات  أمريكا األكربالدجال 
حد أيف  Xمحد احلسن اليماين أ اإلماموبالذات مبا خطه  ،أمريكابالكالم عن  أوال  فلنبدأ 

 :قائال   ،بياناته

 بسم اهلل الرمحن الرحيم)

                                                           

 .13: األنبياء - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  81
يا  وخمرجا   فرجا   أمرنال حممد واجعل لنا من آاللهم صِل على حممد و ، واحلمد هلل رب العاملني

 .الكافرين ل حممد وانصرنا على القومآعلى حممد و  من ال هو إال هو صلِ  هو يا

معىن مصاديق كثرية  ولكل ،معاين كثرية لقد بينت يف املتشاهبات أن ملتشابه كالمهم 
 .ينطبق عليها يف أرض الواقع حبسب املكان والزمان

وقد أكدوا  ،(الدجال) هو وأهل بيته  ومن هذا املتشابه الذي ورد عن الرسول 
طاقات مادية هائلة أو حبسب ما  نه ميلكأالتأكيد على وجوب التمرد عليه وحماربته مع  وبالغوا يف

يف هذه  أن مصداق كالمهم  وال أظن ،(جبل من نار وجبل من طعام) :ورد عنهم 
وإَّنا  ،وأهل بيته  عن الرسول  األيام خيفى على املؤمنني املتتبعني للروايات اليت وردت

وحاد عن احلق الذي ال ينكر وهو كالشمس يف كبد  الغفلة ميينا  أو مشاال   أردت تذكري من أخذته
بُُه  # ِإالَّ َمْن تَ َولَّى وََكَفرَ  #َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطٍر  #ُمذَكٌِّر  َفذَكِّْر ِإنََّما أَْنتَ ﴿السماء  فَ يُ َعذِّ

َنا ِإيَابَ ُهمْ  #اللَُّه اْلَعَذاَب اأْلَْكبَ َر  َنا ِحَسابَ ُهمْ  # ِإنَّ ِإلَي ْ  .(2)﴾ثُمَّ ِإنَّ َعَلي ْ

قال رسول اهلل حممد  لقد ،فهل خيفى على املؤمنني أن أمريكا هي املصداق األعظم للدجال
الناس، معه جبل من نار  يأتي الدجال جبل سنام فيسحر) :ما معناه وأهل بيته  

 .(وجبل من طعام

وال خيفى على  ،(أنا ربكم األعلى ... لي أوليائيإ يأتي وينادي) :ما معناه وورد عنهم 
وال خيفى  ،الكويت من جهة جبل سنام املوجود يف سفوان أمريكا دخلت إىل العراق من أنأحد 

جبل الطعام هو االقتصاد  أنوال خيفى  ،األمريكية الضخمة جبل النار هو آلة احلرب أن
يل أوليائي وتعارض إدي اليوم أمريكا تنا أنوال خيفى  ،األمريكي األمريكي العمالق والدوالر

فهي تدعي أهنا  ،وتعاىل وتشرع وتسن القانون وتريد فرضه على أهل األرض حكم اهلل سبحانه
ويّدعون هؤالء  ،ال ترى إال بعني واحدة عني املصلحة الشيطانية األمريكية وهي ،ربكم األعلى

 .إفسادمع كل ما هم فيه من فساد و  Xأهنم ميثلون عيسى املسيح  الدجالون

                                                           

 .1  –   : الغاشية - 
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وأمريكا هي األعور  ،فقد ساحت يف األرض لتمألها بالفساد ،الدجال فأمريكا هي املسيح
فهل بقي عذر ملن ميالئ  .(2)﴾اْلَفَساُد ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ  َظَهرَ ﴿الدجال 

 ؟ أمريكا وهل بقي عذر ملن ال يعارض وال حيارب ،ويداهن أمريكا

مل  وتعاىل ما وداخال  يف والية اهلل سبحانه Xلن يكن أي إنسان وليا  لإلمام املهدي و 
َقْد تَ بَ يََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿ ،يكفر بالطاغوت وهو اليوم الدجال األكرب والشيطان األكرب أمريكا

َواللَُّه َسِميٌع  ُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ال اْنِفَصاَم َلَهابِاللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِالْ  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمنْ 
 .(1)﴾َعِليمٌ 

لعنة اهلل على الشيطان  .. لعنة اهلل على الدجال وجنده.. لعنة اهلل على الشيطان وجنده 
لعنة اهلل على .. اهلل على السفياين  لعنة.. لعنة اهلل على الدجال األكرب وجنده .. األكرب وجنده 

 .. لعنة اهلل على من ال حيارب الدجال األكرب .. لعنة اهلل على السفياين وجنده..  السفياين

األئمة واألنبياء واملرسلني ولعنة  ولعنة ولعنة فاطمة  Xولعنة علي  لعنة اهلل ولعنة حممد 
 .حيارب الدجال األكرب املالئكة والصاحلني على من ال

اللهم  ؟ هل بلغت Xاحلسن املهدي  بن سيدي وموالي اإلمام حممد؟  اللهم هل بلغت
 .فأشهد على هذه األمة

 املنصور باهلل سبحانه وتعاىل
 X وصي ورسول اإلمام املهدي

 محد احلسنأ
 (.ق.  ه   241 /ربيع الثاين / 

 .Xانتهى بيانه 

اليوم من  اإلسالمملا مير به  التحذيرات رسول اهلل  أطلقواربعمئة عام  ألفمن  أكثرمنذ و 
 .وبشكل جلي وواضح أمريكا األكربللدجال  أتباع

                                                           

 . 8 اآليةمن : الروم - 
 .11 : البقرة - 
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إال وقد  ما بعث اهلل نبيا   ،أيها الناس :مث قال ألصحابه ......) :نه قالأ عن رسول اهلل 
 .(2)( ... أنذر قومه الدجال

البيت بعثه اهلل  من أبغضنا أهل ..... :قال رسول اهلل ) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل 
 .(1)( إن أدرك الدجال آمن به :قال ؟ اهلل وكيف يا رسول :قيل .يهوديا  

 إشارةالزمان الذي هو  آخررض العراق بصمت فقهاء أمتكن من  إَّنا أمريكا األكربوالدجال 
 .قل تقديرأعلى رضاهم به على 

 .نطبق مواصفات الدجال على املرجع السيستاين لوجدناها كلها منطبقة عليه أنولو أردنا 

 أنالسيستاين من لندن  ناطق باسم السيستاين صرح بعد عودةحامد اخلفاف ال إن :أوال  
ن عني إو  ،من عينه اليمىن األبيضعملية لعينه اليمىن سحب فيها املاء  أجرىالسيستاين قد 

انتهى كالم اخلفاف وهو مصداق . السيستاين اليمىن توقفت عن العمل ووضعوا له عدسة الصقة
 :هذه الروايات إحدىوهذه  ،(ىن ممسوحةاليم عينه)واقعي ملا عربت به الروايات 

 ؟ من الدجال ،يا أمري املؤمنني) :فقال ،Xذلك إىل علي  مث قام األصبغ بن نباتة بعد
عينه اليمنى  ،يقال لها أصفهان من قرية تعرف باليهودية يخرج من بلدة....  :Xفقال 

 .( ) ( .... ممسوحة

والسيستاين دخل العراق من ، للمسري معه ءهأولياجبل سنام ويدعو  يأيتنه إ :الصفة الثانية
حتت  Xلندن اليت ترك خالهلا علي ابن طالب  إىلالكويت على طريق جبل سنام بعد رحلته 

مث  ،النجف إىلاملسري معه  إىل أتباعه ودعاوعند عودته  ،والذ بالفرار ،األمريكينريان االحتالل 
بينما دخل هو غري آبه هلم  ،كزة على حدودهالنريان القوات املرت  النجف هدفا   أبوابتركهم على 
 .وال مكرتث

                                                           

 .67 ص  1ج: األنواربحار  - 
 .61 ص  1ج: األنواربحار  - 
 .31  ص 3ج: الخرائج والجرائح -3
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منطبقة على  أيضا  وهي  ،أعالهكما تقدم يف الرواية   أصفهانن الدجال من إ :الصفة الثالثة
موجودة على موقعه  وهي ،أصفهانمن  أصله إنقد ورد يف السرية الذاتية للسيستاين ف ،السيستاين
 :االلكرتوين

عهد السالطني  ىعل أصفهانتسكن يف ( العلوية احلسينية ألسراوهي من )كانت أسرته )
سيستان يف زمن  يف اإلسالميف منصب شيخ ( السيد حممد) األعلىوقد عني جده  ،الصفويني

 .(2) (بعده وسكنها هو وذريته من إليهافانتقل  ،السلطان حسني الصفوي

ولد مساحته يف التاسع : )جاء يف سرية السيستاين .الدجال من خراسان إن :الصفة الرابعة
 .(1) (يف املشهد الرضوي الشريف( ق.  هـ 49 2)عام  األولمن شهر ربيع 

وصف من  ثاينوهذا  ،من خراسان إذنمشهد هي جزء من خراسان فالسيستاين  أنومبا 
 .السيستاينالدجال ينطبق على  أوصاف

يتبعه  ،يخرج الدجال من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان: )رسول اهلل  قال
 .( ) (أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة

 نه من سيستانأالدجال الذي ينطبق على السيستاين هو  أوصافمن  :الصفة الخامسة
 :رواياتالله  أشارتوهذا انطباق واضح وصريح على السيستاين  ،(سجستان)

 .(4)....(  وظهور الدجال يخرج من المشرق من سجستان ....): عنهم 

وسجستان : )قال ،112ص 1ويف املعاجم سيجستان هي سيستان يف القاموس احمليط ج
 .(معرب سيستان: بالكسر

 .(معرب سيستان وسجستان بالكسر: )  2ص 4ويف تاج العروس ج

                                                           

 nid&nav=modules?php.local/org.sistani.www://http=  :للسيستاني من موقعهالسيرة الذاتية  - 
 nid&nav=modules?php.local/org.sistani.www://http= السيرة الذاتية للسيستاني من موقعه  - 
 .13 ص :الحسني السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -3
 .72ص  1ج: األنواربحار  -8

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=1
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=1
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. (معرب سيستان سجستان: )58 ص 1ج ، 4ص 2ويف الكىن واأللقاب لعباس القمي ج

األنوار  ، وهامش حبار44 ص  وكذلك يف هامش هتذيب األحكام للشيخ الطوسي ج
 .1ص 41، ج 8ص 5 للمجلسي ج

 :السيستانيني أصلنعرف  أنسجستان حيسن  سيستان هي أن أثبتنا أنوبعد 

يف معركة  X قاتلوا عليا   أنأي اخلوارج بعد "أفلت منهم  فما): ومن كتاب كشف الغمة
 .(2)...(  رجالن هربا إىل خراسان إىل أرض سجستان وهبا نسلهما ،إال تسعة أنفس "النهروان

يف حياة أيب عبد  كان حريز ممن شهر السيف يف قتال اخلوارج يف سجستان) :وقال النجاشي
 .X )(1)اهلل 

إىل  خرجت يف طلب العلم فدخلت البصرة فصرت) :قال ،عن أمحد بن حممد السجسيت
 إين رجل غريب أتيتك من بلد بعيد ألقتبس من علمك :فقلت ،حممد بن عباد صاحب عبادان

 .( )( ......من بلد اخلوارج  :قال .من أهل سجستان :قلت ؟ من أنت :قال .شيئا  

عن ابن  ،عن ابن حبيب ،القطان عن ابن زكريا ،القطان وعلي بن أمحد بن موسى (اخلصال)
 :قال ابن حبيب .Xعن جعفر بن حممد  ،عن األعمش ،الضرير عن أيب معاوية ،هبلول

عن مسلم بن خالد  ،عن علي بن عبد املؤمن الزعفراين ،وحدثين عبد اهلل بن حممد بن ناطويه
احلسن بن  وحدثين :قال ابن حبيب .Xعن جده  ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،الزجني
قالوا   ،عن جعفر بن حممد ،بن خالد عن مسلم ،عن حممد بن خالد الربقي ،عن أبيه ،سنان
حيببونا  وال ،ال حيبونا من أمة جدي  ستة عشر صنفا  ) :وقال متيم ،(ثالثة عشر صنفا  ) :كلهم

هَل ْم نار  َجَهنََّم  أعداؤنا حقا   فهم ،وخيذلونا وخيذلون الناس عنا ،ويبغضونا وال يتولونا ،إىل الناس
وأهل مدينة تدعى سجستان هم  وقاك اهلل شرهم أبهيا  بينهم يل :قلت :قال .َوهَل ْم َعذاب  احلَْرِيقِ 

                                                           

 .17 ص  ج: كشف الغمة - 
 .13ص: رجال العالمة الحلي - 
 . ص  8ج: األنواربحار  -3
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اخللق واخلليقة عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان  لنا أهل عداوة ونصب وهم شر
 .(2)(وقارون

يف غرفة البالتوك يغطي على انطباق مصداق الدجال على السيستاين  أنحاول الكوراين  قدو 
 :ؤايل له عن معىن الرواية اليت تقولبعد س( علي مع احلق)املسماة 

إىل ...  لبيك :قلت ،يا محمد :أتاني النداء >لما عرج بي ربي : )رسول اهلل  قال
يخرج من  وخروج الدجال ،وخروج رجل من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب :أن قال

 .(1)( ... وظهور السفياني ،(سيستان)المشرق من سجستان 

 ماهلا سند وال تصح ويكفي دليال   مكطومة األخ أيهااليت جئت هبا  ايةالرو : )ينالكورا قالف
ظهور  الدجال بعد إنالبيت  أهلومذهب  ،سالم اهلل عليه اإلمامتذكر الدجال قبل  أهنا فيها

 (.أيضا  بعد نزول نيب اهلل عيسى و  اإلمام

هذا تصنيف كان   إندري أوال  !!!( رواية مكطومة)مسع حبيايت عن مصطلح أ مل  إينومع 
كان ما يقوله   إن ألسألهذا  سأجتاوز أين إال ،نسميه التصنيف الكوراين أنجديد للروايات ميكن 

التابع للسيستاين يعد الدجال من  ( ) الكوراين حقيقة فلماذا نرى موقع آل البيت العاملي
 ؟ Xاملهدي  اإلمامالعالمات اليت تسبق ظهور 

يكذب الكوراين  أنوملوقع السيستاين  ،التابع للسيستاينيكذب املوقع  أنوعلى كل فللكوراين 
 .اليت يعجز عن حلها األموريصمت كما هي طريقة كبريهم يف معاجلة كل  أو

                                                           

 .74 ص 1ج: األنواربحار  - 
، غاية 868ص 8ج: ، مستدرك سفينة البحار344ص: األخباردرر  ،71 ص  1، ج72ص  1ج: األنواربحار  - 

 .84ص: المضيئة األنوار، منتخب 16 ص  ج: المهدي المنتظر ،   ص 7، ج73ص  ج: المرام
إن ما جاء في كتب األحاديث من  :Xالبيت العالمي التابع للسيستاني، قال عالمات ظهور اإلمام المهدي  آلموقع  -3

ما يقع  :الثاني. من أشراط الساعة، وعالمات ُدنُّو القيامة :األول: اقعة في آخر الزمان على قسمينالحواد  والفتن الو
ربما وقع الخلط بينهما في الكتب، ونحن نذكر القسم الثاني منهما، وهو عبارة عن و X قبل ظهور المهدي المنتظر

-8. الشقاق والنفاق في المجتمع -3. ر موقِِعهماالخسوف والكسوف في غي - . النداء في السماء - أمور ِعد ة، منها
-7. قتل النفس الزكي ة -1. ابتالء اإلنسان بالموت األحمر واألبيض -1. ذيوع الَجور والظُلم والهََرِج والَمَرِج في األمة

ومن  ...( هذه هي عالمات ظهوره .وغير ذلك مما جاء في األحاديث الشريفة .خروج الُسفيَاني -4. خروج الدجال
 .وهلل في خلقه شؤون Xالمهدي  اإلماماليماني من العالمات التي تسبق ظهور  إنلم يذكروا  أنهمالمضحك المبكي 

  318=id&sire=mod?php.index/ahl/ara/html/org.shia-al.www://http 

http://www.al-shia.org/html/ara/ahl/index.php?mod=sire&id=364
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عور البصرية يرى بعني املصلحة أالعور املادي لعني الدجال فهو  إىل إضافة :الصفة السادسة

نزل فيه أيف شهر رمضان الذي  (2) مريكياألبالدستور  قرآناستبدل السيستاين ال املادية، وفعليا  
فنقض عهد العرتة  ،املؤمنني أمرييف يوم تنصييب  أمريكيةواستبدل التنصيب بانتخابات  ،قرآنال

 من ضالل ؟ أبعدهفما  قرآنوال

نه صار أكاشف آخر عن العور البصريي املتأصل يف قلب هذا الشخص حىت   إالوهل هو 
 .(1)لتسيطر على العراق  األمريكيةية اجلسر الذي عربت عليه الدميقراط

 أن إال ،البيت  أهلمبظهر من يعادي  يأتيهمالسفياين سوف  أنيظن كثريون : مالحظة
 أبناءنه يلبس زي أيف النجف و ( يظهر ويتحرك ويقوم)نه ينبع أالتمعن يف الروايات يدلنا على 

 .ليخدع به اجلهال ؛رسول اهلل 

لكم بالسفياني  ىنأو  :فقال ،عن السفياين Xئل س: )  14ص 7ج: من كتاب عوامل
فتوقعوا  فيقتل وفدكم ،ينبع الماء ينبع كما ،كوفان  بأرضيخرج  ،يخرج قبله السفياني ىحت

 (.Xالقائم  وخروج بعد ذلك السفياني

من ناحية الكوفة فيتجرد  إليهالقائم قد توجه  أنبلغ السفياني  إذا) :Xجعفر  أيبعن 
ن أوالرواية صرحية ب. ( )...(  فيخرج فيقول اخرجوا لي ابن عمي ائمبخيله حتى يلقى الق

 (.يعم ابن)املهدي  اإلمامفيصف  ،سيد علوي بأنهخيدع الناس السفياين 

قلنا صدق اهلل  ،اهلل بيتين تعادينا في أهلسفيان  أبيإنّا وآل ) :Xعبد اهلل  أيبعن 
 أبيالمؤمنين علي بن  أمير ل معاويةوقات سفيان رسول اهلل  أبوقاتل  ،وقالوا كذب اهلل

                                                           

النتائج دون األخذ بنظر االعتبار اآللية  ما هو رأي سماحتكم بالخطة الحالية، وهل باإلمكان انتظار: 1تاواه سمن ف - 
 .مجلس كتابة الدستور ال بديل عن آلية االنتخابات الحرة المباشرة في اختيار أعضاء: 1ج ؟ المتبعة
؟ هل ستلعبون دوراً  يجب أن يتم تشكيلها وكيف ،ما هي الحكومة التي تريدون في عراق ما بعد صدام حسين:  س
 فيها؟
أن تجري انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي من  شكل نظام الحكم في العراق يحّدده الشعب العراقي وآلية ذلك:  ج

الدستور، ثم يطرح الدستور الذي يقّره هذا المجلس على الشعب للتصويت عليه،  يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة
 .ال تمارس دوراً في السلطة والحكم ةوالمرجعي

htm.election/ /nosos/ara/includes/org.sistani.www://http 
 .فتوى السيستاني باالنتخابات والرد عليه 2 سياتي في ملحق رقم  - 
 .331ص: اإلسالمبشارة  -3

http://www.sistani.org/includes/ara/nosos/2/election.htm
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والسفياني يقاتل القائم ،  Xوقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي ،Xطالب 
X)(2). 

 إالنه ال يفضح بذلك إف السفياين ملا يرتدي ما يظنه زي رسول اهلل  أنومن الطريف 
ي عمامة بين العباس فالعمامة السوداء ه ،ليس هو الزي املتداول اليوم ن زي الرسول أل ؛نفسه

اخلضراء، لكن ملا  أويرتدون العمامة البيضاء  ، بل كانوا  األئمةوال  ومل يرتدها النيب 
لثارات احلسني لبسوا العمامة السوداء كمظهر من مظاهر احلزن  جاء بنو العباس ورفعوا شعار يا

حىت قال   األئمةا ، فبنوا العباس ثاروا باسم احلسني وحاربو Xاليت ادعوها على احلسني 
 :الشاعر

 معشار ما فعلت بنو العباس       أمية فيهم  ما فعلتتا هلل 

عمامة  بأهنا البيت  أهللذلك فعمامة القوم اليوم هي الطابقية اليت وصفها  إضافة
 أنصار ألحدوللتفصيل احلق بيان احلنك  ،فهي احلنك البيت  أهلعمامة  أما ،الشيطان

 .22 احمللق رقم يف Xاملهدي  اإلمام

يقول بول برمير ، ليس خافيا   أمريكا (األكربالدجال ) السيستاين ب ( الدجال األعور)وعالقة 
 :(1)( عام قضيته يف العراق)يف كتابه 

                                                           

 .11 ص 33ج: األنوارحار ب - 
 htm.PaulBremerBook/com.futureofnewiraq.www://httpمن أمريكا الشمالية  الجالية العراقية موقع - 

http://www.futureofnewiraq.com/PaulBremerBook.htm
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مع املعلومات اليت  خصوصا   ،بكثري أفظعنه إ أكيدوما سيظهره الزمن  أدناهختم باخلرب أو 

لتهديد املبطن الذي هدد به الكشمريي زوج بنت السيستاين تتناقلها املواقع االلكرتونية عن ا
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ووكيله ملدير موقع ويكلكس ملنعه من نشر وثايق تتعلق بعالقة السيستاين باالحتالل وتعاونه 
 .معهم

ومنها موقع جريدة الشعب يصدرها حزب العمل  ،اخلرب نشرته عشرات املواقع االلكرتونية
مليون دوالر للسيستاين ليسلمنا العراق وحيرم  155ا دفعن: رامسفيلد) :املصري حتت عنوان

 (.قتالنا

قادها الرئيس بوش  جاءت مذكرات دونالد رامسفيلد وزير احلرب يف اإلدارة األمريكية اليت)
 155لتكشف أن املرجع الشيعي األعلى يف العراق علي السيستاين استلم  ،االبن وصدرت مؤخرا  

للمساعدة يف سقوط العراق يف أيدي التحالف الذي تقوده  "دينية"مليون دوالر وأصدر فتاوي 
 .الواليات املتحدة

العالقة اليت  " قوة"كشف فيها عن " عالقاته مع علي السيستاين"عن  وكتب رامسفيلد فصال  
 . 155العراق يف ربيع  ىكانت مرتبطة مع املرجع الشيعي قبل وأثناء وبعد احلرب عل

يف تقرير للزميل سيد أمني عن املذكرات أن رامسفيلد  املصرية" األسبوع"ونقلت صحيفة 
عندما التقي معه يف اململكة العربية  2987عام  إىلتربطه بالسيستاين عالقة صداقة قدميه ترجع 

 .السعودية أثناء إعداد السيستاين لتسلم مهام املرجعية بعد اخلوئي

بالرغم إنين ال استسيغ  ةمن مر  وقبلين أكثر ..عندما رأيت السيستاين تالقفين يف األحضان "
 ..."ظاهرة التقبيل

القوات العراقية املتمركزة  ىقوات التحالف لشن اهلجوم عل أعداديف خضم : ويقول رامسفيلد
خنرج بنتائج ال تسبب خسائر  يف الكويت وجنوب العراق كان البد من مشورة السيستاين حىت

عن طريق وكيل السيستاين يف الكويت  ..ل مت االتصا وفعال   ،فادحة يف صفوف قوات التحالف
 .جواد املهري
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يدين بالوالء  منه كون األخري أيضا   خنشىظهر لنا من املرونة ما كنا أالسيستاين و "وأكد أن 

حمور الصراع باعتبار أن الرئيس بوش قد صنفها ضمن حمور الشر  ىدخلت عل وإيران أيضا   ،إليران
 ".الشماليةا كوري..  إيران..  الذي يضم العراق

 ..."كان لفتوى السيستاين الفضل الكثري لتجنب قوات التحالف خسائر جسيمة"

وكان مبلغ  ،رأسهم السيستاين ىعل ألصدقائنا يف العراق طبعا   ةقدمنا هدي" :وكشف رامسفيلد
 ".يليق بالواليات املتحدة األمريكية وحليفنا السيستاين "مليون دوالر155"من املال 

أخذت عالقاتنا مع السيستاين "اليت وصلت للسيستاين عن طريق الكويت  ديةاهلوبعد هذه 
وبعد أن علم الرئيس بوش االبن هبذا اخلرب ووصول وتسلم السيستاين للهدية  ،تتسع أكثر فأكثر

 ".قرر فتح مكتب يف وكالة املخابرات املركزية ومسي مكتب العالقات مع السيستاين

ساميون يوالندي، لكي يتم االتصال وتبادل  البحريةتقاعد يف وكان يرأس املكتب اجلنرال امل
وكان من مثار  ،ونشاط جدمت افتتاح املكتب وعمل بكل  وفعال  . املعلومات عن طريق هذا املكتب

ن يلزم الشيعة وأتباعه بعدم التعرض لقوات أهذا العمل املتبادل صدور فتوى من السيستاين ب
 .لكويتالتحالف اليت وصلت للحدود مع ا

إذ كانت قوات   155بعد دخول العراق يف ربيع  وتوجت جمهود عمل هذا املكتب أيضا  
 .التحالف تعيش حالة القلق من جراء الرد الشعيب العراقي

وكان اجلنرال الذي  ،حممد رضا لسيستاينلاتصل اجلنرال ساميون يوالندي مع النجل األكرب 
يف قصر الرضوانية أحد املباين اليت كانت من ضمن  العراق انتقل مع فريق عمله من واشنطن إىل

ومت من خالل هذا االتصال  ،القصور الرئاسية اليت متتع هبا الرئيس العراقي الراحل صدام حسني
 .لقاء سريع وسري مع السيستاين يف مدينة النجف جراءإ

هذه الليلة ومل  خربين عن لقاء السيستاينأاتصل يب اجلنرال يوالندي و  فعال  " :وأشار رامسفيلد
أكن أتوقع أن جيري اللقاء هبذه السهولة ملعرفيت املسبقة بأن من يتسلم مهام السلطة املرجعية يف 
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عموم الشيعة يف العامل  ىالعراق تكون حركاته وتصرفاته حمسوبة مبا ميتلك هذا املقام من روحية لد
 ".والعراق باخلصوص

شبكه فوكس نيوز من بغداد  ىاء علجري لقأاملهم كنت يف تلك اللحظات " :وأضاف
مدينة النجف عن طريق سرب من املروحيات التابعة  إىلوبعد لقاء فوكس نيوز توجهنا  ،مباشرة

 ."مدينة النجف يف وقت متأخر من الليل إىلوقد وصلنا  ،لقوات التحالف

وهبطت  ،النجف تغط يف ظالم دامس وروى رامسفيلد يف مذكراته كيف كانت مدينة
مكان إقامة السيستاين  إىلمباين بالقرب من مرقد اإلمام علي ومن مث انتقاله  ىيات علاملروح

وأتذكر أنين وضعت " :وحماط بالنفايات من كل جانب، وقال حيث كان يقيم يف حي مزري جدا  
 ."منديل علي أنفي من أثر الروائح املوجودة يف مبين السيستاين واألماكن اجملاورة

بالرغم إنين ال استسيغ  ةوقبلين أكثر من مر  ..اين تالقفين يف األحضان عندما رأيت السيست"
وحتاورنا عن أمور كثرية كان من احلكمة أن نأخذ رأي أصدقاءنا  ،ظاهرة التقبيل بالنسبة للرجال

 ".اينتهبا وباخلصوص مثل السيس

ترك ، حيث "السالح"وحبسب املذكرات فإن قوات االحتالل آنذاك كانت تواجهنا مشكلة 
النظام العراقي السابق يف متناول العراقيني أكثر من ستة ماليني قطعة سالح خفيف كانت هذه 

 .هذا الكم اهلائل من األسلحة ىيف السيطرة عل القطع تسبب لألمريكان إرباكا  

مضمون االتفاق أن يصدر الزعيم السيستاين  ،اتفاق مت التوصل إىل وفعال  " :وقال رامسفيلد
وكان هلذه الفتوى الفضل الكثري  ،تخدام هذه األسلحة ضد قوات التحالففتوى حتظر اس

 .(2) "لتجنب قوات التحالف خسائر جسيمة

قر بوجوب اجلهاد الدفاعي أ أنخيالف السيستاين نفسه بعد  أنوال عجب  ،انتهى املقال
 :املعصوم إذنوبدون 

 املرجع ؟ إذن إىلج حتتا  أهناأم .. هل احلرب دفاعا  عن الوطن واجبة : 1السؤال )

                                                           

 -  1122=i?php.news/com.aabalsh.www://http 

http://www.alshaab.com/news.php?i=26500
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 .(2) (النفس أواملسلمني  أو اإلسالمكان دفاعا  عن   إذا اإلذن إىلالدفاع ال حيتاج  :الفتوى

 :أخرىويف فتوى 

ويرون جواز  ،للشيعة أعداءوهم  ،عندنا يف باكستان ما يسمون بسباه صحابة: 4السؤال )
 حد من الشيعة فهل جيوز له قتلهم ؟أواجههم  فإذا ،قتلهم

 .(1) (ن تسبب يف قتلهإجيب الدفاع عن النفس ضد كل مهاجم و : توىالف

 إرهاباهلدوء والسكينة ضد القوات احملتلة وضد  إىلفما هو فرق العراق كي يدعو السيستاين 
يصرح جلالل  أنالقاعدة وقتلها الشيعة يف العراق وتفجريها املراقد حىت بلغت بالسيستاين املبالغ 

كما نقل   أبيهاعن بكرة  وأفنوهافيت باجلهاد ولو استباح الوهابية قرى بقراها نه لن يأالدين الصغري 
 يف لقاء تلفزيوين ؟ األخريعنه 

 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،باهلل إالوال حول وال قوة 

 .واحلمد هلل مالك امللك

* * * 
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 6 رقم ملحق
 :(احلوزة كما تقدمحد مواقع أمنقول من ) املراحل الدراسية يف احلوزة العلمية

 :هي ،تتم الدراسة يف احلوزة العلمية يف ثالث مراحل

 .يف األنظمة الرتبوية االبتدائيوتقوم مقام الدور  ،دراسة املقدمات -2

 .وتقوم مقام الدور املتوسط ،دراسة السطوح -1

 .وتقوم مقام الدراسات العالية ،دراسة اخلارج - 

 .وسنوضحها بشكل خمتصر

 :(دراسة المقدمات) لىاألو المرحلة 

على دراسة النحو والصرف والعلوم البالغية والعروض واملنطق  األوليقتصر الطالب  يف الدور 
تعارف عليها يف هذه ومن الكتب الدراسية امل ،والفقه وأصول الفقه وبعض النصوص األدبية

 :املرحلة هي

 :يف النحو والصرف أما -

 .م9  2 /هـ2 7محد بن هشام املتوىف عام أيوسف بن ملؤلفها عبد اهلل بن : األجرومية -2

 .األنصاريبن هشام ال: قطر الندى وبل الصدى -1

مالك وقد شرح أرجوزة  بناشرح  :منها ،وهلا أكثر من شرح: بن مالك مع شرحهاا ألفية - 
 ومنها ،ولعله أفضلها( أي الناظم لألرجوزة)العلمية شرح ابن الناظم  األوساطأبيه ويسمى يف 

 .شرح ابن عقيل اهل ذيل

وللتوسع يف املصطلحات النحوية والتعمق يف النحو يدرس بعض الطلبة كتاب مغين  -4
وقد عنت بعض اجلهات املختصة يف احلوزة فهذبت هذا  ،(صاحب القطر)بن هشام اللبيب ال
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ع وهو كتاب ناف، ومسته مغين األديب - جتدها يف مقدمة مغين اللبيب - الكتاب لعدة أسباب

 .ومهم جّدا  

 :يف البالغة واملعاين والبيان وأما -

املّطول ملسعود بن عمر بن عبد اهلل التنفتازاين املتوىف عام  فالبعض من الطلبة يدرس -2
 .م88 2 /هـ792

والبعض يدرس جواهر البالغة ألمحد بن إبراهيم اهلامشي وهو من أدباء مصر تويف فيها  -1
 .م 294 /هـ1  2عام 

خت صرت ايدرس البالغة الواضحة وهي من الكتب الواضحة مبعىن الكلمة وقد  والبعض - 
 .وهذبت األخريةيف الفرتة 

 :وأما يف املنطق -

 .ملال عبد اهلل: احلاشية -2

لقطب الدين الرازي املتويف عام : حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية -1
 .م   2 /هـ  7

عن هذين الكتابني بكتاب املنطق للشيخ املظفر  األخريةالفرتة الطالب يف  استعاضوقد  - 
 .م2 29 /هـ 218وهو أحد علماء النجف تويف عام 

 :وأما يف الفقه -

ّّ املتوىف عام : املختصر النافع يف فقه االمامية -2  .م2277 /هـ 7 للمحقق احللّي

ّ  : شرايع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام -1 ّّ أيضا   .للمحقق احللّي

وقد تدرس يف الفقه يف هذه املرحلة جمموعة فتاوى اجملتهد األعلى وقت الدراسة واليت  - 
 (.بالرسالة العملية)يعرب عنها 
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 :يف أصول الفقه وأما -

 .م51 2 /هـ2522لنجل الشهيد الثاين املتوىف عام : معامل األصول -2

 (.رمحه اهلل)للسيد الشهيد حممد باقر الصدر : أو دروس يف علم األصول -1

قد جيمع . صاحب كتاب املنطق املتقدم ذكره: أو أصول الفقه للشيخ حممد رضا املظفر - 
 .بني أكثر من كتاب يف فٍن واحدٍ  بعض الطلبة

 :(دراسة السطوح) المرحلة الثانية

األصولية والفقهية والفلسفة  االستدالليةيف الدور الثاين يتفرغ الطالب لدراسة الكتب 
هبذا  ختصعلى الكتاب امل االتفاقهذا الدور هو أن حيصل  دراسة املتعارف عليه يفوأسلوب ال

مث  واإلهبامفيقرأ األستاذ مقطعا  من الكتاب مث يشرح املوضوع مبا يزيل عنه الغموض  ،ذاك أوالفن 
يستعرض بعض النقوض اليت ترد عليه ويستمع بعد ذلك ملا يثريه الطلبة من تعليقات فيصحح 

 .أو يتنازل عندها إذا كانت آراؤهم جديرة بذلك ،التصحيح إىلذا كانت حباجة آرائهم إ
 .االستداليلوتتسم هذه املرحلة الدراسية بالطابع 

 :ومن الكتب اليت تدرس يف هذه املرحلة

 :أما يف الفقه -

األصل للشيخ حممد بن مجال الدين مكي : الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية -2
 .م84 2 /هـ 78عام  استشهد ،ملشتهر بالشهيد األولا. العاملي

 .  9والشرح للشهيد الثاين زين الدين اجلبعي العاملي املشتهر بالشهيد الثاين املستشهد عام 

 /هـ2182للشيخ مرتضى بن حممد أمني التسرتي األنصاري املتوىف عام : املكاسب -1
 .(، واخلياراتاملكاسب احملرمة، والبيع) :ثالثة أقسام وهو. م2881

 :ويف األصول -
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 /هـ19 2كفاية األصول للشيخ حممد كاظم اخلراساين املعروف باألخوند املتوىف عام   -2

 .م2958

 .للشيخ األنصاري صاحب املكاسب( فرائد األصول)الرسائل  -1

 .دراسة احللقات للسيد الشهيد حممد باقر الصدر أخريا   أعتيدوقد  - 

 :وأما يف الفلسفة -

 .م 217 /هـ71 لنصري الدين الطوسي املتوىف عام : االعتقادريد جت -2

 .للسيد الشهيد حممد باقر الصدر: فلسفتنا -1

الطالب يف العقدين األخريين على دراسة بداية احلكمة وهناية احلكمة للسيد  اعتادوقد  - 
 (.صاحب التفسري القيم امليزان)حممد حسني الطباطبائي 

 :(لة البحث الخارجمرح)المرحلة الثالثة 

ألن الدراسة فيها تتم خارج نطاق الكتب اليت  ؛مسيت املرحلة الثالثة مبرحلة البحث اخلارج
 إىليف مرحلة البحث اخلارج ينتقل الطالب يف اجلامعة النجفية  ،يعتمدها األستاذ يف حتضري مادته

 .من الفكر اإلسالمي الدور األخري من حياته الدراسية، بعد أن وقف على هذه اآلفاق الرحبة

عداد على الطالب نفسه، من غري أن يتقيد يف هذا الدور الدراسي، تقع مسؤلية التحضري واإل
مادة احملاضرة من  عدادإب - بنفسه قبل أن حيضر احملاضرة - فيقوم الطالب ،مبصدر علمي خاص

كن أن يصلح دليال  فقه وأصول أو تفسري مث مراجعة أقوال العلماء يف هذه املادة أو تلك وما مي
هلا، ومبا ميكن أن يناقش به هذا الدليل، مث حياول الطالب أن يستخلص لنفسه رأيا  خاّصا  يف هذه 

 .اخل الكالم .... املسألة

* * * 

 



 2ملحق رقم 
جاء يف : رفع املعطوف على املنصوب -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال -2

وكان جيب أن ينصب  ،﴾َوالِذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئونَ  ِذيَن آَمُنواِإنَّ ال﴿: 9  :املائدة سورة)
 .27 :واحلج ،1  :البقرة يفوالصابئني يف كما فعل هذا ورد : فيقول ،املعطوف على اسم إن

 :جاء يف سورة البقرة: الفاعل نصب -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال -1
 .الظاملون: فيقول ،وكان جيب أن يرفع الفاعل، ﴾ِمينَ َعْهِدي الظَّالِ  اَل يَ َنالُ ﴿: 214

جاء يف سورة : تذكري خرب االسم املؤنث -عرض اجلدار  قواعد النحويني قرآنضرب ال - 
 امسها يف وكان جيب أن يتبع خرب إن ،﴾رَْحَمَة اهلِل َقرِيٌب ِمَن الُمْحِسِنينَ  ِإنَّ ﴿:    :األعراف
 .قريبة: فيقول ،التأنيث

جاء يف سورة : املعدود العدد ومجع تأنيث -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنالضرب  -4
وكان جيب أن يذكر العدد ويأيت  ،﴾َأْسَباطا  أَُمما   َعْشَرةَ  َوَقطَّْعَناُهْم اثْ َنَتيْ ﴿: 5 2 :األعراف

 .عشر سبطا   ثينإ :فيقول ،مبفرد املعدود

يف  جاء: العائد على املثىن الضمري مجع -قواعد النحويني عرض اجلدار قرآنضرب ال - 
جيب أن يثيّن الضمري العائد  وكان ،﴾ِفي رَبِِّهمْ  هذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا﴿: 29 :سورة احلج
 .يف رهبما خصمان اختصما: فيقول ،على املثىّن 

العائد على اجلمع  أتى باسم املوصول -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال - 
وكان جيب أن جيمع اسم  ،﴾َخاُضوا َوُخْضُتْم َكالِذي﴿: 9  :التوبة يف سورة جاء :مفردا  

 .خاضوا خضتم كالذين: فيقول ،العائد على ضمري اجلمع املوصول

جاء : املنصوب جزم الفعل املعطوف على -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال -7
فَ يَ ُقوَل َربِّ  ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَي َأَحدَُكُم الَمْوتُ  َناُكمْ َوأَْنِفُقوا ِممَّا َرزَق ْ ﴿: 25 :يف سورة املنافقون

وكان جيب أن ينصب الفعل  ،﴾ِمَن الصَّاِلِحين َأخَّْرتَِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكنْ  َلْوالَ 
 .وَأكون املعطوف على املنصوب فَأصدق
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جاء : ل الضمري العائد على املفرد مجعا  جع - قواعد النحويني عرض اجلدار قرآنضرب ال -8

َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اهللُ  َمثَ ُلُهْم َكَمَثِل الِذي اْستَ ْوَقَد نَارا فَ َلمَّا﴿: 27 :البقرة يف سورة
ذهب اهلل ...  استوقد: فيقول ،العائد على املفرد مفردا   الضمري وكان جيب أن جيعل ،﴾بُِنورِِهمْ 

 .بنوره

جاء يف : نصب املعطوف على املرفوع -قواعد النحويني عرض اجلدار  رآنقضرب ال -9
ُهْم َوالُمْؤِمُنوَن يُ ْؤِمُنونَ ﴿ :1 2: سورة النساء ِبَماأُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما  َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي الِعْلِم ِمن ْ

 َوالُمْؤِمُنوَن بِاهلِل َواليَ ْوِم اآلِخرِ الصَّاَلَةَوالُمْؤُتوَن الزََّكاَة  أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك َوالُمِقيِمينَ 
واملقيمون : فيقول ،وكان جيب أن يرفع املعطوف على املرفوع ،﴾ُأولَِئَكَسنُ ْؤتِيِهْم َأْجرا  َعِظيما  

 .الصالة

: جاء يف سورة هود: نصب املضاف إليه - قواعد النحويني عرض اجلدار قرآنضرب ال -25
َناُه نَ ْعمَ ﴿: 25  ،﴾َلَفِرٌح َفُخورٌ  لَيَ ُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعنِّي ِإنَّهُ  بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّْتهُ  اءَ َولَِئْن َأَذق ْ

 .بعد ضراءِ : فيقول ،جيرَّ املضاف إليه وكان جيب أن

جاء : كثرة حيث أريد القلة أتى جبمع -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال -22
وكان جيب أن جيمعها مجع قلة حيث  ،﴾َنا النَّاُرِإالَّ أَيَّاما  َمْعُدوَدة  َلْن َتَمسَّ ﴿: 85 :سورة البقرة يف

 .أياما  معدودات: فيقول ،أهنم أراد القلة

 جاء يف: الكثرة أتى جبمع قلة حيث أريد -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال -21
 ،﴾تَ ت َُّقوَن أَيَّاما  َمْعُدوَدات َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمنْ ﴿: 284و  28 :سورة البقرة

 .أياما  معدودة: فيقول ،يوما   5 مجع كثرة عدته  مجع كثرة حيث أن املراد وكان جيب أن جيمعها

جاء يف : أتى باسم الفاعل بدل املصدر -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال - 2
الِبرَّ َمْن آَمَن  َوالَمْغِرِب َوَلِكنَّ  لُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل الَمْشِرقِ الِبرَّ َأن تُ وَ  لَْيسَ ﴿ :277: سورة البقرة

تؤمنوا  ولكن الرب أن: والصواب أن ي قال ،﴾َوالنَِّبيِّينَ  َوالَمالِئَكِة َوالِكَتابِ  بِاهلِل َواليَ ْوِم اآلِخرِ 
 .اإلميان ال املؤمن ألن الرب هو ؛باهلل
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جاء يف : نصب املعطوف على املرفوع -عرض اجلدار  قواعد النحويني قرآنضرب ال -24
َوالضَّرَّاِء َوِحيَن  َوالُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواَوالصَّاِبرِيَن ِفي الَبْأَساءِ ﴿: 277 :سورة البقرة

 .والصابرون...  واملوفون :فيقول ،يرفع املعطوف على املرفوع وكان جيب أن ،﴾الَبْأسِ 

جاء : الفعل املضارع بدل املاضي وضع -اعد النحويني عرض اجلدار قو  قرآنضرب ال - 2
اهلل كمَثل آدَم خلقه من تراٍب ثم قال له كن  مَثل عيسى عند إنّ ﴿: 9 : يف سورة آل عمران

قال له كن : فيقول ،الذي يقتضي صيغة املاضي ال املضارع يعترب املقام وكان جيب أن ،﴾فيكون
 .فكان

جاء يف سورة : مل يأت جبواب ملّا -النحويني عرض اجلدار قواعد  قرآنال ضرب - 2
َنا ِإلَْيِه لَتُ َنبِّئَ ن َُّهْم  الُجبِّ  فَ َلمَّا َذَهُبوا ِبِه َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه ِفي َغَيابَةِ ﴿ : 2 :يوسف َوَأْوَحي ْ

  قبل أوحينا الستقام؟ ولو حذف الواو اليت فأين جواب ملّا ،﴾بَِأْمرِِهْم هذا َوُهْم الََيْشُعُرونَ 
 .املعىن

جاء يف سورة  :املمنوع من الصرف نوَّن -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنال ضرب -27
 بالتنوين مع أهنا ال ﴾قَ َوارِيَرا بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنتْ  َوُيطَاُف َعَلْيِهمْ ﴿ : 7: اإلنسان

 .مصابيح ى وزن؟ إهنا عل المتناعها عن الصرف ؛ت  نّ َون

فلماذا قال  ،﴾ْلَكاِفرِيَن َساَلِسال  َوَأْغاَلال  َوَسِعيرا  ل ِإنَّا َأْعَتْدنَا﴿: 4 - وجاء يف سورة اإلنسان
 ؟ المتناعها من الصرف ؛مع أهنا ال ت نوَّن سالسال  بالتنوين

رة جاء يف سو : تذكري خرب االسم املؤنث -اجلدار  قواعد النحويني عرض قرآنضرب ال -28
 ،﴾َقرِيبٌ  السَّاَعةَ  أَنْ َزَل الِكَتاَب بِالَحقِّ َوالِميَزاَن َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ  اهلُل الِذي﴿: 27 :الشورى

 ؟ قريبة: فلماذا مل يتبع خرب لعل امسها يف التأنيث فيقول

جاء : أتى بضمري فاعل مع وجود فاعل -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنال ضرب -15
الفاعل يف أسّروا  مع حذف ضمري ،﴾َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الِذيَن ظََلُموا﴿:   :نبياءاأل يف سورة

 .الفاعل ظاهرا  وهو الذين لوجود
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إىل الغائب قبل  االلتفات من املخاطب -النحويني عرض اجلدار  قواعد قرآنضرب ال -12

ِبرِيٍح طَيَِّبٍة  ُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهمْ َحتَّى ِإَذاُكْنُتْم ِفي ال﴿: 12 :سورة يونس جاء يف: إمتام املعىن
 املخاطب إىل الغائب قبل متام املعىن؟ فلماذا التفت عن ،﴾َجاَءتْ َها رِيٌح َعاِصفٌ  َوَفرُِحوا ِبَها

 .واألصّح أن يستمر على خطاب املخاطب

  :املفرد للعائد على املثىن أتى بضمري -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال -11
فلماذا مل يثّن الضمري العائد على  ،﴾َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوهُ  َواهلُل َوَرُسولُهُ ﴿: 1  :يف سورة التوبة ءجا

 .يرضومها أن: فيقول ،ورسوله االثنني اسم اجلاللة

جاء يف سورة  :ملثىن أتى باسم مجع بدال   -قواعد النحويني عرض اجلدار  قرآنضرب ال - 1
. واخلطاب موّجه حلفصة وعائشة ،﴾قُ ُلوبُُكَما َصَغتْ  ِإَلى اهلِل فَ َقدْ ِإْن تَ ُتوبَا ﴿: 4 :التحرمي
 ؟ قلبني قلوبكما إذ أنه ليس لالثنتني أكثر من مل يقل صغا قلباكما بدل صغت فلماذا

* * * 

 

 

 

 

 

 



 3 رقم ملحق
  .19صيف الكتاب  :أوال  تقدم 

:  9 - 95ص -السيد اخلميين  -والتقليد االجتهاد كالم السيد اخلميين بتمامه يف   :ثانيا  
وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة : )آية النفر يف سورة التوبة: ومنها

واالستدالل هبا للمطلوب (. ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون
كون : ومنها. كون التفقه غاية له: ومنها .استفادة وجوب النفر منها: منها ،يتوقف على أمور

بالكسر  -كون املنذر : ومنها. احنصار التفقه بالفرعيات: ومنها. من جنس ما يتفقه فيه اإلنذار
: ومنها. كل واحد من الطائفة الباقية  -بالفتح  -كون املنذر : ومنها. كل واحد من النافرين  -

وجوب العمل بقوله، حصل العلم منه أو ال، : اومنه. كون التحذر عبارة عن العمل بقول املنذر
 .وخالف قول غريه أو ال

جيب على كل واحد من كل طائفة من كل فرقة النفر : فيصري مفاد اآلية بعد تسليم املقدمات
لتحصيل الفروع العملية، ليبينها لكل واحد من الباقني، ليعمل املنذر بقوله، حصل العلم منه أو 

 .ال، وخالف غريه أو ال

املقدمات لو سلم بعضها، فلك أن متنع كون التفقه غاية  [جمموع]بعدم سالمة : وأنت خبري
يف مقام  حيتمل أن يكون إخبارا  ( وما كان املؤمنون لينفروا كافة: )إن قوله: للنفر، بأن يقال

ول ن القوم كانوا ينفرون كافة للجهاد، وبقي رسإ: ، أي ليس هلم النفر العمومي، كما ورداإلنشاء
وحده، فورد النهي عن النفر العمومي، واألمر بنفر طائفة للجهاد، فحينئذ ال يكون  اهلل 

أن ذلك خالف : اإلنصافلكن . التفقه غاية للنفر إذا كان التفقه لغري النافرين، أي الباقني
، مجيعا   ظاهرها، بل ظاهرها أن املؤمنني ما كانوا حبسب اشتغاهلم بأمور املعاش ونظم الدنيا لينفروا

هلم، فلوال نفر من كل فرقة طائفة منهم للتفقه، وال إشكال يف أن  أي النفر العمومي ليس ميسورا  
 .هو كون التفقه غاية له -مع قطع النظر عن قول املفسرين  -الظاهر منه 
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، فليست اآلية ظاهرة اإلنذارمن سنخ ما يتفقه فيه، أي بيان األحكام بنحو  اإلنذاروأما كون 

. التفقه يف الدين وفهم األحكام الدينية: أحدمها: بل الظاهر منها أن غاية النفر أمران فيه،
 .إنذار القوم وموعظتهم: وثانيهما

ا جيب على الفقيه إنذار القوم وإجياد اخلوف من بأس اهلل يف قلوهبم، فإذا خافو : فيكون املراد
 .بأحكام اهلل مقدمة للعمل هبا ، فال حميص هلم إال العلمحيكم عقلهم بوجوب حتصيل املؤمن

ال بد وأن  اإلنذارأن : ودعوى. وأما وجوب العمل بقول املنذر مبجرده فال تدل اآلية عليه
مناسب  اإلنذارألن  ؛ممنوعة! يكون من جنس ما يتفقه فيه، وإال فأية مناسبة للفقيه معه ؟

هي عن املنكر، مع أن لكالمه ألنه يعلم حدوده، وكيفيته، وشرائط األمر باملعروف والن ؛للفقيه
 .يف القوم ال يكون لكالم غريه، لعلو مقامه، وعظم شأنه لديهم تأثريا  

، فال وجه الختصاصه بالثاين، واألخبار أعم من األصول والفروع وأما التفقه يف الدين، فهو
لعدم  ؛ا  بوجوب قبول قوله تعبد: الواردة يف تفسريها تدل على تعميمه، فحينئذ ال ميكن أن يقال

إن إطالقها على فرضه يقتضي قبول قول الغري يف األصول : اللهم إال أن يقال ،جريانه يف األصول
 .يف األصول وتبقى الفروع والفروع، فيقيد إطالقها عقال  

كل واحد من الطائفة، فال إشكال يف ظهور اآلية فيه، لكن   -بالكسر  -وأما كون املنذر 
، ومعه ال تدل اآلية على املنذرين جيب عليه إنذار القوم مجيعا  الظاهر منها أن كل واحد من 

 .وجوب القبول من كل واحد منهم، فإنه بإنذار كل واحد منهم قومهم رمبا حيصل هلم العلم

وأما كون التحذر مبعىن التحذر العملي، أي قبول قول الغري والعمل به، فهو خالف ظاهرها، 
والظاهر أنه مبعىن اخلوف . مبعىن االحرتاز، وهو الرتك عن خوفبل التحذر إما مبعىن اخلوف، وإما 

نعم، ميكن . احلاصل عن إنذار املنذرين، وهو أمر غري اختياري ال ميكن أن يتعلق بعنوانه األمر
 .حتصيله مبقدمات اختيارية، كاحلب، والبغض، وأمثاهلما

نفر، وأنه إذا مل ميكن للناس هذا كله مع أنه ال إطالق لآلية ضرورة أهنا بصدد بيان كيفية ال
ال جيوز للناس سد باب التفقه : وباجلملة! نفر عمومي فلم ال تنفر طائفة منهم فإنه ميسور هلم ؟
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، فال بهميكن قيام طائفة  -كسائر أمورهم   -والتعلم بعذر االشتغال بأمور الدنيا، فإن أمر الدين 
 .بد من التفقه واالنذار

عن إطالقها  رد السماع، فال إطالق لآلية يدل عليه، فضال  وأما وجوب قبول السامع مبج
ن اآلية أجنبية عن حجية قول املفيت، كما أهنا أجنبية عن حجية إ: واإلنصاف. حلال التعارض

أنه جيب على طائفة من كل فرقة أن يتفقهوا يف : -والعلم عند اهلل  -قول املخرب، بل مفادها 
والبيانات املوجبة حلصول اخلوف يف  واإلنذاراتهم باملواعظ الدين، ويرجعوا إىل قومهم، وينذرو 

، فإذا حصل اخلوف يف قلوهبم تدور رحى قلوهبم، لعلهم حيذرون، وحيصل يف قلوهبم اخلوف قهرا  
هذا حاهلا مع قطع النظر . ، لسوقهم عقلهم حنو القيام بالوظائفالديانة، ويقوم الناس بأمرها قهرا  

 .تفسريهاعن الروايات الواردة يف 

ما تدل على أن اإلمام إذا مات مل : ألن منها ؛ال تدل على املطلوب ومع النظر إليها أيضا  
يكن للناس عذر يف عدم معرفة اإلمام الذي بعده، أما من يف البلد فلرفع حجته، وأما غري احلاضر 

 .فعليه النفر إذا بلغه

أن النافرين يف عذر ما داموا يف ما دلت على أن تكليف الناس بعد اإلمام الطلب، و : ومنها
أن قول النافرين مبجرده، ليس : ومعلوم .الطلب، واملنتظرين يف عذر حىت يرجع إليهم أصحاهبم

 .حبجة يف باب اإلمامة

إىل كل  مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار األئمة : )ما وردت يف علة احلج، وفيها: ومنها
 (.صقع وناحية

فيتعلموا، مث يرجعوا إليهم  أمرهم أن ينفروا إىل رسول اهلل )عاىل ما دلت على أنه ت: ومنها
ال تدل على وجوب القبول  وهذه الطائفة أيضا  (. اختالف أميت رمحة: )وهو معىن قوله( فيعلموهم

 .عن حال التعارض مبجرد السماع، فضال  

 .هذا حال اآليات الشريفة، واآليات األخر اليت استدل هبا أضعف داللة منهما
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 اإلماميف نفر قوم ملعرفة  بأهنا لآلية( السيد اخلميين أشاركما ) األئمةيف تفسري  إن :ثالثا  
 :ماملعصو  اإلمام إتباعبوجوب  وإنذارهمقومهم  إىلوالرجوع 

ق  ْلت  أِلَيب  :قَالَ  ،َعْن يَ ْعق وَب ْبِن ش َعْيبٍ  ،َعْن َصْفَوانَ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن احلْ َسنْيِ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي 
َماِم َحَدٌث َكْيَف َيْصَنع  النَّاس  ) :Xَعْبِد اللَِّه   :8أَْيَن قَ ْوُل اللَِّه  :قَالَ  ؟ ِإَذا َحَدَث َعَلى اإْلِ

يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإذا رََجُعوا إِ ﴿ ُهْم طائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا ِفي الدِّ لَْيِهْم فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
َوَهُؤاَلِء الَِّذيَن يَ ْنَتِظُرونَ ُهْم ِفي ُعْذٍر  ،ُهْم ِفي ُعْذٍر َما َداُموا ِفي الطََّلبِ  :قَالَ  ،﴾َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ 

 .(2) (َحتَّى يَ ْرِجَع ِإلَْيِهْم َأْصَحابُ ُهمْ 

                                                           

َماِم ج بَاُب َما يَِجبُ  :الكافي -   :منها ،بهذا المضمون أخرىوروايات  .374ص  َعلَى الن اِس ِعْنَد ُمِضيِّ اإْلِ
ِد ْبِن ِعيَسى ،َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهيمَ  ْحَمنِ  ،َعْن ُمَحم  ادٌ  :قَالَ  ،َعْن يُونَُس ْبِن َعْبِد الر  ثَنَا َحم  َسأَْلُت أَبَا ) :قَالَ  ،َعْن َعْبِد اأْلَْعلَى ،َحد 

ِ َعبْ  ِ  Xِد هللا  ِة إِن  َرُسوَل هللا   :فَقَالَ  ،َمْن َماَت َولَْيَس لَهُ إَِماٌم َماَت ِميتَةً َجاِهلِي ةً  :قَالَ  ،(لى هللا عليه وآلهص)َعْن قَْوِل اْلَعام 
 ِ َماَم إَِذا هَلََك  :قَالَ  ؟ هُ لَْم يََسْعهُ َذلِكَ فَإِن  إَِماماً هَلََك َوَرُجٌل بُِخَراَساَن اَل يَْعلَُم َمْن َوِصيُّ  :قُْلتُ  .اْلَحقُّ َوهللا  اَل يََسُعهُ إِن  اإْلِ

ةُ َوِصيِِّه َعلَى َمْن هَُو َمَعهُ فِي اْلبَلَِد َوَحقُّ الن ْفِر َعلَى َمْن لَيَْس بَِحْضَرتِِه إَِذا بَلَغَ  َ َعز  َوَجل  يَقُولُ أهُْم َوقََعْت ُحج  فَلَْو ال " :ن  هللا 
يِن َولِيُْنِذُروا قَْوَمهُْم إِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لَ نَ  فَنَفََر قَْوٌم فَهَلََك  :قُْلتُ  ".َعل هُْم يَْحَذُرونَ فََر ِمْن ُكلِّ فِْرقَة  ِمْنهُْم طائِفَةٌ لِيَتَفَق هُوا فِي الدِّ

َ َجل  َوَعز   :قَالَ  .بَْعُضهُْم قَْبَل أَْن يَِصَل فَيَْعلَمَ  ِ َوَرُسولِِه ثُم  يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت " :يَقُولُ  إِن  هللا  َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه ُمهاِجراً إِلَى هللا 
 ِ ُعوهُْم إِلَى نَْفِسَك َواَل فَبَلََغ اْلبَلََد بَْعُضهُْم فََوَجَدَك ُمْغلَقاً َعلَْيَك بَابَُك َوُمْرًخى َعلَْيَك ِسْتُرَك اَل تَدْ  :قُْلتُ  ".فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى هللا 

ِ اْلُمْنَزلِ  :قَالَ  .يَُكوُن َمْن يَُدلُّهُْم َعلَْيَك فَبَِما يَْعِرفُوَن َذلِكَ  ُ َجل  َوَعز  َكْيفَ  :قُْلتُ  .بِِكتَاِب هللا  أََراَك قَْد تََكل ْمَت  :قَالَ  ؟ فَيَقُوُل هللا 
ُ فِي َعلِيٍّ  :قَالَ  .أََجلْ  :قُْلتُ  ؟ فِي هََذا قَْبَل اْليَْومِ  ْر َما أَْنَزَل هللا  ِ  Xفََذكِّ فِي  ،(لى هللا عليه وآلهص)َوَما قَاَل لَهُ َرُسوُل هللا 
ُ بِِه َعلِيّاً  ،(ليهما السالمع)َحَسن  َوُحَسْين   ِ  Xَوَما َخص  هللا  لَْيِه ِمْن َوِصي تِِه إِ  (لى هللا عليه وآلهص)َوَما قَاَل فِيِه َرُسوُل هللا 

ِ  ،َوَوِصي تِِه إِلَى اْلَحَسنِ  ،َونَْصبِِه إِي اهُ َوَما يُِصيبُهُْم َوإِْقَراِر اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن بَِذلِكَ  الن بِيُّ أَْولى " :َوتَْسلِيِم اْلُحَسْيِن لَهُ بِقَْوِل هللا 
هاتُهُْم َوأُولُ  ِ بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزواُجهُ أُم  فَإِن  الن اَس تََكل ُموا فِي  :قُْلتُ  ".وا اأْلَْرحاِم بَْعُضهُْم أَْولى بِبَْعض  فِي ِكتاِب هللا 

ْن  Xأَبِي َجْعفَر    ؟ َغُر ِمْنهُ هَُو أَصْ َويَقُولُوَن َكْيَف تََخط ْت ِمْن ُوْلِد أَبِيِه َمْن لَهُ ِمْثُل قََرابَتِِه َوَمْن هَُو أََسنُّ ِمْنهُ َوقَُصَرْت َعم 
َوِعْنَدهُ ِساَلُح  ،َوهَُو َوِصيُّهُ  ،هَُو أَْولَى الن اِس بِال ِذي قَْبلَهُ  :يُْعَرُف َصاِحُب هََذا اأْلَْمِر بِثاََلِ  ِخَصال  اَل تَُكوُن فِي َغْيِرهِ  :فَقَالَ 

 ِ ْلطَانِ  :قُْلتُ  .اَزُع فِيهِ َوَذلَِك ِعْنِدي اَل أُنَ  ،َوَوِصي تُهُ  (لى هللا عليه وآلهص)َرُسوِل هللا  اَل  :قَالَ  .إِن  َذلَِك َمْستُوٌر َمَخافَةَ السُّ
ةٌ ظَاِهَرةٌ  ا َحَضَرْتهُ اْلَوفَاةُ قَالَ  ،يَُكوَن فِي ِسْتر  إاِل  َولَهُ ُحج  فََدَعْوُت أَْربََعةً  ،اْدُع لِي ُشهُوداً  :إِن  أَبِي اْستَْوَدَعنِي َما هُنَاَك فَلَم 

ِ ْبِن ُعَمرَ  ،َرْيش  ِمْن قُ  يَن  :اْكتُْب هََذا :قَالَ  ،فِيِهْم نَافٌِع َمْولَى َعْبِد هللا  َ اْصطَفى لَُكُم الدِّ َما أَْوَصى بِِه يَْعقُوُب بَنِيِه يا بَنِي  إِن  هللا 
ُد ْبُن َعلِيٍّ إِلَى ابْ  ،فاَل تَُموتُن  إاِل  َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ  د  َوأََمَرهُ أَْن يَُكفِّنَهُ فِي بُْرِدِه ال ِذي َكاَن يَُصلِّي َوأَْوَصى ُمَحم  نِِه َجْعفَِر ْبِن ُمَحم 

َمهُ بِِعَماَمتِِه َوأَْن يَُربَِّع قَْبَرهُ َويَْرفََعهُ أَْربََع أََصابَِع ثُم  يَُخلَِّي عَ  هُودِ ثُم  قَاَل لِ  ،اْطُووهُ  :فَقَالَ  ،ْنهُ فِيِه اْلُجَمَع َوأَْن يَُعمِّ اْنَصِرفُوا  :لشُّ
 ُ إِنِّي َكِرْهُت أَْن تُْغلََب َوأَْن يُقَاَل إِن هُ لَْم  :فَقَالَ  ؟ بَْعَد َما اْنَصَرفُوا َما َكاَن فِي هََذا يَا أَبَِت أَْن تُْشِهَد َعلَْيهِ  :فَقُْلتُ  .َرِحَمُكُم هللا 

ةٌ  ُجُل اْلبَلََد قَالَ فَهَُو ال ذِ  ،يُوَص فَأََرْدُت أَْن تَُكوَن لََك ُحج  فَإِْن أَْشَرَك فِي  :قُْلتُ  .َمْن َوِصيُّ فاَُلن  قِيَل فاَُلنٌ  :ي إَِذا قَِدَم الر 
َمامِ  :الكافي (.تَْسأَلُونَهُ فَإِن هُ َسيُبَيُِّن لَُكمْ  :قَالَ  ؟ اْلَوِصي ةِ   .374ص  ج :بَاُب َما يَِجُب َعلَى الن اِس ِعْنَد ُمِضيِّ اإْلِ
ِد ْبِن ِعيَسى ،ُد ْبُن يَْحيَىُمَحم   ِد ْبِن َخالِد   ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحم  َعْن بَُرْيِد  ،َعْن يَْحيَى اْلَحلَبِيِّ  ،َعِن الن ْضِر ْبِن ُسَوْيد   ،َعْن ُمَحم 

ِد ْبِن ُمْسلِم   ،ْبِن ُمَعاِويَةَ  ِ ) :قَالَ  ،َعْن ُمَحم  ُ أَْصلَحَ  :Xقُْلُت أِلَبِي َعْبِد هللا  فَلَْو أَْعلَْمتَنَا أَْو َعل ْمتَنَا  ،بَلََغنَا َشْكَواَك َوأَْشفَْقنَا ،َك هللا 
ُ  ،َكاَن َعالِماً  Xَمْن قَاَل إِن  َعلِيّاً  أَ  :قُْلتُ  .َواْلِعْلُم يُتََواَرُ  فاََل يَْهلُِك َعالٌِم إاِل  بَقَِي ِمْن بَْعِدِه َمْن يَْعلَُم ِمْثَل ِعْلِمِه أَْو َما َشاَء هللا 

ا أَْهُل هَِذِه اْلبَْلَدِة فاََل يَْعنِي اْلَمِدينَةَ  :فَقَالَ  ؟ فَيََسُع الن اَس إَِذا َماَت اْلَعالُِم أاَل  يَْعِرفُوا ال ِذي بَْعَدهُ  ا َغْيُرهَا ِمَن اْلبُْلَداِن  ،أَم  َوأَم 
َ يَقُولُ  ،فَبِقَْدِر َمِسيِرِهمْ  يِن  َوما كانَ " :إِن  هللا  اْلُمْؤِمنُوَن لِيَْنفُِروا َكاف ةً فَلَْو ال نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقَة  ِمْنهُْم طائِفَةٌ لِيَتَفَق هُوا فِي الدِّ

هَُو بَِمْنِزلَِة َمْن َخَرَج ِمْن  :لَ فَقَا ؟ أَ َرأَْيَت َمْن َماَت فِي َذلِكَ  :قُْلتُ  :قَالَ  ".َولِيُْنِذُروا قَْوَمهُْم إِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعل هُْم يَْحَذُرونَ 
 ِ ِ َوَرُسولِِه ثُم  يُْدِرُكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى هللا   ء  يَْعِرفُوَن َصاِحبَهُمْ  فَإَِذا قَِدُموا بِأَيِّ َشيْ  :قُْلتُ  :قَالَ  .بَْيتِِه ُمهَاِجراً إِلَى هللا 

ِكينَةَ َوالْ  :قَالَ  ؟ َماِم ج :الكافي (َوقَاَر َوالْهَْيبَةَ يُْعطَى الس   .376ص  بَاُب َما يَِجُب َعلَى الن اِس ِعْنَد ُمِضيِّ اإْلِ



 301.......................................................... ن بالنفاق واملعمم

 األصولفيشمل  ،الشرعية األحكامعم من معرفة أ اآليةيف  (1) (املنقول) (2) الفقه إن :رابعا  
الفروع ختصيص بال ( ناقل)والتقليد فيها ممنوع عند القوم وختصيصها بوجوب تقليد ( العقائد)

 .( )خمصص 

 ،( )ويوسف البحراين، (4)املازندراين  إليهيفهم من الفقه يف اآلية ما ذهب  أنميكن  :خامسا  

                                                                                                                                                                               

فَلَْو ال " :أما تقرأ كتاب هللا :فقال لي :قال ؟ ما تقول في قوم هلك إمامهم كيف يصنعون) :في رواية أخرى وعنه أيضاً 
 :فقال لي :قال ؟ فما حال المنتظرين حتى يرجع المتفقهون ،جعلت فداك :قلت ".نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقَة  إلى قوله يَْحَذُرونَ 

أ ما علمت أنه كان بين محمد وعيسى صلى هللا عليهما خمسون ومائتا سنة فمات قوم على دين عيسى  ،يرحمك هللا
تَْينِ  انتظاراً   .64 ص 7 ج :بحار األنوار (لدين محمد فآتاهم هللا أَْجَرهُْم َمر 

نريد توضيحاً : س :347السيرة والمنهج ص( التفقه في الدين) جيب كمال الحيدري على سؤال وجه له في كتابهي - 
فهل هو معرفة األحكام الشرعية بواسطة العملية  لالصطالح الرائج في األوساط العلمية ـ الحوزوية ـ بالنسبة للتفقّه،

 فقيه، فإنّه يُراد منه: الموجود في الحوزات العلمية، فعندما يُقال نعم، هذا هو: ج االستنباطية ؟ وكيف تَرون أنتم ذلك ؟
المعنى هو غير المعنى القرآني  المتخّصص في بيان األحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، وقد اتّضح لنا أّن هذا

 .الدين التفقّه في: والروائي، فإّن النصوص الشرعية تقول
htm. 2/alhaydari-kamal/site_book/docs/client/s/com.alhaydari.www://http 
الفهم عبارة : ويقول اآلمدي: 4مقدمة التحقيق  - 7ص مقدمة التحقيق   ج :العالمة الحلي -ورد في تذكرة الفقهاء  - 

، كالعامي تهيؤه القتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف به عالماً  عن جودة الذهن، من جهة
فإن كلمة الفقه في أول األمر كانت تطلق على معارف الشريعة، حيث فسر بذلك قول رسول  وأما اصطالحاً   ،الفطن
فلوال نفر من كل فرقة " :ر قوله تعالىوبهذا المعنى فس". رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه: "(صلى هللا عليه وآله)هللا 

من : "(صلى هللا عليه وآله)وكذلك قوله . "منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
ذا العلم، وتبلور الشكل المستقل له ،إال أن التمايز التدريجي للمعارف الدينية المختلفة". يفقهه في الدين يرد هللا به خيراً 

واستقالله بقواعد وأحكام حيث انحصر بحدود األحكام الشرعية الخاصة بأفعال المكلفين أدى إلى خروج الفقه 
عن حدود المعنى السابق ليدخل مرحلة أخرى من مراحل تطوره، وليصبح له مدلوله المقتصر على األحكام  اصطالحاً 

يستمر في التطور والترقي عندما يتوسع الفقهاء في مدلول كلمة العملية، أي ما يسمى بالعبادات والمعامالت، وحيث 
الفقه هذه، وذلك االجتهاد المختص، فأصبحت هذه الكلمة تطلق على العلم باألحكام الشرعية الفرعية العملية بطرقها 

 - تحديداً  -هو المختلفة، أو المستمدة من األدلة التفصيلية ومن خالل هذا االستعراض الموجز يظهر بوضوح أن الفقه 
العلم باألحكام العملية دون االعتقادية، وأن االجتهاد يتأطر ضمن المواضع التي ليس لها أحكام قطعية تدل عليها 

 .بين الفقه والفقهاء. النصوص الثابتة التي ال تحتمل الخارجية، بل يختص باألحكام الفرعية الظنية المستنبطة
 (فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة): قال: 28  – 23 شرح ص  ج :يمالسيد محسن الحك -مستمسك العروة  -3

دلت على جوازه في األصول  -لو تمت داللتها على جوازه في الفروع  -ونحوهما من أدلة التقليد في الفروع، فإنها 
ذا المقام موكول وتمام الكالم في ه. المستفيض النقل اإلجماعبنحو واحد، فليس الموجب للخروج عن عموم األدلة إال 

 .إلى محله
وفي كالم بعض األعالم أن اسم : قال :32 – 6 ص  ج :مولي محمد صالح المازندراني -شرح أصول الكافي  -8

الفقه في العصر األول إنما كان يطلق على علم اآلخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات األعمال، وقوة اإلحاطة 
فلوال نفر من كل : )نعيم اآلخرة، واستيالء الخوف على القلب، ويدل عليه قوله تعالىبحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى 

، فقد جعل العلة الغائية من الفقه (فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
معرفة فروع الطالق والمساقاة والسلم  اإلنذار والتخويف، ومعلوم أن ذلك ال يترتب إال على هذه المعارف ال على

 .وأمثال ذلك
بالجملة فإنه لما كان علم األخالق الذي هو عبارة : قال :11 – 18ص 2 ج :المحقق البحراني -الحدائق الناضرة  -1

رأيها عن تحلية النفس بالفضائل وتخليتها من الرذائل أحد أفراد العلوم بل هو أصلها وأساسها الذي عليه مدارها بل هو 
فلوال نفر من كل فرقة منهم ) :وقوله ،(إنما يخشى هللا من عباده العلماء) :وهو الممدوح في اآليات واألخبار بقوله تعالى

إنما يترتب على علوم اآلخرة ال  واإلنذارفإن الخشية  ،(اآلية.. طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
ذلك األخبار، وقد عرفت من األخبار وكالم جملة من علمائنا األبرار أن من العلماء من هو خال هذه العلوم الرسمية وك

http://www.alhaydari.com/s/client/docs/book_site/kamal-alhaydari/20.htm
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 :لفقيهل البيت  أهلكذا يف تفسري ،  (1)و غريهم  ،(2)والسيد اخلميين 

عن حممد بن  ،عن حممد بن علي الكويف ،حدثنا حممد بن أيب القاسم :قال ،أيب رمحه اهلل
قال ) :قال ،Xعن أيب جعفر  ،عن أيب محزة الثمايل ،عن داود الرقي ،عن بعض رجاله ،خالد

من لم  :قال ،بلى يا أمير المؤمنين :قالوا ؟ أ ال أخبركم بالفقيه حقا   :Xأمير المؤمنين 
ولم  ،ولم يرخص لهم في معاصي اهلل ،ولم يؤمنهم من عذاب اهلل ،الناس من رحمة اهلل يقنط

أال ال خير في قراءة  ،أال ال خير في علم ليس فيه تفهم .رغبة عنه إلى غيره قرآنيترك ال
 .( ) (أال ال خير في عبادة ليس فيها تفقه ،ليس فيها تدبر

وال يوجب  ،لكونه خرب آحاد ؛يوجب الظن - بالكسر -نقل املنذر الواحد  إن :سادسا  
النافرين جمتمعني للمكلف ليتحصل له العلم بالتواتر  إنذارحبسب قواعد القوم فليزم من هذا  علما  

                                                                                                                                                                               

وقد دلت  ،الخشوع والخضوع واالنكسار وإظهارمن تلك العلوم أو متصف بأضدادها مع تلبسه بلباس العلماء األبرار 
فالواجب حينئذ هو  ،بما يظهرونه واالغتراراألخبار على الحث والتأكيد على المنع عن الركون إلى هؤالء واالنخداع 

البحث والفحص عن أحوال العلماء والتمييز بين الفسقة منهم واألبرار كما نص عليه الخبر المشار إليه وغيره من 
فإنه ال تتحقق نيابة هذا العالم وصحة تقليده ووجوب متابعته إال بوجود  وأيضاً . األخبار الجارية في هذا المضمار

واألخبار التي دلت على  ،والتخلي من كل منقصة ورذيلة ،العلم باتصافه بتلك الصفات الجليلة :ومن جملتها ،شروطها
إنما موردها الشاهد واإلمام وال داللة فيها على التعرض  اإلسالماالكتفاء في العدالة بحسن الظاهر كما هو األظهر أو 

المقام، وحينئذ فال معارض لهذا الخبر وأمثاله في ما ادعيناه وال الذي هو محل البحث في ( عليهم السالم)للنائب عنهم 
 .مناقض له في ما قلناه

  .كما تقدم في  ثانياً  - 
الفقه والفقيه الفقه لغة الفهم والفطنة، : قال:   ص :الشيخ علي خازم -مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة  - 

ووردت في القرآن الكريم بمعنى التبصر  ،(لهم قلوب ال يفقهون بها: )تعالىوقد استعملها القرآن الكريم فيهما، قال 
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين : )بأمور الدين األعم من العلم باألحكام الشرعية في قوله تعالى

ومثال هذا الفقيه ... هذا العلم المدون غير  اإلنذارالذي يحصل به : )قال الشهيد الثاني( ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
في االقتصار على علم الفقه المتعارف مثال من اقتصر في سلوك طريق الحج على علم حرز الرواية واخف وال شك 

وقد استعملت كلمة الفقه في الحديث ..(.  يءأنه لو لم يكن لتعطل الحج، ولكن المقتصر عليه ليس من الحاج في ش
من حفظ : )قال ،(صلى هللا عليه وآله وسلم)عن النبي  ،Xعنى المذكور، ففي الوسائل عن الرضا بالم الشريف أيضاً 

ليس المراد به الفقه بمعنى : )قال بعض الشارحين(. عالماً  ينتفعون بها بعثه هللا يوم القيامة فقيهاً  على أمتي أربعين حديثاً 
ويمكن تلمس (. ة فإنه مستحد ، بل المراد به البصيرة في الدينالفهم فإنه ال يناسب المقام وال العلم باألحكام الشرعي

استعمال كلمة الفقه بمعنى األحكام الشرعية في الروايات عن أهل البيت كما في وصية اإلمام أمير المؤمنين لولده 
ج المرأة عن عندما سئل أتح Xأو في ما ورد عن اإلمام الصادق (. وتفقه يا بني في الدين: )(عليهما السالم)الحسن 

 ....(نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة : )الرجل، قال
 .1  ص :للشيخ الصدوق - األخبار معاني -3
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نابعة عن  أقواهلمقوهلم متفقني لكون  إتباعولو مت فال داللة فيه على وجوب  ،وهو ما ال يقولون به
 .(2) ف وهم يف احلقيقة خمتلفونفكي ،األحيانالوهم يف كثري من  أوالظن 

ترد على أحدهم القضية في حكم من األحكام فيحكم ) :أنه قال Xعن أمري املؤمنني 
ثم تجتمع  ،ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخالف قوله ،فيها برأيه

ابهم وكت ،وإلههم واحد ،القضاة بذلك عند اإلمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا  
 أم أنزل اهلل دينا   ؟ أم نهاهم عنه فعصوه ؟ أ فأمرهم اهلل سبحانه باالختالف فأطاعوه ،واحد
أم  ؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ فاستعان بهم على إتمامه ناقصا  

ْطنا ِفي ما فَ رَّ  :واهلل سبحانه يقول ؟ عن تبليغه وأدائه فقصر الرسول  تاما   أنزل اهلل دينا  
وأنه ال  ،وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا   ،ء ٍء وفيه تبيان كل شي اْلِكتاِب ِمْن َشيْ 

وإن  ،َوَلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفا  َكِثيرا   :فقال سبحانه ،اختالف فيه
وال تكشف الظلمات  ،غرائبه وال تنقضي ،ال تفنى عجائبه ،ظاهره أنيق وباطنه عميق قرآنال

 .(1) (إال به

 أقوالجتاوز هذه النقطة على فرض ترك  إَّنايف نفر اجلهاد والسيد اخلميين  اآلية أنورد  :سابعا  
 .وهذا ال يلزمنا ،املفسرين

أي ما استقام هلم أن ينفروا كلهم إىل أهل العلم  "وما كان املؤمنون)": قوله: قال املازندراين
فهال نفر من كل فرقة كثرية كقبيلة وأهل بلدة  ،لك يوجب اختالل نظام معاشهمألن ذ ؛لطلبه

                                                           

معنى التقليد عند اختالف  - مباحث التقليد - األولالمحقق الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء  - 
في الفتوى، توقف التقليد على االلتزام بالعمل على إحدى إنه إذا تعدد المجتهدون واختلفوا : وقد يقال) :12ص :الفتاوى

الفتويين أو الفتاوى، أو أن التقليد حينئذ ينتزع عن نفس االلتزام والدليل على وجوبه حكم العقل بلزوم تحصيل الحجة 
فيما إذا اتحد بل عن بعضهم أن الخالف في أن التقليد هو العمل أو االلتزام إنما هو   .على امتثال األحكام الشرعية

المجتهد أو تعددوا واتفقوا في الفتوى، وأما مع التعدد والتعارض بين الفتويين أو الفتاوى، فال ينبغي التردد في أنه يجب 
ألن موضوع الحجية ال يتحقق حينئذ إالّ بااللتزام، وهو مقدمة لتطبيق العمل على  ؛االلتزام بإحدى الفتويين أو الفتاوى

أن الحجة يمتنع أن يكون هو الجميع الستلزامه الجمع بين المتناقضين، وال واحد معيّن ألنه بال  :طبقها والوجه فيه
، إذن يتعيّن أن تكون الحجة واإلجماعمرجح، كما يمتنع الحكم بالتساقط والرجوع إلى غير الفتوى ألنه خالف السيرة 

هي إحدى الفتويين أو الفتاوى تخييراً والتمييز  أن الحجة في مفروض الكالم: ما يختاره المكلّف ويلتزم به وحاصله
 (.حينئذ باالختيار وااللتزام

 =ww&=sw&ct=s&3 =bi&3 =itg& 13=bcc?php.book/pages/arabic/com.alkhoei.www://http 
 .48 ص  ج :األنوار ربحا - 

http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=153&itg=32&bi=31&s=ct&sw=&ww=1
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طائفة قليلة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم من خمالفة الرب إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون، 

ألن الطايفة النافرة  ؛(2) وفيه داللة على أن طلب العلم واجب كفائي وعلى أن خرب الواحد حجة
 .لغ حد التواتر وقد أوجب القبول منهمقد ال تب

أهنا نزلت يف شأن اجملاهدين أي ما كان هلم أن ينفروا كافة إىل  :وهو ،ويف اآلية وجه آخر
اجلهاد بل جيب أن ينفر من كل فرقة طائفة ليتفقه الباقون ولينذروا قومهم النافرون إذا رجع 

قد  ذب كفائي وعلى أن خرب الواحد حجة إداللة على أن اجلهاد واج وفيه أيضا  . النافرون إليهم
 .(1) (ال تبلغ الباقون حد التواتر

* * * 

                                                           

 .كما ال يخفى األصوليينهذا خالف قول  - 
 .78 ص 1ج :مولي محمد صالح المازندراني -شرح أصول الكافي  - 



 4 رقم ملحق
 .5 ص :يفوثانيا   أوال  تقدم 

 ،تستوجب قبوهلم صدوره منه وهو حمل منع منهم( Xاملهدي )من املوىل  األمرطاعة 
 أفىتكما   ،عن واقعا   فضال   رؤيته يف الغيبة الكربى مناما   إمكانيةوكيف ال وهم يقولون بعدم 

 .السيستاين

الشرعية بال خمصص بل الواقع على خالفه كما صرح السيد  األحكامختصيص اخلرب يف 
 .( )والسبحاين  ،(1)ومكارم الشريازي  ،(2) اخلميين

تقليد الفقهاء مشروط بعدم ( جواز) أنوهي  ،نستفاد من احلديث نقطة ضدهم أنميكن 
 (4) ركوب مراكب العامة

                                                           

وإن هم إال ": حيث قال األصول،تقليد عوام اليهود علماءهم في  ن صدره في بيانأل: )قال: 61االجتهاد والتقليد ص - 
أنه محرم عليهم  محمد في نبوته، وإمامة علي سيد عترته، وهم يقلدونهم معرؤساؤهم من تكذيب  ما تقول "يظنون
 htm.61a/2 /altqleed6 2w6 2alajtehad/Fiqh/maktaba/uofislam/net.islam-of-u.www://http (.تقليدهم

أن هذا الحديث ال يدور حول التقليد التعبدي في األحكام، بل يشير إلى  واضح) :قال :74 ص  ج األمثلتفسير  - 
المعرفة من أُصول الدين، وال يجوز  العلماء من أجل تعلم أُصول الدين، ألن الحديث يتناول معرفة النّبي، وهذه إتباع

 id?php.index/books/net.ruqayah://http= 16.  (فيها التقليد التعبدي
ظاهر الحديث  إن :وثانياً ): قال:  4  – 42 ص 3ج :تقرير بحث السيد الخميني، للسبحاني -تهذيب األصول  -3

هر بفسقه، وال متكالب في أمور عمن  هو صادق في حديثه، غير متجا أخذوهاصحة التقليد في األصول والعقائد إذا 
ليس لهم أهلية و  اعلمائنقلدوا  أنهمقلدوا علمائهم في أصول دينهم، بل ألجل  أنهمالدنيا، وان مذمة اليهود ليس ألجل 

لدينه الخ فيما كان اليهود يقلدون فيه من األصول والعقائد، لما  لنفسه حافظاً  صائناً  فلو قلد عوام المسلمين عالماً ( عليه)
اليهود  أنالمورد المستهجن، وتوهم  إخراجعن مصب الحديث،  وإخراجهاكان به بأس، وهو باطل بضرورة الدين 

كانوا يقلدون في أصول عقائدهم علمائهم، لكن كان يحصل لهم العلم من أقوالهم، لحسن الظن بهم، فليكن تقليد عوامنا 
يظنون ما تقول رؤسائهم من  إالن هم إرواية حيث قال وعلى علمائهم في األصول كذلك، مدفوع بأنه خالف تنصيص ال

نه لو كان حصل لهم العلم من أقوال علمائهم لما كان لهم أفي نبوته الخ أضف إليه  (صلى هللا عليه وآله)تكذيب محمد 
 html.  18no/2 4/  m/ htm/books/com.oobyas.www://http.  (ذم وال محذور

نقلها للمذهب ( األصول)فهم يستعملون في االستنباط  قواعد عقلية  ،العامة أبناءالقوم جائوا بها صلعاء كما فعل  -8
وهذا ما يعترف به  جعفر السبحاني . الشيعي العالمة الحلي وهي ليست من دين التشيع بل من البدع التي استحدثت فيه

عصر ظهور : الدور الثاني: )حيث يقول :4 بيروت ص - األضواءطبع دار  وأدواره اإلسالميكتابه تاريخ الفقه  في
لقد أثمرت الجهود المضنية في هذا الدور إلى تأسيس . (أوائل القرن الثاني إلى أوائل القرن الرابع) المذاهب الفقهية

إلى يومنا هذا ولآلخر الفناء واالندثار، ودام هذا الدور من  خاص، كتب لبعضها البقاء بأسلوبمذاهب فقهية اتّسمت 
وفيه وضعت أُصول الفقه التي تهيَِّى  ،حيث بلغ الفقه السنّي فيه ذروته ،أوائل القرن الثاني إلى أوائل القرن الرابع

الثاني يعين الفيلسوف على  نّ أالمجتهد لالستنباط، وهي بالنسبة إلى الفقه االجتهادي كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة، فكما 
 .التفكير الصحيح في المسائل الفلسفية، فكذلك أُصول الفقه تعين المجتهد على االستنباط الصحيح

91htm. 1tareh/feqhal_tarik/alfeqh/mktba/other/org.alkadhum.www://http 
والدور  .انتهى كالم السبحاني. )"هـ232 ـ122"تجديد الحياة الفقهية : الرابـع الدور) :2 ويكمل السبحاني في  ص

دخل أمن  أولوكان هو  ،ثم جاء من بعده العالمة الحلي األصولالرابع هو الدور الذي كتب فيه المحقق معارج 

http://www.u-of-islam.net/uofislam/maktaba/Fiqh/alajtehad%20w%20altqleed/01/a96.htm
http://ruqayah.net/books/index.php?id=691
http://www.yasoob.com/books/htm1/m018/22/no2254.html
http://www.alkadhum.org/other/mktba/alfeqh/tarik_alfeqh/tareh26.htm#5
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من الرواية  اآلخرفيشملهم احلكم  ،وهم نقضوا الشرط ،(2) والسنة قرآنبغري دليل ال اإلفتاءمن 

 ،ك لَّه مْ  اَل  الشِّيَعةِ  ف  َقَهاءِ  بَ ْعضَ  ِإالَّ  َيك ون   اَل  َوَذِلكَ  ي  َقلِّد وه   َأنْ  فَِلْلَعَوامِّ )... :وهو حرمة تقليدهم
 َكرَاَمةَ  َواَل  َشْيئا   َعنَّا ِمن ْه مْ  تَ ْقبَ ل وا َفاَل  اْلَعامَّةِ  ع َلَماءِ  َمرَاِكبَ  َواِحشِ َواْلفَ  اْلَقَباِئحِ  ِمنَ  رَِكبَ  َمنْ  فَِإنَّ 
َا  بَِأْسرِه فَ ي َحرِّف ونَه   َعنَّا يَ َتَحمَّل ونَ  اْلَفَسَقةَ  أِلَنَّ  ؛ِلَذِلكَ  اْلبَ ْيت أَْهلَ  َعنَّا ي  َتَحمَّل   ِفيَما التَّْخِليط   َكث  رَ  َوِإَّنَّ
َنا اْلَكِذبَ  يَ تَ َعمَّد ونَ  َوآَخر ونَ  ،َمْعرِفَِتِهمْ  لِِقلَّةِ  َوْجِهَها َغرْيِ  َعَلى اأْلَْشَياءَ  َوَيَضع ونَ  ،ِهمْ جلَِْهلِ   .(1) (َعَلي ْ

َا ه َنا ِفيهِ  اْلم َرخَّص   الت َّْقِليد   :أَق ول  ): بقوله إيرادهوقد علق احلر العاملي على احلديث بعد   ِإَّنَّ
 َما ي  َنايف  َواَل  ِفيهِ  ِخاَلفَ  اَل  َوَذِلكَ  َواِضحٌ  َوَهَذا َوالظَّنِّ  َوااِلْجِتَهادِ  الرَّْأيِ  قَ ب ول   اَل  َوايَةِ الرِّ  قَ ب ول   ه وَ 

 َأنَّ  َلىعَ  َمَواِضعَ  ِعدَّةِ  يف  ِمْنه   تَ رَْكَناه   َوِفيَما احلَِْديثِ  ِمنَ  َأْوَرْدنَاه   ِفيَما ِبَذِلكَ  التَّْصرِيح   َوَقعَ  َوَقدْ  ،تَ َقدَّمَ 

                                                                                                                                                                               

للحلي كان  األصولن كتاب مبادئ الوصول إلى علم أياسين ب آلمرتضى  لالستنباط الشرعي كما اعترف األصول
وتعليق  إخراج -نشر الكتاب   إعادةوان هذا هو الهدف من  ،4شجرة األصول على حد تعبيره ص أسستالبذرة التي 
 .األضواء دار اإلسالميةبكالوريوس في اللغة العربية والعلوم  الحسين محمد علي البقال وتحقيق عبد
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  :األصولرابط لكتاب المحقق الحلي معارج . مذهب التشيع إلى األصولومن هنا دخلت 
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يعبرون ليشتتوا الفارق بينها وبين  أنكما يحبون هم  األصول أو -الناس بشرعية هذه القواعد العقلية  إليهامواستخدموا 

وعليكم  األصولعلينا )نها االحتجاج بالحديث عدة طرق م -في مذهب التشيع  األصولغيرها من مفاهيم كلمة 
 ،االمامة العدل، النبوة، الدين التوحيد، أصول :منها ،لها عدة معاني - اليوم -في التشيع  األصولفكلمة ، ...(الفروع
يقال  أنومنها  .كقاعدة كل شيء طاهر حتى تثبت لك نجاسته األئمةالفقهية التي وضعها  األصولومنها  .والمعاد

 األصولوليست  (عليهم السالم)وهي روايات عنهم  األئمة،ويراد به الكتب االربعمئة التي سطرها تالمذة  صولاأل
الفقهي  باألصلالعقلية المبتدعة التي يستخدمها علماء الحوزات اليوم وهم يستحمرون طالبهم فيضربون المثال لهم 

 .ا التعامل بهامحمد وحرمو آلالعقلية التي حرمها  األصولليمرروا عليهم 
 باألصولالعقلية يهربون من المواجهة باالختباء خلف الروايات التي تقول  باألصولوعندما تحتج عليهم بحرمة العمل 

الفقهية لكنهم يسوقونه لالحتجاج  األصولوالحديث يتكلم عن  ،(وعليكم الفروع األصولعلينا ) :كما في الحديث ،الفقهية
 األئمةفكيف يوصي  ،(عليهم السالم) األئمةلم تكن على عهد  األصولهذه  أنلمضحك وا ،العقلية األصولعلى صحة 
الفقهية التي وضعوها كقواعد فقهية وهي تنطلق من  األصولكانوا يقصدون  وإنما ،بشيء لم يكن في زمنهم أصحابهم

نا والمجتهد وكل شخص اف ...جاهل فال يختلف التكليف فيها بين العالم وال ،زاوية الحكم العقلي وليس االستدالل العقلي
طاهر حتى تثبت نجاسته  بأنهالحكم على ثوبي  بإصداركل شيء له طاهر حتى تثبت نجاسته واختصاص المجتهد 

صدر هذه القاعدة كان المدار هو التكليف أعندما  اإلمامن أل ؛بل هو االستحمار بعينه... تخصيص دون مخصص 
ولكن ما العمل وقد  ،شرح البديهياتأ اآلن أرانيبل  ،رون على استخدام هذه القاعدةوهؤالء الجميع جميعهم قاد ،للجميع

 يتعامى المرء وهو بصير ؟؟؟
تستخدم الحتكار الدين كما  أنال ( جعل عليكم في الدين من حرج ما)تيسير الدين  وأمثالهاوالغرض من هذه القاعدة 
فُونَهُ ): في نهاية الرواية X ماإلماوهذا واضح من كلمة . يفعل علماء الحوزة اليوم لُوَن َعن ا فَيَُحرِّ أِلَن  اْلفََسقَةَ يَتََحم 

لَِجْهلِِهمْ  بِأَْسِره ُدوَن اْلَكِذَب َعلَْينَا ،َمْعِرفَتِِهمْ  َويََضُعوَن اأْلَْشيَاَء َعلَى َغْيِر َوْجِههَا لِقِل ةِ  ،ِِ  (.َوآَخُروَن يَتََعم 
ُد ْبُن يَْحيَى :  حديث رقم  11ص  ج :الكافي -  د   ،ُمَحم  اءِ  ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحم  َعْن أَبِي  ،َعْن ُمثَنًّى اْلَحن اطِ  ،َعِن اْلَوش 

ِ ) :قَالَ  ،بَِصير   ِ َواَل ُسن ة  فَنَْنظُُر فِ  :Xقُْلُت أِلَبِي َعْبِد هللا  أََما إِن َك  ،اَل  :فَقَالَ  ؟ يهَاتَِرُد َعلَْينَا أَْشيَاُء لَْيَس نَْعِرفُهَا فِي ِكتَاِب هللا 
ِ َعز  َوَجل   ،إِْن أََصْبَت لَْم تُْؤَجرْ   (.َوإِْن أَْخطَأَْت َكَذْبَت َعلَى هللا 

نَصٍّ فِيَما يَقُوُل بَِرْأيِه َوفِيَما اَل يَْعَمُل فِيِه بِ  Xبَاُب َعَدِم َجَواِز تَْقلِيِد َغْيِر اْلَمْعُصوِم   3 ص 7 ج :الشيعة وسائل - 
 (.ليهم السالمع)َعْنهُْم 
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 َواِحدٌ  َخبَ رٌ  أِلَنَّه   اْلف ر وعِ  يف  َواَل  اأْل ص ولِ  يف  َعَلْيهِ  ااِلْعِتَماد   اأْل ص ولِيِّنيَ  ِعْند جَي وز   اَل  احلَِْديثَ  َهَذا
 حَيَْتِمل   َذِلكَ  َوَمعَ  لدَّاَلَلةِ َوا السََّندِ  َقْطِعيُّ  م تَ َواتِرٌ  َوم َعاِرض ه   ِعْنَده مْ  َضِعيفا   َواْلَمْتِ  السََّندِ  َظينُِّّ  م ْرَسلٌ 
 .(2) (التَِّقيَّةِ  َعَلى احلَْْملَ 

ونص   ،غلبها يف جمالسهم وكتبهمأولذلك هم يبرتون  ،هي يف ذم التقليد بأكملهاالرواية  إن
 :الرواية الكامل

 ثُمَّ  بِأَْيِديِهمْ  اْلِكتابَ  تُُبونَ كْ يَ  لِلَِّذينَ  فَ َوْيلٌ ﴿ :تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  يف  X اْلَعْسَكرِيِّ  حم َمَّدٍ  َأيب  َعنْ 
 لصَّاِدقِ ل رَُجلٌ  َوقَالَ  :قَالَ  َأنْ  ِإىَل  .اْليَ ُهودِ  ِمنَ  ِلَقْومٍ  َهِذهِ ) :قَالَ  ،﴾اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  هذا يَ ُقوُلونَ 
X: ُعَلَماِئِهمْ  ِمنْ  ْسَمُعونَهُ يَ  ِبَما ِإالَّ  اْلِكَتابَ  يَ ْعرُِفونَ  اَل  اْليَ ُهودِ  ِمنَ  اْلَعَوامُّ  َهُؤاَلءِ  َكانَ  ِإَذا 

 يُ َقلُِّدونَ  َكَعَوامَِّنا ِإالَّ  اْليَ ُهودِ  َعَوامُّ  َوَهلْ  ،ُعَلَماِئِهمْ  ِمنْ  َواْلَقُبولِ  بِتَ ْقِليِدِهمْ  َذمَُّهم َفَكْيفَ 
 ِمنْ  َوَتْسوِيَةٌ  ِجَهةٍ  ِمنْ  فَ ْرقٌ  اْليَ ُهودِ  َوَعَوامِّ  َعَوامَِّنا بَ ْينَ  :X فَ َقالَ  :قَالَ  َأنْ  ِإىَل  ؟ ُعَلَماَءُهمْ 

 َوَأمَّا ،َعَوامَُّهم َذمَّ  َكَما ُعَلَماَءُهمْ  بِتَ ْقِليِدِهمْ  َعَوامََّنا َذمَّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ااِلْسِتَواءِ  َحْيثُ  ِمنْ  َأمَّا .ِجَهةٍ 
تَ َرُقوا َحْيثُ  ِمنْ   اْلَحَرامِ  َوَأْكلِ  الصَُّراحِ  اْلَكِذبِ بِ  ُعَلَماَءُهمْ  َعَرُفوا َقدْ  َكانُوا اْليَ ُهودِ  َعَوامَّ  فَِإنَّ  اف ْ

 َأنْ  َيُجوزُ  اَل  فَاِسقٌ  فَ ُهوَ  َذِلكَ  فَ َعلَ  َمنْ  َأنَّ  ِإَلى ِبُقُلوِبِهمْ  َواْضطُرُّوا اأْلَْحَكامِ  َوتَ ْغِييرِ  َوالرَِّشا
 ِإَذا َعَوامَُّنا وََكَذِلكَ  ،َذمَُّهمْ  ِلكَ َفِلذَ  ،اللَّهِ  َوبَ ْينَ  اْلَخْلقِ  بَ ْينَ  اْلَوَساِئطِ  َعَلى َواَل  اللَّهِ  َعَلى ُيَصدَّقَ 
نْ َيا َعَلى َوالتََّكاُلبَ  الشَِّديَدةَ  َواْلَعَصِبيَّةَ  الظَّاِهرَ  اْلِفْسقَ  ُعَلَماِئِهمُ  ِمنْ  َعَرُفوا  َفَمنْ  َوَحَراِمَها الدُّ
 ِمنَ  َكانَ  َمنْ  فََأمَّا .ُعَلَماِئِهمْ  ِلَفَسَقةِ  الت َّْقِليدِ بِ  اللَّهُ  َذمَُّهمُ  الَِّذينَ  اْليَ ُهودِ  ِمْثلُ  فَ ُهوَ  َهُؤاَلءِ  ِمْثلَ  قَ لَّدَ 

 َأنْ  فَِلْلَعَوامِّ  ،َمْواَلهُ  أِلَْمرِ  ُمِطيعا   ،َهَواهُ  َعَلى ُمَخاِلفا   ،ِلِديِنهِ  َحاِفظا   ،لِنَ ْفِسهِ  َصائِنا   اْلُفَقَهاءِ 
 اْلَقَباِئحِ  ِمنَ  رَِكبَ  َمنْ  فَِإنَّ  ،ُكلَُّهمْ  اَل  يَعةِ الشِّ  فُ َقَهاءِ  بَ ْعضَ  ِإالَّ  َيُكونُ  اَل  َوَذِلكَ  ،يُ َقلُِّدوهُ 

ُهمْ  تَ ْقبَ ُلوا َفاَل  اْلَعامَّةِ  ُعَلَماءِ  َمَراِكبَ  َواْلَفَواِحشِ   التَّْخِليطُ  َكثُ رَ  َوِإنََّما ،َكَراَمةَ  َواَل  َشْيئا   َعنَّا ِمن ْ
 ،ِلَجْهِلِهمْ  بَِأْسرِهِ  فَ ُيَحرُِّفونَهُ  َعنَّا يَ َتَحمَُّلونَ  اْلَفَسَقةَ  أِلَنَّ  ؛ِلَذِلكَ  اْلبَ ْيتِ  َأْهلَ  َعنَّا يُ َتَحمَّلُ  ِفيَما

َنا اْلَكِذبَ  يَ تَ َعمَُّدونَ  َوآَخُرونَ  ،َمْعرِفَِتِهمْ  ِلِقلَّةِ  َوْجِهَها َغْيرِ  َعَلى اأْلَْشَياءَ  َوَيَضُعونَ   (.َعَلي ْ

                                                           

 .المصدر السابق - 



 5ملحق رقم 
 :ملا تقدم إضافة Xتفسري املنسوب للعسكري مما قاله احملقق اخلوئي يف كتبه حول ال :أوال  

حممد بن القاسم ): وقال ابن الغضائري ....: حممد بن القاسم االسرتآبادي  2 22 -
يرويه عن  روى عنه أبو جعفر بن بابويه، ضعيف كذاب، روى عنه تفسريا  : املفسر االسرتآبادي

علي بن حممد بن يسار، عن  رجلني جمهولني، أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد، واآلخر
، والتفسري موضوع عن سهل الديباجي، عن أبيه بأحاديث Xأبيهما، عن أيب احلسن الثالث 

 .انتهى. (من هذه املناكري

وأما املتأخرون فقد ضعفه العالمة، واحملقق الداماد، وغريمها  .....) :وذكر العالمة مثل ذلك
وثاقة، ولعله كان من جهة أصالة العدالة، وعلى ولكن اعتماد الصدوق ال يكشف عن ال .......

بروايته مل يثبت، فإنه رواه عن رجلني  Xكل حال فالتفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري 
 .(2) (جمهول حاهلما، وقد أشرنا إىل ذلك يف ترمجة علي بن حممد بن يسار

 :أيضا  وقال 

 Xسوب إىل اإلمام العسكري التفسري املن: أقول.... ): علي بن حممد بن سيار 8441 -
إَّنا هو برواية هذا الرجل وزميله يوسف بن حممد بن زياد، وكالمها جمهول احلال، وال يعتد برواية 

 إلفادهتمابشأهنما، وطلبه من أبويهما إبقاءمها عنده،  X، اهتمامه Xأنفسهما عن اإلمام 
، وجل  ال يشك يف أنه موضوعهذا التفسريهذا مع أن الناظر يف . العلم الذي يشرفهما اهلل به

 .X )(1) باإلماممقام عامل حمقق أن يكتب مثل هذا التفسري، فكيف 
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 .17 ص 3 ج :السيد الخوئي -معجم رجال الحديث  - 
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عن التفسري  ما عن البحار، نقال  : منها ،هناك روايات أخر كلها ضعيفة) :أيضا  وقال 
، Xإال أن هذا التفسري مل يثبت أنه من اإلمام  ..... (سالم اهلل عليه)املنسوب إىل العسكري 

 .(2) (فيه ما ينايف ذلك، ولعلنا نتعرض لذلك يف احملل املناسب لهبل 

يف  X ما عن تفسري اإلمام :فمنها ،األخبار وأما): قال (رمحه اهلل)السيد اخلميين  :ثانيا  
 ،واحلديث طويل ،(يظنون إالن هم إأماين و  إالومنهم أميون ال يعلمون الكتاب : ذيل قوله تعاىل

 ،ألمر مواله مطيعا   ،على هواه خمالفا   ،لدينه حافظا   ،لنفسه الفقهاء صائنا   من كان من وأما": وفيه
إذا وجد فيه الشرائط ولو مع وجود  ،جواز تقليد املفضول دل بإطالقه على "يقلدوه أنفللعوام 

 .يف الرأي األفضل أو خمالفته له

حلال  ،هلا طالقفال إ اآلخرنه يف مقام بيان حكم إ: يقال أنلكنه مع ضعف سنده وإمكان 
 ؛خمدوش من حيث الداللة نهإ: عن صورة العلم مبخالفة رأيه رأي األفضل وجود األفضل فضال  

 إالن هم إو : األصول حيث قال ألن صدره يف بيان تقليد عوام اليهود من علمائهم يف

 .(1)(يظنون

، ال ها متنا  ، واغتشاشفالرواية مع ضعفها سندا  ) :يف نفس املصدر (رمحه اهلل) أيضا  وقال 
 .( )( تصلح للحجية

 :املعلق يف اهلامش وأضاف

                                                           
 .61ص 6ج :السيد الخوئي -معجم رجال الحديث  - 
  .61 – 61ص :االجتهاد والتقليد - 
 htm.61a/2 /altqleed6 2w6 2alajtehad/Fiqh/maktaba/uofislam/net.islam-of-u.www://http 

 .36 ص  ج :ينيالسيد الخم -بـ الرسائل  أيضاً وتسمى 
D76A46D%_4/841A46D%AA46D66436D66486D76A46D/%com.shiaonlinelibrary.www://http
-AF46D%A664D36B46D66486D76A46D%-6648D16A46D76A46D36B46D 6B46D66486
-AC46D%-A664D66416D%A664D66416D%AE46D66486D76A46D%

 36_6A46D%AD46D664 6D16B46D66486D76A46D/% A66D% 
  .67ص :المصدر السابق -3
   htm.67a/2 /altqleed6 2w6 2alajtehad/Fiqh/maktaba/uofislam/net.islam-of-u.www://http 

 .82 ص :وفي الرسائل

http://www.u-of-islam.net/uofislam/maktaba/Fiqh/alajtehad%20w%20altqleed/01/a96.htm
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/486_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_139
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/486_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_139
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/486_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_139
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/486_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_139
http://www.u-of-islam.net/uofislam/maktaba/Fiqh/alajtehad%20w%20altqleed/01/a97.htm
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حممد  هذا التفسري رواه الصدوق، عن حممد بن القاسم االسرتآبادي، عن يوسف بن  - )

وحيث إن وثاقة االسرتآبادي  :انظر االحتجاج .Xبن زياد، وعلي بن حممد بن سيار، عنه 
 .(2) (ن التأليف بشكل دقيقزما ومن يروى عنهما ممنوعة، فال سبيل إىل حتديد

ألنه  ؛إىل اإلمام غري حجة املنسوب التفسري وما يف) :السيد مصطفى اخلميين قال عنه :ثالثا  
 .(1) (حسب ما حققه احملققون من بعض أهل الذوق، مع ما فيه من االحنطاط إمجاال  

 :برقم طرائف املقاليف  السيد علي الربوجردي :رابعا  

روى عنه أبو جعفر  ،املفسر االسرتابادي سم أو حممد بن أيب القاسمحممد بن القا 1 25 -
أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن  يرويه عن جمهولني بن بابويه، ضعيف كذاب، روى عنه تفسريا  

 .( ) زياد، واآلخر علي بن حممد بن بشار

 :ابن داوود قال فيه :خامسا  

روى عنه أبو جعفر ابن  ،فسر االسرتاباديحممد بن القاسم ويقال ابن أيب القاسم امل 478 -
 .(4) بابويه، كذاب

 .( )امللحق  أولعنه  ( ) تقدم نقل اخلوئي: ابن الغضائري :سادسا  

                                                           

 4 8 محرم الحرام  - 371 خرداد .  فرع قم المقدسة( قدس سره)الخميني  اإلمامار تعليق مؤسسة تنظيم ونشر آث - 
  .67ص :المصدر السابق

 .12 ص  ج :السيد مصطفى الخميني - تفسير القرآن الكريم - 
html. 211no/2 1/ 2m/ htm/ksboo/info.shialibrary.www://http 
 . 21  برقم  6 ص  ج :طرائف المقال -3

html. 312no/2 2/ 3m/ htm/books/com.yasoob.www://http 
 .م 67  -  ه 36  فالنج - منشورات المطبعة الحيدرية 847برقم 71 ص :رجال ابن داوود الحلي -8

html. 3 6no/2 2/ 3m/ htm/books/com.yasoob.www://http 
إالّ ما ينسب إلى ) :كما حكم المحقق الخوئي قائالً  إليهيعتمد السيستاني كتاب ابن الغضائري برغم عدم صحة نسبته  -1

هامش في الملحق في كالمه  أولراجع الرابط في  (.الكتاب إليه لم تثبت اضائرى، وقد عرفت غير مّرة أّن نسبةابن الغ
بينما السيستاني ورد في  .18  –  1 ص 4 ج :السيد الخوئي -عن علي بن محمد بن سيار في معجم رجال الحديث 

 :سيرته على موقعه ما يلي 
بقدح ابن الغضائري، أما لكثرة قدحه أو لعدم  مثالً ما اشتهر من عدم االعتماد ،راء خاصة يخالف بها المشهورآوله 

المعتمد في  يرتضي ذلك، بل يری ثبوت الكتاب، وإن ابن الغضائري هو سيدنا األُستاذ ال فإن. ثبوت نسبة الكتاب إليه
 .مقام الجرح والتعديل أكثر من النجاشي والشيخ وأمثالهما

 =nid&nav=modules?php.local/org.sistani.www://http 
  .محمد بن القاسم - 33 -84 برقم  64ص :أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي -رجال ابن الغضائري  -1

http://www.shialibrary.info/books/htm1/m016/20/no2056.html
http://www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2350.html
http://www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2329.html
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=1
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حممد بن القاسم وقيل ابن : )قال فيه". اخلالصة"صاحب ( اهلل همحر ) يالعالمة احلل :سابعا  
 ويه، ضعيف كذاب، روى عنه تفسريا  ابن باب أيب القاسم املفسر االسرتابادي روى عنه أبو جعفر

يعرف بيوسف بن حممد بن زياد واالخر علي بن حممد بن  أحدمها: يرويه عن رجلني جمهولني
 والتفسري موضوع عن سهل الديباجي، عن أبيه Xاحلسن الثالث  يسار، عن أبيهما، عن أيب

 .(2) بأحاديث من هذه املناكري

 ابن أيب القاسم املفسر: وقيل ،حممد بن القاسم: قال عن( اهلل همحر )التفرشي  :ثامنا  

يروي عن رجلني  أبو جعفر ابن بابويه، ضعيف كذاب، روى عنه تفسريا  : االسرتآبادي، روى عنه
 ،عن أبيهما ،حممد بن يسار واآلخر علي بن ،أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد ،جمهولني

الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه عن سهل  ، والتفسري موضوعXعن أيب احلسن الثالث 
 .(1) (املناكري

 حممد بن القاسم ريوأما تفس): قال فيه، "شارع النجاة" ومنهم احملقق الداماد صاحب :تاسعا  
فهو تفسري  - من مشايخ أيب جعفر بن بابويه وعده رجال احلديث ضعيفا   - املفسر االسرتابادي

السالم،  أيب احلسن الثالث اهلادي العسكري عليهما رجلني جمهويل احلال، وأسنداه إىل مروي عن
، ولكن حقيقة احلال أن هذا التفسري موضوع، معتربا   اإلسنادهذا . ال املتبحرون -وعد القاصرون 
 .حممد سهل بن أمحد الديباجي، وحيتوي على أحاديث منكرة، وأخبار كاذبة ويسند إىل أيب

 .اءاملعصوم اختالق، وافرت  اإلماموإسناده إىل 

جيوز أن يكون تفسري العسكري هو تفسري علي بن : هذا من أنه وما يتومهه املتوهم يف عصرنا
 وهم كاذب، وخيال باطل سببه ضعف اخلربة ونقصان املهارة، القمي، هو أيضا   إبراهيم بن هاشم

 يقولون أنه تفسري وجيب أن يعلم أن لعلماء العامة تفسريا  . وقلة االطالع على كتب الرجال
                                                           

وستون  أربعةفي محمد،   الباب  أبوابمانية في الميم، وفيه ث   من الفصل  12 برقم 828ص :األقوالخالصة  - 
عيد الغدير : التاريخ اإلسالمي،مؤسسة النشر : المطبعة األولى،: الطبعة ،فضيلة الشيخ جواد القيومي: التحقيق...  رجالً 
 html. 3 7no/2 2/ 3m/ htm/books/org.yasoob.www://http .نشر الفقاهة مؤسسة 7 8 

راجع الرابط ( وغيرهما وأّما المتأّخرون فقد ضّعفه العالّمة، والمحقّق الداماد،: )المحقق الخوئي بقوله أشارلى هذا إو
 .من الملحق األولعلى الهامش 

مؤسسة آل البيت : ونشر تحقيق ،السيد مصطفى التفرشي: المؤلف، 118/ 8 12 برقم 323ص 8ج :نقد الرجال - 
 ،قم –تيزهوش (: الزنگ) الحساسة واأللواحالفلم .  ه4 8 شوال  - األولى: الطبعة ،الترا  إلحياء عليهم السالم

 html. 337no/2 2/ 3m/ htm/books/org.yasoob.www://httpقم  -ستارة : المطبعة

http://www.yasoob.org/books/htm1/m020/23/no2327.html
http://www.yasoob.org/books/htm1/m020/23/no2337.html
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عليه، ومصنف هذا التفسري هو أبو  ينقلون منه يف مؤلفاهتم وتصانيفهم ويعتمدون ،العسكري

أخر، كما هو مبني يف املعرب واملغرب  ومصنفات ،هالل العسكري صاحب هذا التفسري
 .(2)وغريمها

 .(1)( جامع الرواة)صاحب  :ومنهم االردبيلي :عاشرا  

 قال، (آالء الرمحن)صاحب تفسري  ياد البالغمنهم العالمة الشيخ حممد جو  :الحادي عشر

أوضحنا يف رسالة منفردة يف  فقد Xاحلسن العسكري  اإلماموأما التفسري املنسوب إىل ): فيه
يف التفسري من التناقض والتهافت يف   شأنه أنه مكذوب موضوع، ومما يدل على ذلك نفس ما

فة الكتاب اجمليد، ومعلوم التاريخ كما أشار وما فيه من خمال كالم الراويني وما يزعمان أنه رواية،
 .( )( اخلالصة وغريه إليه العالمة يف

: قال فيه، (الدخيلة األخبار)منهم احملقق التسرتي دام فيضه صاحب كتاب  :الثاني عشر
الثاين يف أخبار التفسري الذي  الفصل...  املوضوعة، وفيه فصول األحاديثالباب الثاين يف )

 .وبطالن نسبتها إليه Xالفرتائها عليه  ، يشهدهبتانا   Xكري نسبوه إىل العس

النجاشي أحد  أستاذأمحد بن احلسني الغضائري  اآلثارونقاد  شهادة خريت الصناعة: أوال  
 روي عنه. إن حممد بن أيب القاسم الذي يروي عنه ابن بابويه ضعيف كذاب: فقال أئمة الرجال،

بعلي بن حممد  واآلخرحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد، أ: يرويه عن رجلني جمهولني تفسريا  

                                                           

وأّما المتأّخرون فقد ) :حيث قال ،وذكر المحقق الخوئي تضعيف الداماد لالستربادي     – 4  ص: شارع النجاة - 
 برقم18  –  1 ص 4 ج :السيد الخوئي -معجم رجال الحديث  (وغيرهما ضّعفه العالّمة، والمحقّق الداماد،

 .محمد بن القاسم االسترآبادى 3 1  
ct=s& 7 =bi&  =itg& 876=bcc?php.book/pages/arabic/com.alkhoei.www://http 
  .48 ص  ج: جامع الرواة - 

AC46D%_4/ 618A46D%AA46D66436D66486D76A46D/%com.shiaonlinelibrary.www://http
-6A46D76A46D66446D 6B46D66486D76A46D%-6B46D66416D76A46D%
-A664D66486D66B46D%-AF46D66416D%AD46D66416D%
-AC46D%-A664D66486D%A664D46A46D%AF46D 6B46D36A46D66486D76A46D%

top# 41_6A46D%AD46D664 6D16B46D66486D76A46D/% A66D% 
 بالتفسير في  ألحقتكما صرح الباحث المحقق المحجة الشيخ رضا االستادي في رسالة  ،86ص  ج :آالء الرحمن -3

تحقيق ونشر مدرسة  147 –  14ص :Xالبيت االلكترونية التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكري  أهلنسخة مكتبة 
  html. 228no/2 1/ 2m/ htm/books/com.yasoob.www://http  المهدي قم المقدسة اإلمام

http://www.alkhoei.com/arabic/pages/book.php?bcc=1479&itg=21&bi=172&s=ct
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2954_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_186#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2954_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_186#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2954_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_186#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2954_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_186#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2954_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_186#top
http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2004.html
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والتفسري موضوع عن سهل الديباجي عن  ،Xبن يسار، عن أبويهما، عن أيب احلسن الثالث 
 .أبيه بأحاديث من هذه املناكري

من  موردا   من أربعني ومث ذكر حنوا  . بسرب أخباره، فنراها واضحة البطالن خمتلقة بالعيان :وثانيا  
ما نقلت من هذه : قال مث. ملوارد اليت زعم، أهنا تشهد بكذب هذا التفسري وكونه موضوعا  ا

ن الصحيح إجل الكتاب لوال كله، ف الكتاب َّنوذج منه، ولو أردت االستقصاء الحتجت إىل نقل
 .فيه يف غاية الندرة

 نقلها عن النيب لنقل هذه املعجزات العجيبة اليت يكن هذا الكتاب جعال   لو مل وأيضا  : مث قال
لو كان الكتاب من  وأيضا   .ولرواها علماء االمامية ، األئمةوباقي  X نيوأمري املؤمن 

القمي، وحممد بن مسعود العياشي اللذان كانا يف  منه علي بن إبراهيم لنقل شيئا   Xالعسكري 
 والكليف تفاسريهم،  Xلعصره  العباس بن مروان الذي كان مقاربا   وحممد بن ،Xعصره 

 .منها أثر منه يءموجود ليس يف ش

  Xاملؤمنني  ألمريعلى ذكر معجزات كثرية  وباجلملة هذا تفسري وإن كان مشتمال  : مث قال
 كل ما نسب إليهم  ، إال أنه ليسقرآنبشهادة ال وهو مبنزلة نفس النيب  كالنيب 
كما أنه وضع ...  ري ذلكمعجزاهتم وفضائلهم وغ يف ، فقد وضع مجع من الغالة أخبارا  صحيحا  

ن يرى منكرة يف فضائلهم ومعجزاهتم بقصد ختريب الدين، وأل أخبارا   مجع من النصاب واملعاندين
ه، ليبغضونا لنقله، ومل نفع رووا عنا ما مل: "Xقال الباقر  ،الباطل منه فيكفروا باحلق منه الناس

 .(2)( ..."إىل الناس

 همحر )معقول واملنقول الشيخ املريزا أبو احلسن الشعراين لل اجلامع األستاذمنهم  :الثالث عشر
عن التفسري ( الشيخ الطربسي)ومل ينقل املصنف ): ، قال فيها(البيان حاشية جممع)صاحب ( اهلل

موضوع، وضعه  إنه: وقال العالمة يف حممد بن القاسم االسرتابادي. Xإىل العسكري  املنسوب
 .اكريسهل بن أمحد الديباجي، وأحاديثه من

                                                           

 ألحقتكما صرح الباحث المحقق المحجة الشيخ رضا االستادي في رسالة  ،4   –  1 ص  ج :الدخيلة األخبار - 
تحقيق  147 –  14ص :Xب إلى اإلمام العسكري البيت االلكترونية التفسير المنسو أهلنسخة مكتبة  بالتفسير في 
 .المهدي قم المقدسة اإلمامونشر مدرسة 
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احلجاج حبس املختار بن أيب عبيدة وهم بقتله ومل ميكنه اهلل منه حىت  ومن أغالطه أن: أقول

املختار قبل ذلك  وقتل  7، مع أن إمارة احلجاج كان من سنة Xوانتقم من قتلة احلسني  جناه
 ا  املختار مصعب بن زبري وقتل مصعب ، وإَّنا قتل4 بسنني وكان ظهوره على قتلة احلسني سنة 

، ورأيت رأس املختار هنا لدى يمصعب لد هذا رأس: عبد امللك، ويف ذلك قال له رجل
ال : كلامل لدى ابن زياد، فقال عبد Xورأس احلسني  مصعب، ورأس ابن زياد لدى املختار،

 .بالكوفة اإلمارةب بسببها عبد امللك قصر ر صة خقيف  أراك اهلل اخلامس،

والعجب أن ما نقلنا عن التفسري عن التفسري . بالتاريخ عارفا   ومل يكن واضع هذا التفسري
 .9  ص  4ج :وراجع البحار. لرده( قدس سره)ومل يتعرض اجمللسي  موجود يف البحار

 إن"وذكر يف تفسري . أنه توهم أن سعد بن أيب وقاص كان يف فتح هناوند أيضا   ومن أغالطه

نعوذ باهلل من الضالل،  ،قراءتهئز الطبع من ما يستحي من نقله ويشم ..."كنتم يف ريب مما نزلنا
 .(2) (ونسأله اهلداية والصواب

الغضائري الذي قد  نقل فيه كالم ابن( جممع الرجال)صاحب : ومنهم القهبائي :الرابع عشر
 .(1) امللحقمر يف أول 

الغضائري  نقل فيه كالم ابن (منهج املقال)صاحب : منهم االسرتابادي :الخامس عشر
 .( ) لحقمر يف أول امل الذي قد

َا ه َنا ِفيهِ  اْلم َرخَّص   الت َّْقِليد   :أَق ول  ) :احلر العاملي :السادس عشر  قَ ب ول   اَل  الرَِّوايَةِ  قَ ب ول   ه وَ  ِإَّنَّ
 التَّْصرِيح   َوَقعَ  َقدْ وَ  ،تَ َقدَّمَ  َما ي  َنايف  َواَل  ِفيهِ  ِخاَلفَ  اَل  َوَذِلكَ  َواِضحٌ  َوَهَذا َوالظَّنِّ  َوااِلْجِتَهادِ  الرَّْأيِ 

                                                           

كما صرح الباحث المحقق المحجة الشيخ رضا االستادي في  ،22 ص  :والتفسير ،142ص 2 ج :مجمع البيان - 
 –  14ص :Xالعسكري  البيت االلكترونية التفسير المنسوب إلى اإلمام أهلنسخة مكتبة  بالتفسير في  ألحقترسالة 
 .المهدي قم المقدسة اإلمامتحقيق ونشر مدرسة  147
بالتفسير في  ألحقتكما صرح الباحث المحقق المحجة الشيخ رضا االستادي في رسالة  ،1 ص 1ج: مجمع الرجال - 
شر مدرسة تحقيق ون 147 –  14ص :Xالبيت االلكترونية التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكري  أهلنسخة مكتبة  

 .المهدي قم المقدسة اإلمام
 بالتفسير في  ألحقتكما صرح الباحث المحقق المحجة الشيخ رضا االستادي في رسالة  ،1 3ص: منهج المقال -3

تحقيق ونشر مدرسة  147 –  14ص :Xالبيت االلكترونية التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكري  أهلنسخة مكتبة 
 .المهدي قم المقدسة اإلمام
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 جَي وز   اَل  احلَِْديثَ  َهَذا َأنَّ  َعَلى َمَواِضعَ  ِعدَّةِ  يف  ِمْنه   تَ رَْكَناه   َوِفيَما احلَِْديثِ  ِمنَ  َأْوَرْدنَاه   ِفيَما ِبَذِلكَ 
 َواْلَمْتِ  السََّندِ  َظينُِّّ  م ْرَسلٌ  َواِحدٌ  َخبَ رٌ  أِلَنَّه  ؛ اْلف ر وعِ  يف  َواَل  اأْل ص ولِ  يف  َعَلْيهِ  ااِلْعِتَماد   اأْل ص ولِيِّنيَ  ِعْندَ 

 .(2)( التَِّقيَّةِ  َعَلى احلَْْملَ  حَيَْتِمل   َذِلكَ  َوَمعَ  َوالدَّاَلَلةِ  السََّندِ  َقْطِعيُّ  م تَ َواتِرٌ  َوم َعاِرض ه   ِعْنَده مْ  َضِعيفا  

 :قال برقم حممد اجلواهري :السابع عشر

من مشايخ الصدوق : حممد بن القاسم األسرتآبادي -  2 22 -  8 22 - 95 22
هو حممد بن القاسم املفسر األسرتآبادي : أقول. 7 9ح 1ذكره يف العيون واملشيخة والفقيه ج

، تارة بعنوان حممد بن القاسم األسرتآبادي، وأخرى بعنوان حممد بن الذي روى عنه الصدوق كثريا  
سرتآبادي املفسر، ورابعة حممد بن القاسم املفسر القاسم املفسر، وثالثة حممد بن القاسم األ

املعروف بأيب احلسن اجلرجاين، وخامسة حممد بن القاسم األسرتآبادي املعروف بأيب احلسن 
اجلراجاين، وبإضافة املفسر، ووصفه باخلطيب كما هو املذكور يف أول التفسري املنسوب إىل اإلمام 

 -مل يثبت " املرتجم"بروايته  Xالعسكري  مث إن التفسري املنسوب إىل - Xالعسكري 
 .(1) (-جمهول 

 :واألستارالشيخ احلائري على ما نقله عنه أعجاز حسني يف كشف احلجب  :الثامن عشر

يف منتهى املقال يف ترمجة حممد بن القاسم روى عنه أبو جعفر بن  ( ) وقال الشيخ أبو علي
أحدمها يعرف بيوسف بن حممد  ،جلني جمهولنييرويه عن ر  روى عنه تفسريا   ،بابويه ضعيف كذاب

عن أيب احلسن الثالث عم والتفسري  ،عن أبيهما ،علي بن حممد بن بشار واألخرى ،بن زياد
 .(4)( عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري ،موضوع عن سهل الديباجي

يف  صاحب رسالة( اهلل همحر )هاشم اخلوانساري  منهم العالمة السيد حممد :التاسع عشر
بعيد ( أي فقه الرضا)إن احتمال الواضع فيه ): قال فيه حتقيق حال الكتاب املعروف بفقه الرضا،

 واألخالقوالفروع  األصولعليه من  ملاشتن ما وأل. الصدق واحلق ملا يلوح عليه من حقيقة
                                                           

 . 3 ص 7 ج :الشيعة وسائل - 
 .114ص :محمد الجواهري -المفيد من معجم رجال الحديث  - 
 .الشيخ أبو علي، محّمد بن إسماعيل بن عبد الجبّار المازندراني المعروف بأبي علي الحائري -3
 .6  ص :السيد إعجاز حسين -كشف الحجب واألستار  -8
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لك، ذ داعي للوضع يف مثل ، وال خيفى أنه الاألئمةمطابق ملذهب االمامية، وما صح عن  أكثرها

الغالة واملفوضة والكتاب  ن غرض الواضعني تزييف احلق، وترويج الباطل، والغالب وقوعه عنإف
والسالم كمصباح الشريعة  عليهم الصالة األئمةخال عما يوهم ذلك خبالف غريه مما نسب إىل 

ن إاملنسوب إىل سيدنا أيب حممد العسكري، ف اإلمام ، وتفسريXاملنسوب إىل موالنا الصادق 
يرة االدين أو املذهب، مغ ألصولعلى أمور عظيمة خمالفة  اطلعتضاعيفهما  ن أمعن النظر يفم

 .(2) (وسياق كلماهتم  األئمة لطريقة

أمجع أهل العلم  شد من هذا يرتكبه من يعتمد تفسريا  أ) :صائب عبد احلميد :العشرون
هذا ما فعله بعضهم حني يسلط . واحملققون أنه  مكذوب مردود ال اعتداد به وال جيوز الرجوع إليه

الضوء على التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري، ويطيل فيه الكالم دون أن يعرج على أقوال 
هذا النوع من الدرس ليس هو من صنف . أهل التحقيق من أئمة املذهب فيه ويف قيمته العلمية

فخالصة قول . نزعات الطائفيةالنقد العلمي، وال التحقيق، بل قد ال يكون منشأه إال إثارة ال
التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري : علماء اإلمامية يف هذا التفسري أوجزها السيد اخلوئي بقوله

X  إَّنا هو برواية علي بن حممد بن سيار وزميله يوسف بن حممد بن زياد، وكالمها جمهول
ع، وجل مقام عامل حمقق أن احلال، هذا مع أن الناظر يف هذا التفسري ال يشك يف أنه موضو 

يف الفقرة األخرية من  (1) وذكر الشيخ البالغي! ؟ Xيكتب مثل هذا التفسري، فكيف باإلمام 
أنه صنف رسالة خاصة يف إثبات أن هذا التفسري موضوع ( آالء الرمحن)مقدمته على تفسريه 

فقد أوضحنا يف  Xوأما التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري : مكذوب على اإلمام، فقال
رسالة منفردة يف شأنه أنه مكذوب موضوع، ومما يدل على ذلك نفس ما يف التفسري من التناقض 
والتهافت يف كالم الراويني وما يزعمان أنه رواية، وما فيه من خمالفة الكتاب اجمليد ومعلوم التاريخ،  

                                                           

 ألحقترح الباحث المحقق المحجة الشيخ رضا االستادي في رسالة كما ص ،7ص :رسالة في تحقيق فقه الرضا - 
تحقيق  147 –  14ص :Xالبيت االلكترونية التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكري  أهلنسخة مكتبة  بالتفسير في 
 .المهدي قم المقدسة اإلمامونشر مدرسة 

 التفسير له رسالة في التكذيب لرواية: األمينمحسن  البالغي قال عنه السيد تقدم ذكره  ولزيادة فالشيخ محمد جواد - 
 .11 ص: اإلمام السيد محسن األمين -8أعيان الشيعة ج- إليهإلى اإلمام الحسن العسكري وكذب نسبته  المنسوب
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إن كافة علماء الشيعة  :وقال السيد الفاين األصفهاين. كما أشار إليه العالمة يف اخلالصة
 .( ) (Xاملدققني أنكروا صحة إسناد التفسري املذكور إىل اإلمام 

ابن أيب القاسم، : حممد بن القاسم وقيل): الشيخ حممد تقي التسرتي :الواحد والعشرون
روى عنه أبو جعفر بن بابويه، ضعيف  : عنونه ابن الغضائري، قائال: املفسر، االسرتآبادي قال

أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد، : يرويه عن رجلني جمهولني عنه تفسريا   كذاب، روى
والتفسري موضوع عن  Xعن أيب احلسن الثالث  ،واآلخر علي بن حممد بن يسار، عن أبيهما

 .ومثله يف اخلالصة. سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري

ويرد على ما ذكره العالمة . "رتآباديحممد بن علي االس"   وقد يعرب عنه الصدوق ب
 .Xال اهلادي   Xن املروي عنه العسكري إ: أوهلا: إشكاالت

 .ن أبويهما غري داخلني يف سلسلة الروايةإ: وثانيهما

 .غري داخلني وأباه أيضا   ن سهال  إ :وثالثها

ئري وإَّنا ليس يف ابن الغضا "وقيل ابن أيب القاسم"أن مجلة : األول: يف كالمه أنظار: أقول
 .معينا   "حممد بن القاسم"هي يف اخلالصة وال جمال هلا، فالرجل 

 .غري هذا، كما مر "حممد بن علي االسرتآبادي"ن إ: الثاين

عن أيب "فأسانيد الصدوق  ،Xبوساطة العسكري  Xأن املروي عنه اهلادي : الثالث
والظاهر . ضائري على األخريوإَّنا اقتصر ابن الغ "(عليهما السالم)حممد، عن أبيه أيب احلسن 

مع أن  "عن أبيهما"من نسخة ابن الغضائري والنسخة مصحفة، ففيها  "عن أيب حممد"سقوط 
 ".17 صفحة ". وهو الصحيح، فالرجالن مل يكونا أخوين "عن أبويهما": الصدوق قال

                                                           

 .14 – 11ص :صائب عبد الحميد -حوار في العمق من أجل التقريب الحقيقي  - 
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ية عن داخلة يف أسانيد الصدوق، ونسخة التفسري الواصلة اخلال "أبويهما"إن كلمة : الرابع

يف العيون والفقيه والتوحيد واملعاين يف  "عن أبويهما"وقد ورد السند مع زيادة  ،ذكرها ال عربة هبا
 ."املعروف بأيب احلسن اجلرجاين"  ووصفه األول ب  2والتلبية والبسملة والباب  17الباب 

ري والتفس" ،"اخل... والتفسري موضوع عن سهل ": أن األصل يف قوله: وقد مر يف سهل
عن النسخة، فقد عرفت وقوع  "كما"وقد سقطت كلمة  "اخل... موضوع كما عن سهل 

توهم أن مثل هذا التفسري ال يليق أن ينسب إىل : قال عن اجمللسي األول .التصحيف فيها
إن أمكن : قلت. يعلم أنه كالمهم  بكالمهم  املعصوم مردود بأن من كان مرتبطا  

! ق عنه يف كتبه، إال أن االلتزام بالتفسري الواصل غري معقول، كيفااللتزام بأخبار رواها الصدو 
وقد أوضحنا ذلك يف ما كتبنا  ،وهو خمالف أخبارهم املتواترة والسري القطعية، بل خالف العقول

 .(2) (يف األخبار املوضوعة

 وأما": قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف) :حممد سعيد احلكيم :الثاني والعشرون

ومثله ما عن . "اهلل حجيت عليكم، وأنا حجة فإهنموادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، احل
على  لدينه، خمالفا   لنفسه، حافظا   صائنا   الفقهاء فأما من كان من": Xاالحتجاج من قوله 

على   اعتمدا يف دينكما": وما عن أيب احلسن  ،"مواله، فللعوام أن يقلدوه ألمر هواه، مطيعا  
بقرب كون الرجوع  األولاللهم إال أن يستشكل يف  (.كل مسن يف حبنا، كثري القدم يف أمرنا

يف اجلميع  اإلشكالإىل  مضافا  . احلكم الذي استنبطوه منها ألخذال  الرواية منهم، ألخذللرواة 
 .(1)( السند بضعف

* * * 
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 1ملحق رقم 
 :للتفصيل نقولو 

كما   -وصحيحة القداح  نقال   األحاديثلعلم وراثة بل وصلتهم القوم مل يورثوا ا إن :أوال  
وهم بكل هذا ال  ،خبالف ضعيفة البخرتي األحاديثتكلمت عن وراثة العلم وليس  - يسموهنا

 بَاب  َأنَّ اأْلَِئمََّة فقد ورد يف الكايف  ،بيت النبوة  أهلينطبق عليهم عنوان الورثة خبالف 
 :بَ ْعض ه ْم بَ ْعضا  اْلِعْلمَ  َوَرثَة  اْلِعْلِم يَِرث  

ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا - َعْن  ،َعِن النَّْضِر ْبِن س َوْيدٍ  ،َعِن احلْ َسنْيِ ْبِن َسِعيدٍ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَّدٍ  ،ِعدَّ
ِإنَّ َعِليّا  ) :قَالَ  ،Xاللَِّه  َعْن َأيب َعْبدِ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن م ْسِلمٍ  ،َعْن ب  َرْيِد ْبِن م َعاِويَةَ  ،حَيَْي احْلََليبِّ 
X    َواْلِعْلُم يُ تَ َواَرُث َوَلْن يَ ْهِلَك َعاِلٌم ِإالَّ بَِقَي ِمْن بَ ْعِدِه َمْن يَ ْعَلُم ِعْلَمُه َأْو َما  ،َكاَن َعاِلما

 .(2) (َشاَء اللَّهُ 

َعْن َأيب  ،َعْن ز رَارََة َواْلف َضْيلِ  ،َحرِيزٍ  َعنْ  ،َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى ،َعْن أَبِيهِ  ،َعِليُّ ْبن  ِإبْ رَاِهيمَ  -
وََكاَن َعِليٌّ  ،َواْلِعْلُم يُ تَ َواَرثُ  ،َلْم يُ ْرَفعْ  Xِإنَّ اْلِعْلَم الَِّذي نَ َزَل َمَع آَدَم ) :قَالَ  ،Xَجْعَفٍر 
X  َِفُه ِمْن َأْهِلِه َمْن َعِلَم ِمْثَل ِعْلِمِه َأْو َوِإنَُّه َلْم يَ ْهِلْك ِمنَّا َعاِلٌم َقطُّ ِإالَّ َخلَ  ،َعاِلَم َهِذِه اأْلُمَّة

 .(1)( َما َشاَء اللَّهُ 

َعْن  ،َعْن حَيَْي احْلََليبِّ  ،َعِن النَّْضِر ْبِن س َوْيدٍ  ،َعِن اْلبَ ْرِقيِّ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَّدٍ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي  -
َواَل  ،ِإنَّ اْلِعْلَم يُ تَ َواَرثُ ) :Xقَاَل أَب و َجْعَفٍر  :قَالَ  ،ِد ْبِن م ْسِلمٍ َعْن حم َمَّ  ،َعْبِد احلَِْميِد الطَّاِئيِّ 

 .( ) (َيُموُت َعاِلٌم ِإالَّ َوتَ َرَك َمْن يَ ْعَلُم ِمْثَل ِعْلِمِه َأْو َما َشاَء اللَّهُ 

َعِن  ،َعْن م وَسى ْبِن َبْكرٍ  ،َوانَ َعْن َصفْ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن َعْبِد اجْلَبَّارِ  ،أَب و َعِلي  اأْلَْشَعرِيُّ  -
ُسنََّة أَْلِف نَِبي  ِمَن  Xِإنَّ ِفي َعِلي  ) :يَ ق ول   Xمسَِْعت  أَبَا َعْبِد اللَِّه  :قَالَ  ،اْلف َضْيِل ْبِن َيَسارٍ 
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َواْلِعْلُم  ،َفَذَهَب ِعْلُمهُ  َوَما َماَت َعاِلمٌ  ،َلْم يُ ْرَفعْ  Xَوِإنَّ اْلِعْلَم الَِّذي نَ َزَل َمَع آَدَم  ،اأْلَْنِبَياءِ 
 .(2) (يُ تَ َواَرثُ 

َعْن ع َمَر  ،َعْن َفَضاَلَة ْبِن أَيُّوبَ  ،َعِن احلْ َسنْيِ ْبِن َسِعيدٍ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَّدٍ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي  -
َوَما  ،َلْم يُ ْرَفعْ  Xِذي نَ َزَل َمَع آَدَم ِإنَّ اْلِعْلَم الَّ ) :يَ ق ول   Xمسَِْعت  أَبَا َجْعَفٍر  :قَالَ  ،ْبِن أَبَانٍ 

 .(1) (َماَت َعاِلٌم َفَذَهَب ِعْلُمهُ 

قَاَل أَب و َجْعَفٍر  :قَالَ  ،Xَرفَ َعه  َعْن َأيب َجْعَفٍر  ،َعْن َعِليِّ ْبِن الن ُّْعَمانِ  ،َعْن َأمْحَدَ  ،حم َمَّدٌ  -
X: ( ََرُسوُل اللَِّه  :قَالَ  ؟ َوَما الن ََّهر  اْلَعِظيم   :ِقيَل َله   .َعِظيمَ َوَيَدُعوَن الن ََّهَر الْ  ،َيُمصُّوَن الثَِّماد
ُسَنَن النَِّبيِّيَن ِمْن آَدَم َوَهُلمَّ َجّرا   َجَمَع ِلُمَحمٍَّد  8ِإنَّ اللََّه  ،َواْلِعْلُم الَِّذي َأْعطَاُه اللَّهُ  

َصي ََّر  َوِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  ،ِعْلُم النَِّبيِّيَن بَِأْسرِهِ  :قَالَ  ؟ َوَما تِْلَك السَُّنن   :ِقيَل َله   .ِإَلى ُمَحمٍَّد 
َفَأِمري  اْلم ْؤِمِننَي أَْعَلم  أَْم  ،يَا اْبَن َرس وِل اللَّهِ  :فَ َقاَل َله  َرج لٌ  .Xَذِلَك ُكلَُّه ِعْنَد َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن 

ِإنَّ اللََّه يَ ْفَتُح َمَساِمَع َمْن َيَشاُء ِإنِّي  ،اْسَمُعوا َما يَ ُقولُ  :Xفَ َقاَل أَب و َجْعَفٍر  ؟ بَ ْعض  النَِّبيِّنيَ 
ثْ ُتُه َأنَّ اللََّه َجَمَع ِلُمَحمٍَّد   Xِعْلَم النَِّبيِّيَن َوأَنَُّه َجَمَع َذِلَك ُكلَُّه ِعْنَد َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن  َحدَّ

 .( ) (النَِّبيِّينَ  َوُهَو َيْسأَلُِني َأ ُهَو َأْعَلُم َأْم بَ ْعضُ 

َعْن  ،َعْن حَيَْي احْلََليبِّ  ،َعِن النَّْضِر ْبِن س َوْيدٍ  ،َعِن اْلبَ ْرِقيِّ  ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَّدٍ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي  -
َفاَل  ،اْلِعْلَم يُ تَ َواَرثُ  ِإنَّ ) :Xَقاَل أَب و َجْعَفٍر  :قَالَ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن م ْسِلمٍ  ،َعْبِد احلَِْميِد الطَّاِئيِّ 

 .(4) (َيُموُت َعاِلٌم ِإالَّ تَ َرَك َمْن يَ ْعَلُم ِمْثَل ِعْلِمِه َأْو َما َشاَء اللَّهُ 

مسَِْعت   :قَالَ  ،َعِن احْلَاِرِث ْبِن اْلم ِغريَةِ  ،َعْن ي ون سَ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن ِعيَسى ،َعِليُّ ْبن  ِإبْ رَاِهيمَ  -
َوَما َماَت َعاِلٌم ِإالَّ َوَقْد  ،َلْم يُ ْرَفعْ  Xِإنَّ اْلِعْلَم الَِّذي نَ َزَل َمَع آَدَم ) :يَ ق ول   Xللَِّه أَبَا َعْبِد ا

َقى ِبَغْيِر َعاِلمٍ  ،َورََّث ِعْلَمهُ   .( ) (ِإنَّ اأْلَْرَض اَل تَ ب ْ
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يف الكايف  :امنه ،كما تواترت به الروايات  األنبياءفهم ورثة  ،حممد  آلالرواية يف  :ثانيا  
يِع اأْلَنِْبَياِء َواأْلَْوِصَياِء الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ   :بَاب  َأنَّ اأْلَِئمََّة َورِث وا ِعْلَم النَّيبِّ َومجَِ

طَّابِ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي  -  ،َقاِسمِ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الْ  ،َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن حم َمَّدٍ  ،َعْن َسَلَمَة ْبِن اخلَْ
ِإنَّ ُسَلْيَماَن َوِرَث ) :Xقَاَل أَب و َعْبِد اللَِّه  :قَالَ  ،َعِن اْلم َفضَِّل ْبِن ع َمرَ  ،َعْن ز ْرَعَة ْبِن حم َمَّدٍ 

ْنِجيِل َوِإنَّ ِعْنَدنَا ِعْلَم الت َّْورَاِة َواإْلِ  ،َوِإنَّا َورِثْ َنا ُمَحمَّدا   ،َوِإنَّ ُمَحمَّدا  َوِرَث ُسَلْيَمانَ  ،َداُودَ 
َياَن َما ِفي اأْلَْلَواحِ  ِإنَّ  ،لَْيَس َهَذا ُهَو اْلِعْلمَ  :قَالَ  .ِإنَّ َهَذا هَل َو اْلِعْلم   :ق  ْلت   :قَالَ  .َوالزَّبُوِر َوتِب ْ

 .(2)( اْلِعْلَم الَِّذي َيْحُدُث يَ ْوما  بَ ْعَد يَ ْوٍم َوَساَعة  بَ ْعَد َساَعةٍ 

َعْن م َعاِويََة ْبِن  ،اْبِن َأيب ع َمرْيٍ  َعنِ  ،َعْن يَ ْعق وَب ْبِن يَزِيدَ  ،َعْبِد اللَّهِ  َعْن َسْعِد ْبنِ  ،َوَعْن أَبِيهِ  -
ه   Xَدَخْلت  َعَلى َأيب َعْبِد اللَِّه ) :قَالَ  ،َوْهبٍ   ،َفَجَلْست  َحىتَّ َقَضى َصاَلَته   ،َوه َو يف م َصالَّ

َلَنا الرَِّساَلةَ  ،َوَوَعَدنَا الشََّفاَعةَ  ،يَا َمْن َخصََّنا بِاْلَكَراَمةِ  :َفَسِمْعت ه  َوه َو ي  َناِجي َربَّه  َويَ ق ول    ،َوَحمَّ
 .(1) ..( َوَجَعَلَنا َورَثََة اأْلَْنِبَياءِ 

عن احلسن بن  ،عن ابن عيسى وابن هاشم معا   ،عن سعد ،أيب وابن الوليد والعطار مجيعا   -
نحن ) :يقول Xمسعت أبا عبد اهلل  :قال ،ريبعن ذريح احملا ،عن أيب املغراء ،علي بن فضال

ثم علمه وذلك ما يقول الناس  ثوبا   Xعلى علي  جلل رسول اهلل  :مث قال .ورثة األنبياء
 .( ) (إنه علمه ألف كلمة كل كلمة تفتح ألف كلمة

 Xكتب أبو احلسن الرضا   :قال ،عن عبد الرمحن بن أيب جنران ،حدثنا عبد اهلل بن عامر -
 ،كان أمين اهلل في أرضه   إن محمدا  ) :Xقال علي بن احلسني  :قال ،يهانأقر وأرسالة 

 ،نحن ورثة األنبياء ...ونحن أمناء اهلل في أرضه  ،كنا أهل البيت ورثته  فلما قبض محمد 
 .(4) (.. ونحن ورثة أولي العزم من الرسل
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  :قال ،أيب جنران ن ابنع ،عن عبد اهلل القصباين ،عن عبد اهلل بن جعفر ،حممد بن مهام -

قال علي بن  :يها رسالة قالنأقر كتب الرضا عليه الصالة والسالم إىل عبد اهلل بن جندب وأ
ونحن ورثة أولي العزم  ،فنحن ورثة األنبياء .... 8نحن أولى الناس باهلل ) :Xاحلسني 

 .(2) ....(من الرسل 

عن أيب جعفر  ،ر بن هارونعن عما ،عن عمرو بن ميمون ،عن أبيه ،أمحد بن احلسني -
X، فلما قبضه اهلل كنا أهل البيت ورثته ،كان أمين اهلل في أرضه   إن محمدا  ) :قال، 

 ونحن ورثة أولي العزم من الرسل ،نحن ورثة األنبياء ...فنحن أمناء اهلل في أرضه عندنا 
)... (1). 

هلل بن جندب أنه كتب عن عبد ا ،عن عبد العزيز بن املهتدي ،حدثنا إبراهيم بن هاشم -
فلما قبض كنا  ،كان أمين اهلل في أرضه  فإن محمدا   ،أما بعد) :Xإليه أبو احلسن الرضا 

ونحن ورثة أولي العزم  ،ونحن ورثة األنبياء ....فنحن أمناء اهلل في أرضه  ،أهل البيت ورثته
 .( ) ..(من الرسل

قال علي بن  :قال ،القاسمعن موسى بن  ،عن موسى بن يعلى ،حدثنا حممد بن هارون -
فلما قبض محمد كنا أهل البيت  ،كان أمين اهلل في أرضه   إن محمدا  ) :Xاحلسني 

 ونحن ورثة أولي العزم من الرسل ،نحن ورثة األنبياء ... فنحن أمناء اهلل في أرضه ،ورثته
..). (4). 

اهلل بن  عن جعفر بن عبد ،عن علي بن معبد ،عن موسى بن جعفر ،عمران بن موسى -
استأذنت على ) :قال ،عن معاوية بن وهب ،عن أيب عمرو ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن ،محاد
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وأعطانا علم  ،يا من خصنا بالوصية :فسمعته يقول في كالم له ،فأذن لي Xأبي عبد اهلل 
 .(2)( وجعلنا ورثة األنبياء  ،وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا ،ما مضى وعلم ما بقي

اللهم يا من ) :مسعته يقول :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،إلسناد املتقدم عن معاويةبا -
وخصنا  ،وختم بنا األمم السالفة ،وجعلنا ورثة األنبياء ،أعطانا علم ما مضى وما بقي

 .(1) (بالوصية

فجلسنا يف بعض الطريق  Xحججت مع الصادق ) :قال ،روي عن علي بن أيب محزة -
أطعمينا مما جعل اهلل فيك  ،يا نخلة :مث قال ،رك شفتيه بدعاء مل أفهمهفح ،حتت خنلة يابسة
وعليها أوراقها وعليها  Xفنظرت إىل النخلة وقد متايلت حنو الصادق  :قال .من رزق عباده

ما  :فإذا حنن بأعرايب يقول ،أعذب رطب وأطيبه فأكلنا منها رطبا   .ادن وسم وكل :قال ،الرطب
نحن ورثة األنبياء ليس فينا ساحر وال   :Xفقال الصادق  ،م من هذاأعظ رأيت كاليوم سحرا  

 .( ) ..(كاهن

فَ َلمَّا َحَضَر ِعْنَده   ،َفَأْحَضَره   Xنَّ َهار وَن الرَِّشيَد بَ َعَث ِإىَل م وَسى ْبِن َجْعَفٍر أَ ) :ويف اخلرب -
 ،نَّ َمْعرِفَ َتك ْم هِبَا َمْعرَِفٌة َجيَِّدةٌ إوَ  ، فَاِطَمَة ِإىَل ِعْلِم النُّج ومِ ِإنَّ النَّاَس يَ ْنِسب وَنك ْم يَا َبيِن  :قَاَل َله  

َوِإَذا ذََكر وا اْلَقَدَر  ،ِإَذا ذََكر وا َأْصَحايب فَاْسك ت وا :قَالَ  َوف  َقَهاء  اْلَعامَِّة يَ ق ول وَن ِإنَّ َرس وَل اللَِّه 
اَلِئِق ِبِعْلِم النُّج وِم َوَأْواَلد ه    Xَوأَِمري  اْلم ْؤِمِننَي  ،فَاْسك ت وا َوِإَذا ذ ِكَر النُّج وم   ،فَاْسك ت وا  َكاَن أَْعَلَم اخلَْ

هذا  :فقال له الكاظم صلوات اهلل عليه .َوذ رِّي َّت ه  الَِّذيَن تَ ق ول  الشِّيَعة  بِِإَماَمِتِهْم َكان وا َعارِِفنَي هِبَا
اهلل تبارك وتعالى قد مدح النجوم ولو ال أن النجوم و  ،حديث ضعيف وإسناده مطعون فيه

وقد قال اهلل تعالى في حق  ،كانوا عالمين بها  واألنبياء  ،8صحيحة ما مدحها اهلل 
وََكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َواأْلَْرِض ﴿ :إبراهيم خليل الرحمن صلوات اهلل عليه

 ﴾فَ َنَظَر َنْظَرة  ِفي النُُّجوِم َفقاَل ِإنِّي َسِقيمٌ ﴿ :وقال في موضع آخر ،﴾َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ 
كان أعلم   Xوإدريس  ،بعلم النجوم ما نظر فيها وما قال إني سقيم فلو لم يكن عالما  
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 ،﴾َعِظيمٌ  َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُمونَ ﴿ :واهلل تعالى قد أقسم بمواقع النجوم ،أهل زمانه بالنجوم

 ثني عشر برجا  إيعني بذلك  ﴾فَاْلُمَدبِّراِت َأْمرا   :إىل قوله َوالنَّازِعاِت َغْرقا  ﴿ :وقال في موضع
ما يكون أشرف  قرآنوبعد علم ال ،8والذي يظهر بالليل والنهار بأمر اهلل  ،وسبعة سيارات

َوَعالماٍت ﴿ :8من علم النجوم وهو علم األنبياء واألوصياء وورثة األنبياء الذين قال اهلل 
 .(2)(ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره ،﴾َوبِالنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدونَ 

كالتابوت والعصا وخامت   ،وورثة األنبياء أي ورثوا علوم األنبياء وآثارهم) :قال اجمللسي :ثالثا  
 .(1) (سليمان وعمامة هارون وغريها كما مر يف كتاب اإلمامة

ليست  إهنان قيل إف ،وم على ادعاء العصا والتابوت وشبيهاهتاال خيفى  عدم مقدرة الق :أقول
ما هو من العلم وال ميكنهم  األحاديثمث تقدم  يف بعض  ،للوارث بال شك إهناقلنا  ،من العلم

َياَن َما ِفي اأْلَْلوَ ) :Xكقوله   ،ادعاءه ْنِجيِل َوالزَّبُوِر َوتِب ْ  :قَالَ  .احِ َوِإنَّ ِعْنَدنَا ِعْلَم الت َّْورَاِة َواإْلِ
 ،ِإنَّ اْلِعْلَم الَِّذي َيْحُدُث يَ ْوما  بَ ْعَد يَ ْومٍ  ،لَْيَس َهَذا ُهَو اْلِعْلمَ  :قَالَ  .ِإنَّ َهَذا هَل َو اْلِعْلم   :ق  ْلت  

 .( )( َوَساَعة  بَ ْعَد َساَعةٍ 

 :لعلماءما قاله بعض ا إىلبالنظر  أيضا  وال بأس  ،روائيا   كوهنا فيهم   تقدم يف ثانيا   :رابعا  

 "عمن تأخذونه". أي الذي هو مرياث األنبياء "فانظروا علمكم هذا": )(رمحه اهلل)املازندراين 
ألنه مما  ؛املقصود أنكم تأخذونه من النيب فينبغي لكم أن هتتموا بأمره وال تساهلوا يف طلبه: قيل

تنبيه على أنه ينبغي لكم آثره خري الناس ومن مواريثه اليت تركها لكم، واحلق أن املقصود منه هو ال
  ألن مدعي العلم بعد النيب  ؛أن تعرفوا أحوال الناس حىت جتدوا أهل هذا العلم لتأخذوه منه

، بل أكثرهم يدعونه مبجرد كثري واجلميع ليسوا قائلني بالصواب وال آخذين من مشكاة النيب 
بالسوء، وإَّنا القائلون باحلق  األهواء طالبني للتقدم والرياسة، تابعني للشيطان والنفس األمارة

اآلخذون له من منبع الرسالة هم أهل البيت الذين عصمهم اهلل تعاىل من اخلطأ واخلطل وطهرهم 
من األرجاس والزلل، واختارهم إلرشاد اخلالئق إىل الطريقة الغراء وهدايتهم إىل الشريعة البيضاء يف  
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فوجب أخذه عنهم إىل قيام الساعة، وقد كل عصر واحد بعد واحد لئال يكون للناس عليه حجة 
للحصر  "عدوال  "قدم على امسه وهو  "إن"خرب  "فينا" ،"فإن فينا أهل البيت": نبه على هذا بقوله

، وأهل البيت منصوب على املدح بتقدير أعين أو جمرور أو للتشويق إىل ذكره، أو لكونه ظرفا  
أو جمرور على أنه بدل عن  "فينا"  على أنه بدل ل ا  بقرينة املقام، وإن كان تقديرها شاذ "يف"بتقدير 

 .ضمري املتكلم إن جوز

اخللف بالتحريك والسكون كل من جييء بعد من مضى إال أنه بالتحريك يف  "يف كل خلف"
خلف صدق وخلف سوء، واملراد يف هذا احلديث املفتوح واملعىن : اخلري وبالتسكني يف الشر يقال
من  يف كل ما خيلف عنه  ، وحيتمل بعيدا  بعده  األمةمن  يف كل قرن ويف كل من جاء

 .األحاديث والعلوم

هلم استقامة وثبات يف منهج احلق وطريق الصدق من غري حتريف  مة وسطا  أأي  "عدوال  "
 .وجور وتقصري

 .أي اجملاوزين فيه عن احلدود، والتحريف تغيري الكالم عن موضعه "ينفون عنه حتريف الغالني"

فالن انتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه، : ، يقالالدين وفروعه ألصول "ال املبطلنيوانتح"
وانتحل قول غريه إذا ادعاه لنفسه، فاالنتحال إما مبعىن االنتساب، أو مبعىن سرقة الشيء وإخراجه 
عن موضعه، والعدول من أهل البيت حيفظون بيت الشريعة ومينعون املبطلني ألساسها املنتسبني 

على وجه الباطل من الدخول فيها والتصرف فيها ويدفعون السارقني القاصدين لسرقة ما  إليها
 .فيها من السرقة وتغيري الشيء من أصله وإخراجه عن وضعه

بعلوم الكتاب والسنة على وفق آرائهم الفاسدة وظنوهنم الباطلة من غري أن  "وتأويل اجلاهلني"
الراسخون يف العلم  وهؤالء العدول األئمة يكون هلم يف ذلك نص صريح أو خرب صحيح، 

الذين يعلمون معامل التنزيل ووجوه التأويل بإعالم نبوي وإهلام إهلي، ويشاهدون احلقائق بعني 
أهل الذكر  وأولئكاليقني لصفاء طينتهم وضياء سريرهتم وخلوص عقيدهتم وكمال بصريهتم، 

مث بوساطتهم إىل من شاء  لعلم انتقل إليهم أوال  األلباب، وفيه داللة على أن مرياث ا أولوا وأولئك
من األعصار ال خيلو عن معصوم وعلى حجية اإلمجاع ومثل هذا  اهلل هدايته، وعلى أن عصرا  
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حيمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه ": قال روي من طريق العامة عن النيب 

 .(2) ("حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني

وال  ما دل على أن العلماء ورثة األنبياء، وأن األنبياء مل يورثوا دينارا  : نهام: )احملقق اخلوئي
بل ميكن أن  ....منها أخذ حبظ وافر  يئولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بش درمها  

لعلماء ، لكوهنم هم ايراد من تلك األخبار كون املراد من العلماء هم األئمة واألوصياء 
باملعىن احلقيقي، فمع داللة تلك األخبار على كون العلماء ورثة األنبياء عن التصرف يف أموال 

حنن : X، فنعم الدليل احلاكم قوله الناس وأنفسهم فال داللة فيها لكوهنا ثابتة للفقيه أيضا  
 .العلماء وشيعتنا املتعلمون

، إال إذا  لعلماء فاملراد منهم األئمة إذن فيمكن دعوى أن كلما ورد يف الروايات من ذكر ا
كانت قرينة على اخلالف، كما يف الرواية اليت سئل الفرق فيها بني علماء هذه األئمة وعلماء 

وأظهر من مجيع من . اليهود وغريها، مما قامت القرينة على املراد بأن العلماء هم الشيعة والفقهاء
األمور يف يد العلماء باهلل، فإن العلماء باهلل  جماري: Xمن العلماء، قوله  إرادة األئمة 

 .(1) (، بل غريهم العلماء باحلالل واحلرام من الطرق الظاهريةليس غري األئمة 

 ،"علماء أميت أفضل من أنبياء بين إسرائيل: "مثال ذلك قوله : )قال ،التيجاين السماوي
ون هذا احلديث على كل علماء األمة بينما فأهل السنة واجلماعة يعمم". العلماء ورثة األنبياء"أو 

ومن أجل ذلك يفضلوهنم على األنبياء ما عدا أويل العزم من  ،ثين عشرخيصصه الشيعة باألئمة اإل
 .واحلقيقة أن العقل مييل إىل هذا التخصيص. الرسل

أورث علم الكتاب للذين اصطفى من عباده وهو ختصيص، كما أن رسول  قرآنألن ال: أوال  
ومساهم أئمة  ،خص أهل بيته بأمور مل يشركهم فيها بأحد، حىت مساهم سفينة النجاة  اهلل

 .والثقل الثاين الذي يعصم من الضاللة ،ومصابيح الدجى ،اهلدى
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والسنة  قرآنفظهر من هذا أن قول أهل السنة واجلماعة يعارض هذا التخصيص الذي أثبته ال
ه من الغموض وعدم املعرفة بالعلماء احلقيقني الذين أذهب النبوية، وإن العقل ال يرتاح إليه ملا في

اهلل عنهم الرجس وطهرهم، وعدم متييزهم عن العلماء الذين فرضهم على األمة احلكام األمويون 
والعباسيون، وما أبعد الفرق بني أولئك العلماء وبني األئمة من أهل البيت الذين ال يذكر التاريخ 

ومع ذلك فقد روى علماء أهل  ،يديه سوى أن يتلقى االبن عن أبيهتتلمذوا على  هلم أستاذا  
اإلمام الباقر واإلمام الصادق واإلمام الرضا الذي  السنة يف علومهم روايات عجيبة وخصوصا  

 .مجعهم إليه املأمون وهو ال يزال صبيا   أفحم بعلومه أربعني قاضيا  

اختالف أصحاب املذاهب األربعة عند  ومما يؤكد متيز أهل البيت عن غريهم ما يظهر لنا من
ثنا عشر من أئمة أهل أهل السنة واجلماعة يف كثري من املسائل الفقهية بينما ال خيتلف األئمة اإل

 .البيت يف مسألة واحدة

لو أخذنا بقول أهل السنة واجلماعة يف تعميم هذه اآليات واألحاديث على كل علماء : ثانيا  
ولعل  ،وألصبح هناك آالف املذاهب ،ء واملذاهب على مر األجيالاألمة لوجب أن تتعدد اآلرا

علماء أهل السنة واجلماعة تفطنوا ملا هلذا الرأي من سخافة وتفريق لوحدة العقيدة فأسرعوا إىل 
 .غلق باب االجتهاد منذ زمن بعيد

أما قول الشيعة فهو يدعو إىل الوحدة وااللتفاف حول أئمة معروفني خصهم اهلل تعاىل 
والرسول بكل املعارف اليت حيتاجها املسلمون يف كل العصور، فال ميكن ألي مدع بعد ذلك أن 

 .(2) (يتقول على اهلل وعلى الرسول ويبتدع مذهبا يلزم الناس باتباعه

العلماء ورثة : "وقوله ،"جماري األمور بيد العلماء: "Xوأما قوله : )قال ،اخلوانساري
كون العلماء فيها   بار الواردة يف علو شأن العامل، فمن احملتمل قريبا  وحنو ذلك من األخ ،"األنبياء

، وال سيما اخلرب األول "مداد العلماء كدماء الشهداء"، كما يف اخلرب املعروف هم األئمة 
هم األئمة : الدال بإطالقه على الوالية العامة، فإن فيه قرائن تدل على أن املراد من العلماء فيه

 .األمناء على حالل اهلل وحرامه، فإهنم هم 
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ولكن ورثوا  وال درمها   ما دل على أن العلماء ورثة األنبياء، وأن األنبياء مل يورثوا دينارا  : نهام

والعلماء أمناء اهلل يف حالله  ...منها أخذ حبظ وافر،  يءأحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بش
، املراد من العلماء هم األئمة واألوصياء ميكن أن يراد من تلك األخبار كون  ......وحرامه 

حنن العلماء وشيعتنا ": Xفنعم الدليل احلاكم قوله  .....لكوهنم هم العلماء باملعىن احلقيقي 
إذن فيمكن دعوى أن كلما ورد يف الروايات من ذكر العلماء فاملراد منهم األئمة . "املتعلمون

الرواية اليت سئل الفرق فيها بني علماء هذه ، إال إذا كانت قرينة على اخلالف، كما يف 
وأظهر . األئمة وعلماء اليهود وغريها، مما قامت القرينة على املراد بأن العلماء هم الشيعة والفقهاء

، فإن "جماري األمور يف يد العلماء باهلل": Xمن العلماء، قوله  من مجيع من إرادة األئمة 
 .(2) (ل غريهم العلماء باحلالل واحلرام من الطرق الظاهرية، بالعلماء باهلل ليس غري األئمة 

عن القداح، : أمايل الصدوق، ثواب األعمال، بصائر الدرجات: )قال ،(رمحه اهلل)النمازي 
يطلب  من سلك طريقا  : قال رسول اهلل ": قال ،عن الصادق، عن آبائه صلوات اهلل عليهم

وإنه . وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به إىل اجلنة، سلك اهلل به طريقا   فيه علما  
وفضل العامل على . ليستغفر لطالب العلم من يف السماء ومن يف األرض حىت احلوت يف البحر

إن األنبياء مل يورثوا . ن العلماء ورثة األنبياءإو . العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر
 ."ثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ حبظ وافر، ولكن ور وال درمها   دينارا  

ذيله قرينة على أن الفضل لطالب علوم األنبياء ال لغريهم الذين اقتبسوا جهائل من : أقول
 .(1) ("حكم"وتسمى به، كما تقدم يف  جهال وأضاليل من ضالل، ومسوها علما  

انتقال  واإلرثلوراثة ا: إذ قال ،هذا أوضح مما ذكره الراغب يف املفردات: )قال صاحب امليزان
قنية إليك عن غريك من غري عقد وال ما جيري جمرى العقد، ومسي بذلك املنتقل عن امليت فيقال 

: Xوتأكلون الرتاث، وقال : قال ،وتاء للقنية املوروثة مرياث وإرث وتراث فقلبت الواو ألفا  
 .أثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم أي أصله وبقيته
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ويقال لكل من حصل : قال .فنظر يف صحف كالربا ط فيهن إرث كتاب حمي: عرقال الشا
تلك ": أورث، قال تعاىل: مهنئا   ويقال لكل من خول شيئا   ،قد ورث كذا: من غري تعب يءله ش

فإنه  ،"ويرث من آل يعقوب": وقوله. "أولئك هم الوارثون الذين يرثون"، "اجلنة اليت أورثتموها
بل  ،فاملال ال قدر له عند األنبياء حىت يتنافسوا فيه ،والعلم والفضيلة دون املاليعين وراثة النبوة 

" صدقة"إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا : "Xأال ترى أنه قال  ،قلما يقتنون املال وميلكونه
وما روي  ،ما تركناه هو العلم وهو صدقة يشرتك فيها األمة: فقد قيل ،نصب على االختصاص

فإشارة إىل ما ورثوه من العلم واستعمل لفظ الورثة  ،"العلماء ورثة األنبياء" :من قوله Xعنه 
؟  أرثكوما : قال. أنت أخي ووارثي": (رضي اهلل عنه) يلكون ذلك بغري مثن وال منة، وقال لعل

ووصف اهلل تعاىل نفسه بأنه الوارث من حيث إن  ".ما ورثت األنبياء قبلي كتاب اهلل وسنيت: قال
 .(2) ("انتهى كالمه"األشياء كلها صائرة إىل اهلل تعاىل 

مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ": قوله تعاىل: )قال ،الطرحيي
. "إن العلماء ورثة األنبياء: "هم علماء األمة ملا روي: قيل ،"ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات

 .(1) ("هي لنا خاصة وإيانا عىن: "قاال( ليهما السالمع)حديث الباقر والصادق  ويف

وهذا ما " ثنا عشرإ"بنواب نبينا وهم " الوالية"ومقام " الويل"اختصاص لفظ : )قال ،امليالين
نص عليه شيخ الشيوخ سعد الدين احلموي، أورده الشيخ عزيز ابن حممد النسفي يف كتابه، 

يف  (صلى اهلل عليه وسلم)مل يكن قبل نبينا حممد إنه : وحكاه الشيخ القندوزي، وهذا معربه
، وكان يسمون املقربني إىل اهلل الوارثني "النيب"وإَّنا كان عنوان " الويل"األديان السابقة عنوان 

من  فلما نزل الدين اجلديد والشريعة اجلديدة على حممد " ... األنبياء"  لصاحب الشريعة ب
من أهل بيت حممد  ثين عشر رجال  إ، إذ اختار "الويل" ، وجد يف هذا الدين اسم8عند اهلل 

 -، فهم النواب اليتهوجعلهم الوارثني له، املقربني إىل نفسه، واختصهم بو  (صلى اهلل عليه وسلم)
ثنا عشر هم الذين ورد فيهم ، الوارثون له، وهؤالء اإل(صلى اهلل عليه وسلم)حملمد  -من عند اهلل 

وإن آخر األولياء . "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل": ، واحلديث"نبياءالعلماء ورثة األ": احلديث
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املهدي، صاحب : هو الويل والنائب الثاين عشر، وهو خامت األولياء، وامسه -وهو آخر النواب  -

 (.57 صفحة ). الزمان

الذين هم ثين عشر، وأما الثالمثائة واخلمسون، إواألولياء يف العامل ال يزيدون على : قال الشيخ
فهذا رأي شيخ شيوخ القوم، الذي نقله ". رجال الغيب، فال يسمون باألولياء، وإَّنا هم األبدال

" الويل"النسفي وهو من كبارهم، فدونكها من حجة حامسة لشكوك أرباب الغواية، مبينة لكون 
 .(2) (!يف حديث الوالية " اإلمامة"على  دليال  

وكذلك الوراثة كما ذكرنا ليس   "لناهم أئمة يهدون بأمرناوجع": فقال: )قال ،الشيخ البحراين
ألن الكالم يقتضي  ؛إهنا وراثة العلم خاصة، ملا بيناه يف لفظ الوصية: كما قال ابن أيب احلديد

اختصاصهم بالوراثة دون سائر األمة وعدم مشاركة أحدهم فيها، إذ لوال ذلك ملا كانوا هم 
ومحلها على وراثة العلم يزيل االختصاص فإن كثري من  الوارثني خاصة، بل هم شركاء غريهم

ورواية كعبد اهلل بن مسعود وسلمان وأيب ذر واملقداد  علما   الصحابة قد أخذوا عن النيب 
وعمار وأيب بن كعب وجابر بن عبد اهلل وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن العباس يف أضراهبم 

، وأية فأي مزية ألهل بيت النيب  "ة األنبياءالعلماء ورث": وقد روى اخلصم حديث ،وأشباههم
شاركهم فيه مجع كثري من الناس وسامههم فيه جم غفري من األمة حىت  يءخصوصية هلم يف ش

دون غريهم، واحلال إن غريهم قد قامسهم إياها وأخذ نصيبه منها،  يقال هلم وراثة النيب 
لبطالن رواية  ت االختصاص وعلى املال أيضا  فوجب هلذا محل الوراثة على املنزلة والعلم معا ليثب

فهم  ،مرياث هلم كما أن مجيع ماله وعلمه هلم فتبني أن منزلة النيب  ،كما سبق بيانه  "ال نورث"
وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف  ": ويصدق هذا قول اهلل تعاىل ،خلفاؤه وأولياؤه وسفراؤه

 ؛عن الداللة على ما نقول احلديد مل يكن الكالم خارجا   على أنا لو قبلنا قول ابن أيب "كتاب اهلل
وجب أن يكونوا خلفاؤه لوجوب الرجوع إليهم يف  ألن أهل البيت إذا كانوا وارثني على النيب 

عندهم وغريهم خلو منه، وإذا وجب  ألن علم النيب  ؛احلالل واحلرام والقضايا واألحكام
كونوا هم األئمة ألن املقتدى به عندنا هو اإلمام، ومن االقتداء هبم يف أحكام الدين وجب أن ي

ليست له هذه املنزلة إذا ادعى اإلمامة فهو ظامل غاصب ومتقول كاذب والشرتاط األعلمية عندنا 
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يف اإلمامة كما بني من قبل ويثبت املقصود، وليس ألحد أن يرتك االقتداء هبم ويعدل عنهم إىل 
فمن أخذ يقول من  ،ألن علمه عندهم ؛تعمدا   قول النيب للعمل ب غريهم ألنه يكون تاركا  

: Xواهلل اهلادي وقوله  ، فتثبت هلم بذلك اإلمامة قطعا  يقينا   خالفهم فقد خالف النيب 
كانت يف   صريح يف أن اخلالفة قبل أن ميلك هو أمرها ظاهرا   ،اخل "اآلن إذ رجع احلق إىل أهله"

 .ص مذهبنا وباهلل املستعانغري أهلها فهي مغصوبة منهوبة وهو ن

حنن شجرة النبوة، وحمط ": ومما ورد يف املعىن قول أمري املؤمنني يف بعض خطبة يف النهج
الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومعادن العلم، وينابيع احلكم، ناصرنا وحمبنا ينتظر الرمحة، وعدونا 

ارثو منزلة الرسول وعلمه وهذه اخلطبة ظاهرة يف أن أهل البيت و  ،"ومبغضنا ينتظر السطوة
 ألنه  ؛قد صار هلم يشري به إىل أن مرياث النيب  "حنن شجرة النبوة": ألن قوله ؛وحكمه

وحمط ": وكذلك قوله ،ألن النبوة قد ختمت بنبينا  ؛إذ ليس جيوز أن يريد أهنم أنبياء ،منهم
مة أحكام الدين اليت بعث صار هلم فهم املؤدون عنه إىل األ فإن مقام رسالة النيب  "الرسالة

ويف  ،"ال يؤدي عين إال أنا أو رجل مين": أال تسمع إىل قول النيب  ،هبا، واحلافظون هلا
وقوله يف حديث رواه أمحد والرتمذي  ،"وأنت تؤدي عين": Xحديث مضى قبل أنه قال لعلي 

نا من علي وال علي مين وأ": قال رسول اهلل  :قال ،والنسائي وابن ماجة عن جيش بن جنادة
 .(2) (فهم خلفاؤه وأمناؤه وخلصاؤه وسفراؤه ،"يؤدي عين إال علي

حتمل  البيت  أهلمن خصوص  األعمالرواية لو فهم منها العلماء باملعىن  إن :خامسا  
وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء : )التربيزي األنصاريعلى التقية ملوافقتها العامة كما صرح 

واجلواب بعد صحة . ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ حبظ وافر وال درمها   ا دينارا  مل يورثو 
 .(1) (الرواية وبعد أن ال حنملها على التقية بوجوه
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السيد اخلميين  أشاروكما  ،فال تفيدهم يف العقائد (2) الرواية هي خرب واحد إن :سادسا  

 :حدمها ضعيف، قالأ :بطريقني

ولكن  وال درمها   األنبياء مل يورثوا دينارا   إن ،العلماء ورثة األنبياء إن: صحيحة القداح -2)
 ...خذ حبظ وافر أخذ منه أفمن  ،ورثوا العلم

إن العلماء ورثة األنبياء وذلك أن : قال ،(1) ما رواه الكليين بسند ضعيف عن البخرتي -1
منها فقد  يءخذ بشأفمن  ،ن أحاديثهمأورثوا أحاديث م وإَّنا وال دينارا   األنبياء مل يورثوا درمها  

غري  ىوقد ادعى النراقي تواتر مضموهنما وحنن مل نقف عل) :قال أن إىل ،....( وافرا   خذ حظا  أ
 .( ) (ما ذكرنا

لريث العلماء  االجتهادفوجب أن يثبت لألنبياء درجة  ،"العلماء ورثة األنبياء") إن :سابعا  
وال نسلم أن االجتهاد  . اء ورثة األنبياء فيما كان لألنبياءفيدل على أن العلم)، (4) (عنهم ذلك

الظاهر من قوله العلماء ورثة األنبياء فيما اختصوا )، و ( ) (عنهم كان لألنبياء حىت يكون موروثا  
 ، فلو مل تكن علومهم االجتهادية موروثة عن األنبياء، لكان ذلك تقييدا  به من العلم مطلقا  
 .( ) (وبه يبطل ما ذكروه من التأويالت. ام، من غري ضرورة، وهو ممتنعللع للمطلق، وختصيصا  

* * * 
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 7ملحق رقم 
إطالق صدر مقبولة عمر بن حنظلة، وإطالق مشهورة أيب : ومنها) :ويقول السيد اخلميين

إن الظاهر من صدرها وذيلها، مشوهلا للشبهات احلكمية، : وتقريب الداللة أن يقال. خدجية
قها يف غري مورد واحد متعرض له، وهو صورة اختالف احلكمني، وكذا املشهورة فيؤخذ بإطال

فإذا دلتا على نفوذ حكم الفقيه فيها، تدالن على اعتبار فتواه يف باب فصل . تشملها بإطالقها
اخلصومات، وإال فال يعقل إنفاذه بدونه، ويفهم نفوذ فتواه وحجيتها يف غريه، إما بإلغاء 

 .أو بدعوى تنقيح املناط ،اخلصوصية عرفا  

إلغاء احتمال اخلالف من فتوى الفقيه،  "فإذا حكم حبكمنا": إن الظاهر من قوله: أو يقال
إذ ليس املراد منه أنه إذا علمتم أنه حكم حبكمنا بل املراد أنه إذا حكم حبكمنا حبسب نظره ورأيه 

 .فجعل نظره طريقا إىل حكمهم

ممنوع، ضرورة حتقق خصوصية زائدة يف باب  صوصية عرفا  ن إلغاء اخلإ: هذا، ولكن يرد عليه
احلكومة، رمبا تكون بنظر العرف دخيلة فيها، وهي رفع  اخلصومة بني املتخاصمني، وهو ال ميكن 

إال حبكم احلاكم النافذ، وهذا أمر مرغوب فيه، ال ميكن فيه االحتياط، وال تتفق فيه املصاحلة  نوعا  
 .نوعا  

، ويكون املطلوب درك الواقع باالحتياط، أو لفقيه فرمبا ال يكون مطلوبا  وأما العمل بقول ا
األخذ بأحوط األقوال مع تعذر االحتياط التام، فدعوى أن العرف يفهم من املقبولة وأمثاهلا 

 .من ذلك دعوى تنقيح املناط القطعي حجية الفتوى ال ختلو من جمازفة، وأوضح فسادا  

لو سلم إشعاره بإلغاء احتمال اخلالف، فإَّنا هو يف باب  "إذا حكم حبكمنا": وأما قوله
 .احلكومة، فال بد يف التسرية إىل باب الفتوى من دليل، وهو مفقود
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، فكما ال جيوز التمسك بصدرها عدم جواز التمسك بأمثال املقبولة للتقليد رأسا  : فاإلنصاف

تقليد األعلم، لدى خمالفة  على جواز تقليد املفضول ال جيوز ببعض فقرات ذيلها على وجوب
 .(2) (قوله مع غريه

إذا حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإَّنا : "قوله يف مقبولة عمر بن حنظلة) :يقول احلائري
فمن  ،"استخف حبكم اهلل، وعلينا رد، والراد علينا الراد على اهلل، وهو على حد الشرك باهلل

رمي نقض احلكم على اخلصمني حىت املدعي أن هذا اخلطاب ال أقل من أنه يريد حت الواضح جدا  
منها للقطع خبطأ احلكم أو احتماله، وهذا ال ميكن أن يكون إال بأن يكون املراد يف خصوص 

 .(1) (هو احلكم وفق مقاييس القضاء ال احلكم يف الواقع "حكمنا": هذا احلديث من كلمة

ينظران من كان .. ": فيها Xقال : مقبولة عمر بن حنظلة: ومنها: )ويقول احملقق اخلوئي
فإين قد  فلريضوا به حكما   ،منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا

، فإذا حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإَّنا استخف حبكم اهلل وعلينا رد، والراد جعلته عليكم حاكما  
وإن  ،الستدالل هبا ضعف السند أوال  ويرد على ا. "علينا الراد على اهلل وهو على حد الشرك باهلل

تلقاها األصحاب بالقبول وومست باملقبولة لعدم ثبوت وثاقة ابن حنظلة، بيد أنه وردت فيه رواية 
الذي هو يف أعلى مراتب التوثيق، لوال أهنا  "إذا ال يكذب علينا": فيها بقوله Xوصفه اإلمام 

 . سبيل لالستدالل هبا وإن مسيت باملقبولةال إذا   ضعيفة السند يف  نفسها كما مر ذلك مرارا  

األوىل داللتها على جعل منصب : حيث إهنا تتوقف على مقدمتني ،وقصور الداللة ثانيا  
القضاء يف زمن الغيبة، بل حىت يف زمن احلضور للعلماء وهذا هو املسمى بالقاضي املنصوب يف 

حد، ولو طالب حضور أحد على كل أ وماضيا   قبال قاضي التحكيم ويكون حكمه نافذا  
 .لو امتنع اخلصمني وجب، وله احلكم عليه غيابا  

وغري خفي أن املقبولة وإن كانت واضحة الداللة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه يف 
  "اخل.. ينظران من كان منكم ": بعد قوله "فلريضوا به حكما  ": Xقضائه حيث أن قوله 
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عليهم مبقتضى  قد جعله حاكما   Xباعتبار أنه  ،به حكما   كالصريح يف أهنم ملزمون بالرضا
إال أن النصب املزبور . الذي هو مبثابة التعليل لاللزام املذكور "فإين قد جعلته حاكما  ": Xقوله 

خاص مبورد التنازع والرتافع املذكور يف صدر احلديث، بال فرق بني اهلالل وغريه كما لو استأجر 
إىل شهر فاختلفا يف انقضاء الشهر برؤية اهلالل وعدمه، فرتافعا عند احلاكم ، أو متتع بامرأة دارا  

وأما نفوذ حكمه حىت يف غري مورد الرتافع   .وقضى باهلالل، فإن حكمه حينئذ نافذ بال إشكال
كما لو شككنا أن هذه الليلة أول رمضان ليجب الصوم أو أول شوال ليحرم من غري أي تنازع 

 .وختاصم

وهي أن وظيفة : قبولة على نفوذ حكم احلاكم حينئذ إال بعد ضم مقدمة ثانيةفال تدل امل
القضاة مل تكن مقصورة على حسم املنازعات فحسب، بل كان املتعارف واملتداول لدى قضاة 
العامة التدخل يف مجيع الشؤون اليت تبتلى هبا العامة، ومنها التعرض ألمر اهلالل حيث إهنم كانوا 

 .اإلسالميةريب، وكان الناس يعملون على طبق قضائهم يف مجيع البلدان  يتدخلون فيه بال

 قاضيا   نصب شخصا   Xفإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة، وثبت أن اإلمام 
فجميع تلك املناصب تثبت له بطبيعة احلال فلهذا القاضي ما لقضاة العامة، ومنه احلكم يف 

لألزمنة السابقة ملا بني األمرين من املالزمة اخلارجية  هذا تبعا   اهلالل، كما هو املتعارف يف زماننا
غري بينة وال مبينة لعدم كوهنا من الواضحات  ولكنك خبري بأن هذه املقدمة أيضا  . حسبما عرفت

ال يكشف عن كونه من وظائف  الوجدانيات، فإن جمرد تصدي قضاة العامة ألمر اهلالل خارجا  
 .(2) (سةالقضاء يف الشريعة املقد

احلكم ما حكم به : مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد فيها": منها") :وقال احملقق اخلوئي
الرواية  إطالقلتصرحيها بأن املعترب هو ما حكم به أفقههما وهبا نقيد .. أعدهلما وأفقههما 

لة على ما ن املقبولة ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظإ": أوال  : "ويرد عليه. املتقدمة
 . مر غري مرة
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ألن كال منهما قد اعتمد يف حكمه على  ؛هنا إَّنا وردت يف الشبهات احلكميةإ": ثانيا  "و 

وكالمنا إَّنا هو يف الشبهات املوضوعية دون  ،رواية من رواياهتم كما هو املصرح به يف متنها
 .مفالرواية على تقدير متاميتها يف نفسها أجنبية عن حمل الكال ،احلكمية

إن الرواية إَّنا دلت على الرتجيح باألفقهية فيما إذا ترافع املرتافعان إىل حاكمني ": ثالثا  "و 
وهب أنا التزمنا حينئذ بالرتجيح باألعلمية، وأين هذا من حمل الكالم  ،متعارضني يف حكمهما

يف  هل جيوز إىل غري األعلم أو ال جيوز ؟ من دون فرض تعارض -ابتداء  -وهو أن الرجوع 
 .(2) (فاملقبولة غري صاحلة للتقييد ،وال الرجوع بعد الرجوع. البني

وأما لو اعتمدنا على مقبولة عمر بن حنظلة فقد يتوهم داللتها على أن ) :وقال احملقق اخلوئي
حكم احلاكم أمارة على الواقع ومعه ال مانع من ترتيب آثار الواقع باحلكم فيجوز ملدعي البطالن 

يرتب آثار الطهارة على املبيع، وكذلك احملكوم له جيوز أن يتصرف يف املال وإن علم يف املثال أن 
بعدم مطابقة احلكم للواقع، فاألمارة القائمة على جناسة املالقا أو عدم كونه املال للمحكوم له 
وإن كانت معارضة حلكم احلاكم وأهنما أمارتان متعارضتان، إال أن احلكم مقدم على األمارة 

الفة لورود املقبولة يف مورد تعارض احلجتني، فإن موردها هو التنازع يف الدين أو املرياث املخ
الظاهر يف التنازع يف احلكم الكلي، واالختالف يف احلكم الشرعي إَّنا يتصور مع احلجة والدليل، 

 .ومعه لو قدمنا العمل باحلجة على احلكم استلزم ذلك ختصيص املورد وهو أمر غري جائز

وال داللة هلا على األمارية وترتيب أثر الواقع ألهنا  إىل أن املقبولة ضعيفة سندا   مضافا  : فعهويد
إَّنا تدل على تقدم حكم احلاكم قضاء للتخاصم أن جعل األمارة والطريق مع العلم باخلالف أمر 

ميكن  وكيف! للواقع ؟ مع القطع بكونه خمالفا   ال معىن له وما معىن كون احلكم حجة وطريقا  
مث إن هذا كله يف !! االلتزام بوجوب قبوله وحرمة رده مع العلم بأنه خالف ما أنزله اهلل سبحانه 

 .موارد الرتافع واخلصومات األعم من الشبهات احلكمية واملوضوعية
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كثبوت اهلالل ونصب القيم   وهل ينفذ حكم احلاكم وحيرم نقضه يف غري موارد الرتافع أيضا  
؟ يأيت عليه الكالم يف املسألة الثامنة والستني إن شاء اهلل ونبني هناك أنه ال دليل واملتويل وحنوها 

 .(2) (على نفوذ حكم احلاكم يف غري موارد الرتافع فليالحظ

أجنيب  فإين قد جعلته عليكم حاكما  : وقوله يف مقبولة عمر بن حنظلة): ويقول احملقق اخلوئي
كما ورد يف صحيحة أيب خدجية حيث قال   كم قاضيا  ألنه مبعىن جعلته علي ؛عن هذا املدعى

X:   ويأيت أن جعل القضاوة ال داللة له بوجه على متكن القاضي من  ،فإين قد جعلته قاضيا
كما مر   -حيتاج إىل دليل على أن املقبولة ضعيفة السند  إثباتهبل  ،تلك املناصب ملن أراد إعطاء

 .يءوغريه صاحلة لالستدالل هبا على ش -

ن جعل القيم أو املتويل من احلاكم كجعلهما من اهلل فليست القيمومة أو إ: ظريه دعوىون
التولية راجعة إىل والية الفقيه أو أن املنصب من اهلل واحلاكم واسطة يف الثبوت فال موجب 

فإن كال من الدعويني بال دليل، لوضوح أن كالمنا ليس يف أن . النعدامه مبوت اجملتهد احلاكم
أمر ال مناقشة فيه وإَّنا  إمكانههل ميكن أن ينصب قيما أو متوليا وال ينعدم مبوته ؟ فإن  احلاكم

الكالم يف ثبوته وهو حيتاج إىل دليل، ومل يدلنا أي دليل على أن للمجتهد نصب القيم أو املتويل 
ال دليل اللهم إال بناء على ثبوت الوالية املطلقة له يف عصر الغيبة ويأيت منا أهنا أيضا مما 

 .(1)(عليه

ن الرواية ضعيفة السند إ": األول: "ويرد على االستدالل باملقبولة أمور) :ويقول احملقق اخلوئي
 .فالحظ ،ضعيف وما ورد يف توثيقه أيضا  . لعدم توثيق عمر بن حنظلة

ن االستدالل هبا يتوقف على العلم بأن األمور املعتربة يف باب القضاء معتربة يف إ": الثاين"
وال علم لنا بذلك ألن القضاوة ترتبط بأبواب كثرية من الفقه فيمكن . الحتادمها باب الفتوى أيضا  

أن يعترب يف املتصدي هلا العلم جبملة وافية من أحكامهم وأين هذا من حمل الكالم، لوضوح أن 
 .العلم مبسألة ال يتوقف على العلم بسائر املسائل الفقهية
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  ،نفس موردها حبسنة أيب خدجية سامل بن مكرم اجلمال املتقدمة هنا معارضة يفإ": الثالث"

إىل أهل اجلور، ولكن  إياكم أن حياكم بعضكم بعضا  : أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق: قال
. فتحاكموا إليه من قضايانا فاجعلوه بينكم فإين قد جعلته قاضيا   انظروا إىل رجل منكم يعلم شيئا  

لم ببعض أحكامهم وقضاياهم كاف يف باب القضاء، وهذا متحقق يف لداللتها على أن الع
 .(2) (وهي معارضة للمقبولة. املتجزي كاجملتهد املطلق

السلف  إمجاعدعوى : "منها: "استدلوا على اعتباره بأمور: اإلميان - ) :ويقول احملقق اخلوئي
ليس من االمجاعات التعبدية  املدعى اإلمجاعإن : ويدفعه ،يف املقلد اإلميانواخللف على شرطية 

إىل أحد الوجوه اآلتية يف  الحتمال أن يكون مستندا   Xحىت يستكشف به قول املعصوم 
 .االستدالل، ومعه ال جمال لالعتماد عليه

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا : حيث ورد فيها ،مقبولة عمر بن حنظلة": منها"
.. من قضايانا  ولكن انظروا إىل رجل منكم يعلم شيئا  : فيها Xوحسنة أيب خدجية بقوله .. 
وقد مر يف التكلم على اعتبار األعلمية أنه ال . ن الروايتني إَّنا وردتا يف الرتافع والقضاءإ: وفيه

مالزمة بني بايب القضاء والفتوى حىت يعترب يف كل منهما ما اعترب يف اآلخر من الشروط، على 
وإَّنا  إىل أن غري الشيعة ال يروي عنهم  القاضي من الشيعة نظرا  أهنما دلتا على اعتبار كون 

يروي عن املفتني يف مذهبه وعمن اعتنق به يف عقيدته أو لو روى عنهم مل يكن حيكم حبكمهم، 
ال أن ذلك حكم تعبدي صدر  -عادة  -وقضاياهم  (129شرح ص)وال أنه عارف بأحكامهم 

يف الروايتني من جهة أن املوضوع للحكم باحلجية  اناإلميوعلى اجلملة إن اعتبار  ،عنهم 
ثين على الناس، وغري اإل حاكما   Xألنه الذي جعله  ؛فيهما هو ما إذا حكم احلاكم حبكمهم

فإذا فرضنا يف مورد أن املفيت من غري  ،عشري إَّنا حيكمون بأحكام أنفسهم ال حبكمهم 
مل يكن  -كما هو مفروض الكالم   -ضاياهم الشيعة إال أنه حيكم حبكمهم لعرفانه بأحكامهم وق

على أن مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند على ما بيناه يف . ألن تشمله الروايتان هذا ؛وجه
 .(1) (التكلم على اعتبار األعلمية فالحظ
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 .أوال  تقدم 

ستحباب طلب العلم بل غاية ما يستفاد منها ا ،ال داللة يف الرواية على وجوب التقليد :ثانيا  
 .تقدير وجوبه أقصىعلى  أو

ن مقتضى التدبر إ: وأما حال األدلة فملخص الكالم فيها: )(رمحه اهلل)يقول السيد اخلميين 
وحتصيل مرتبة الفقاهة واالجتهاد يف  -ن التفقه إيف األخبار الكثرية املتفرقة يف أبواب متفرقة، 

ويدل على املطلوبية النفسية أخبار  . نفسي مستحب نفسي أكيد أو واجب كفائي -األحكام 
الكمال كل الكمال التفقه يف ": كثرية يف فضل العلم والعلماء، كقول أيب جعفر يف مرسلة ربعي

 ،"إن العلماء ورثة األنبياء": وكقول أيب عبد اهلل ،"الدين، والصرب على النائبة، وتقدير املعيشة
يطلب  من سلك طريقا  ": وكقول رسول اهلل ،"العلماء منار": وقوله ،"العلماء أمناء اهلل": وكقوله

وغريها مما ال تعد، وال  ،وكأخبار فضل العامل على العابد ،"إىل اجلنة سلك اهلل به طريقا   فيه علما  
بل  ،دة الوجوب الكفائي من طائفة منهاريب يف داللتها على املطلوبية النفسية، وال يبعد استفا

 .(2) (من آية النفر أيضا  

للناس، ال  وإيصالهنستفاد من احلديث وجوب حفظ العلم على العلماء  أنميكن  :ثالثا  
 .خذ الناس منهمأوجوب 

هو املعتمد عليه، املوثوق به، والعلماء ": األمني. " "العلماء أمناء": قوله: )يقول النائيين
فظونه ويوصلونه إىل من موثوق هبم فيما آتاهم اهلل من فضله، وأعطاهم من املعرفة والعلم، فيح

 .(1) (يستحقه

 :حيث نقول يف زيارته ،Xاهلل كما هو علي  أمناءهل هم  من ؟ أمناءالعلماء  :رابعا  
 الرسل كما ورد احلديث يف كتب العامة؟ أمناءهل هم  أم ؟ أرضهاهلل يف  أمنيالسالم عليك يا 
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يعطونا الدليل على هذا وفيم  أن أوال  اهلل فعليهم  أمناء أوالرسل  أمناء أهنمن ادعوا إف

، أنفسهمحينما يطبقوا احلديث على  أمناءفليبينوا لنا ما معىن كلمة  ،ن قالوا الإو  استأمنهم ؟
 ؟ Xاملهدي  اإلمامومىت استأمنهم 

جماري األمور واألحكام على أيدي العلماء ": بل املقصود من قوله: )يقول الشيخ احلائري
 .(مر اإلمامحال كوهنم مأمورين بأ "باهلل

ولكن  ، األئمة أمناء إهنم :فنقول ،بنفس الوجه األمناءنفهم حديث  أنميكن  :أقول
يأخذوا منهم بنص خاص كما هو حال السفراء رمحهم اهلل، ال  أنالناس  X اإلمام أمربشرط 

 تأخذ بقوله جاعال   أنلكل من هب ودب كي يدعي الوجوب على الناس  يبقى الباب مفتوحا   أن
 :نس بن مالك عن رسول اهلل أوكما روى  ،العامة أبناءللحديث كما فعل  مصداقا   نفسه

 .(2) (العلماء أمناء اهلل على خلقه)

 .(1) (العلماء أمناء أمتي) :وروى عثمان بن عفان عن رسول اهلل 

 أوردها مل وأمثاهلمالقول بكونه يف السفراء  إالشرح احلديث من املازندراين مل يبق لنا  أخذناولو 
األمني  ،"أمناءالعلماء ": قال ،Xعن أيب عبد اهلل ) :حيث قال ،يف صفات العلماء يف احلديث

وكتابه ودينه اهلل يف بالده وعباده  أمناء، والعلماء فيما فوض أمره إليههو املعتمد عليه املوثوق به 
هبه وجممله وحالله وحرامه وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وعامه وخاصه وحمكمه ومتشا

لكوهنم محلة لكتابه وخزنة ألسراره وحفظة ألحكامه،  ؛ومفصله ومطلقه ومقيده وعربه وأمثاله
 وأعطاهم هذه املنزلة الشريفة اليت هي اخلالفة العظمى والرياسة الكربىمنحهم اهلل تعاىل ذلك 

التفتوا إليه من وخيلصوا اخلالئق عما  ،ليجذبوا العقول الناقصة من تيه الضالل إىل جناب حضرته
ويبعثوهم على أداء ما خلقوا ألجله بالتنبيه على  ،اتباع الشهوات الباطلة واقتناء اللذات الزائلة

وترغيبهم فيما عند اهلل مما أعده ألوليائه وحتذيرهم  ،وكثرة إحسانه إليهم ،عظمة نعم اهلل عليهم
 .عما أعد ألعدائه
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عند قصد حصر اإلشارة  "األمري زيد": مثل قولنا ويف تعريف املبتدأ بالالم داللة على احلصر
، فمن حصل له صور املعقوالت الكلية وملكة االقتدار هبا على اإلدراكات اجلزئية وجعلها فيه

وسيلة الكتساب الزخارف الدنية الدنيوية بالتسويالت النفسانية والتدليسات الشيطانية ومل يتصف 
السلطنة واخلالفة وترك تعليم الناس وإخراجهم من وعزل نفسه عن بفضيلة الديانة واألمانة 

الضاللة واجلهالة فهو ليس بعامل بالشريعة يف احلقيقة، بل هو عامل خائن مفتون، واجلاهل خري 
 .(2) (نهم

 .اليوم وأمثالهالشرح على السيستاين  آخرال خيفى ما انطبق من الذم يف : أقول

وال  ،على الفضل إالعلماء عليهم فال داللة فيه لو سلمنا بتمامية انطباق مفهوم ال :خامسا  
كما مل يسلم هلم املراغي بوجوب   ،خذ الفتوى منهمأنسلم هلم باملالزمة بني الفضل ووجوب 

 .املالزمة بني الفضل والوالية

ما دل على أن العلماء خري اخللق بعد أئمة اهلدى أو فضل العلماء على الناس  : ومنها)
أدناهم أو أن فضلهم على سائر الناس كفضل اآلخرة على الدنيا أو على  كفضل رسول اهلل 

أن فضلهم على سائر الناس كفضل الشمس على سائر الكواكب أو أن اهلل تعاىل فضلهم على 
وهذه الروايات ال داللة فيها على الوالية ، نظرا إىل أهنا مسوقة لبيان . مجيع خلقه بعد النبيني

على  ال نسلم املالزمة بني الفضل والوالية، مبعىن كون كل فاضل وليا  الفضل ال لبيان الوالية ، و 
 .مفضول، سيما إثبات الوالية العامة املطلقة اليت حنن بصددها

 قضى به قبح ترجيح املرجوح أو املساوي، وأما كون كل فاضل وليا   ويل فاضال  نعم، كون كل 
التفضيل، وهو غري املدعى، وليس مبستلزم فال دليل عليه، واألخبار ال داللة فيها على أزيد من 

إىل أن اخلرب األخري واخلرب الثاين ال ميكن محلهما على العلماء، بل الظاهر أن املراد  مضافا  . له
، ألهنم خري مجيع اخللق بعد النبيني، وفضلهم على الناس كفضل رسول اهلل  ؛األئمة: منهما

ذا الكالم على اجملاز واملبالغة والتخصيص يف لفظ دون سائر العلماء، فلو محل عليهم لزم محل ه
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، وأحدمها كما أنه لو محل على األئمة لزم ختصيص العلماء أو إرادهتم منه جمازا  ( مجيع اخللق)

 .اآلخرليس بأوىل من 

 ؛"بعد النبيني": بأنه لو أريد األئمة فال وجه لقوله: إال أن يقال يف دفع اإلشكال عن األخري
 .(2) (ضل من أنبياء بين إسرائيل، كما ورد يف األخبار فالبد من إرادة العلماء هناألن أئمتنا أف

من  إىلفرب ناقل فقه  ،على غريه  األئمةوال خيفى عدم تفضيل الناقل حلديث : أقول
 أونقله املتشابه  أومنه الحتمال اخلطأ يف نقله  األخذكما ال يستلزم هذا وجوب   ،فقه منهأهو 

هو يف  إَّناكل ما تقدم   أنكون خربه آحاد ال يلتزم القوم جبواز البناء عليه مع   إىل ةإضاف ،املنسوخ
قل من القول أكما ال خيفى وال   ،الناقل عن املعصوم والراوي للحديث وهذا غري علماءهم اليوم

 من العلماء واجبا   األخذولو كان  ،منهم األخذفيسقط معه وجوب  ،باحتمال خطأهم يف الفتيا
 :فقالوا   ،بقيود احتمال احنرافهم له آو  ة حقه ملا قيدها الرسول وعقيد

قَاَل َرُسوُل ) :قَالَ  ،Xَعْن َأيب َعْبِد اللَِّه  ،َعِن السَّك وينِّ  ،َعِن الن َّْوفَِليِّ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعِلي   -
َوَما ُدُخوُلُهْم ِفي  ،يَا َرُسوَل اللَّهِ  :ِقيلَ  .نْ َيااْلُفَقَهاُء أَُمَناُء الرُُّسِل َما َلْم َيْدُخُلوا ِفي الدُّ  :اللَِّه 

نْ َيا  .(1) (فَِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك فَاْحَذُروُهْم َعَلى ِديِنُكمْ  ،ات َِّباُع السُّْلطَانِ  :قَالَ  ؟ الدُّ

َقرِيِّ  ،َعِن اْلَقاِسمِ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعِليُّ ْبن  ِإبْ رَاِهيمَ  - َعْن َأيب َعْبِد  ،ِن ِغَياثٍ َعْن َحْفِص بْ  ،َعِن اْلِمن ْ
ٍء  فَِإنَّ ُكلَّ ُمِحب  ِلَشيْ  ،ِإَذا رَأَيْ ُتُم اْلَعاِلَم ُمِحّبا  ِلُدنْ َياُه فَاتَِّهُموُه َعَلى ِديِنُكمْ ) :قَالَ  ،Xاللَِّه 

نَ  :Xَأْوَحى اللَُّه ِإَلى َداُوَد  :َوقَاَل  ،َيُحوُط َما َأَحبَّ  َك َعاِلما  َمْفُتونا  اَل َتْجَعْل بَ ْيِني َوبَ ي ْ
نْ َيا فَ َيُصدََّك َعْن َطرِيِق َمَحبَِّتي ِإنَّ َأْدَنى َما أَنَا  ،فَِإنَّ ُأولَِئَك ُقطَّاُع َطرِيِق ِعَباِدَي اْلُمرِيِدينَ  ،بِالدُّ

 .( )( َصاِنٌع ِبِهْم َأْن أَْنزَِع َحاَلَوَة ُمَناَجاِتي َعْن قُ ُلوِبِهمْ 

يعا   ،َعْن َأمْحََد ْبِن حم َمَِّد ْبِن ِعيَسى َوَعِليُّ ْبن  ِإبْ رَاِهيمَ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي  - َعْن مَحَّاِد  ،َعْن أَبِيِه مجَِ
مسَِْعت  أَِمرَي  :قَالَ  ،َعْن س َلْيِم ْبِن قَ ْيسٍ  ،َعْن أَبَاِن ْبِن َأيب َعيَّاشٍ  ،َعْن ع َمَر ْبِن أ َذيْ َنةَ  ،ْبِن ِعيَسى
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ُهوَماِن اَل َيْشبَ َعانِ  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه ) :ول  يَ ق   Xاْلم ْؤِمِننَي   ،َوطَاِلُب ِعْلمٍ  ،طَاِلُب ُدنْ َيا :َمن ْ
نْ َيا َعَلى َما َأَحلَّ اللَُّه َلُه َسِلمَ  َتَصَر ِمَن الدُّ َوَمْن تَ َناَوَلَها ِمْن َغْيِر ِحلَِّها َهَلَك ِإالَّ َأْن  ،َفَمِن اق ْ

نْ َيا َفِهَي  ،ْن َأَخَذ اْلِعْلَم ِمْن َأْهِلِه َوَعِمَل ِبِعْلِمِه َنَجاَومَ  ،يَ ُتوَب َأْو يُ َراِجعَ  َوَمْن َأرَاَد ِبِه الدُّ
 .(2)(َحظُّهُ 

 ،َعْن رِْبِعيِّ ْبِن َعْبِد اللَّهِ  ،َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى ،َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،حم َمَّد  ْبن  ِإمْسَاِعيلَ  -
ثَه   َمْن طََلَب اْلِعْلَم لِيَُباِهَي ِبِه اْلُعَلَماَء َأْو يَُماِرَي ِبِه ) :قَالَ  ،Xْن َأيب َجْعَفٍر عَ  ،َعمَّْن َحدَّ

ِإنَّ الرِّئَاَسَة اَل َتْصُلُح ِإالَّ  ،السَُّفَهاَء َأْو َيْصِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيِه فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 
 .(1)( أِلَْهِلَها

ْسَناِد قَالَ  - قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعَلى نَِبي َِّنا َوآِلِه َوَعَلْيِه ) :Xقَاَل أَب و َعْبِد اللَِّه  :َوهِبََذا اإْلِ
 .( ) (َوْيٌل لِْلُعَلَماِء السَّْوِء َكْيَف تَ َلظَّى َعَلْيِهُم النَّار :السَّاَلمُ 

َعِن النَّْضِر ْبِن  ،َعِن احلْ َسنْيِ ْبِن َسِعيدٍ  ،ِن حم َمَِّد ْبِن ِعيَسىَعْن َأمْحََد بْ  ،حم َمَّد  ْبن  حَيَْي  -
يف قَ ْوِل اللَِّه  Xَعْن َأيب َجْعَفٍر  ،َعْن َأيب َبِصريٍ  ،َعْن َأيب َسِعيٍد اْلم َكارِي ،َعْن حَيَْي احْلََليبِّ  ،س َوْيدٍ 
بِأَْلِسَنِتِهْم ثُمَّ َخاَلُفوُه ِإَلى  ُهْم قَ ْوٌم َوَصُفوا َعْدال  ) :قَالَ  ،﴾َفُكْبِكُبوا ِفيها ُهْم َواْلغاُوونَ ﴿ :8

 .(4) (َغْيرِهِ 

يعا   ،َعْن أَبِيِه َوحم َمَّد  ْبن  ِإمْسَاِعيلَ  ،َعِليُّ ْبن  ِإبْ َراِهيمَ  - َعِن اْبِن َأيب  ،َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن مجَِ
يِل ْبِن َدرَّاجٍ  ،ع َمرْيٍ   - ِإَذا بَ َلَغِت الن َّْفُس َهاُهَنا) :يَ ق ول   Xمسَِْعت  أَبَا َعْبِد اللَِّه  :لَ قَا ،َعْن مجَِ

ِإنََّما الت َّْوبَُة َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن ﴿ :مث َّ قَ رَأَ  .َلْم َيُكْن لِْلَعاِلِم تَ ْوبَةٌ  - َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل َحْلِقهِ 
 .( )( ﴾السُّوَء ِبَجهاَلةٍ 
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قَاَل َرس ول   :يَ ْرفَ ع ه  قَالَ  ،َعْن حم َمَِّد ْبِن مج ْه وٍر اْلَعمِّيِّ  ،َعْن م َعلَّى ْبِن حم َمَّدٍ  ،َسنْي  ْبن  حم َمَّدٍ احلْ   -

 .(2)(اللَّهِ َفَمْن َلْم يَ ْفَعْل فَ َعَلْيِه لَْعَنُة  ،ِإَذا َظَهَرِت اْلِبدَُع ِفي أُمَِّتي فَ ْلُيْظِهِر اْلَعاِلُم ِعْلَمهُ ) :اللَِّه 

وإن العلماء أمناء ما لم يزوروا  ،أبغض الخلق إلى اهلل عالم زار سلطانا  : )وعنهم 
إن في ) :ومن طريق العامة ،(فإذا زاروهم خانوا في الدين ولزم الفرار منهم ،جائرا   سلطانا  

 .(1) (جائرا   ال يدخل فيه إال عالم زار سلطانا   جهنم واديا  

* * * 
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 9 رقم لحقم

 :الزمان آخرعلماء 
 بكذابي بدأ قائمنا قام لو: )يقول X اهلل عبد أبا مسعت :قال عمر، بن املفضل عن -

 .(2)( فقتلهم الشيعة

المهدي فليس له  اإلمامخرج  إذا)...  :99ص  ج  األئمةوقد جاء يف بيان  -
 .....( بقتله،السيف بيده ألفتى الفقهاء  أنالفقهاء خاصة، ولوال  إالعدو مبين 

الفقهاء المقلدون، يدخلون  أعداؤه) :179يضا  على نفس املعىن يف يوم اخلالص صأو  -
 ....( تحت حكمه خوفا  من سيفه وسطوته، ورغبه فيما لديه

الفتوى في الدين لما ال  أهلوينتقم من ) :الصالة والسالم أفضلعن أمري املؤمنني عليه  -
الدين ناقصا  فتمموه ؟ أم كان به عوج فقوموه ؟ أم  أكان يعلمون، فتعسا  لهم وألتباعهم،

 .(1)( ؟ أمرهم بالصواب فعصوه أمالناس هموا بالخالف فأطاعوه ؟ 

ولو قد جاء أمرنا  ،خالق له لينصرن اهلل هذا األمر بمن ال) :يقول ،Xعن الصادق  -
األصنام كما يقول  واألوثان أو. ( ) (لقد خرج منه من هو اليوم مقيٌم على عبادة األوثان

إال أيب  Xفال أوثان يف زمن اإلمام الصادق  ،هم العلماء غري العاملني Xاألمام الصادق 
 .حنيفة وأشباهه

 :X قال أبو عبد اهلل :قال ،عن أيب بصري ،عن املثىن ،عن علي بن احلكم ،عنه -
من هو اليوم مقيم ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه  ،لينصرن اهلل هذا األمر بمن ال خالق له)

 .(4)( على عبادة األوثان

                                                           

 .343ح 146ص  ج :للطوسي - اختيار معرفة الرجال - 
 .64 ص 3ج :الصالة والسالم أفضلعن بيان األئمة عليهم  - 
 .الكائنة قبل خروجهذكر طرف من العالمات  812ص :للطوسي -الغيبة  -3
 .المصدر نفسه -8



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  311
إذا خرج القائم خرج من هذا األمر من كان يرى أنه من أهله ودخل ) :Xويقول  -

 .(2)( فيه شبه عبدة الشمس والقمر

  ؟ هكذا كيف أنت إذا اختلفت الشيعة  ،ضمرةبن ايا مالك ) :Xفعن أمري املؤمنني  -
ما عند ذلك من  ،Xيا أمري املؤمنني  :فقلت - وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض -

الخير كله عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجال  يكذبون على اهلل  :Xقال  .خري
يكذبون على اهلل أي علماء غري )، (1)( ورسوله فيقتلهم ثم يجمع اهلل الناس على أمٍر واحد

 .(عاملني

تى يقال مات أو هلك في أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك ح) :Xوعن الصادق  -
 .( )( اختالف الشيعة بينهم :فقال؟ وما استدارت الفلك  :فقلت .أي واٍد سلك

سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة ألف  Xإذا قام القائم ) :يف الرواية عنهم  -
رجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني افيقولون  ،نفس يدعون البترية عليهم السالح

ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل  ،خرهمآفيهم السيف حتى يأتي على فيضع  ،فاطمة
 .(4)( منافق مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهلل عز وعال

يدخل الكوفة وبها ثالث رايات قد اضطربت فتصفوا له فيدخل ) :Xوعن الباقر  -
 .( )......(  حتى يأتي المنبر ويخطب

لتمخضن يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كمخيض ): نه قالإ X وعن الباقر -
 ،ن صاحب الكحل يعلم متى يقع في العين وال يعلم متى يذهبأل ؛الكحل في العين
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ويمسي وهو على  ،فيصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها
 .(2) (شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها

سيأتي زمان على أمتي ال يبقى من ) :يقول رسول اهلل وكيف أتوقع منهم النصرة و  -
مساجدهم  ،يسمون به وهم أبعد الناس منه ،سمهاوال من اإلسالم إال  ،إال رسمه قرآنال

منهم  ،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ،عامرة وهي خراب من الهدى
 .(1)( خرجت الفتنة واليهم تعود

فمتى يكون  ،لهيإ :قلت ).... :سبحانه وتعاىل يف املعراج عن اهلل وقال رسول اهلل  -
 ،وقل العمل ،وكثر القراء ،وظهر الجهل ،يكون ذلك إذا رفع العلم :8فأوحى إلي  ؟ ذلك

تخذ أمتك او  ،وكثر الشعراء ،الخونة الضاللةوكثر فقهاء  ،وقل الفقهاء الهادون ،وكثر الفتك
 . ( )( وكثر الجور ،مساجدوزخرفت ال ،وحليت المصاحف ،قبورهم مساجد

إذا ظهر القائم على ) :نه قالإ Xعن أيب جعفر  ،وبالطريق املذكور يرفعه إىل أيب بصري -
نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف 

فيقولون ال حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد   -422يا   - 4 124شعارهم يا  ،رماحهم
فيقتلهم حتى ال يبقى منهم  ،ارجعوا من حيث جئتم ،بناكم فما وجدنا عندكم خيرا  جر 

 .(4)(مخبر

 :هلذا الزمان ةله وسلم وهو يشري حبسر آحديث الرسول األعظم حممد صلوات اهلل عليه و  -
 ،خلق اهلل، وكذلك أتباعهم أشرار إنهم أاليا ابن مسعود، علماؤهم وفقاؤهم خونه فجرة، )

خلق اهلل، يدخلهم نار  أشرارويحبهم ويجالسهم ويشاورهم،  ،منهم ويأخذ ،يأتيهمومن 
 .( )﴾يَ ْرِجُعونَ  الَ  فَ ُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمٌّ ﴿ جهنم
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 َخَبتْ  ُكلََّما َجَهنَّمُ  مَّْأَواُهمْ  َوُصّما   َوبُْكما   ُعْميا   ُوُجوِهِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ ﴿
 .(2)﴾يرا  َسعِ  ِزْدنَاُهمْ 

ْلَناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما﴿ َرَها ُجُلودا   َبدَّ  .(1)﴾اْلَعَذابَ  لَِيُذوُقواْ  َغي ْ

 .( )﴾اْلَغْيظِ  ِمنَ  َتَمي َّزُ  َتَكادُ  # تَ ُفورُ  َوِهيَ  َشِهيقا   َلَها َسِمُعوا ِفيَها أُْلُقوا ِإَذا﴿

َها َيْخُرُجوا َأن َأرَاُدوا ُكلََّما﴿  َعَذابَ  ُذوُقواْ ﴿: وقيل هلم ﴾ِفيَها ُأِعيُدوا م  غَ  ِمنْ  ِمن ْ
 .(4)﴾اْلَحرِيقِ 

 .( )﴾َيْسَمُعونَ  اَل  ِفيَها َوُهمْ  زَِفيرٌ  ِفيَها َلُهمْ ﴿

 .منهم بريء وأنامني براء  إنهمعلى ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي،  أنهميدعون 

 إلىق، وال تهدوهم يا ابن مسعود، ال تجالسوهم في المأل، وال تبايعوهم في األسوا
نْ َيا اْلَحَياةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمن﴿ :الطريق، وال تسقوهم الماء، قال اهلل تعالى  ِإلَْيِهمْ  نُ َوفِّ  َوزِيَنتَ َها الدُّ

 .( )﴾يُ ْبَخُسونَ  الَ  ِفيَها َوُهمْ  ِفيَها َأْعَماَلُهمْ 

 األمةهذه  ءأذال أولئكوالبغضاء والجدال،  العداوة، بينهم أمتي ، مابوىيا ابن مسعود
فبكى : قال .في دنياهم، والذي بعثني بالحق ليخسفن اهلل بهم ويمسخهم قرده وخنازير

رحمة لألشقياء، يقول : فقال ما يبكيك ؟ ،يا رسول اهلل :، وبكينا لبكائه، وقلنارسول اهلل 
يعين العلماء . (7)﴾يبٍ َقرِ  مََّكانٍ  ِمن َوُأِخُذوا فَ ْوتَ  َفاَل  َفزُِعوا ِإذْ  تَ َرى َوَلوْ ﴿ :اهلل تعالى

 .(8)(والفقهاء
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وال من  ،اإلسالم إال اسمه نيبقى ميأتي على أمتي زمان ال : )قال ،وعن رسول اهلل  -
بالخروج  ،(ل اهلل تعاىل فرجهله لإلمام املهدي عج) فحينئذ يأذن اهلل تعالى ،إال رسمه قرآنال

 .(2)( والويل لمن ابغضه وخالفهفيظهر اهلل اإلسالم به ويجدده، طوبى لمن أحبه وتبعه، 

مساجدهم يومئذ عامرة من البني، : )قال يصف أهل آخر الزمان Xوعن أمري املؤمنني  -
ليهم تأوي إمنهم تخرج الفتنة و  ،سكانها وعمارها شر أهل األرض ،خراب من الهدى

 حلفت تعالى فبييقول اهلل  ،الخطيئة يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها
 .(1)( ترك الحليم فيها حيرانأعلى أولئك فتنة  بعثنأل

 :  4 –   4ص( الشيعي) الطربي جرير بن حممد - مامةاإل دالئل -

 أسباط، بن علي عن املدائين، محران ابن حممد حدثنا: قال حممد، بن جعفر اهلل عبد أيب عن
 ؟ قائمكم يقوم مىت :سألته): قال ،X جعفر أيب عن اجلارود، أيب عن بشري، بن احلسن عن
 قائما   يقوم زمانه، أهل تدرك ولن: فقال. زمانه أهل: فقلت. تدركون ال الجارود، أبا يا: قال

 تعلق الرابع اليوم كان فإذا أحد، يجيبه فال ثالثا   الناس يدعو الشيعة، من إياس بعد بالحق
 للمالئكة( وتعالى تبارك) فيقول تسقط، ال ودعوته انصرني، رب، يا: فقال الكعبة، بأستار
 فيبايعونه، أسلحتهم يضعوا ولم سروجهم، يحطوا ولم بدر، يوم   اهلل رسول نصروا الذين

 يرضى حتى الناس فيسير المدينة، إلى يسير ،رجال   عشر وثالثة ثالثمائة الناس من يبايعه ثم
 فينقض المسجد يدخل ثم. زنية فرخ إال فيهم ليس قرشيا   وخمسمائة ألفا   فيقتل ،8 اهلل

 فيجيبانه، يكلمهما طريين، غضين وزريق األزرق يخرج ثم األرض، إلى يضعه حتى الحائط
 في مرتاب خمسمائة منهم فيقتل! ؟ الموتى يكلم: فيقولون المبطلون، ذلك عند فيرتاب
 والحسن وفاطمة عليا   به ليحرقا جمعاه الذي بالحطب يحرقهما ثم المسجد، جوف

 الكوفة، إلى ويسير. المدينة قصر ويهدم نتوارثه، ندناع الحطب وذلك ، والحسين
 الدين، في فقهاء ،قرآنال قراء السالح، في شاكين البترية، من ألفا   عشر ستة منها فيخرج
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 ال ارجع فاطمة، بن يا: يقولون وكلهم النفاق، وعمهم ثيابهم، وشمروا جباههم، قرحوا قد

 العشاء، إلى العصر من االثنين عشية جفالن ظهر على فيهم السيف فيضع. فيك لنا حاجة
 دماؤهم أحد، أصحابه من يصاب وال رجل، منهم يفوت فال جزور، جزر من أسرع فيقتلهم

 .اهلل إلى قربان

 فمكثت املعىن، أعقل فلم: قال. 8 اهلل يرضى حتى مقاتليها فيقتل الكوفة يدخل ثم
 اهلل إن الجارود، أبا يا: قال ؟ 8 اهلل يرضى مىت - فداك جعلت - يدريه وما :قلت مث ،قليال  

. النحل من خير وهو النحل، إلى اهلل وأوحى موسى، أم من خير وهو موسى، أم إلى أوحى
 ليملك X القائم إن: فقال. نعم: قلت ؟ المذهب أعقلت: يل فقال المذهب، فعقلت
 ا  وقسط عدال   األرض يمأل كهفهم، في الكهف أصحاب لبث كما سنين، وتسع ثالثمائة

 إال يرى ال حتى الناس يقتل وغربها، األرض شرق عليه اهلل ويفتح ،وجورا   ظلما   ملئت كما
 والقمر الشمس يدعو ،(السالم عليهما) داود بن سليمان بسيرة يسير ،محمد دين

 .(اهلل بأمر فيعمل إليه، اهلل فيوحي األرض، له وتطوى فيجيبانه،

 :قال ،، عن حيي بن العال الرازي44 ص :ملرنديالشيخ أبو احلسن ا -يف جممع النورين  -
هلل خليفة خيرج من عرتة  إن :Xفتوحات القدس عنه : )... إىل قوله Xمسعت أبا عبد اهلل 

 ،Xطالب  أيبجده احلسني بن على بن  ،يواطى امسه اسم رسول اهلل ،ولد فاطمة ،رسول اهلل
بضم  -وينزل عنه يف اخللق  - بفتح اخلاء -يشبه رسول اهلل يف اخللق  ،يبايع بني الركن واملقام

اهلل  إىليضع اجلزية ويدعو  ،أو تسعا   أو سبعا   يعيش مخسا   ،الكوفة أهلسعد الناس به أ -اخلاء 
أهل  ،أعداوه مقلدة العلماء ،الدين اخلالص إالفال يبقى  ،األرضويرفع املذاهب عن  ،بالسيف

من  حتت حكمه خوفا   فيدخلون كرها   ،ليه أئمتهماالجتهاد ملا يرونه من احلكم خبالف ما ذهب إ
احلقايق عن شهود  أهليبايعه العارفون من  ،يفرح به عامة املسلمني أكثر من خواصهم ،سيفه

السيف بيده ألفىت  أنولوال  ،له رجال إهليون يقيمون دعوته وينصرونه ،وكشف بتعريف إهلي
 ،إميانعمون وخيافون ويقبلون حكمه من غري الفقهاء بقتله ولكن اهلل يظهره بالسيف والكرم فيط

 ؛نه على ضاللة يف ذلك احلكمأبل يضمرون خالفه ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغري مذهبهم 
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ن اهلل ال يوجد إو  ،االجتهاد يف زمانه قد انقطع وما بقى جمتهد يف العامل أهل أنيعتقدون  ألهنم
الشرعية فهو  باألحكام ياإلهلدعى التعريف من ي وأما ،له درجة االجتهاد أحدا   أئمتهمبعد 

 .عندهم جمنون فاسد اخليال ال يلتفتون إليه

 إجالال   األحمرقبة من الذهب  ألفقبل قيام القائم تبنى في كربالء ثمانون  :نهأوروى 
النجف والناس حوله قتل بين الكربالء  وأرادفإذا خرج القائم من كربالء  ي،بن عل لحسينل

 وإالنه ليس من ولد فاطمة إفيقول الذين حوله من المنافقين  ،فقيه ألفر والنجف ستة عش
قبر  محاذيفإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيله  ،لرحمهم

فال  فقتلهم جميعا   ،الكوفة يريدون قتله أهلرجل من  ألفهود وصالح استقبله سبعون 
 (.حدأينجى منهم 

إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه ) :ه قالنإ Xعن أيب جعفر  -
 .(2) (فطوبى للغرباء ،كما بدأ  وسيعود غريبا   وإن اإلسالم بدأ غريبا   ،رسول اهلل 

كما بدأ   وسيعود غريبا   اإلسالم بدأ غريبا  ) :نه قالإ Xعن أيب عبد اهلل  ،عن أيب بصري -
  جديدا   يستأنف الداعي منا دعاء   :فقال ،ا أصلحك اهللاشرح يل هذ :فقلت .فطوبى للغرباء

 .(1)(  كما دعا رسول اهلل

إن  Xأخربين عن قول أمري املؤمنني  :Xقلت أليب عبد اهلل ) :قال ،عن أيب بصري -
 Xإذا قام القائم  ،محمد باأيا  :فقال .وسيعود كما بدأ فطوىب للغرباء اإلسالم بدأ غريبا  

أشهد  :فقمت إليه فقبلت رأسه وقلت :قال . كما دعا رسول اهلل  جديدا   استأنف دعاء  
 .( )(رحمك اهلل :فقال .وأنك ويل اهلل ،أوايل وليك وأعادي عدوك ،أنك إمامي يف الدنيا واآلخرة

 .(4)( إن اإلسالم بدأ غريبا  وسيعود غريبا  فطوبى للغرباء: )قال ،وعن رسول اهلل  -
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يكون ذلك  :8 فأوحى إلي   ؟ فمتى يكون ذلك ،إلهي :قلت: )قال الرسول حممد  -

 ،وقل الفقهاء الهادون ،وكثر الفتك ،وقل العمل ،وكثر القراء ،وظهر الجهل ،إذا رفع العلم
وحليت  ،واتخذ أمتك قبورهم مساجد ،وكثر الشعراء ،وكثر فقهاء الضاللة الخونة

ر وأمر أمتك به ونهوا وظهر المنك ،وكثر الجور والفساد ،وزخرفت المساجد ،المصاحف
وصارت األمراء كفرة وأولياؤهم  ،واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ،عن المعروف

خسف  :وعند ذلك ثالثة خسوف ،وذوو الرأي منهم فسقة ،فجرة وأعوانهم ظلمة
وخراب البصرة على يدي رجل من  .وخسف بجزيرة العرب ،وخسف بالمغرب ،بالمشرق

وظهور الدجال يخرج  ،Xوخروج ولد من ولد الحسين بن علي  ،ذريتك يتبعه الزنوج
 ؟ وما يكون بعدي من الفتن ،إلهي :فقلت .وظهور السفياني ،بالمشرق من سجستان

فأوصيت  ،وما هو كائن إلى يوم القيامة ،وفتنة ولد عمي ،وأخبرني ببالء بني أمية فأوحى إليّ 
فلله الحمد على ذلك كما حمده  ،ةبذلك ابن عمي حين هبطت إلى األرض وأديت الرسال

 .(2)( وكما حمده كل شيء قبلي وما هو خالقه إلى يوم القيامة ،النبيون

 إىل ،وهو يتحدث عن عالئم الظهور (رضوان اهلل عليه)حلمران  Xوعن األمام الصادق  -
الدين يطلب الدنيا والرئاسة، ورأيت الناس مع من  ورأيت الفقيه يتفقه لغير) :يقول أن
 .(1)(لبغ

 ،عن حممد بن عبد اهلل بن زرارة ،عن حممد بن املفضل ،ابن عقدة (:للنعماين - الغيبة) -
إن قائمنا إذا قام  :يقول Xمسعت أبا عبد اهلل ) :قال ،عن الفضيل ،عن حممد بن مروان

وكيف  :فقلت .من جهال الجاهلية استقبل من جهلة الناس أشد مما استقبله رسول اهلل 
أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان  إن رسول اهلل  :قال ؟ ذلك

وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل ويحتج عليه  ،والخشب المنحوتة
 .( )( أما واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر :مث قال .به
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عن حممد  ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن حممد بن جعفر ،دعبد الواح (:للنعماين - الغيبة) -
إن صاحب ) :يقول Xمسعت أبا جعفر  :قال ،عن الثمايل ،عن احلسني بن خمتار ،بن سنان

 .(2) (وأكثر هذا األمر لو قد ظهر لقي من الناس مثل ما لقي رسول اهلل 

 ن حممد بن مساعةعن احلسن ب ،عن محيد بن زياد ،حممد بن مهام :(للنعماين -الغيبة ) -
 ،Xعن أيب عبد اهلل  ،عن بعض أصحابه ،عن حممد بن أيب محزة ،أمحد بن احلسن امليثمي

ألن رسول اهلل  ؛يلقى في حربه ما لم يلق رسول اهلل  Xإن القائم ) :مسعته يقول :قال
وإن القائم يخرجون عليه  ،أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة 
 .(1) (لون عليه كتاب اهلل ويقاتلونه عليهفيتأو 

عن حممد بن  ،عن عبيد اهلل بن موسى العلوي ،علي بن أمحد (:للنعماين - الغيبة) -
سعت أبا عبد اهلل ) :قال ،عن أبان بن تغلب ،عن قتيبة األعشى ،عن حممد بن سنان ،احلسني
X ال :قلت ؟ لم ذلكأ تدري  ،إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب :يقول، 
 .( ) (للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه :قال

عن حممد  ،عن حممد بن احلسني ،عن حممد بن جعفر ،عبد الواحد (:للنعماين -الغيبة ) -
إذا رفعت راية ) :نه قالإ Xعن أيب عبد اهلل  ،عن منصور بن حازم ،عن قتيبة ،بن سنان

 .(4) (مما يلقون من بني هاشم :قال ؟ مم ذلك :ت لهقل .الحق لعنها أهل الشرق والغرب

عن  ،عن عبيد اهلل بن موسى وأمحد بن علي األعلم ،علي بن أمحد (:الغيبة للنعماين) -
عن  ،عن حممد بن صدقة وابن أذينة العبدي وحممد بن سنان مجيعا   ،حممد بن علي الصرييف

ث عشرة مدينة وطائفة يحارب ثال) :يقول Xمسعت أبا عبد اهلل  :قال ،يعقوب السراج
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ويحاربونه أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام وبنو أمية وأهل البصرة وأهل  ،القائم أهلها

 .(2)( دميسان واألكراد واألعراب وضبة وغني وباهلة وأزد وأهل الري

القائم يخرجون عليه فيتأولون  إن) :X ةويف رواية مقاربة من هذه عن صادق العرت  -
 .(1)( ب اهلل ويقاتلونه عليهعليه كتا

: جاء فيه Xاملهدي  اإلمامبن عريب يف كالم له عن ونقال  من كتاب فتوحات القدس ال -
 أعداؤهالدين الخالص،  إاليبقى  فال األرض،ويرفع المذاهب عن  ،ويدعو بالسيف).. 

فيدخلون   ،أئمتهم إليهاالجتهاد، لما يرونه من الحكم بخالف ما ذهب  أهلمقلدة العلماء 
من خواصهم، يبايعه  أكثركرها  تحت حكمه خوفا  من سيفه، يفرح به عامة المسلمين 

يقيمون دعوته  إلهيونلهي، له رجال إالحقائق عن شهود وكشف بتعريف  أهلالعارفون من 
وينصرونه، ولوال السيف بيده ألفتى الفقهاء بقتله ولكن اهلل يظهره بالسيف والكرم، 

 إذا، بل يضمرون خالفه ويعتقدون فيه إيمانيقبلون حكمه من غير فيطمعون ويخافون و 
 أهل أنألنهم يعتقدون  ؛نه على ضاللة في ذلك الحكمإ :حكم فيهم بغير مذهبهم

حدا  أ أئمتهميوجد بعد  ن اهلل الأوما بقي مجتهد في العالم و  االجتهاد في زمانه قد انقطعوا،
الشرعية فهو عندهم مجنون  باألحكام اإللهي من يدعي التعريف وأماله درجة االجتهاد، 

 .( )( إليهفاسد الخيال ال يلتفتون 

* * * 
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يف استحمار مقلديه  فهو يستمر هبذه املهزلة ،1559وهذه الفتوى كما تالحظ تارخيها فهو 

 األمر، وهذا ىل يومنا احلايلإن بعد االحتالل و هلا م دعااليت  حىت بعد فشل نظرية االنتخابات
 أنصارومن  Xوصدرت البيانات منه  ،مباشرة بعد السقوط Xمحد احلسن أ اإلمامحذر منه 

ولكن ال حياة ملن  ،يف حتذير الناس من احلفرة اليت يقودهم هلا السيستاين Xاملهدي  اإلمام
ككتاب   أيضا  لفت يف هذا اجملال أب اليت وميكن قراءة الكت ،األنصارحد بيانات أوهذا  ،تنادي

 :Xمحد احلسن أ لإلمامحاكمية اهلل ال حاكمية الناس 

 (:(2) لالنتخاباتشرعية  ال أن)يف  X لإلمام املهدي بيان

، (174دالئل اإلمامة ص) يف خرب طويل رواه أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف كتابه
عن سعد بن (:   ص Xمعاجز اإلمام املهدي ) ونقله عنه السيد هاشم البحراين يف كتابه

فأخربين يا موالي عن  :- X أي لإلمام املهدي -قلت ): قال ،عبد اهلل بن أيب خلف القمي
هل : قال .مصلح: ؟ قلت مصلح أو مفسد: قال العلة اليت متنع القوم من اختيار إمام ألنفسهم،

ا يخطر ببال غيره من صالح أو بعد أن ال يعلم أحد م يجوز أن تقع خيرتهم على الفساد
عن  أخبرني. فهي العلة أوردها لك ببرهان ينقاد بذلك عقلك: قال .بلى: ؟ قلت فساد

إذ هم أعالم  الرسل الذين اصطفاهم اهلل وأنزل عليهم علمه، وأيدهم بالوحي والعصمة،
مع وفور عقلهما  ، هل يجوزاألمم وأهدى إلى االختيار منهم، مثل موسى وعيسى 

؟  خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن مال علمهما، إذا هّما باالختيار أن تقعوك
كليم اهلل، مع وفور عقله وكمال علمه اختار من أعيان  فهذا موسى: Xقال  .ال: قلت

ممن لم يشك في إيمانهم وإخالصهم فوقعت  لميقات ربه سبعين رجال   قومه ووجوه عسكره
 .(1)﴾لِِّميَقاتَِنا رَُجال   َسْبِعينَ  قَ ْوَمهُ  ُموَسى َواْخَتارَ ﴿ :8ل اهلل المنافقين، قا خيرته على
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 .(2)﴾الصَّاِعَقةُ  فََأَخَذْتُكمُ  َجْهَرة   اللَّهَ  نَ َرى َحتَّى َلكَ  ن ُّْؤِمنَ  َلن﴿ :وقوله

األفسد دون األصلح، وهو  على فلما وجدنا اختيار من اصطفاه اهلل تعالى لنبوته واقعا  
إال لمن يعلم ما تخفي الصدور، وتكن  صلح دون األفسد، علمنا أن ال اختياريظن أنه األ

خطر الختيار المهاجرين واألنصار بعد وقوع خيرة  وأن ال ،وتنصرف عليه السرائر ،الضمائر
 (.لّما أرادوا أهل الصالح األنبياء على ذوي الفساد،

 :التعليق

إن العلماء الذين أفتوا بشرعية  :ر األولاألم هذا اخلرب جيعلنا أمام أمرين أيسرمها مّر،
 !! االنتخابات هم يف الواقع ليسوا علماء أمناء جلهلهم أو لتجاهلهم هلذا اخلرب وأمثاله

 إن الناس حتملوا أمث خروجهم على إمامهم وهم جاهلون غافلون، فهم ذهبوا :واألمر الثاني
باطل وال خيرجوهنم  أهنم ال يدخلوهنم يف إىل فتاوى مراجعهم الذين ظنوا إىل االنتخابات استنادا  

ويدخلوها يف سخط اهلل وغضبه وخيرجوها من  من حق، وإذا باملراجع يوردوا األمة موارد اهللكة
حيث دعوهم إىل هذه الفتنة من دون دليل  ،استخفافهم بالناس سعة رمحته، وذلك من خالل

 !عرتة طاهرة  أو قرآنشرعي من 

الناس وشغلوا الناس  ري العاملني صوت اإلمام أن يصل إىللقد منع أولئك العلماء غ
 .(1)﴾ِإنَّ أَنَكَر اأَلْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ ﴿: بصراخهم وضجيجهم، وسبحان القائل

ن هذه إيرجوها  سيجيب أولئك العلماء غري العاملني أو من حتزب هلم ومتلقهم رجاء دنيا رمبا
اخل  ... أو...  أو الكذب أو  سندها من عرف بالوضعورمبا يكون سندها ضعيف أو يف! رواية 

 .سبيل اهلل جل وعال عن من فذلكات الفقهاء اليت تزيد صاحبها بعدا  
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غريه فإن مت الرواية يدحض كل سبب  ولو سّلمنا مبا يقولون من ضعف يف السند أو يف

ليه العقول املبصرة، أعطى الربهان الذي تنقاد إ Xاإلمام  ذلك أن ،لردها أو عدم التسليم هبا
 !يفيت برأيه كما أفىت املراجع  ال Xفاإلمام 

ولكن حديثنا  ،برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا لو أنّا حدثنا: )قوله Xورد عن الباقر 
 .(2)( فبينها لنا  بينة من ربنا بينها لنبيه

 Xاإلمام من اهلل سبحانه هلا سند ودليل، حيث أن  هو بينة Xفحكم اإلمام املهدي 
 قرآن، وهذا الربهان من الالنتخاهبمالناس وال  الختيارأن ال شرعية  على قاطعا   ساق برهانا  

على  واعطفوا بقلوبكم ،الذي ال ريب فيه، فعودوا ببصريتكم إىل كتاب اهلل سبحانه الكرمي
! !حجة أو عذر؟ فهل لكم بعد ذلك من!! وبرهانه  Xوانظروا يف استدالل اإلمام  ،احلكمة
ن احلجة قامت بالربهان إحيث  - إن سلمنا لكم بالشك يف الرواية -ننا هنا أمام الربهان إحيث 

 !! X ال بكون الرواية واردة عن اإلمام املهدي

 إن علماءكم غرروا بكم وأضلوكم السبيل وخبطوا بكم :-أيها الناس  -أقول لكم  واحلق
كما  - اباتكم هذه شرعية وصحيحةخبط عشواء مثلهم كمثل حاطب ليل، فإذا كانت انتخ

وملاذا تنكرون على  فلماذا تنكرون على أيب بكر وعمر وعثمان بيعة الناس هلم ؟؟ - تزعمون
ومل يفتوا خالف ما ! يفعلوا أكثر مما فعلتم  وهم مل! أتباعهم التحزب هلم والتسليم هلم بالبيعة ؟

أنتم تفعلونه  يف تنكرون على الناس أمرا  فسبحان اهلل ك! فتواهم  ن فتواكم هي عنيإبل ! أفتيتم 
من اهلل سبحانه أو خوف يردعكم عن معصيته، حىت كأنكم مصداق لقول  من دون حياء

 :الشاعر

 عار عليك إذا فعلت عظيم   ال تنه عن خلق وتأيت مثله

للشرع على  استندمت يف مذهبكم إىل رفض خالفة املشايخ الثالثة كوهنا خالفة خمالفة لقد
الطاهرة، وكنتم على صواب من  والعرتة قرآنمن بيعة الناس هلم، وكانت حجتكم يف ذلك ال الرغم
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َكالَِّتي  َواَل َتُكونُواْ ﴿: واهلل سبحانه يقول لكم ! أمركم، فما لكم اليوم تنقضون حجتكم بأيديكم
ٍة أَنَكاث ا تَ تَِّخُذونَ  َنُكْم َأن َتُكوَن أُمٌَّة ِهَي َأْرَبى ِمنْ أَْيَماَنُكْم َدَخال   نَ َقَضْت َغْزَلَها ِمن بَ ْعِد قُ وَّ   بَ ي ْ
ُلوُكُم الّلُه ِبِه َولَيُبَ ي َِّننَّ َلُكْم يَ ْومَ  فما حدا مما بدا  ،(2)﴾اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ  أُمٍَّة ِإنََّما يَ ب ْ

 !!؟؟ بكم على نقيضهابنيتم مذه النتخاباتوالعرتة الطاهرة لتشرعوا  قرآنحىت تنقلبوا على ال

ولو اعتذروا  ! إهنم مل يلتفتوا إىل هذه الرواية وإىل هذا الربهان: يعتذر معتذرهم قائال   وقد
 :هلا إال قول القائل وليس -كما يقال   -ثالثة األثايف  -واهلل سبحانه  -بذلك فهي 

 وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم     إن كنت ال تدري فتلك مصيبة

أي منقلب  قوة إال باهلل العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل حممد وال حول وال 
 .ينقلبون

وهو ، يسحبونكم مرة أخرى إىل مهاوي جهنم مبنزلق جديد -أيها الناس  -هم فقهاؤكم  وها
وكأهنا تريد طعن إمامكم  منزلق الدستور الذي راحت ختطه أيد ال حظ هلا يف دين وال يف آخرة،

بالدستور  قرآنوهذه املرة ستنحيكم عن ال مرة أخرى بعد طعنة االنتخابات، Xاحلجة املنتظر 
 .حبكومة منتخبة مستوردة  Xمثلما حنتكم باألمس عن اإلمام 

 .أال هل مت البالغ ؟؟ اللهم فاشهد

 أنصار األمام املهدي
 مكن اهلل له يف األرض

 .ق.  هـ  241 /رجب /8
* * * 
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 :بيان الحنك

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 .(2)﴾َوتَ َرى ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِية  ُكلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَها اْليَ ْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ ﴿

جمري الفلك، مسخر الرياح، فالق اإلصباح، ديان  احلمد هلل رب العاملني، مالك امللك،
وترجف األرض  ،من خشيته ترعد السماء وسكاهنااحلمد هلل الذي  .الدين، رب العاملني

 .وعمارها، ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراهتا

يأمن من ركبها ويغرق من  ل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ،آاللهم صل على حممد و 
 .تركها، املتقدم هلم مارق، واملتأخر عنهم زاهق، والالزم هلم الحق

 :ورةسنة أهل البيت المهج الحنك

، وكان سبب اإلعراض جلهل أو بغض أو عرض الناس عن كثري من روايات أهل البيت أ
قد ذموا  ن أهل البيت أ علما   .وغريها ،تالئم نفوسهم كتضعيف الروايات ال  ،أعذار واهية

 .من يرد كالمهم بتكذيب أو تضعيف سند أو غري ذلك

دري وال خارجي نسبه إلينا، ال تكذبوا الحديث أتاكم به مرجئي وال ق): كقوهلم 
وغريها من األحاديث . (1)( فوق عرشه 8فإنكم ال تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا اهلل 

 .الكثري يف هذا املنوال

ونتيجة هلذا اإلعراض هجرت من سننهم الكثري، ومن السنن اليت هجرت ودثرت هي سنة 
 .روايات أهل البيت والسبب يف ذلك كله هم العلماء الغري عاملني ب ،التحنك
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فالظاهر  ،ولنرجع إىل معىن التحنك) :219ص 7احلدائق الناضرة ج وذكر احملقق البحراين يف
 من كالم بعض املتأخرين هو أن يدير جزء من العمامة حتت حنكه ويغرزه يف الطرف اآلخر

ذكر ومل ي ،عن سلف وكما هو املضبوط عند سادات بين حسني أخذوه عن أجدادهم خلفا   ...
 .إال هذا واألئمة  يف تعمم رسول اهلل 

، وكعادهتم باألخذ بالقشر وترك اللب، فقد وكعادة أبناء العامة يف خمالفة آل حممد 
 .لقوا احلنك خلف العمامة وهي أشبه بالذيلأتعمموا و 

فقد  ،وسننهم فاحلنك تلك السنة هجرت بسبب إعراض الناس عن روايات آل البيت 
( الدالة على التحنك)عرض عنها علماء آخر الزمان هي أثرية وأحاديث دثرها و وردت روايات ك

 .حىت وصل هبم احلال إىل االستهزاء مبن عمل هبا ويعاب عليه ذلك من قبل هؤالء اجلهلة

وهو  ،(مكن اهلل له يف األرض)واليوم ظهر من حييي تلك السنن بأمر من اإلمام املهدي 
والعمل بتلك السنة، وهذا دليل على صدق ما جاء به  Xن محد احلسأوصيه ورسوله السيد 

مطالب  ليكم من تلك الروايات واألحاديث اليت تؤكد أحقية إو  ،(إحياء السنة وإماتت البدعة)
 .يف أحياء هذه السنة Xمحد احلسن أالسيد  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

فأصابه ألم ال  حنكهالعمامة عن  من خرج في سفر فلم يدر) :Xعن أيب عبد اهلل  -
 .(2) (دواء له فال يلومن إال نفسه

فأصابه داء ال دواء  تعمم ولم يتحنك من) :نه قالإ ،Xعن الصادق  ،عن أيب عمري -
 .(1)( له فال يلومن إال نفسه

يدر العمامة عن  من اعتم فلم) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،عن عيسى ابن أيب محزة -
 .( )( ه فال يلومن إال نفسهدواء ل فأصابه ألم ال حنكه

                                                           

 . 1 ص 8ج: ، منتهى الطلب81 ص: األخالقمكارم  - 
 .12 ص 8ج: منتهى الطلب - 
 .21 ص 3ج: األحكاممدارك  -3
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متعمما  تحت  من خرج من منزله) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،وعن علي ابن احلكم -
 .(2)( يريد سفرا  لم يصبه من سفره سرق وال حرق وال مكروه حنكه

ني ألعجب ممن يأخذ في حاجة إ) :عنهم  ،وروي عن ابن بابويه يف كتابه الفقيه -
 .(1)( ال تقضى حاجته كيف معتم تحت حنكه وهو

أن يرجع  تحت حنكه ضمنت لمن يخرج من بيته متعمما  : )قال ،Xعن الصادق  -
 .( )( إليه سالما  

أن  تحت حنكه متعمما   أنا الضامن لمن خرج يريد سفرا  : )قال ،Xعن أيب احلسن  -
 .(4)( ال يصيبه السرق والغرق والحرق

 التلحي بين المسلمين والمشركينالفرق : )نه قالأ عن النيب  وروى أيضا   -
 .( )(بالعمامة

 .أنه أمر بالتلحي وهنى عن االقتعاط أهل اخلالف أيضا   وقد نقل عنه 

 .( )( تطويق العمامة حتت احلنك): واملراد بالتلحي

يقال تعمم ومل يقتعط . هو شد العمامة على الرأس من غري إدارة حتت احلنك): واالقتعاط
 .(7) (وهي العمة الطابقية

 .(8)( الطابقية عمة إبليس لعنه اهلل) :نه قالإ وورد عن رسول اهلل  -

                                                           
 .18 ص  ج: مصباح الفقيه - 
 .1 باب : الشيعة وسائل - 
 .81 ص :الشيخ الطبرسي -مكارم األخالق -3
 .81 ص :الشيخ الطبرسي -األخالق مكارم -8
 -ع المقاصد م، جا21 ص 3ج: السيد محمد العاملي - األحكام، مدارك 2  ص: الشهيد الثاني -روض الجنان  -1

 .2  ص  ج: المحقق الكركي
 .21 ص 3ج: السيد محمد العاملي - األحكاممدارك  -1
 .823ص 8ج: العاملي الحر -( البيت آل)، وسائل الشيعة 72 ص 8ج: مجمع البحرين -7
 . 81ص 1ج: الكافي -4
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ولنذكر بعض األخبار وعبارات اللغويني ليتضح لك األمر يف ذلك وبعض ما ورد عن طريق 
 :العلماء السابقني خبصوص التحنك

 مجيع يفاملواظبة على التحنك يظهر أن ) :288ذكر البهائي العاملي يف احلبل املتني ص -
وأراد أن  ومن مل يكن متحنكا   ،األوقات أن يستدميه اإلنسان يف حال الصالة وال يصلي بدونه

نه ألجل أيف نفسه مث يصلي فيه ال  نه مستحبأيقصد عند التحنك يصلي حبنك فاألوىل له أن 
 ...(. الصالة كرداء

 جيوز الصالة يف ال :مسعت مشاخينا رضوان اهلل عليهم يقولون) :ذكر الصدوق يف كتابه -
 (.وال جيوز للمتعمم أن يصلي إال وهو متحنك ،الطابقية

 بعمامة ال حنكأن يصلي اإلنسان  يكره) :5  2ذكر الشيخ املفيد يف كتابه املقنعة ص -
 (.هلا ولو صلى كذلك لكان مسيئا  

عمامة أن يصلي اإلنسان يف كره ي) :9 1ص 2ذكر ابن إدريس احللي يف كتابه الزائر ج -
 (.املنهي عنه يف األحاديث اليت يرويها املخالف واملوالف القتعاطوهذا هو ا ،هلا ال حنك

سواء كان  استحباب التحنك مطلقا  ) :2 1ص 4ذكر العالمة احللي يف منتهى الطلب ج -
 .(يف الصالة أو غريها

وهو إدارة جزء من العمامة : ويكره ترك التحنك) :5  ص 2وذكر يف شرح اللمعة ج -
 .(لإلمام وغريه( مطلقا  )ت احلنك حت

وأما اإلعتجار ) : 4 ص  للمويل حممد صاحل املازندراين ج -ويف شرح أصول الكايف  -
 (.العمامة على الرأس من غري إدارة حتت احلنك املنهي عنه يف الصالة فهو يلّ 

حنك الت: قال اجلوهري) :التايل 219ص 7ومجع يف احلدائق الناضرة احملقق البحراين ج -
االقتعاط شد العمامة على الرأس من غري  :وقال. التلحي وهو أن تدير العمامة من حتت احلنك

التحلي تطويق  :وقال، "نه هنى عن االقتعاط وأمر بالتحليإ" :إدارة حتت احلنك، ويف احلديث
 .العمامة حتت احلنك، مث ذكر اخلرب
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. العمة الطابقية هي االقتعاط :قالو . اقتعط تعمم ومل يدر حتت احلنك: وقال الفريوز ابادي

 .حتنك أدار العمامة حتت حنكه :وقال

حتت  هو أن يعتم بالعمامة وال جيعل منها شيئا  " نه هنى عن االقتعاطإ"فيه : وقال اجلزري
 ،هو جعل بعض العمامة حتت احلنك" نه هني عن االقتعاط وأمر بالتلحيإ"فيه : وقال ،ذقنه

 .حنكه منها شيئا  واالقتعاط أن ال جيعل حتت 

 .اقتعط العمامة إذا مل جيعلها حتت حنكه، مث ذكر احلديث: وقال الزخمشري يف األساس

 .(يقال اقتعط بالعمامة إذا اعتم هبا ومل يدرها حتت احلنك: وقال اخلليل يف العني

فما )هذا ما ورد عن آل البيت صلوات اهلل عليهم وعن الفقهاء العاملني رضوان اهلل عليهم 
 .(عد احلق إال الضاللب

 .Xمحد احلسن أوهكذا يضاف دليل آخر بعد كل األدلة اليت جاء هبا السيد 

عندي سالح رسول اهلل ) :يقول Xمسعت أبا عبد اهلل  :قال ،عن عبد األعلى بن أعني
مث  .إن السالح مدفوع عنه لو وضع عند شر خلق اهلل كان أخيرهم :مث قال .ال أنازع فيه 
فإذا كانت من اهلل فيه المشيئة خرج  ،األمر يصير إلى من يلوى له الحنك إن هذا :قال

 .(2) (ويضع اهلل له يده على رأس رعيته ،فيقول الناس ما هذا الذي كان

 ،فما بقي عذر ألتباع الفقهاء الذين ظهرت منهم املخالفات الصرحية لنهج آل البيت 
ق ْل َهْل ِمْن ش رََكاِئك ْم َمْن يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ ق ِل ﴿: عزيزوال نقول إال ما قاله اهلل سبحانه يف كتابه ال

ا َلك ْم َكْيَف اللَّه  يَ ْهِدي لِْلَحقِّ أََفَمْن يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن ي  تََّبَع أَمَّْن ال يَِهدِّي ِإالَّ َأْن ي  ْهَدى َفمَ 
 .(1)﴾حَتْك م ونَ 

 (له يف األرض مكن اهلل)أنصار اإلمام املهدي 

                                                           

 1 ج: األنوار، بحار 44 ص  ج: اإلرشاد، 38 ص  ج: ، الكافي21 وص 28 ص: بصائر الدرجات - 
 .73ص: ، شرح الزيارة الجامعة2  ص
 .31: يونس - 



 األخريامللحق 
 اعتماده منها يظهر فتوى وهي ،Xاملهدي  اإلماميف قضية السيستاين يف العقائد  إفتاء

ولو ارتقت ملا استفيد  ،مبعجزة إال واحدال ربمصاف اخل إىلال ترتقي  يوه ،السمري رواية على
 .وهو مذموم وممنوع االعتماد عليه يف العقائد ،منها غري الظن

 بأن اإلسالم علماء نص وقد) :الواحد اخلرب يف الصدر حممد السيد شهادة مع أوال   فلنقو 
 أن علمنا وقد التواتر، حد يبلغ مل ما ومتعددا ، صحيحا   كان وإن الواحد خبرب تثبت ال العقائد
 منها أي إلثبات قابلة األخبار تكون فال متواترة، غري الثالثة واملعاين التسعة املداليل يف األخبار

 .(2) (التواتر حد إىل يصل مل ما األخبار،  يف متكررا   املضمون كان لو حىت

كما نقله هو وال يتعداه عندهم   إمجاعهموهذا الذي قاله السيد الصدر مل ينفرد به بل عليه 
 فيما لو كانت رواية السمري صحيحة السند فكيف وهي مرسلة ؟ أعالهوالكالم  ،جاهل إال

 .(1) (نه خرب واحد مرسل غري موجب علما  إ: )لسييقول العالمة اجمل

فمن  ،، أي جهال ابتلي هبم وهم يدعون النيابة عنهXاملهدي  اإلمامفساعد اهلل قلب 
مراجع تقليد يف الفروع مث ال  بأهنم أنفسهميلزمون  ةجه ،جهة يبنون عقيدة على خرب مرسل ومن

دري أفال  ،نه حمرم عندهم هذاألعقائد مع فيفتون يف ا أيديهميف خمالفة ما خطته  جيدون حرجا  
 !!!بسط قواعد احلوزة ؟؟؟أوهو ال يفقه السيستاين أي عامل هو 

املهدي لرسول وظهور اليماين من العقائد اليت ال جيوز فيها التقليد بل على  اإلمام فإرسال
النار واخلطأ يف العقيدة يوجب  ،خطأأفلعل املرجع يكون  ،يبحث بنفسه ويتأكد أنالشخص 

 األمةخذ أيكون قد  اإلفتاءخطأ يف أ إنن املرجع أل ؛يف العقيدة اإلفتاءولذلك حرم العلماء 
 .( )﴾َوقَاُلوا رَب ََّنا ِإنَّا َأطَْعَنا َساَدتَ َنا وَُكبَ َراءنَا فََأَضلُّونَا السَِّبياَل ﴿ جهنم إىلمجعها معه أ

                                                           

 .X هديقيادة ما بعد الم  ، الباب األول،Xالعالم بعد المهدي  تاريخ ما بعد الظهور، القسم الثالث، - 
 htm.1/mabaab/books/ sader/com.alsadrain.www://http 
 .4 3ص 13ج :األنواربحار  - 
 .17: األحزاب -3
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برأي السيستاين  ألنه ؛املهدي اإلمامت مبو  إفتاءوهي يف حقيقتها  ،(2) فتوى السيستاين وأدناه

وهذه الصفات  ،ي رى حىت يف الرؤيا أنميكن  بل ال ،حدأحد وال يتكلم مع أالي رى وال يقابل 
وهي فتوى كاشفة عما ضج به صدر السيستاين واعتقاده  ،بكل تأكيد األحياءليست صفة 

 .Xاملتدين بصاحب العصر والزمان 

ي رى  أنوال ميكن  ،حدأيكلم  أنوال ميكن  ،حدأيقابل  أنميكن  فالن ال إنفلو قلت لك 
 :أمرين ألحدفليس ذلك سوى  ،حىت يف الرؤيا ومن ادعى ذلك فهو كاذب

 .فالن قد مات أنجزم أ إين :األول

 .نه مل يولد بعدإ :والثاين

 إن) :Xاملؤمنني  أمريوكما قال  ،خرج معتقدهأوبكال االحتمالني يكون السيستاين قد 
 اإلمامنه ال يؤمن بوجود أومعتقد السيستاين حبسب فتواه  (.امتأل فاض على اللسان إذا القلب

جرده  أناملهدي بنظره قضية سالبة بانتفاء املوضوع باصطالح املناطقة بعد  اإلمامن أل ؛املهدي
 :بسط صفات الوجود البشري هبذه الفتوىأعن 

خبصوص من يدعي مشاهدة ( دام ظله)اهلل العظمى السيد علي السيستاين  آيةفتوى مساحة 
 (:عجل اهلل تعاىل فرجه)اإلمام املنتظر 

إن املوقف الشرعي جتاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو عن طريق الرؤيا 
من  Xيف زمن الغيبة الكربى يتمثل يف عدم تصديقه فيما يّدعيه، وعدم األخذ مبا ينسبه إليه 

بل واإلنكار عليه فيما حيكيه عنه صلوات اهلل وسالمه عليه من األمور املعلومة  أوامر أو غريها،
وحنن هنيب بإخواننا املؤمنني وفقهم اهلل ملراضيه أن ال ينساقوا وراء  بطالهنا كبعض ما ذكر أعاله،

مثل هذه الدعاوي وال يسامهوا يف نشرها والرتويج هلا بأي حنو من األحناء وننصحهم بالتحرز عن 
ونتضرع إىل اهلل تبارك وتعاىل أن يعجل يف فرج إمامنا  ،أصحاهبا وأتباعهم ما مل يرتكوا هذا السبيل

 .وجيعلنا من أنصاره وأعوانه Xصاحب العصر 
                                                           

 :العقائدية التابع له األبحا فتوى السيستاني بالمشاهدة من موقع  إلىرابط  - 
3286=qid& 7 =sid?php.questions/faq/com.aqaed.www://http 
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 ه  2414 /رمضان /12
 مكتب السيد السيستاين

 النجف األشرف
 .انتهت الفتوى

 أفىتين حبسب فتواه هذه قد السيستا أنعن الكالم يف  -ولن نتنزل  -نتنزل  أن أردناولو 
وكل واحد منها   ،أدناهاالختيارات  بأحديقع  أنفلن يكون له مفر من  Xاملهدي  اإلماممبوت 

 :ن يكشف وجهه القبيح الذي يغطيه بربقع القدسية الزائفةأكفيل ب

حبيث جترأ وقيد حركة  ،Xاملهدي  اإلماممن سلطة  أعلىالسيستاين يعترب سلطته  إن -2
وال يوجد  ،كعامل الرؤيا وامللكوت  األخرىالعوامل  إىل يس يف الواقع فقط بل هو تقييد امتدل اإلمام

إن املوقف الشرعي جتاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو ) :لكلمته آخرتفسري 
 .(عن طريق الرؤيا يف زمن الغيبة الكربى يتمثل يف عدم تصديقه فيما يّدعيه

يلتقي مبن  أنيراجعه ويرتخص منه قبل  أناملهدي  اإلمامعلى  أنستاين يرى السي إن -1
يكلم أي  أن( بنظر السيستاين) Xاملهدي  اإلمامبل ليس من حق  ،األرض أهليشاء من 
وعدم ) :وهذا واضح من كلمته ،األعلىمن املرجع  بإمضاء اإلرشادكان هذا   إن إالشخص 

 .(و غريهامن أوامر أ Xاألخذ مبا ينسبه إليه 

 أو ،يطابق دينه مع دين السيستاين أنجيب  Xاملهدي  اإلمام أنالسيستاين يرى  إن - 
وهو ما تشري  ،فهو دين باطل وإاليكون كدين السيستاين  أندين املهدي جيب  نإ :أوضحبعبارة 

 بل واإلنكار عليه فيما حيكيه عنه صلوات اهلل وسالمه عليه من األمور) :بوضوح كلمته إليه
اهلل لكنه عجز  أنبياءموسى نيب من  أن متناسيا   أو ناسيا   ،(املعلومة بطالهنا كبعض ما ذكر أعاله

املعلوم  األمورهي  أينمث ....  Xاملهدي  اإلمامحد جنود أعن حتمل علم اخلضر الذي هو 
 ؟؟؟ Xاملهدي  اإلمامعن  Xمحد احلسن أ اإلمامبطالهنا اليت نقلها 

املهدي  اإلماميذكر بوضوح رسول  قرآنولو كان قرأه فال ،قرآنقرأ الالسيستاين مل ي إن -4
X محد احلسن أ اإلمامنه مل يقرأ كتب إبل  ،يف سورة الدخانX  الذي يقول يف كتاب
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 اإلماممرسل من  بأنهوالذي يثبت فيه ( قرآنوال واإلجنيلاملهدي يف التوراة  اإلماموصي ورسول )

 :اليهود إىل إيلياومن  ،النصارى إىل ومن عيسى ،املسلمني إىلاملهدي 

 #يَ ْغَشى النَّاَس هذا َعذاٌب أَلِيٌم  # فَاْرَتِقْب يَ ْوَم تَْأِتي السَّماُء ِبُدخاٍن ُمِبينٍ ﴿ :قال تعاىل)
ثُمَّ تَ َولَّْوا  # أَنَّى َلُهُم الذِّْكرى َوَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبينٌ  # رَب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنونَ 

يَ ْوَم نَ ْبِطُش اْلَبْطَشَة  #ِإنَّا كاِشُفوا اْلَعذاِب قَِليال  ِإنَُّكْم عاِئُدوَن  #َعْنُه َوقاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن 
 .والعذاب يسبق برسالة ،وهذا الدخان عذاب .(2)﴾اْلُكْبرى ِإنَّا ُمْنَتِقُمونَ 

بِيَن َحتَّ ﴿ :قال تعاىل َعَث َرُسوال  َوما ُكنَّا ُمَعذِّ هذا الدخان أو العذاب هو  وأيضا   .(1)﴾ى نَ ب ْ
ثُمَّ ﴿ :عقوبة على تكذيب رسول أرسل للمعذبني وهو بني أظهرهم كما هو واضح من اآليات

هذا الدخان أو العذاب يكشف إلميان أهل األرض  وأيضا   .﴾تَ َولَّْوا َعْنُه َوقاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ 
 .أو يونان Xظلهم كما أظل العذاب قوم يونس هبذا الرسول بعد أن أ

وأيضا  هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغرى بل هو البطشة الصغرى كما هو واضح 
 .فليس بعده إال البطشة الكربى واالنتقام من الظاملني ،يف اآلية

بل  وهو مقرتن برسول ،وهذا ورد عن األئمة  ،فالدخان من عالمات قيام القائم ،إذن
أَنَّى َلُهُم الذِّْكرى َوَقْد جاَءُهْم ﴿هو بسبب تكذيب أهل األرض هلذا الرسول فهو عقوبة هلم 

 .﴾َرُسوٌل ُمِبينٌ 

 .(فمن هو هذا الرسول؟ ومن مرسل هذا الرسول؟

غلب أحىت من الغربيني الذين ال ختلو  أسوءبل هو  ،السيستاين رجل مادي حبت إن - 
 قرآنماديته أفظع من مادية فرعون مصر الذي يروي ال إنبل  ،تافيزيقيااملي أومن الرؤيا  أفالمهم

ينكرها  أناليت ال ميكن  اإلنسانيةاحلاالت  إحدىنه مل ينكر الرؤيا بل اهتم بتفسريها باعتبارها أ
 أحسن بأهنايصف الرؤيا يف سورة يوسف  8واهلل  ،اإلنسانيةمن يتخلى عن حقيقته  إال

                                                           

 .1  – 2 : الدخان - 
 .1 : اإلسراء - 
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ها يوسف اقتصاد دولة يف َّنوذج راقي لتفاعل السماء مع احلركة الفعلية والرؤيا بىن علي ،القصص
املؤمنني الكاملني هم من تنزل عليهم املالئكة بالرؤيات  قرآنبل ويعترب ال ،األرضعلى وجه 

َأالَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكةُ ﴿الصاحلة 
 .(2)﴾َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدونَ 

  ،لكنها مشخصة ملصداق خليفة اهلل ،مفهوم عقيدة لتأسيسفالرؤيا ليست دليل للتشريع وال 
يوسف وصيه وخليفة  أنقص عليه يوسف رؤياه فعرف  أنبعد  Xكما حصل مع يعقوب 

 .ه شخص املصداق بالرؤيانإأي  ،اهلل

رؤيا  رأىواليهودي الذي  ،نرجس Xاملهدي  اإلمام وأموكما حصل مع وهب النصراين 
اهلل عرض  أنمن  قرآنوهذا ما نص عليه ال ،ن يبايع رسول اهلل أن عمران يأمره بأمبوسى ب

َكَفُروْا َلْسَت   َويَ ُقوُل الَِّذينَ ﴿: فقال ،النبوة للمشركني على صدق ادعاء حممد  نفسه شاهدا  
َنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ   .(1)﴾ُمْرَسال  ُقْل َكَفى بِالّلِه َشِهيدا  بَ ْيِني َوبَ ي ْ

السلطة الدينية اليت تقمصها  السيستاين سطر كلمات بشكل مفربك وخبيث مستغال   إن - 
 أعداءمنهم ليكونوا  ليحرض الناس يف حالة ال شعورية ؛Xاملهدي  اإلمامباسم النيابة عن 

وحنن هنيب بإخواننا املؤمنني وفقهم اهلل ملراضيه أن ) :وكلمته هذه ،وقتلة رسله Xاملهدي  اإلمام
ال ينساقوا وراء مثل هذه الدعاوي وال يسامهوا يف نشرها والرتويج هلا بأي حنو من األحناء 

 .(وننصحهم بالتحرز عن أصحاهبا وأتباعهم ما مل يرتكوا هذا السبيل

ة القصد يف تفريق الناس عن االلتفاف حول راية احلق حبيث يسهل عليه حكلمة متهيدية واض
وامليليشات اليت غطيت بلباس  كاألحزابذرعه الباقة  أبواسطة ( خاب وخسأ)القضاء عليها 

ن السيستاين ال مفر له حبسب هذه الفتوى إعن قضية اليماين ف نبتعد قليال   أن أردناولو  ،الدولة
ذكرته الروايات  ،املهدي اإلماميكون من املعادين حملمد ذو النفس الزكية وهو رسول من  أنمن 

 .حممد يرسله املهدي قبل خروجه آلنه غالم من أبشكل ال يقبل التأويل 

                                                           

 .32: فصلت - 
 .83: الرعد - 
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وقتل غالم من آل محمد  : )....يقول Xمسعت أبا جعفر  :قال ،عن حممد بن مسلم

 .(2)...(  سن النفس الزكيةبين الركن والمقام اسمه محمد بن الح 

ليلبس ( روائي أو قرآين)يعود السيستاين يف هناية فتواه اليت ختلو من أي نص شرعي  -7
املهدي  اإلمامببشاعة يف تكذيب ابن  أبداهاالقذرة اليت  أنيابهصوف احلمل الوديع وخيفي 

 ،Xاملهدي  لإلمامء على مرجعيته من خالل الدعا إضفائهابواسطة القداسة املزيفة اليت حياول 
وجيعلنا من  Xونتضرع إىل اهلل تبارك وتعاىل أن يعجل يف فرج إمامنا صاحب العصر ) :فيقول

 املهدي الدعاء فقط ؟؟؟؟ اإلمامدري هل يفرج عن أولعمري ال ( أنصاره وأعوانه

فماذا فعل يف سبيل  Xاملهدي  اإلمامن كان السيستاين ممن يرجون ويتمنون ظهور إو 
 ذلك؟؟؟

 اإلمامهو جيش  األمريكين اجليش أو  املهدي ؟؟؟ اإلمامبوش هو  أنرمبا يظن السيستاين 
 املهدي ؟؟؟

 باإلمامعلماء الطائفة الذين التقوا  السيستاين هبذه الفتوى كذب العشرات من كبار إن -8
املهدي  باإلمامواللقاء  ...منذ بدء الغيبة الكربى ولليوم  اآلالفومئات املؤمنني بل  Xاملهدي 
X  من املتواترات اليت ضجت هبا كتبنا حىت ذكر املريزا الطربسي يف كتاب النجم الثاقب

وكذلك ما خطه  ،ونقلوا عنه Xالذين التقوا به  األشخاصعشرات الروايات والتوثيقات عن 
والكتب اليت دونت اللقاء  ،Xالسيد هاشم البحراين يف تبصرة الوايل يف من رأى القائم املهدي 

 أنمن املضحك املبكي  أنويكفي  ،حتصر يف هذه العجالة أنمن  أكثر Xاملهدي  اإلمامب
واحة لقاء النور ختتص بذكر  :مركز الدراسات التخصيصية التابع للسيستاين فتح صفحة باسم

 !!املهدي وتدوينها  اإلماماللقاءات مع 

 اإلمامسن وصي ورسول محد احلأ اإلماميفيت ضد  أن أمثالهمفارقة ليست مستغربة من  -25
الدول  أوبريطانيا  أوبوش  أو أمريكاضد  إفتاء   أو بينما يف املقابل ال نرى له صوتا   ،Xاملهدي 

والرؤساء الذين كانوا وال زالوا السبب يف الويالت اليت تصب على رأس الشعب املسلم يف شرق 
                                                           

 . 6 ص  1ج: األنواربحار  - 
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الكذابة اليت  إسرائيلد من السيستاين ض بإفتاءيأيت  أنأي شخص  أحتدىبل  ،وغرهبا األرض
على عمالة السيستاين ملن اعمته عمامة السيستاين  آخروهذا دليل  ،اغتصبت بيت املقدس

الذي جعله  األسودالسوداء واغشت بصره عن رؤية الشيطان الذي يقبع حتتها وما حييكه قلبه 
 .وحني نطق نطق كفرا   .... يصمت دهرا  

نطق ليسكت احلق ولكن هيهات  .واإلنسانملراقد وا قرآنضد ال أمريكاالساكت عن جرائم 
يسمع صوت اليماين  أنالعامل  وأجربتاملراجع  أغلقتهدماء الشهداء فتحت الطريق الذي  ...

 .Xمحد احلسن أالقائم 

ينطبق على  أعالهن كل ما ذكرته أذكر جممع املقلدين العميان بأن أب أنسىوقبل اخلامتة ال 
عن هذه الفتوى اجملرمة  تسكومن مل يفت  ،غريه مبثل فتواه أفىت إنبعد  ،باقي مراجعهم

 !!(. العظام)مراجعنا  .. عفوا   ..عندما يكون من مواجعنا  والسكوت عالمة الرضا خصوصا  

 .(2)﴾مَّا يَ ْفَعُل الّلُه ِبَعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرُتْم َوآَمنُتْم وََكاَن الّلُه َشاِكرا  َعِليما  ﴿

* * * 
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