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معامله  )عليهم السالم ( إنّ املذهب الشيعي هو املذهب الذي فصل أهل البيت املعصومون         
نـه مـن قـدرة      وحدوده ووضحوها مبا استقوه واستوعبوه من منبع الـوحي، ومـا ميلكو           

  .استيعاب وفهم
      صلى اهللا عليـه  (وقد استوفيت معامله من خطى وليد الكعبة، وشهيد احملراب وربيب النيب

 وتلميذه ووريث أخالقه وعقائده وأول املسلمني املصدقني به، وأكثر ااهدين فداء     )وآله
وسار على جه   ،  )عليه السالم (طالب وتضحية دونه، وآخرهم عهداً به وصيه علي بن أيب        

 .)عليهم السالم(املعصومون من ولده

 وترامجته، حصل التوكيد فيـه علـى مـواالم          )١(فهم أهل بيت الوحي، عدل القرآن     
 والرجوع إليهم يف معرفة ما اختلف الناس من فهم لإلسالم وبيـان وتفـسري              )٢(واتباعهم

 .دقائق أحكامه

حيث ابتدأ دوره يف اللحظة اليت انتقل       هب االُخرى،   اكما أنّ له السبق على مجيع املذ      
 اىل الرفيق األعلى، وظلّ ميـارس دوره حـىت اآلن،     )صلى اهللا عليه وآله   (فيها الرسول األكرم  

                                                
إني خملّف فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت أهل بييت ما إن «): صلى اهللا عليه وآله(عن الرسول األكرم حممد بن عبداهللا) ١(

         ما لن تضلوا بعدي، ولن يفترقا حىت يردا علي كتمالـصادرة عـن   » حـديث الـثقلني  «تراجع رسالة . » احلوض متس
  .دارالتقريب يف القاهرة
، معـاين  ١٨٩ ص٢٧، وسائل الشيعة للحر ج    ٢٠٨ ص ٢، عيون اخبار الرضا للصدوق ج     ٦١٦وراجع أمايل الصدوق ص   
 ١٤ص ٥، ذيل تاريخ بغداد البن النجار ج٣١ ، فلك النجاة يف االمامة والصالة للحنفي ص٩١األخبار للصدوق ص 

 .وغريها
 . ٥٦ و ٥٥: ، املائدة ٨٣: النساء) ٢(
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فكان مرجع علماء املسلمني وعامتهم وخلفائهم وفقهائهم من أئمـة املـذاهب االُخـرى              
 مـن اإلرهـاب الـسياسي    بالرغم)عليه السالم(سيما يف حياة اإلمام جعفر بن حممد الصادق    

 .الذي ظلّ يالحقهم يف أدوار من احلكم وطول حقب من التاريخ

والكتاب الذي بني يديك ـ عزيزي القارئ ـ جمموعـة مـن املقـاالت الـيت مجعهـا        
ملؤلف شهدنا عنه دراسات غري قليلة متتاز بكوا مقارنـة وذات طـابع تقـرييب،               الناشر  

  . التسخرييوهو مساحة آية اهللا الشيخ حممد علي
مل مـذهب  آملني أن يقوم الكتاب بدوره خري قيام ويؤدي رسالته يف بيان بعض معا         

  .، فيجد فيه القارئ الكرمي ما يتوخاه ويطمح إليه)السالم عليهم(أهل البيت

  ومن اهللا التوفيق
 الناشر

* * *
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طيلـة مئـات مـن الـسنني،         للبحـث ظلّ موضوع املرجعية العلمية للمسلمني حموراً       
وكانت أمهية هذا املوضوع تزداد كلّما ابتعد املسلمون زمنياً عن عصر صـدر اإلسـالم،               

وكان من شـأن اتفـاق املـسلمني علـى مـساحة          . وحتديداً عصر النص القرآين والنبوي    
 .مشتركة يف هذا اال أن يشكّل أحد أهم حماور الوحدة اإلسالمية

وسـنته احملـورين    ) صـلى اهللا عليـه وآلـه      ( وسرية رسول اهللا   وإذا كان القرآن الكرمي   
األساسيني اللّذين يشكّالن اإلطار الذي جيمع املسلمني يف داخله، فإن املرجعية العلميـة        

الف حول أحكامـه    ف عن وجوهه، وحتسم حالة االخت     شاليت تفسر القرآن الكرمي، وتك    
 للسنة النبوية الـشريفة، هـذه املرجعيـة       دي والفقهي، وكذا احلال بالنسبة    يف اجلانبني العق  

 .العلمية هي أهم قضية ظلّت حائالً دون اتفاق املسلمني يف البعد العلمي لإلختالف
ويف هذا البحث حناول االستمرار يف احلوار العلمي حول هذه املرجعية العلميـة، مـع            

إذ أن طـرح  ; ) وآلهصلى اهللا عليه(افتراض أا تتمثّل يف األئمة من أهل بيت رسول اهللا  
هذا االفتراض يف مدخل البحث سيحصر موضوع البحث يف دائرة واضـحة يف معاملهـا،              

 .وحيول دون تشتت حماور البحث وتشظّي خطّته
والشك أن هذا االفتراض مبين على اُسس رصينة سنأيت عليهـا يف فقـرة املرجعيـة            

نة مها املصدران املقدسـان اللّـذان       ألنّ القرآن والس  ; العلمية للمسلمني يف القرآن والسنة    
 .حيتج ما املسلمون على اختالف فرقهم ومذاهبهم

علـيهم  (البيـت  ومن هنا فمنهج البحث يقوم على حماولة إثبات حمورية مرجعية أهل       
العلمية، وقد سعينا الستخدام املوسوعات احلديثية والفقهيـة والتارخييـة ألهـل            ) السالم
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ا لكتب الشيعة، وذلك لسبب موضوعي، إذ أنّ الشيعة يعتقـدون      السنة أكثر من استخدامن   
 القاعـدة الـيت قـام       ي، فه )عليهم السالم (البيت ية ألهل مبا ال يقبل الشك باملرجعية العلم     

ومن هنا سيكون احلديث باتجاه مذاهب املسلمني االُخرى للبحث معـاً،       . عليها مذهبهم 
ومضمون املرجعية العلميـة الـيت جيمـع    ويف إطار حوار علمي حول االتفاق على شكل  

 .عليها املسلمون
وهذا االكتشاف املشترك سيؤدي آلياً اىل جتاوز اخلـالف التـارخيي، والتركيـز علـى            
املساحات املشتركة اليت جتمع املسلمني يف احلاضر واملستقبل، فضالً عن رفع احليف عن           

مـن املـسلمني يتجاوزهـا وال       جزء كبري من املعارف اإلسالمية اليت ظلّ القسم األكـرب           
 .برغم أا حبر لُجي من العلوم واملعارف. ينتفع ا

وستعتمد خطّة البحث جمموعة حماور، يشكل كلّ حمور منها حمطة من االسـتدالالت           
اليت خترج بنتيجة علمية تنقل البحث آلياً اىل احملور الالحق الذي سيحول النتيجة باجتـاه    

 .الستقرائي الذي سنتحدث عنه يف اخلامتةالتكامل، وفقاً للمنهج ا

 املرجعية العلمية للمسلمني يف القرآن والسنة

ونقصد باملرجعية العلمية ـ كما أشرنا ـ النقطة املشتركة اليت يتفق عليهـا املـسلمون،     
وتنتهي عندها مسائل االختالف بني املسلمني، وال سيما يف االني العقيـدي والفقهـي،              

 اليت تكشف عن حقائق القرآن الكرمي والسنة النبوية، بالصورة اليت حتسم            وهي املرجعية 
 .خطوط التقاطع بني املسلمني

مرجعية علميـة تتكفّـل     ) صلى اهللا عليه وآله   (ومن الطبيعي أن يترك الرسول األعظم     
حل الرتاع حول القرآن الكرمي وتفسريه، والسنة وتوضـيحها خـصوصاً وأـا مل جتمـع         

 وإنما اُعطيت بشكل متفرق وـذا يكفـل القـرآن أن تـرىب االُمـة         ،رسولعلى عصر ال  
 .وتوحد مسريا ملواجهة املخاطر اليت تكتنفها

ومبا أن القرآن الكرمي والسنة الشريفة مها املصدران املقدسان لدى املـسلمني كافـة،              
لسنا هنا بـصدد    و. فسنترك القرآن والسنة ينطقان بنوعية هذه املرجعية وبامسها وصفاا        
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الدخول يف املباحث االُصولية بشأن حجية األدلة، ألننا سوف لن خنرج عن املـساحات             
 .املتفق عليها، وال سيما يف ما يرتبط باحلديث الشريف وحجيته وداللة بعض النصوص

ومن خالل استقراء ماورد يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة من نصوص حول هـذه              
نا أن النــصوص ال تــشري اىل مرجعيــة اُخــرى غــري مرجعيــة أهــل املرجعيــة، وجــد

وإن كانت هناك بعض األحاديث اليت خيتلف فيها املسلمون، ولـذا           ) عليهم السالم (البيت
وبالنظر لضيق املساحة احملددة للبحث، فسوف نستعرض       . جتاوزناها اىل ما يتفقون عليه    

. اليت ال تطيل البحث ولكنها تفي بـالغرض أدلة القرآن والسنة استعراضاً سريعاً بالصورة    
 .ونبدأ أوالً ببعض آيات القرآن الكرمي املفسرة بالسنة الشريفة

جـاء يف تفـسري ابـن    . )١() تعلَمونَ فَاسئَلُواْ أَهلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتم ال: ( ـ يقول تعاىل ١
): عليـه الـسالم  (ل علـي ملا نزلت هذه اآلية، قـا : جرير الطربي بسنده عن جابر اجلعفي     

 .)٢(»حنن أهل الذكر«
). فَاسـئَلُواْ أَهـلَ الـذّكْرِ   : (عن هـذه اآليـة  ) عليه السالم(سألت علياً : ويقول احلارث 

واهللا إنا لنحن أهل الذكر، حنن أهل الذكر، حنن أهل العلـم، وحنـن            «): عليه السالم (فقال
 .)٣(»معدن التأويل والترتيل

 جاء عن اإلمـام  )٤()ا يعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِوم: ( ـ يقول تعاىل ٢
م الراسخون يف العلم دوننـا كـذباً     «: يف خطبة له  ) عليه السالم (عليأين الّذين زعموا أ

وبغياً علينا أن رفعنا اهللا ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنـا يـستعطى             
 .)٥(» ويستجلى العمىاهلُدى
سـألت  : سعيد اخلـدري قـال   عن أيب. )٦()ومن عنده علْم الْكتابِ: ( ـ يقول تعاىل ٣

                                                
 . ٧: ، واألنبياء٤٣: النحل) ١(
 وشـواهد  ٢٧٢ص ١١، وتفسري القـرطيب ج   ٢٧٠ ص ٦، وتفسري الثعليب ج   ١٧/٥: تفسري القرآن البن جرير الطربي    ) ٢(

 .١٨ ، ص١، جامع احاديث الشيعة للربوجردي ج٤٣٥ ص ١الترتيل للحسكاين ج
 . ٧: آل عمران) ٣(
 . ٧: آل عمران) ٤(
 .٤٣٢، ص١، شواهد الترتيل للحسكاين، ج ١/٢٨٥: ، واملناقب البن شهرآشوب١٤٤ج البالغة، اخلطبة ) ٥(
 . ٤٣: الرعد) ٦(
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 .)١(»طالب ذاك أخي علي بن أيب«: عن هذه اآلية قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا
هـلَ الْبيـت ويطَهِّـركُم    إِنما يرِيد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس أَ    : ( ـ يقول تعاىل ٤
 .)٢()تطْهِرياً

أنا وأهل بييت مطهـرون     «:  )صلى اهللا عليه وآله   (ويف تفسري هذه اآلية يقول الرسول     
 .)٣(»من الذنوب

وإبعـادهم  ) عليهم الـسالم (وآية التطهري هذه تؤكّد العناية اإلهلية اخلاصة بأهل البيت    
سانية سامية يتم الرجـوع إليهـا عنـد اخـتالف           ليشكّلوا مناذج إن  ; عن الزلل واإلحنراف  

 .املرجعيات
 .)٤()لْقُربى لْمودةَ في ا  أَسـأَلُكُم علَيه أَجرا إِالَّ ا قُل الَّ: ( ـ يقول تعاىل٥

عنـدما سـئلَ عـن هـذه        ) صلى اهللا عليه وآله   (روى عبداهللا بن عباس أن رسول اهللا      
 .)٥(»ي وفاطمة وابناهاعل«: ومن هم القرىب؟ قال: اآلية

 .)٦()قُرىب آل حممد: (وعن سعيد بن جبري أم
وهذه اآلية تشد القلوب والعقول اىل آل البيت، وتؤكّد أن حمبتهم احلقيقية هـي أجـر        

ومواالم ـ يف البعد العلمي كحد أدىن ـ هي املودة احلقيقية، وربما يستفاد من   . الرسالة
للـتالزم بـني االتبـاع      . )٧() كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه      قُلْ إِنْ : (اآلية الكرمية 

                                                
 .١٨٨، ص٢٧، وسائل الشيعة ، ج٣/٤٥٣: ، واألمايل للصدوق٤٢٢، ح١/٤٠٠: شواهد الترتيل) ١(
 .٣٣: األحزاب) ٢(
، الـدر   ١٢/٨١: ، املعجم الكبري للطرباين   ٢/٢٥٧: ، البداية والنهاية البن كثري     ١/١٧٠: هقيدالئل النبوة للبي  : انظر) ٣(

 ١٢٦٠٢، ح١٤ ص ٢٢، تفسري اآللوسـي ج  ٢٨٠ ص ٤، فتح القدير للشوكاين ج ١٩٩ ص ٥املنثور للسيوطي ج   
 .وغريمها

 .٢٣: الشورى) ٤(
، الـدر املنثـور يف   ٢٦٤١، ح٣/٤٧: كـبري للطـرباين  ، واملعجم ال١١٤١، ح٢/٦٦٩: فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل  ) ٥(

 ٣ ختريج االحاديث للزيلعـي ج  ٣٠ ، ص  ٨، تفسري ايب السعود ج       ٧/٣٤٨: التفسري باملأثور لعبدالرمحن السيوطي   
 .٣٧ ص ٨ وتفسري الثعليب ج ٢٣٤ص 

 ٢٥٩٩، ح١/٦١٤ :، واملسند البن حنبل٣٢٥١، ح٥/٣٧٧: ، والسنن للترمذي٤٥٤١، ح٤/١٨١٩: صحيح البخاري) ٦(
 .وغريها

 . ٣١: آل عمران) ٧(
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 .واملودة
يـروي ابـن   إذ  )عليهم السالم( ـ يكشف حديث الكساء عن املقصود بأهل البيت ٦
ثوبـه فوضـعه علـى علـي وفاطمـة          ) صلى اهللا عليه وآلـه    (أخذ رسول اهللا  : (... عباس

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عـنكُم الـرِّجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهِّـركُم              : (لوحسن وحسني وقا  
فجلّـل  . عليـاً وفاطمـة وحـسناً وحـسيناً    ) صلى اهللا عليه وآله   (، دعا رسول اهللا   )تطْهِرياً

اللهم هؤالء أهل بييت، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم         «: عليهم كساًء خيربياً، فقال   
أنـت إىل  : ألـست منـهم؟ قـال   :  )صلى اهللا عليه وآله(سلمة لرسول اهللا قالت اُم . تطهرياً
 .)١(»خري

عطاء بن يسار، أبو سعيد اخلدري، أبو هريـرة، حكـيم بـن            : وقد رواه عن اُم سلمة    
     سعد، شهر بن حوشب، عبداهللا بن املغرية، عطاء بن أيب رباح، عمرة بنت أفعـى، وعلـي

 ). السالمعليه(زين العابدين
صفية بنت شيبة، العـوام بـن حوشـب، عـن          :  احلديث عن عائشة كلّ من     ىكما رو 

) صلى اهللا عليه وآلـه (خرج النيب: (التميمي ومجيع بن عمري، وقد روته على النحو التايل       
غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء احلسن بن علي فأدخله، مث جاء احلسني               

إِنمـا يرِيـد اللَّـه    : (فأدخلها، مث جاء علي فأدخله، مث قال فدخل معه، مث جاءت فاطمة      
 .)٢()ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِرياً

أبوسعيد اخلدري، أبـو    : وقد روى حديث الكساء مجع كثري من الصحابة أيضاً، منهم         
 بن مالك، الرباء بن عازب، ثوبان، جابر بن         برزة، أبو احلمراء، أبو ليلى األنصاري، أنس      

وقـاص، صـبيح     سلمة، سـعد بـن أيب      عبداهللا األنصاري، زيد بن أرقم، زينب بنت أيب       
 .موىل اُم سلمة، عبداهللا بن جعفر، عمر بن أيب سلمة، عمر بن اخلطاب وغريهم

                                                
، الـسنن الكـربى     ٣٥٥٨، ح ٢/٤٥١ و ٤٧٠٥، ح ٣/١٥٨: املستدرك على الـصحيحني للحـاكم النيـسابوري       : انظر) ١(

 .٣٣١ ص ١و مسند االمام امحد ج  ٢٦٦٢، ح٣/٥٢: ، واملعجم الكبري٢٨٦١، ح٢/٢١٤: بكر البيهقي أليب
، الـسنن الكـربى     ٣٥٥٨، ح ٢/٤٥١ و ٤٧٠٥، ح ٣/١٥٨: لحـاكم النيـسابوري   املستدرك على الـصحيحني ل    : انظر) ٢(

، ١١٩ ص ٩ ، وجممع الزوائد للـهيثمي ج      ٢٦٦٢، ح ٣/٥٢: ، واملعجم الكبري  ٢٨٦١، ح ٢/٢١٤: بكر البيهقي  أليب
 .٦٢وخصائص النسائي ص 
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     م على أن قصد النيبروايا ع: من أهل البيت هـم    ) صلى اهللا عليه وآله   (وتنص  لـي
ومعظم أسـانيد هـذه الروايـات منقولـة مـن           ) عليهم السالم (وفاطمة واحلسن واحلسني  

 .)١(السنة وموسوعام احلديثية صحاح أهل
وهـم  ) علـيهم الـسالم  ( ـ ويكشف حديث الثقلني أيضاً عن املقصود بأهل البيـت  ٧
 تارك فيكم   إني«:  )صلى اهللا عليه وآله   (وعن مرجعيتهم الشاملة يقول رسول اهللا     . العترة

كتاب اهللا حبل ممـدود مـن   : ما إن متسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدمها أعظم من اآلخر         
السماء اىل األرض، وعتريت أهل بييت، ولن يتفرقا حىت يـردا علـي احلـوض، فـانظروا             

 .)٢(»كيف ختلفوين فيهما
لـثقلني  إنـي قـد تركـت فـيكم ا        «:  )صلى اهللا عليه وآلـه    (ويف رواية اُخرى أنه قال    

كتاب اهللا تعاىل وعتريت، فانظروا كيف ختلفوين فيهما فإنهما لن          : أحدمها أكرب من اآلخر   
 .)٣(»يتفرقّا حتى يردا علي احلوض

صـلى اهللا عليـه   (وقد رواه عن الـنيب . وحديث الثقلني جعل أهل البيت عدالً للقرآن      
ـ      : صحابياً، منهم ) ٣٣(أكثر من   )وآله وذر الغفـاري، أبوسـعيد   أبـو أيـوب األنـصاري، أب

اخلدري، أبو شريح اخلزاعي، أبو قُدامة األنصاري، أبو هريرة، اُم سلمة، أنس ابن مالك،          
خزمية ذوالشهادتني، سعد بن أيب وقاص، زيد بن ثابت، سلمان الفارسي، عبدالرمحن بن        

 .)٤(عوف، عبداهللا بن عباس، عمر بن اخلطاب، وعمرو بن العاص
ني يـستدلّ بعـض علمـاء أهـل الـسنة علـى أنّ املرجعيـة                ومن خالل حديث الثقل   

ال يدلّ على إمامـة الـسياسة وأنـه     (:حيث قالاملقصودة يف احلديث هي مرجعية الفقه،       

                                                
 . ٥٠ ـ ٢٧: حممدي الري شهري، أهل البيت يف الكتاب والسنة،: انظر) ١(
، ١٩٢٥، ح٧/٧٥: ، مسند أمحد بن حنبل٣١٩٨، ح٢/٨٨٩: ، سنن الدارمي٢٤٠٨، ح٤/١٨٧٣:  مسلمصحيح: انظر) ٢(

 .٣٧٨٨، ح٥/٦٦٣: ، سنن الترمذي٥١٣، ح٢/٢٣٤: ، فرائد السمطني٢٠٣٣٥، ح١٠/١٩٤: السنن الكربى
 . وغريمها١٥٠: ، خصائص اإلمام أمرياملؤمنني للنسائي٤٥٧٦، ح٣/١١٨: املستدرك على الصحيحني) ٣(
، ٢/٨٨٩: ، سنن الـدارمي ٢٧٨٨ و ٢٧٨٦، ح ٥/٦٦٢: ، سنن الترمذي  ٣٧ و ٣٦، ح ٤/١٨٧٤: صحيح مسلم : انظر) ٤(

 . وعشرات املصادر االُخرى١١١٠٤، ح٤/٣٠: ، مسند ابن حنبل٣١٨٩ح
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، وال نريد هنا الدخول يف نقاش حـول داللـة احلـديث،           )١()أدلّ على إمامة الفقه والعلم    
و الداللة على إمامة أهـل البيـت       ولكن نكتفي باحلد األدىن املتفق عليه بني الفريقني وه        

 .العلمية
مرجعاً من عيون مراجـع أهـل الـسنة ذكـرت      ) ١٨٥(ويقول أحد الباحثني أنه مجع      

البيـت الـذين مسـاهم     وأن املقـصود بـالعترة أهـل   ) كتـاب اهللا والعتـرة    : (بأكملها نـص  
 .)٢(لكساءأكثر من مرة كما يف داللة هذا احلديث وحديث ا) صلى اهللا عليه وآله(الرسول
:  )عليـه الـسالم  (لعلـي ) صلى اهللا عليـه وآلـه  ( ـ عن أنس بن مالك، قال الرسول ٨
، واحلديث واضـح الداللـة علـى املرجعيـة           )٣(»اختلفوا فيه بعدي   أنت تبين الُميت ما   «

 ).عليهم السالم(البيت العلمية ألهل
ميت مـن بعـدي   أعلم اُ«): صلى اهللا عليه وآله( ـ عن سلمان الفارسي، قال الرسول ٩

 .)٤(»طالب علي بن أيب
: )الـسالم  عليهـا (خماطباً السيدة فاطمة الزهراء) صلى اهللا عليه وآله( ـ يقول الرسول ١٠

 .)٥(»أما ترضني أني زوجتك أول املسلمني إسالماً وأعلمهم علماً«
النجـوم أمـان   «:  )صلى اهللا عليه وآلـه ( ـ عن عبداهللا بن عباس، قال رسول اهللا ١١
 .)٦(»هل األرض من الغرق، وأهل بييت أمان الُميت من االختالفأل

أال إنّ مثـل أهـل   «:  )صلى اهللا عليه وآله(ذر الغفاري، قال رسول اهللا  ـ عن أيب ١٢
 .)٧(»بييت فيكم كسفينة نوح يف قومه، فمن ركبها جنا، ومن ختلّف عنها غرق

                                                
 . ١٩٩: اإلمام الصادق، الشيخ حممد أبوزهرة) ١(
 .٣٥١: اخلطط السياسية لتوحيد االُمة اإلسالمية، أمحد حسني يعقوب) ٢(
كـرت  : وانظر أيضاً. أنه حديث صحيح على شرط الشيخني: وقال احلاكم النيسابوري  ; ٣/١٢٢: مستدرك الصحيحني ) ٣(

 .١٣٨، سبط ابن العجمي ص ٣٨٧ ص ٤٢، تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج ٦/١٥٦: العمال للمتقي اهلندي
 . ٧٠ العلي للمغريب ص ، فتح امللك ١٨: ، وكنوز احلقائق للمناوي٦/١٥٦: كرت العمال) ٤(
 . ١٣١ ص ٤٢، تاريخ دمشق ج ٦٦، فتح امللك العلي للمغريب ص ٦/١٥٣: كرت العمال) ٥(
، تاريخ دمشق ج ٢٢٧ ص ١٣، شرح ج البالغة البن ايب احلديد ج ٤٧١٥، ح٣/١٦٢: املستدرك على الصحيحني  ) ٦(

 .١٠١ ص ١٢، كرت العمال ج ٢٠ ص ٤٠
، املناقب ٤٧٢٠، ح٣/١٦٣: ، املستدرك على الصحيحني٥، ح١/٩٤: ، ينابيع املودة٥١٩، ح٢/٢٤٦: فرائد السمطني) ٧(

' 



٢٠ 

١٣  ـا حنـن أهـل ا   «:  )عليه السالم( ـ قول اإلمام عليلبيـت أعلـم مبـا قـال اهللا     إن
 .)١(»ورسوله
١٤  ة، وحمـطّ الرسـالة،      ... «:  )عليه السالم( ـ يقول اإلمام عليحنـن شـجرة النبـو

 .)٢(»وخمتلف املالئكة، ومعادن العلم، وينابيع احلكم
ال يـزال الـدين   «:  )صلى اهللا عليـه وآلـه  ( ـ عن جابر بن مسرة، قال رسول اهللا ١٥

 .)٣(»، أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلّهم من قريشقائماً حتى تقوم الساعة
عـن عـدد   ) صلى اهللا عليـه وآلـه  ( ـ وعن عبداهللا بن مسعود أم سألوا الرسول ١٦

 .)٤(»إثنا عشر، كعدة نقباء بين إسرائيل«: خلفاء االُمة فقال
وهناك عدد كبري من األحاديث الصحيحة من مصادر الفريقني تشري اىل املعىن نفسه             

 .ع اختالف يف األلفاظم
وبناًء على ذلك فإن املسلمني بأمجعهم متفقون على أن عدد األوصياء أو اخللفـاء أو             

هـو إثنـا عـشر، وكلّهـم مـن      ) صلى اهللا عليه وآله   (النقباء واالُمراء واألئمة بعد الرسول    
 قريش، وأم معينون بالنص كما هو مقتضى تشبيههم بنقبـاء بـين إسـرائيل، وأن هـذه       

األحاديث أكّدت بقاء هؤالء األئمة ما بقي الدين اإلسالمي أو حتى تقوم الـساعة، كمـا    
 .هو مقتضى رواية مسلم يف صحيحه

وهذه األحاديث كانت مأثورة يف بعض الصحاح واملـسانيد قبـل أن يكتمـل عـدد                
، فمـن املـستحيل ـ إذن ـ أن تكـون هـذه األحاديـث       )من علي وحتى املهدي(األئمة 
عة بعد إكتمال العدد املذكور فضالً عن أن رواة األحاديث من طرق أهـل الـسنة              موضو

                                                                                                              
 .٩٥ ص ١٢، كرت العمال ج ٣٣٤ ص ٣الدر املنثور للسيوطي ج  ،١٣٤ ـ ١٣٢: البن املغازيل

 . ٦/٢٤٠: الطبقات الكربى البن سعد) ١(
 .١٠٩ج البالغة، اخلطبة ) ٢(
 ٧٤٢٩، ح٦/٤٧٣: يعلى ، ومسند أيب٢٠٨٦٩، ح٧/٤١٠: مسند ابن حنبل، ١٠، ح ٣/١٤٥٣: صحيح مسلم : انظر) ٣(

 .وغريها
، ١/١٥٨: ، واملعجم الكبري  ٨٥٢٩، ح ٤/٥٤٦: ، املستدرك على الصحيحني   ٣٧٨١، ح ٢/٥٥: مسند ابن حنبل  : انظر) ٤(

 . وغريها١٠٣١٠ح



٢١ 

 .هم من املوثوقني لديهم
وعموماً فإنّ حجية ما استعرضناه من آيات وأحاديث، يترتب عليـه واقـع عملـي،           
وهو الواقع الذي ندعو املسلمني مجيعاً اىل صياغته وبلورتـه، دون أن يفقـد أي مـذهب        

اتهإسالمي خصوصي. 

  يف الواقع اإلسالمي)عليهم السالم(املكانة العلمية ألهل البيت

ظلّ املسلمون على خمتلف تيارام ومدارسـهم الكالميـة والفقهيـة ينظـرون ألهـل         
األمر . ، نظرة خاصة متيزهم عن غريهم من الصحابة والتابعني والفقهاء )عليهم الـسالم  (البيت

ولوال السياسة املزيفة اليت مارسـها بعـض        . تاريخالذي تغص به كتب احلديث والفقه وال      
احلكّام يف العهدين االُموي والعباسـي، لبقيـت مكانـة أهـل البيـت راسـخة يف عقـول                   
املسلمني وقلوم، إذ سعت هذه السياسة املنحرفة اىل تزييف احلقائق والتحايـل علـى              

 .من أجل صرف األنظار عن أهل البيت ومرجعيتهم; الواقع

يطول بنا املقام نستعرض هنا جـزءاً مـن الـشهادات الـيت أدىل ـا كبـار          ولكي ال   
 بالصورة اليت تعكس تطابقاً كـامالً      )عليهم السالم (الصحابة والتابعني الفقهاء حبق أهل البيت     

بني الواقع الذي جسده أهل البيت عملياً، والنصوص الواردة يف القرآن والـسنة، ونظـرة               
 .)عليهم السالم( البيتاملسلمني املوضوعية ألهل

 اىل عـصر اخللفـاء، فـسنرى أن    )صلى اهللا عليه وآله(وإذا جتاوزنا عصر الرسول األعظم   
بكر، بـرغم املالبـسات املعقّـدة الـيت شـابت             أيب  الراشد البداية كانت مع اخلليفة األول    

عليه (ام علي، فأبوبكر رجع اىل اإلم  )صلى اهللا عليه وآله   (الواقع اإلسالمي منذ وفاة رسول اهللا     

 .)١( يف موضوع قتال أهل الردة، ويف كثري من األحكام الشرعية)السالم

الثاين عمر بن اخلطاب فكان أكثر اخللفاء تعبرياً عن هذه احلقيقة،            الراشد   أما اخلليفة 
، حىت   )٢(إذ كان دائم الرجوع إليه يف املسائل العقائدية والفقهية واالجتماعية والسياسية          

                                                
 .٩٩ و٣/٣٠١: ، وكرت العمال١٩٥ و٢/٢٢٤: الرياض النضرة للمحب الطربي: انظر) ١(
 .أورد ذلك معظم كتب احلديث والتاريخ، وال سيما الصحاح والسنن واملسانيد، مما يطول تفصيله) ٢(



٢٢ 

 كـان مـن أكثـر       )رض(طالب تظهر أن عمـر     عمر التارخيية يف علي بن أيب     أن مقوالت   
املسلمني إعجاباً باإلمام علي، وانبهاراً بشخصيته وعلمه، وإمياناً بدوره ومكانته وموقعه،         

لوال علي هللـك  (،  )١()أعوذ باهللا أن أعيش يف قوم لست فيهم يا أبا احلسن         : (يقول عمر 
اللهم ال ترتل يب شدة إالّ وأبو احلـسن اىل  (، )٣()هم فتوىخري] يا علي[أنت (، )٢()عمر
يـا ابـن    (،  )٥()ال أبقاين اهللا لشدة لست هلـا وال يف بلـد لـست فيـه              ! أباحسن(،  )٤()جنيب
أعـوذ بـاهللا مـن معـضلة     (، )٦()فما زلت كاشف كلّ شبهة، وموضع كل حكم    ! طالب أيب

 )عليه الـسالم (، وذلك ألنّ اإلمام علي)٨()ا عليال أبقاين اهللا بعدك ي  (،  )٧()ليس هلا أبواحلسن  
 يف املشاكل العقائدية والفقهية اليت تعترضه، أو الـيت حيرجـه فيهـا       )رض(كان ينجد عمر  

وهذا من مجلة ما يرد به على من يزعم أن علياً اعتزل االُمـة    . املسلمون وغري املسلمني  
اىل العـشرات يكـشف   فيهـا  ر بعلي عدد الروايات اليت يعجب عم  بلوغ  والسلطة، إذ أن    

فيها له يف القضايااملختلفة وإفتائهعن تدخ. 

ومن األحداث اجلديرة بالذكر يف هذا اال، حادثة كتابة التـاريخ، إذ أنّ علـي بـن         
طالب هو الذي أشار على اخلليفة عمر بن اخلطّاب أن يبدأ بكتابة التاريخ من اليوم                أيب

 .)٩( اىل املدينة، ففعل ذلك عمر)اهللا عليه وآلهصلى (الذي هاجر رسول اهللا

وكذلك رجع إليه يف أن يقود اجليش الذي يفتح إيران واجليش الـذي قاتـل الـروم،       
 .وسنأيت على ذلك يف فقرة قادمة

                                                
 كرت ٢٤٠ ص ٩، عمدة القاري للعيين ج ٤٧٠ ص ٤، فيض القدير للمناوي ج   ١/٤٥٧: املستدرك على الصحيحني  ) ١(

 .١٤٤ ص ٣، الدر املنثور للسيوطي ج ١٧٨ ص ٥العمال ج 
 .، وهذه املقولة رواها كثري من كتب احلديث والتاريخ٧/٤٤٢: السنن للبيهقي) ٢(
 .٦٠٠ ص ٨، كرت العمال ج  ٢ ق٢/١٠٢: الطبقات البن سعد) ٣(
 .٣/٥٣: كرت العمال) ٤(
 .٣/١٧٩: املصدر السابق) ٥(
 . املصدر السابق) ٦(
 .١٧١: نور األبصار للشبلنجي) ٧(
 .٢/١٩٧: الرياض النضرة) ٨(
 .٢٠٩ ص ٧، ورواه يف فتح الباري ج ٣/١٤:  تارخيه، ورواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحنيأخرجه البخاري يف) ٩(



٢٣ 

 الذي رجع إليه يف كثري من املسائل العقائديـة     )رض(وكذا احلال مع عثمان بن عفّان     
 .)١( كتب احلديث والفقه والتاريخوالفقهية بالصورة اليت نصت عليها

 علـى عائشة أيضاً حتيل كثرياً ممن يـسأهلا يف األحكـام الـشرعية    املؤمنني    أموكانت  
إئـت  . ()٢()طالب لتسأله عليك بابن أيب: (اإلمام علي، ومن أقواهلا املأثورة يف هذا اال    

 .)٣()علياً فإنه أعلم بذلك مني

 )رض(وقاص أيب حازم أن الصحايب سعد بن أيب     وروى احلاكم بسنده عن قيس بن       
    ض لإلمام عليرجالً تعر رهل من أسـلم؟ : ( فقال عنه)عليه الـسالم (نأمل يكـن  ! أمل يكن أو
 .)٤(!)أمل يكن أعلم الناس؟! ؟)صلى اهللا عليه وآله(أول من صلّى مع رسول اهللا

          وهناك العديـد مـن   وإن التاريخ ليشهد أن لقب اإلمام صار من أشهر األلقاب لعلي ،
   احلــسني، وعلــي بــن احلــسني، وبــاقيالــشهادات أيــضاً يف اإلمــام احلــسن واإلمــام

 أيضاً، ولعلّ من املناسـب هنـا ذكـر أبيـات مـن ميميـة الفـرزدق يف مـدح                     )ع(األئمة
  :، وحتديداً اإلمام علي بن احلسني زين العابدين)السالم عليهم(البيت أهل

ــن وبغــضهم     ــبهم دي ــشر ح ــن مع   م
ــرهم  ــدم بعــــد ذكــــر اهللا ذكــ   مقــ
ــهم    ــانوا أئمت ــى ك ــل التق ــد أه إن ع  

  

ــصم     ــى ومعتـ ــرم منجـ ــر وقـ   كفـ
  يف كـــلّ بـــدء وخمتـــوم بـــه الكلـــم 

  )٥(أو قيل من خـري أهـل األرض؟ قيـل هـم         

  
 :، إذ يقول)عليهم السالم(نؤاس اليت ميتدح فيها أهل البيت وكذلك رائية أيب

ــروا      مطهــــــرون نقيــــــات ثيــــــام ــا ذُك ــيهم أينم ــصالة عل   جتــري ال

                                                
: ، مـسند أمحـد بـن حنبـل     ١٧١: ، مـسند الـشافعي    ٧/٤١٩: ، سنن البيهقي  ١٧٦ و ٣٦: املوطأ ملالك بن أنس   : انظر) ١(

 . وغريها٢٥/٦١: ، تفسري ابن جرير١٠٤ و١/١٠٠
، ١٤٩، ١٤٦، ١٣٣، ١١٧، ١١٣، ١٠٠، ١/٩٦: ، ومسند ابن حنبل٤٢: نن ابن ماجة، س١/٣٢: سنن النسائي: انظر) ٢(

٢١٠ . 
 .املصادر السابقة) ٣(
 .٣/٤٩٩: حازم م يف املستدرك على الصحيحني بسنده عن قيس بن أيبكرواه احلا) ٤(
 . ٦/٩٦: وفيات األعيان البن خلكان) ٥(



٢٤ 

ــرى خ  ــا بـ ــاهللا ملـ ــه  فـ ــاً فأتقنـ   لقـ
  فـــأنتم املـــأل األعلـــى وعنـــدكم   

  

ــشر  ــا البـ ــطفاكم أيهـ ــفاكم واصـ   صـ
  )١(علم الكتاب ومـا جـاءت بـه الـسور       

  
يـت،  أما ميمية أيب فراس احلمداين فهي من أكثر القصائد تعبرياً عن مكانـة أهـل الب    

 :ديثناونقتطف منها ما يرتبط حب

  دين خمتـــرم احلـــق مهتـــضم والـــ  
  خلـــوا الفخـــار لعالمـــني إن ســـئلوا 
  ال يغـــضبون لغـــري اهللا إن غـــضبوا   
  تنــشي الــتالوة مــن أبيــام أبــداً     
  الـــركن والبيـــت واألســـتار مرتهلـــم 

  

  مقتــــــسم) رســــــول اهللا(ويفء آل   
  وامـــيـــوم الـــسؤال وعمـــالني إن عل

ــوا  ــق اهللا إن حكمـ ــضيعون حـ   وال يـ
ــنغم ــار والــ ــوتكم األوتــ   )٢(ويف بيــ

ــزم والــ  ــرم وزم ــر واحل   )٣(صفا واحلج

  

يـرتبط    حقيقته ـ عن اتجاه الرأي العام اإلسـالمي يف مـا    وهذا التعبري يكشف ـ يف 
بل إنّ هذا االتجـاه مل يقتـصر   . )صلى اهللا عليه وآلـه (باملكانة اليت خيتص ا أهل بيت النبوة  

ـ            شافعي أنـشد   على الشعراء وعموم الناس، بل عم الفقهاء وأئمة املذاهب اإلسالمية، فال
  :يقول

ــيت  ــنيب ذريعــــــ   آل الــــــ
   غداًىــم اُعطــــو ــــأرج

  وهـــــم إليـــــه وســـــيليت  
  )٤(ن صحيفيتــدي اليميــــبي

وكان عدد كبري من أئمة املذاهب اإلسالمية وكبار الفقهاء قد درسوا على أئمة أهـل            
عقدة أمساء أربعة ، وال سيما اإلمام جعفر الصادق، إذ مجع احلافظ ابن    )عليهم الـسالم  (البيت

                                                                                                              
 .٤/٣٦٦: ملناقب البن شهرآشوب، وا١٠، ح٢/١٤٣: عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق) ١(
 .يقصد الشاعر هنا العباسيني) ٢(
 .٢٠٦ ـ ١٩٧: حممد بن شريف. ديوان أيب فراس احلمداين، حتقيق د) ٣(
 .١٠٥: ، ونور األبصار١٠٨: الصواعق احملرقة البن حجر: انظر) ٤(



٢٥ 

آالف رجل من الفقهاء واحملدثني، رووا ودرسوا على اإلمام الصادق، وذكـر ابـن عقـدة            
وقد ذكر الشيخ الطوسي يف فهرسته أمساء بعضهم ممـا يـدلّ        . )١(مصنفات كثري من هؤالء   

وكان فيهم عدد مـن األئمـة املعـروفني    . على أن أكثرهم مل يكونوا من الشيعة يف الظاهر 
، حيىي بن سعيد، ابن جريج، سفيان الثوري،       )٢(مالك بن أنس، أبوحنيفة النعمان    : لمن مث 

شعبة ابن احلجاج،  عبداهللا بن عمرو، روح بن القاسم، سفيان بن عيينـة، إمساعيـل بـن             
 .)٣(جعفر، إبراهيم بن طحان، وغريهم

السنتان اللّتان  ـ ومها  )٤()لوال السنتان هللك النعمان: (ولعلّ مقولة أيب حنيفة الشهرية
، وتتلمذ عليه ـ تـشري اىل عمـق التـأثري     )عليه السالم(ا دروس اإلمام الصادقمحضر فيه

 . يف الواقع اإلسالمي)عليهم السالم(العلمي ألئمة أهل البيت

ما رأت عني وال مسعت اُذن وال خطر على قلب بـشر       : (ومثلها مقولة مالك بن أنس    
 .)٥() علماً وعبادة وورعاً) السالمعليه(أفضل من جعفر بن حممد الصادق

كان أبو حنيفة يروي عن اإلمام الـصادق        : ويوضح الشيخ أبو زهرة هذا الواقع بقوله      
ويراه أعلم الناس باختالف الناس، وأوسع الفقهاء إحاطـة، وكـان مالـك خيتلـف إليـه                 

دق ال ميكن وال يزيده فضل االُستاذية على أيب حنيفة ومالك فضالً، فالصا       . دارساً راوياً 
أن يؤخر عن نقص وال يقدم عليه غريه عن فضل، وهو فـوق هـذا حفيـد علـي زيـن         

، الذي كان سيد أهل املدينة يف عصره فضالً وشـرفاً ودينـاً وعلمـاً،      )عليه السالم (العابدين
     د الباقر           وقد تتلمذ له ابن شهاب الزهري وكثري من التابعني، كما أن الصادق هو ابن حمم

 .)٦( العلم ووصل إىل لبابهالذي بقر

                                                
 . ١/٦٦١: د حمسن األمنييالرجال البن عقدة الزيدي، نقالً عن أعيان الشيعة للس) ١(
، والـصواعق  ٢١٨: ذكر ذلك معظم كتب الطبقات واألعـالم والتـاريخ، كمطالـب الـسؤول البـن طلحـة الـشافعي           ) ٢(

 . ٣٠:احملرقة
 .٤/٢٤٧: حلية األولياء أليب نعيم، نقالً عن املناقب البن شهر آشوب) ٣(
 . ٩٠: قي احلكيم وغريه من املصادر التارخيية، وقصة التقريب للسيد حممد ت٨: حتفة اآللوسي) ٤(
 .٢/١٠٤: ذيب التهذيب) ٥(
 .٣: اإلمام الصادق، الشيخ حممد أبوزهرة) ٦(



٢٦ 

 )عليهم السالم(اُسلوب املناظرة يكشف عن علم أهل البيت

كانت حياة أهل البيت مليئة باحلوار العلمي، فهم رجال احلـوار الـذين متثّلـوا آدابـه      
وأساليبه الصحيحة بالشكل واملضمون اللّذين أوضحهما القرآن الكرمي، فكانت جمالسهم          

الس اليت حيضروا ساحة للمناظرات ومواقف لالحتجاجأو ا. 

واملهم يف هذه املناظرات، وبكلمة أدق ما يفيدنا يف هذا البحث، هـو أن أئمـة أهـل                 
 مل خيصموا أو حيرجوا أو يترددوا يف أي من هذه املناظرات، بـرغم أن         )عليهم السالم (البيت

توى وهو دون التاسـعة     أقحم يف مناظرة علمية رفيعة املس     ) كاإلمام حممد اجلواد  (بعضهم  
من عمره ـ كما سيأيت ـ فضالً عن املستوى العلمي الفريد الـذي كانـت تكـشفه هـذه       
املناظرات، مما جيعلها دليالً آخر من الواقع العملي علـى مرجعيـة أهـل البيـت الـيت ال                   

 .ينافسهم عليها أحد

       ل من دخل يف هذه املناظرات اإلمام عليلباً مع أصـحاب  ، وكانت غا)عليه السالم(وأو
فضالً عن حـواره مـع الغـالة،     . الديانات االُخرى، كاليهود والنصارى واوس وغريهم     

دف استتابتهم، ومع الذين خرجوا على إمجاع االُمة حول خالفته، بل كان حيثّ االُمة              
على أن يسألوه عن كل شيء يف العقائد واألحكام والعلوم النظريـة والطبيعيـة ولطاملـا                

 .)١(»سلوين قبل أن تفقدوين«: مناداه

  فمن مناظرات   )عليهما السالم ( سار ولداه احلسن واحلسني    )عليه السالم (وعلى سرية علي ،
سـفيان   اإلمام احلسن الشهرية مناظرته مع الرجل الشامي الذي أرسله معاويـة بـن أيب          
ا اإلمـام   ومعه أسئلة عميقة يف مضامينها كتبها له القساوسة الروم، ويريد أن يـسأل ـ              

عليه السالم (علي(       على ولده احلسن ليحرجه، فأحاله اإلمام علي ) الـذي أجابـه     )عليه السالم
وعلـى  . )٢(عن كلّ األسئلة الدينية والعلمية والفلسفية اليت كان حيملها الرجـل الـشامي             

 حـول  )عليـه الـسالم  (غرار هذه املناظرة كانت مناظرة احلسن البصري مع اإلمـام احلـسن   

                                                
 .٣٥٢ ص ٢، وراجع املستدرك للحاكم ج كتاباً حيمل العنوان نفسه لالُستاذ حممد رضا احلكيمي: انظر) ١(
 . ٢٦٩ ـ ٢٦٧: االحتجاج) ٢(



٢٧ 

 .)١(والقدرالقضاء 

وللحؤول دون اإلطالة يف هذا اال، سنقتصر على ذكر بعض النماذج من مناظرات             
اإلمام جعفر الصادق، وهي كثرية جداً ومطولة، بالنظر للفترة التارخيية االسـتثنائية الـيت              

 .)عليه السالم(عاشها اإلمام الصادق

حمه فيها املنصور، وأحـرج  مناظرته مع أيب حنيفة النعمان اليت أق  : ومن هذه النماذج  
ما رأيت أفقه من جعفر بـن حممـد، ملـا       : (فيها أبوحنيفة، إذ يرويها األخري بنفسه، يقول      

ـ      إنّ الناس   ! يا أباحنيفة : أقدمه املنصور بعث إيلَّ، فقال     د، فهيىءقد أفتتنوا جبعفر بن حمم 
جعفـر املنـصور وهـو      مث بعث إيلَّ أبـو      . له من املسائل الشداد، فهيأت له أربعني مسألة       

باحلرية، فأتيته فدخلت عليه وجعفر بن حممد الـصادق عـن ميينـه، فلمـا أبـصرت بـه                   
جعفر املنصور، فـسلمت عليـه    دخلتين اهليبة جلعفر بن حممد الصادق ما مل يدخلين أليب      

: فقـال ! هـذا أبوحنيفـة   ) الـصادق (يا أباعبداهللا   : مث التفت إليه فقال   . وأومأ إيلَّ فجلست  
عبـداهللا مـن مـسائلك،     ألـق علـى أيب    ! يا أبا حنيفـة   :  مث التفت إيلَّ املنصور فقال     ..نعم

أنتم تقولون كذا وأهل املدينـة يقولـون كـذا وحنـن            : فيجيبين فيقول ; فجعلت ألقي عليه  
نقول كذا، فربما تابعنا وربما تابعهم، وربما خالفنا مجيعـاً، حـىت أتيـت علـى األربعـني               

 : ةمسألة، مث قال أبوحنيف

 .)٢()ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس(

 مع أحد زعماء الزنادقـة، يف  )عليه الـسالم (وهناك أيضاً حوار شهري بني اإلمام الصادق   
شــىت العلــوم الدينيــة والفلــسفية وعلــوم الــديانات االُخــرى، وأدت أجوبــة اإلمــام  

 .)٣(إلسالم بالزنديق اىل اإلميان ودخول ا)عليه السالم(الصادق

 حوار معـروف ومطـول، وثّقـه كـثري مـن      )عليه السالم(ولإلمام علي بن موسى الرضا    

                                                
 .٢٣١: حتف العقول عن آل الرسول البن شعبة احلراين) ١(
 وسري اعالم النبالء للذهيب ج ١٣٢ ص ٢ والكامل لعبد اهللا بن عدي ج     ١/١٧٣: حنيفة رواها املوفق يف مناقب أيب    ) ٢(

 .٧٩ ص ٥ وذيب الكمال للمزي ج ٢٥٧ ص ٦
 .٣٣٥ ـ ٣٣١: االحتجاج) ٣(



٢٨ 

املؤرخني مع علماء ومتكلّمي النصارى واليهود والصابئة واـوس، إذ مجعهـم الفـضل               
اظروا أمامه، وكانت النتيجة أن أسلم كـثري        نوطلب منهم أن يت   . بأمر من اخلليفة املأمون   

 .)عليه السالم(اء واملتكلّمني على يد اإلمام الرضامن هؤالء العلم

عليـه  (وقد استمر املأمون ـ بعد إنتهاء املناظرة ـ يف طرح أسئلته على اإلمـام الرضـا    
، فكان املأمون يزداد بعـد كـل جـواب دهـشة وذهـوالً مـن         )١( يف خمتلف العلوم   )السالم

رجل الذي قد يـشكل   مستوى علم اإلمام، وهي دهشة كانت مشوبة باخلوف من هذا ال          
 .إمجاع الناس عليه خطراً على الدولة العباسية

 )عليه السالم(أما املناظرة األكثر إثارة ودهشة، فهي مناظرة اإلمام حممد بن علي اجلواد     
وكـان اإلمـام اجلـواد حينـها دون      ). قاضي القضاة يف عهـد املـأمون      (مع حيىي بن أكثم     

ة عبارة عن رهان بني املأمون وبطانته حول علـم          التاسعة من عمره، وكانت هذه املناظر     
 مـستغلني صـغر   بـه اإلمام اجلواد، وهي يف الواقع امتحان أرادوا إحراج اإلمـام اجلـواد     

تمل الس حبضور املأمون وعدد كبري من قادة الدولة والعلماء والرواة           ك، وحني ا  )٢(سنه
صرياً علـى اإلمـام اجلـواد حـول       وزعماء االُسرة العباسية، طرح حيىي بن أكثم سؤاالً ق        

 : بصيغة سؤال)عليه السالم(فأجابه اإلمام اجلواد). حمرم قتل صيداً: (حكم

هل قتله يف حلّ أو حرم؟ عاملاً كان احملرم أو جاهالً؟ قتله عمداً أو خطأً؟ حراً كان          «
ري كان أم من احملرم أو عبداً؟ صغرياً كان أو كبرياً؟ مبتدئاً بالقتل أو معيداً؟ من ذوات الط             

غريها؟ من صغار الصيد أم من كباره؟ مصراً على ما فعل أو نادماً؟ يف الليل كـان قتلـه        
 .»للصيد أم بالنهار؟ حمرماً كان بالعمرة إذ قتله أو باحلج كان حمرماً؟

 .فتحير حيىي بن أكثم وعجز عن جماراة اإلمام

كلّ تشقيق مـن التـشقيقات،   حينها طلب املأمون من اإلمام اجلواد أن يفصل أحكام       
. فأجاب عليها اإلمام اجلواد بالتفصيل واحدة تلـو االُخـرى     . اليت وضعها اإلمام للسؤال   

ابـن الـسنوات    (مما أسقط يف يد حيىي وبطانة املأمون ما كانوا يضمرونه لإلمـام اجلـواد               
                                                

 .٤٣٢ ـ ٤٢٥: املصدر السابق) ١(
 . ١٨٣: احلكيمملقارن للسيد حممد تقي ااالُصول العامة للفقه : انظر) ٢(



٢٩ 

 .)١()التسع فقط

لـة علـى أمهيـة    ولعلّ هذه املناظرة وما أسفر عنها من نتـائج تكفـي وحـدها للدال        
، دون أن )علـيهم الـسالم  (اُسلوب املناظرات وفاعليته يف الكشف عن مرجعية أهـل البيـت   
 الـدائم واملطلـق يف     حيؤثر يف ذلك سن أو زمان أو مكان، فال ميكـن أن يكـون النجـا               

املناظرات ـ اليت كان كثري منها يأخذ طابع االمتحان ـ جمـرد صـدفة ـ فالـصدفة هنـا        
يف حدود امتحان ما لشخص مـا ويف   ألا ممكنة : )٢( يقول أحد الفقهاءمستحيلة ـ كما 

جمال ما، ولكن أن يكون االمتحان يف خمتلف ااالت، ويتكرر  باستمرار، سواء بالنسبة     
لكل واحد من األئمة أو بالنسبة جلميع األئمة، صغارهم وكبارهم، فهو مـا ال ميكـن أن               

ظنا أم كانوا مصرحني بآرائهم ومرجعيتـهم، غـري         يكون صدفة أبداً، خصوصاً إذا الح     
 .مبتعدين عن الناس واحملافل العلمية اليت كانت تعج بالعلماء وطالّب العلم

 )عليهم السالم(اإلنتاج العلمي ألهل البيت

 لالُمـة إنتاجـاً علميـاً ضـخماً، اسـتثمرته يف ماضـيها،              )عليهم السالم (ترك أهل البيت  
فهذا اإلنتاج مل يكن لزمانه وحسب، بـل هـو    ;  رها ومستقبلها حاض وستبقى تنتفع به يف   

ومتثـل إنتـاج أهـل البيـت يف أحـاديثهم وخطبـهم وكتابـام        . خالد على مر العـصور   
ودروسهم، وما تضمنته من مناهج وقواعد وتعليمـات وعلـوم، فـضالً عـن اجلامعـات          

 .غذّوها بالعلم واملعرفةالعلمية اليت أسسوها، والطاقات العلمية اليت ربوها ورعوها و

       اإلنطـالق يف    نقطـة    )عليـه الـسالم   (فعلى مستوى التأليف والتصنيف، كان اإلمام علـي
 أعماله مجع القرآن الكرمي مرتباً حسب الرتول، وبني أسـباب         أولتاريخ اإلسالم، وكان    

ا، نزول آياته، عامها وخاصها، مطلقها ومقيدها، حمكمها ومتشاها، ناسخها ومنـسوخه          
لـو أصـبت ذلـك الكتـاب     : حىت أن ابن سريين قال. عزائمها ورخصها، وسننها وآداا 

                                                
 . وغريمها٤٤٤: ، االحتجاج٢٠٤: الصواعق احملرقة: انظر) ١(
 . ١٨٤: االُصول العامة يف الفقه املقارن، السيد حممد تقي احلكيم) ٢(



٣٠ 

 .)١(لكان فيه العلم

     ـال    )عليه السالم (وروى أبو نعيم عن اإلمام عليملّـا قـبض رسـول    «:  قوله يف هذا ا
 أقسمت أن ال أضع ردائي عن ظهري حىت أمجع ما بـني اللـوحني،   )صلى اهللا عليه وآلـه   (اهللا

 .)٢(»وضعت ردائي عن ظهري حتى مجعت القرآنفما 

، وهـو كتـاب يف الـديات، أي األمـوال     )الـصحيفة (واملصنف اآلخر لإلمام علي هو     
املفروضة على اجلنايات اليت ترتكب خطأً أو شبيهاً بالعمد أي يف ماال يكون القـصاص            

هـي أمـايل للرسـول    ، و)عليه السالم(هو مصنف آخر لإلمام علي   ) اجلامعة(وكتاب  . )٣(فيه
كتبها اإلمام، وتضمنت ما حيتاجه الناس من أحكام شرعية وتفصيل ملا جاء يف القـرآن               

 .الكرمي

الـذي يـشتمل علـى    ) ج البالغة(أما الكتب اليت مجعت إنتاجه فهي كثرية، وأمهها   
    وكتبه ورسائله وحكمه ومواعظه، وقد مجعهـا        )عليه السالم (منتخب من خطب لإلمام علي 

 .ريف الرضيالش

، ويتضمن كلماته القصار وحكمه، وقد      ) الكلم غرر احلكم ودرر  (والكتاب اآلخر هو    
 .مجعه عبدالواحد اآلمدي

وإىل جانب مصنفات اإلمام علي، فإن بعض املـوالني ملدرسـته، كـسلمان الفارسـي       
رسـوا   بـن نباتـة، ما  غ واألصـب )صلى اهللا عليه وآله(وأيب ذر الغفاري ورافع موىل رسول اهللا      

وميكن مراجعة كتب الرجال للوقوف    . )٤(التأليف والتصنيف أيضاً بتوجيه من اإلمام نفسه      
على تراجم الرجال الذين تتلمذوا على اإلمام علـي وولديـه اإلمـام احلـسن واإلمـام                 

                                                
 .١١٠املراجعات للسيد عبداحلسني شرف الدين، املراجعة : انظر) ١(
، ٣٢٠ ص ١مناقب آل ايب طالب البن شهرآشوب ج ، ١٥٥ ص ٤٠، حبار األنوار للمجلسي ج ١/٦٧: حلية األولياء) ٢(

 ص ١٤، سري اعـالم النـبالء للـذهيب ج    ١٥١ ص ١٣، كرت العمال للهندي ج ٦٦١ ص ٢تذكرة احلفاظ للذهيب ج    
٢٢ . 

 . كتاب الديات٢ج: القاسم اخلوئي وتكملة املنهاج للسيد أب: انظر) ٣(
 . شوب، املناقب البن شهرآ٤١٣ ـ ٤١٢: املراجعات: انظر) ٤(



٣١ 

 عامـاً،  ٣٥احلسني، بيد أن مدة إمامة علي بن احلسني زين العابدين، واليت بلغت حوايل      
 جيالً متخصصاً من الرواة والفقهاء واملتكلمني، وفيهم عدد من كبـار            مسحت له بأن يبين   

واليت تتـضمن  ) رسالة احلقوق(وقد ترك اإلمام زين العابدين رسالة رائعة هي  .)١(التابعني
 .بياناً ألنواع احلقوق وما يترتب عليها

مية يف والفرصة التارخيية نفسها فسحت اال لإلمام الصادق بأن يبين جامعـة إسـال       
ومـن خمتلـف البلـدان،    . تاريخ اإلسالم، كان تالمذا كبار حمدثي وفقهاء وعلماء االُمة      

كالعراق واحلجاز وفارس وبالد الشام، وقد متكّن تالمذة اإلمامني حممـد البـاقر وجعفـر      
الصادق من تصنيف وتأليف كم كبري من الرسائل والبحوث والكتب، ومنـهم أبـان بـن                

حديث عن اإلمام الصادق، وأبومحزة الثمايل وبريد بن معاوية       ) ٣٠٠٠٠(تغلب إذ روى    
ـ       وقـد  وأبو بصري وزرارة بن أعني وحممد بن مسلم وهشام بن احلكم            ه أشـتهر مـن كتب

 .كتاباً) ٢٩(

عليه (وقد بادر بعض تالميذ اإلمام الصادق اىل تدوين روايات وأقوال اإلمام الصادق           

 .رفت باالُصول األربعمئةمصنف، ع) ٤٠٠( ومجعوها يف )السالم

موسى الكاظم، وعلي الرضا، وحممد اجلواد، وعلـي        : مث برع تالمذة األئمة اآلخرين    
اهلادي، واحلسن العسكري، يف التصنيف والتأليف، عـرب نقـل روايـات هـؤالء األئمـة                
وآرائهم وحتويل توجيهام اىل مصنفات مدونة يف خمتلف ااالت واالختصاصات، وال     

 .ا علوم الدينسيم

كتاب، واحلسني بـن سـعيد   ) ١٠٠(ومن هؤالء أمحد بن خالد الربقي الذي ألّف حنو         
مؤلـف، وحممـد   ) ٢٠٠(كتاباً، والفضل بن شـاذان صـاحب أكثـر مـن            ) ٣٠(الذي ألّف   

 .)٢(كتاب وحبث) ٢٠٠(العياشي الذي كتب أيضاً ما يقرب من 

 الـدين، بـل تعـدوها إىل العلـوم          ومل يقتصر تعليم أهل البيت وتالمذم على علوم       
                                                

 .، ورجال الكشي٤/١٦١: املناقب البن شهرآشوب: انظر) ١(
 . ٤/٤٢٢: املناقب البن شهرآشوب) ٢(



٣٢ 

األسود الـدؤيل،    االُخرى أيضاً، كما هو احلال مع علم النحو الذي علّمه اإلمام علي أبا            
 )عليـه الـسالم  (أو علم الكيمياء الذي برز فيه جابر بن حيان الكويف تلميذ اإلمام الـصادق         

 .)١(وغريمها

 االُمة حتتاجه من اُصول عقيدية  كلّ ما كانت   )عليهم السالم (وقد أوضح أئمة أهل البيت    
وفقهية وأخالقية، وكانت آراؤهم متثل فصل اخلطاب لكلّ اختالف علمي ديـين حيـدث              

ضايا التوحيـد وصـفات   سيما يف ق بني العلماء املسلمني ومذاهبهم الكالمية والفقهية، وال 
ائل القضاء  ، وقضايا العدل اإلهلي وما يتربط بذلك من أفعال اإلنسان، ومس          اخلالق تعاىل 

والقدر، والوسطية بني اجلرب والتفويض، والبداء والتقية، وكذا القواعد االُصولية والفقهيـة            
هـذه اـاالت اآلالف    وقد كتـب يف . اليت أقام عليها فقهاء مذهب أهل البيت مدرستهم   

 .)٢(من الكتب

  يف خدمة مصاحل االُمة)عليهم السالم(علم أهل البيت

 يف خمتلـف املراحـل      )علـيهم الـسالم   ( اليت مرت علـى أهـل البيـت        برغم احملن القاسية  
والعهود، إالّ أم ظلّوا يضحون من أجل رعاية مصاحل االُمة ووحـدا وتغليـب هـذه                

كما ظلّت علـومهم    .  اليت كُلّفوا حبملها   املسؤوليةاملصاحل على أي شيء آخر، من منطلق        
 .وميهي املنار الذي يهدي االُمة اىل الطريق الق

         حياهلـا،   )عليـه الـسالم   (وكانت القضية االُوىل هي قضية اخلالفة، إذ صمت اإلمام علي 
برغم تصرحيه بأحقيته فيها، وذلك حرصاً على مصلحة االُمة اليت كانت تعـيش مرحلـة        
تثبيت األقدام والفتوحات وتوسيع رقعة الدولة اإلسالمية، ومل يسمح ملن أراد أن يلـوح              

تفريق االُمة، بتمرير خمططه، وهو ما حدث مع أيب سـفيان، الـذي دعـاه      بورقة اخلالفة ل  
               وفضح أمره، بل إن اإلمام علـي ى للخالفة، فنهره اإلمام عليعقيب السقيفة بأن يتصد

                                                
رجال الكشي، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم للسيد حسن الصدر، مؤلّفـو الـشيعة يف صـدر اإلسـالم للـسيد             : انظر) ١(

 .غا بزرك الطهراين وغريهاعبداحلسني شرف الدين، رجال النجاشي، طبقات مؤلفي الشيعة للشيخ آ
 . انظر املصادر السابقة) ٢(



٣٣ 

ويكفي أن نراجع اخلطبة الشقـشقية وكتابـه اىل     . مل يبخل بأية مشورة للخلفاء الراشدين     
 .، لنقف على جممل هذه احلقائقأهل مصر الذي بعثه مع مالك األشتر

       داً  ... «:  )عليه السالم (ففي كتابه اىل أهل مصر قال اإلمام عليإنّ اهللا سبحانه بعث حمم
نذيراً للعاملني ومهيمناً على املسلمني، فلما مضى تنازع املسلمون األمر من بعده، فـواهللا              

ألمر من بعده عن أهل بيتـه  ما كان يلقى يف روعي وال خيطر ببايل أن العرب تزيح هذا ا 
وال أم حنّوه عني من بعده، فما راعين إالّ والنـاس علـى فـالن يبايعونـه، فأمـسكت           

ـد،            يديحىت رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسـالم يـدعون اىل حمـق ديـن حمم
          فخشيت إن أنا مل أنصر اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون املصيبة به علـي

عظم من فوت واليتكم اليت إنما هي متاع أيام قالئل يزول منها مـا كـان كمـا يـزول        أ
السراب، أو كما ينقشع السحاب، فنهضت يف تلك األحداث حـىت زاح الباطـل وزهـق                

 .)١(»واطمأنّ الدين وتنهنه

         مـصلحة   )عليـه الـسالم   (وهذه الكلمات واضحة الداللة متاماً على تغليب اإلمام علـي 
، ومل يقـف اإلمـام      )صلى اهللا عليه وآله   (برغم تصرحيه بأحقيته يف خالفة رسول اهللا      اإلسالم،  

خضم األحداث فاعالً وعـامالً، ومـن ذلـك     على احلياد جتاه قضايا اإلسالم، بل ظلّ يف   
موقفه من حروب الردة ومانعي الزكاة، مث موقفه من التجاوزات اليت قام ا بعض قـادة           

 .ففي كليهما تصرف بالطريقة اليت يمليها عليه موقفه الشرعي. اجليش اإلسالمي خالهلا

ويف السياق نفسه تأيت مواقفه يف مرحلة خالفة عمر، فحني استشاره اخلليفـة يف أن               
ألنـه خليفـة املـسلمني    ; خيرج بنفسه لغزو الروم، أشار على عمر بعدم اخلـروج بنفـسه     

بأن خيرج بنفسه لقيادة جيش     وفعل الشيء نفسه حني استشاره عمر       . )٢(وحمور وحدم 
املسلمني املتوجه لفتح إيران، ألنه ـ كما يقول اإلمام علي ـ البد أن يكون القطب الذي   

                                                
 . ١١٧ وراجع فلك النجاة يف االمامة والصالة للحنفي ص ٦٢ج البالغة، الرسالة رقم ) ١(
 .١٣٤ج البالغة الرسالة رقم ) ٢(



٣٤ 

 .)١(تدور الرحا حوله، فخروجه يعين تشتت أمر املسلمني

 مع معاوية يف إطـار الظـروف       )عليه السالم (ويف السياق نفسه جاء صلح اإلمام احلسن      
  ة، مث ثورة اإلمام احلـسني االستثنائية اليت مرا اإلمام وعانت منها االُم )  إذ )عليـه الـسالم 

 بنفسه وبصحبه وأهل بيته من أجل مصلحة االُمـة واحليلولـة            )عليه السالم (ضحى احلسني 
 .دون استشراء االحنراف يف جسدها

 األنظار بدعائه للجيش اإلسـالمي بـرغم خـضوع          )عليه السالم (ويلفت اإلمام السجاد  
ا اجليش لقيادة االُمويني الذين أذاقوا أهل البيت األمرين، وهو دعاؤه املعروف بدعاء            هذ

 :الذي يقول فيه) أهل الثغور(

... اللهم صلِّ على حممد وآله وحصن ثغور املسلمني بعزتك، وأيـد محاـا بقوتـك             «
هم، وتوحد وألّف مجعهم، ودبر أمرهم، وواتر بني مسري    .. وكثّر عددهم وأشحذ أسلحتهم   

كل ناحية من املـسلمني     اللهم أعز ب  ... بكفاية مؤم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصرب     
 .)٢(»هم من املشركني وأمددهم مبالئكة من عندك مردفنيءعلى من أزا

 الذي كان يضع علمه وخربتـه حتـت تـصرف           )عليه السالم (كذا احلال مع اإلمام الباقر    
، حني قننها الـروم علـى   )ضرب النقود(ه مشكلة السكّة الدولة اإلسالمية، ومن ذلك حلّ    

 على عبدامللك بن مروان بـأن يـضرب الـسكّة           )عليه السالم (املسلمني فأشار اإلمام الباقر   
 .بامسه

 من قضايا اخلالف الكربى بني الفرق اإلسـالمية  )عليه السالم(مث مواقف اإلمام الصادق  
عته بـشأن سـلوكهم مـع أتبـاع املـذاهب      يف العهد العباسي، فكان يوجه أصـحابه وشـي    

; صلّوا يف مجاعتهم، وعودوا مرضاهم، واحضروا جنـائزهم وموتـاهم    «: االُخرى، فيقول 
رحم اهللا جعفر بن حممد، فلقد أدب أصحابه، كونـوا زينـاً لنـا وال تكونـوا       : حتى يقولوا 
 .)٣(»شيناً علينا

                                                
 .٢٠٧ ص ١٨، وراجع تفسري اآللوسي ج ١٤٦املصدر السابق، اخلطبة ) ١(
 . ٩١ ـ ٨٧): السجاد(مام زين العابدين الصحيفة السجادية، اإل) ٢(
 .الفصول املهمة يف توحيد االُمة، السيد عبداحلسني شرف الدين) ٣(



٣٥ 

 مراجعة مواقفهم كما جاءت     واألمر نفسه كان حيدث مع األئمة اآلخرين، وباإلمكان       
ومنها مـا نقلـه املؤرخـون مـن أن فتنـة      . يف املصادر التارخيية ويف كتب التراجم املوثّقة     

فكرية حدثت من بعض مؤلّفات الفيلسوف الكنـدي يف الكوفـة، فأرسـل إليـه اإلمـام               
العسكري من يناقشه بعد أن علّمه كيفيتها واسـتطاع بـذلك أن يـرد عـن االُمـة هـذه                    

 .)١(عاديةال

 النتائج

خنلص مما سبق اىل نتائج نضعها بني أيدي البـاحثني واملختـصني للتـداول واحلـوار             
 :دف إثرائها وبلورا

 ـ إنّ القرآن الكرمي والسنة الشريفة أكّدا مرجعية أهل البيت العلميـة العامـة لكـلّ     ١
 .املسلمني

ـ  ـ إنّ السنة الشريفة الصحيحة كشفت عن املقصود  ٢  »هـل البيـت  أ«ن مـصطلح  م
 .بصفام وعددهم

 . الذي سبقهماالمام ـ وإنهم مل حيتاجوا اىل أحد يف حيام العلمية، سوى ٣

 بـدأ باخللفـاء الراشـدين وأئمـة املـذاهب      ؛ ـ إنّ أعالم االُمة ورجاالت املسلمني ٤
ـ           هم اإلسالمية وحىت اآلن، شهدوا بأعلمية أهـل البيـت، وحباجـة املـسلمني اىل مرجعيت

 .العلمية

 ـ إنّ أهل البيت وظّفوا علمهم خلدمة االُمة ومصاحلها، رغم قساوة الظروف الـيت   ٥
 .واجهتهم

 مرجعية علمية عامة للمسلمني، )عليهم السالم( ـ وبناء على ما سبق فإن ألهل البيت ٦
دون أن يؤثر يف ذلك زمان أو مكان، وهو احلد األدىن الذي يتفق عليه املسلمون بشأن                

فإذا كانـت اإلمامـة الـسياسية ألهـل البيـت           . حمورية أهل البيت يف الوحدة اإلسالمية     

                                                
 .٢/٤٥٩: املناقب البن شهرآشوب) ١(



٣٦ 

ـ  وفقاً ملا سبق ـ نقطة التقـاء بـني      موضع جدل بني املسلمني، فإنّ املرجعية العلمية هي 
 .)١(املسلمني

ألنّ من شأنه تقريـر مـصري   ; واتفاق املسلمني على هذه احلقيقة أمر يف غاية األمهية   
ة يف قضية طاملا حاول احلكّام وحاولت السياسة التعتـيم عليهـا طيلـة مئـات مـن               االُم

 .السنني

ومن املناسب هنا اإلشارة اىل منهج الدليل االستقرائي الذي استخدمه الشهيد اإلمام             
ألنه منهج يعتمـد عليـه يف إثبـات مجيـع       ; السيد حممد باقر الصدر إلثبات اخلالق تعاىل      

 .)٢(و يقوم على حساب االحتماالتاحلقائق العلمية، وه

 الفئـة الـيت منحـت األهليـة      )علـيهم الـسالم   (فنستخدمه هنا يف إثبات كون أهل البيت      
 .للمرجعية هلذه االُمة

 :خيص هذا املنهج يف اخلطوات اخلمس التاليةلوميكن ت

 .التعرف على ظواهر القضية اليت نريد إثباا من خالل التجربة واحلس: أوالً

بعد مالحظة تلك الظواهر وجتميعها، ننتقل اىل مرحلة تفسريها، وإجياد فرضية           : اًثاني
علمية صاحلة من خالل تفسري هذه الظواهر وتربيرها، واملقصود بكوا صاحلة هو أا        
إذا كانت ثابتة يف الواقع فهي تستبطن أو تتناسب مع وجود مجيع تلك الظواهر املوجودة       

 .بالفعل

فرصـة تواجـد تلـك     كن هذه الفرضية صحيحة وثابتة يف الواقع، فـإنّ        إن مل ت  : ثالثاً
احتمال وجودها مجيعاً اىل احتمال عدمها     الظواهر جمتمعة كلّها ضئيلة جداً، أي أن نسبة       
  .أو عدم واحدة منها على األقل ضئيلة جداً

خنلص اىل أن تلك الفرضية صادقة، ودليل صدقها هو وجـود تلـك الظـواهر               : رابعاً

                                                
ال يعين هذا ذوبان املذاهب اإلسالمية يف مذهب واحد، بل يعين حتديد مساحة مرجعية عامة يلتقي عندها كـلّ أتبـاع          ) ١(

 .احتفاظ كلّ مذهب وفريق خبصوصياتهوال مانع من مية،املذاهب اإلسال
 . فما بعدها١٣٥ص): ٣ق (االُسس املنطقية لالستقراء، السيد حممد باقر الصدر : انظر) ٢(



٣٧ 

تمعة معاً، واليت أحسسناها يف اخلطوة االُوىلا. 

إنّ درجة إثبات الظواهر للفرضـية املطروحـة يف اخلطـوة الثانيـة تتناسـب           : خامساً
عكسياً مع نسبة احتمال وجود تلك الظواهر مجيعاً اىل احتمال عـدمها علـى افتـراض                

حـىت تبلـغ يف   كذب الفرضية، فكلّما كانت هذه النسبة أقل كانت درجة اإلثبات أكـرب،        
 .حاالت اعتيادية كثرية درجة اليقني الكامل بصحة الفرضية

إنّ كـلّ  : وحنن يف هذا البحث استخدمنا هذا املنهج استخداماً غري مباشر حيث قلنـا       
 هلـذه  )علـيهم الـسالم  (هذه الظواهر التارخيية الثابتة إنما تنسجم مع األهليـة احلقيقيـة هلـم           

ثري من الصدف اليت ال يعقل اجتماعها، متمنني علـى أهـل     املرجعية وإالّ احتجنا اىل الك    
العلم واالختصاص االنتفاع من هذا املنهج وفقاً للخطوات اليت حددها الـشهيد الـصدر،              
يف مثل هذه املوضوعات املصريية بالنسبة لالُمة اليت تنتمي اىل الرسالة اخلامتة اليت تبشر        

 .دنيا واآلخرةالبشرية مجعاء بالعدل والسعادة وخري ال

إن الظواهر االجتماعيـة الـيت عرضـناها، تعـضدها ظـواهر            : وبعبارة  اخرى نقول   
  :أخرى كثرية ومنها

أ ـ مسأله احنصار التفسري الصحيح ملصاديق احاديث اإلثين عشر خليفة، أو أمـرياً،   
ومـن  « وهنا يقول إسـتاذنا احلكـيم      .)عليهم السالم ( يف هؤالء االئمة     )١(أو ولياً، او قيماً   

يات كانت مأثورةً يف بعـض الـصحاح  واملـسانيد قبـل أن             ا  بالذكر ان هذه الرو     يراجلد
ل عدد االئمة، فال حيتمل أن تكون من املوضوعات بعد اكتمـال  العـدد املـذكور،                 ميكت

ولعل حرية كثري من العلمـاء       . على أن مجيع رواا من أهل السنة ومن املوثوقني لديهم         
ث ومالءمتها  للواقع التارخيي كـان منـشؤها عـدم متكنـهم مـن        يف توجيه هذه األحادي   

 وقـد كثـرت   )٢(»تكذيبها، ومن هنا تضاربت االقوال يف توجيههـا و بيـان املـراد منـها            

                                                
ارة و هكذا مسانيد داود و الطرباين و م كتاب اإل٦/٤ كتاب االحكام، وصحيح مسلم ٩/٨١راجع صحيح البخاري  ) ١(

  .البزار والترمذي
  . طبع قم١٤٧صول  العامة للفقه املقارن ص اال) ٢(



٣٨ 

 و ابـن روزــان  يف رده علـى العالمــة   )١(التوجيهـات مـن قبــل العلمـاء كالــسيوطي   
  .ياض وابن كثري وغريهم وابن املنادي و ابن اجلوزي والقاضي ع)٣(وابن حجر )٢(احللي

  )ع(والواضح انه اليتم تفسري  هذه االحاديث اال ؤالء االئمة 
  ب ـ احاديث الثقلني وانطباقها عليهم مبعايريها

 منهم كان علماً ومرجعاً لألمة ومناراً للهدى، رغم ان من بينهم من ج ـ كما ان كالً  
 مـن تـوىل االمامـة      فيهمل  ب) ع(توىل اإلمامة وهو ابن عشرين سنة كاحلسن العسكري       

  ).ع(واهلادي)  ع(وهو  ابن مثان كاإلمامني اجلواد
  .جعيتهمهذا مع العلم بأم اصحروا بارائهم واعلنوا عن أعلميتهم ومر
  د ـ عدم امكان إفحامهم يف أي حمفل علمي حىت ولو فوجئوا به

 اساسـاً  هـ ـ عدم أخذهم مجيعاً العلم عن أحد ، رغم علومهم الغزيرة اليت شـكلت  
 علمية، وقد ذكرت عنهم آالف الروايـات يف خمتلـف املـصادر             رلقيام جامعات وحواض  

  .الشيعية والسنية
و ـ االنسجام الكامل بني كلمام وافعـاهلم باعتبـارهم مدرسـة واحـدة، ومنـهجاً       

  واحداً
ز ـ تلقي األمة وعلماء العصور هلم بـالقبول  وتـأليف مئـات الكتـب يف فـضائلهم       

) االئمة اإلثنـا عـشر  (ن أمثال ما ذكره املؤرخ الدمشقي ابن طولون يف كتابه         وعلومهم م 
وقد افتخرت الصوفية بانتساا اليهم، وافتخـر العلمـاء         . وأمثاله من  العلماء من األجلة     

بذلك بل  ان األمري شكيب ارسالن يرى ان اقصى االماين لدى العـرب هـو االنتـساب         
  )٤ (.اىل آل البيت

                                                
  .١٠: تاريخ اخللفاء) ١(
  .٢/٣١٥دالئل الصدق ) ٢(
  .١٣/١٧٩فتح الباري ) ٣(
  . طبع دارالفكر بريوت٢٩٦ ص ٤حاضر العامل االسالمي ج ) ٤(



٣٩ 

 املئـات، الميكـن ان   ل  بـدورها اىل ر والكثري من أمثاهلا واليت  تـص     هإن هذه الظوا  
مـن  ) ع(ة، بل ان حدوث االقل منها يؤدي اىل الـيقني مبـا ادعينـاه هلـم               حتدث  بالصدف  

مرجعية علمية أرادها االسالم أن تكون اىل جانب الثقل األكرب القـرآن الكـرمي عـصمة       
  .ةملسرية االمة وهداية هلا اىل أهدافها السامي

 النتيجة

وخنلص من هذا البحث اىل أن االُمة اإلسالمية لكي توسع مـن مـساحة مـصادرها          
األصيلة ومقدرا على مواجهة التساؤالت احلياتية املتنوعة، وتنسجم أكثر مع توجهات     
القرآن الكرمي والسنة الشريفة جيب أن ترجع اىل هذا التراث الضخم وتـستمد منـه مـا                  

 .اري املطلوبيركّز موقعها احلض



٤٠ 

 

* * *

 

 

 



٤١ 

 
   :الفصل الثاني

  




  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٢ 

 

 



٤٣ 

  

 

 

 

  
  

 يف بناء اإلنسان الكامـل البـد   )عليهم الـسالم (قبل احلديث امل عن منهج أهل البيت  
 .من التعرض لبعض النقاط متهيداً للموضوع

 النقطة االُوىل

 املذاهب االجتماعية تسعى العطاء صورة عـن اإلنـسان          قد ال نبالغ إذا قلنا إن كلّ      
وربمـا كـان هـذا    . الكامل، وتبين تعاليمها على أساس من السعي لتحقيق هذه الـصورة   

 .املبدأ من تأثريات الفطرة اإلنسانية نفسها، وإن كان املذهب نفسه ال يؤمن بالفطرة

 سـفلى هـم يف الواقـع        فحتى اُولئك الذين يهبطون باإلنسان اىل مستويات حيوانيـة        
علـى أـم   . خيطئون يف املصداق، وبالتايل يسلكون املنـهج اخلـاطئ لتحقيـق أهـدافهم      

يعلمون أم خياطبون موجوداً معيناً له شروطه يف التقبل، ومن أوائل هذه الـشروط أن               
 .تكون الفكرة املفروضة منسجمة مع نداءاته اإلنسانية عموماً وإن أخطأت يف املصداق

 طة الثانيةالنق

إنّ الوجدان ـ وهو احملكمة اليت يرجع إليها اإلنسان قبل أن يدخل اىل عامل املعرفـة   
والدين والفكر املتطور ـ يقضي ألول وهلة بأنّ اإلنـسان موجـود متميـز علـى غـريه       
بعناصره الذاتية، وال ميلك أي مذهب أن ينكر هذه اخلصيصة املتميزة، حـىت ولـو كـان                 

 .النكار نتيجة خلطئه يف الفهم والتصورالزم كالمه هذا ا

 



٤٤ 

إنّ اإلنسان قبل كل شيء يتحدث عن اُمور يعرب عنها بواسطة مصطلحات من قبيل              
احلق والعدالة واإلنسانية واألخالق والفن وغري ذلك، وهذه االُمور ال ميكن أن يـستقيم              

 احلق اإلنـساين وأي  هلا معىن إالّ إذا آمنا باخلصائص الذاتية، وإالّ مل يعد هناك فرق بني         
حق آخر، وبني السلوك العادل والسلوك الظامل، والسلوك اإلنساين والـسلوك احليـواين،             

 .وهذا املعىن خيالف الوجدان البتة

واإلسالم يطلق على هذه اخلصائص الذاتية اسم الفطرة ويضع هلا خمططها، يف حـني              
قـي علـى اسـتعماهلا لتلـك        حتاول املذاهب االُخرى أن تنكر الفطرة مـن جهـة، وأن تب           

 .املصطلحات من جهة اُخرى، وهذا ما نراه عني التناقض

 النقطة الثالثة

 ؟ )عليهم السالم(ملاذا التركيز على أهل البيت: قد يطرح هذا التساؤل

 هم املفسرون للقرآن الكـرمي، وهـم        )عليهم السالم (وتتلخص اإلجابة يف أن أهل البيت     
صـلى اهللا   (رآن، وهم النموذج العملي لإلسالم بعـد رسـول اهللا         املرجع العلمي الثاين بعد الق    

هذه احلقائق أكّدها الرسول الكرمي مراراً يف حديث الـثقلني وغـريه، حـىت إنّ    . )عليه وآله 
املسلمني  مل يكونوا ليختلفوا يف هذه املرجعيـة، وإن كـانوا اختلفـوا يف مـسألة القيـادة                   

 .السياسية

احلقيقــة عــرب قــرنني ونــصف مــن الزمــان فقــد وقــد أكّــد الواقــع العملــي هــذه 
 معدن العلم، ومرجع االُمة، ومحاة احلق، مل تقصر هلم باع، ومل يقفوا أمام              )السالم عليهم(كانوا

ـ بقوله يـصف   تساؤل، حىت لقد عبر اخلليل بن أمحد الفراهيدي ـ وهو من هو يف العلم 
، وعرب اإلمـام   )١(»لكلّ إليه دليل إمامته   استغناؤه عن الكلّ واحتياج ا    «:  )عليه السالم (علياً

لـو تلـي هـذا اإلسـناد علـى          «: أمحد بن حنبل وهو ينقل حديث سلسلة الذهب بقوله        
 .»جمنون لبِرئ من علّته

                                                
 . ١٧٩: االُصول العامة للفقه املقارن) ١(



٤٥ 

فمن الطبيعي إذن أن نرجع إليهم يف معرفة هذا املنهج، منهج بناء اإلنـسان الكامـل،               
 .لنسلك سبيلهم ونقتدي داهم

 النقطة الرابعة

نا نلمح لدى العرفاء ومريدي التصوف تعرضاً لإلنـسان الكامـل، حيـث يتعـرض            إن
لإلنسان الكامل الذي يصل اىل هذا املقام بعـد الفنـاء          )   هـ ٢٦١(البسطامي املتوىف سنة    

يف الذات اإلهلية، ويتحدث عنه ابن العريب يف فصوص احلكم والفتوحـات املكيـة كمـا                 
 احلسنة، واألفعال احلسنة، واملعارف، ولكنا نتـصور  يلخصه عزيز الدين النسفي باألقوال    

أن تعريفام ناقصة ومغلقة أحياناً، وأا تفتقد املنهج التربوي الـواقعي، بـل حتـاول أن             
علـيهم  (تنأى عن الواقع، وأم إنما أخذوا ـ يف كثري من األحوال ـ عن منابع أهل البيت  

 .يف الرقراق فاألحرى إذن أن نعود اىل املنهج الصا)السالم

 )عليهم السالم(اخلطوط العريضة ملنهج أهل البيت

وإذا أردنا إلقاء نظرة على منهجهم يف جمـال بنـاء اإلنـسان الكامـل، تبـدو أمامنـا                   
 :اخلطوط التالية

 التوعية حبقيقة املسرية التكاملية لإلنسان: اخلطّ األول

ـ    )عليهم السالم (وتركّز النصوص الواردة عنهم    دة أن علـى اإلنـسان أن        على ذلك، مؤكّ
جيعل اهللا تعاىل هدفه يف كل عمل، وأن كل خطوة تكاملية إنما تتم إذا كانـت يف إطـار               
التقرب اىل اهللا، ويف إطار حتقيق الرضا اإلهلي ال غري، وأن كل املصائب واملتاعب تنسى               

ـ      ; إذا كانت بعني اهللا    اض املـستمر  وهنا يتم التركيز على عنصر النية باعتبـاره املنبـع الفي
ملسرية منسجمة يف خطّ التقرب اىل اهللا، وا تتحول حياة اإلنسان أينما كان اىل عبادة،           
وتتحول األرض كلّها اىل مسجد، فيتسع مفهوم املسجد ليشمل احلياة، وذلك بـدالً مـن               

 .حصر احلياة يف املسجد أو الفصل بينها وبينه كما يفعل اآلخرون

 :رية، نذكر منها ما يليوالنصوص يف هذا اال كث



٤٦ 

١ إنّ اهللا تبارك وتعاىل أخفى رضاه يف طاعته، «:  كان يؤكّد)عليه السالم( ـ اإلمام علي
 .)١(»فال تستصغرن شيئاً من طاعته فرمبا وافق رضاه وأنت ال تعلم

ال خيدع اهللا عـن جنتـه، وال ينـال مـا عنـده إالّ      ! هيهات«: )عليه الـسالم ( ـ ويقول ٢
 .)٢(»مبرضاته

رضـا اهللا رضـانا   «:  يـردد يف مراحـل ـضته   )عليه الـسالم ( ـ وكان اإلمام احلسني ٣
 .)٣(»نصرب على بالئه ويوفّينا اُجور الصابرين. البيت أهل

من طلب رضا اهللا بسخط الناس كفاه اهللا اُمور النـاس،  «: )عليه السالم( ـ وكان يقول ٤
 .)٤(»ومن طلب رضا الناس بسخط اهللا وكّله اهللا اىل الناس

٥٥(»الرضا مثرة اليقني«:  )عليه السالم( ـ وعن علي(. 

 العمل على تقوية العناصر الفطرية اإلنسانية وترشيدها: اخلط الثّاين

وهذه العناصر اليت يشهد ا الوجدان هي عنصر التعقّـل، وعنـصر اإلرادة، وامليـول              
اىل تقوية هذه العناصـر  )معليهم السال(والدوافع الغريزية، وقد سعت النصوص الواردة عنهم      

وجتليتها يف السلوك اإلنساين، مع تأكيد على احلالة املتوازنة فيها حبيـث تـؤدي دورهـا          
الطبيعي دون أن يطغى بعضها على البعض اآلخر، وإالّ انقلب األمر اىل ضـده وحتولـت                

 .اىل عناصر سلبية قاتلة

 :وتتجلّى هذه العملية التربوية اإلنسانية فيما يلي

  تنمية عنصر التعقّل واعطاؤه الدور األساسي يف البنيأ ـ

واحلديث عن هذا اال رحب فسيح والروايـات كـثرية وكتـب أحـاديثهم مـألى                 
                                                

 . ١/٢٠٩: اخلصال، الشيخ الصدوق) ١(
 . ٢/٣١٤: غرر احلكم) ٢(
 .٨٦، نزهة الناظر للحلواين ص ٣٦٦ ص ٤٤حبار االنوار ج )٣(
 . ٢٢٥، االختصاص للمفيد ص ٧١/١٨٢: حبار األنوار) ٤(
 .٣٠٨٥ح: غرر احلكم) ٥(



٤٧ 

بالتوجيهات، وقد أوجدت التأثري يف اال العقائدي، كما يف مسألة التركيز على ضرورة         
 العقلـيني حيـث طرحـت    اإلميان العقلي باُصول العقيدة أو يف مسألة التحـسني والتقبـيح    

أروع نظرية إسالمية يف البني أو يف مسألة الصفات اإلهلية أو يف جمـال القـضاء والقـدر                   
وغري ذلك، كما كان هلا األثر يف اال االستنباطي، حيث عاد العقل أصـالً مـن اُصـول           

قلـي  الفقه على التفصيالت املذكورة يف حملها، هذا فضالً عن احلثّ على إعمال املنهج الع          
ونورد هنا بعض النصوص كنماذج حميلني الـراغبني        . يف خمتلف جماالت املعرفة االُخرى    
 :يف املزيد اىل الكتب احلديثية املفصلة

 .)١(»من قعد به العقل قام به اجلهل«: )عليه السالم( ـ عن اإلمام أمرياملؤمنني١

 .)٢(»العقل أقوى أساس«:  )عليه السالم( ـ عنه٢

 .)٣(»العقل رسول احلق«:  )لسالمعليه ا( ـ وعنه٣

ال غىن أخصب من العقل، وال فقر أحـطّ مـن   «:  )عليه السالم( ـ عن اإلمام الصادق ٤
 .)٤(»احلمق

يا هـشام، مـا قـسم بـني العبـاد أفـضل مـن        «:  )عليه السالم( ـ عن اإلمام الكاظم ٥
 .)٥(»العقل

العباد يف احلساب يوم القيامة على إنما يداق اهللا «:  )عليه السالم( ـ عن اإلمام الباقر ٦
 .)٦(»قدر ما آتاهم من العقول يف الدنيا

٧ العقول أئمة األفكار، واألفكـار أئمـة القلـوب،    «:  )عليه السالم( ـ وعن اإلمام علي
 ويعرب هذا الكـالم عـن حتليـل رائـع           »والقلوب أئمة احلواس، واحلواس أئمة األعضاء     

                                                
 .٦٣٣٥غرر احلكم ح) ١(
 .٤٧٥املصدر السابق ح) ٢(
 .١٣٢٥املصدر السابق ح) ٣(
 . ١٩٣ ص ٨، ج السعادة للمحمودي ج ١/٢٩: الكايف) ٤(
 . ٣٩٧: حتف العقول) ٥(
 . ٢/٢: معاين األخبار) ٦(



٤٨ 

 .للشخصية اإلنسانية

من أراد الغىن بـال مـال وراحـة القلـب مـن      «:  )عليه السالم(م الكاظم ـ وعن اإلما ٨
 .)١(»احلسد والسالمة يف الدين، فليتضرع اىل اهللا عز وجل يف مسألته بأن يكمل عقله

حجة اهللا على العباد النيب، واحلجة فيما بـني  «:  )عليه السالم( ـ وعن اإلمام الصادق ٩
 .)٢(»العباد وبني اهللا العقل

١٠٣(»ما آمن املؤمن حىت عقل«:  )عليه السالم( ـ وعن اإلمام علي(. 

عقل الطبع وعقل التجربـة، وكالمهـا يـؤدي    : العقل عقالن«:  )عليه السالم( ـ وعنه ١١
 .)٤(»املنفعة

 .)٥(»لو مل ينه اهللا سبحانه عن حمارمه لوجب أن جيتنبها العقل«:  )عليه السالم(وعنه ـ ١٢

 .)٦(»تواضع للحق تكن أعقل الناس«: صايا لقمان ـ ويف احلديث عن و١٣

 ب ـ تقوية عنصر اإلرادة اإلنسانية
وهذا املعىن أمر يؤكده اإلسالم وخيطط له ختطيطاً واسعاً ويقود له جـزءاً كـبرياً مـن              
براجمه، ومن املقطوع به أن أحد أهداف الصوم، وكذلك أحد أهداف عمليـة احلـج، هـو               

عرب التدريب على الصرب، وهو املعىن املعطى للصوم، وعرب تفهيم         تقوية اإلرادة اإلنسانية    
اإلنسان أن عليه أن يضبط حواسه بإرادتـه وال يـدع نفـسه تتغلـب عليـه، وإالّ عـاد                    

 .كاحليوان مهه علفه

 على تقوية هذه اإلرادة، وتربيـة األتبـاع الـواعني           )عليهم السالم (وقد عمل أهل البيت   
ة على ذلك، وعرب التأكيد علـى ضـرورة ضـبط الـنفس             الصابرين عرب النصوص املؤكّد   

                                                
 . ١/٢٨: الكايف) ١(
 . ١/٢٨: الكايف) ٢(
 . ١٦٩٣غرر احلكم، ح) ٣(
 .٤ ص ٧٥، حبار االنوار ج  ٤٩: مطالب السؤول) ٤(
 .٧٥٩٥غرر احلكم ح) ٥(
 . ١/١٦: الكايف) ٦(



٤٩ 

 .والسيطرة على اهلوى

العقل صاحب جيش الرمحن واهلـوى قائـد جـيش          «:  )عليه السالم (يقول أمرياملؤمنني 
 .)١(»الشيطان والنفس متجاذبة بينهما، فأيهما غلب كان يف حيزه

  اضـى لنفـسه مبـا     ب عليـه وال يتق    العاقل يتقاضى نفسه مبـا جيـ      «:  )عليه السالم (وعنه
 .)٢(»له  جيب

 .)٣(»أكثر الصواب يف خالف اهلوى«:  )عليه السالم(وعن اإلمام الكاظم

أيها الناس، إنما أخربكم عن أخ كان مـن أعظـم           «:  )عليه السالم (وقال اإلمام احلسن  
. الناس يف عيين، كان خارجاً من سلطان بطنه فال يشتهي ما ال جيد وال يكثر إذا وجـد               

كان خارجاً مـن سـلطان     . اً من سلطان فرجه فال يستخف له عقله وال رأيه         كان خارج 
 .)٤(»اجلهالة فال ميد يده إالّ على ثقة ملنفعة

ثالث خصال مـن كـن فيـه اسـتكمل خـصال            «:  )صلى اهللا عليه وآله   (وعن رسول اهللا  
الذي إذا رضي مل يدخله رضاه يف الباطل، وإذا غـضب مل خيرجـه غـضبه مـن                  : اإلميان

 .)٥(»حلق، ومن إذا قدر مل يتعاط ما ليس لها

  لن يستكمل العبد حقيقة اإلميان حـىت يـؤثر دينـه           «:  )عليه السالم (ويقول اإلمام علي
 .)٦(»على شهوته

كان يل فيما مضى أخ يف اهللا، وكان يعظّمه يف عيين صغر الـدنيا  «:  )عليه السالم (ويقول

                                                
 .٢٠٩٩غرر احلكم ح) ١(
 .١٨٥١غرر احلكم ح) ٢(
 . ١/٣١١: احملاسن) ٣(
 وتاريخ دمشق البن ٣١١ ص ١٢، تاريخ بغداد للخطيب ج ٢٩٤ ص ٦٦، الكايف للكليين ج  ٦٩/٢٩٤: حبار األنوار) ٤(

 .٢٥٣ ص ١٣عساكر، ج 
، ١٩٠ ص ١٥، وسـائل الـشيعة ج     ٤٣، حتف العقول للحـراين ص       ٢٣٩ ص   ٢، الكايف ج     ٧١/٣٥٩: حبار األنوار ) ٥(

 . وغريها٢٠٦ ص ٤ائد ج ، جممع الزو٦١ ص ١املعجم الصغري للطرباين ج 
 . ٧٨/٨١: حبار األنوار) ٦(



٥٠ 

 .)١(»...يف عينه

فإنـك لـن   ; رم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك اىل الرغائـب    اك«:  )عليه السالم (ويقول
 .)٢(»تعتاض مبا تبذل من نفسك عوضاً، وال تكن عبد غريك وقد جعلك اهللا حراً

 .)٣(»الصرب أحسن خلل اإلميان وأشرف خالئق اإلنسان«:  )عليه السالم(ويقول

 .)٤(»راً إن يعد كامالًملن مل يكن صبو... ال ينبغي«:  )عليه السالم(ويقول اإلمام الصادق

 .)٥(»من جعل له الصرب والياً مل يكن حبدث مبالياً«:  )عليه السالم(ويقول

٦(»بالصرب تدرك معايل االُمور«:  )عليه السالم(ويقول اإلمام علي(. 

 .)٧(»الصرب رأس اإلميان«:  )عليه السالم(ويقول اإلمام الصادق

 نة للميول والغرائزج ـ التركيز على ضرورة االستجابة املتواز
الغرائز يف التصور اإلسالمي من عطاء اهللا تعاىل، فيجـب أال تكْبـت مـن جهـة وأالّ           
يفسح اال هلا لتؤثر على السلوك تأثرياً أعمى من جهة اُخـرى، بـل يـتم التـوازن يف             
عملها باختالف الظروف واألحوال ووفق هدى الـشريعة الغـراء وعـرب أعمـال اإلرادة               

 .ة الواعيةاإلنساني

فالغرائز طاقات فوارة عبئت يف الذات اإلنسانية لتقوم بدفع اإلنسان للحفـاظ علـى              
ذاته ولإلبقاء على نوعه، واالندفاع حنو استكناه اهول وإعمار األرض وإثراء املـسرية         
اإلنسانية، والوصول بعد ذلك اىل التدين الواقعي، وما مل يدعمها تعقل صـحيح ويهـديها           

                                                
) ع( ورواه األصـم عـن احلـسن   ٢٣٧ ص ٢، الكـايف للكلـيين ج   ٦٩ ص ٤، ج البالغة ج    ٦٩/٢٩٤: حبار األنوار ) ١(

 . ٣١١ ص ٢ج ) تاريخ بغداد(
 .٧١، دستور معامل احلكم البن سالمة ص ٣٩ ص ١٠٠، حبار األنوار ج  ٣١ج البالغة، ك ) ٢(
 .١٨٩٣غرر احلكم، ح) ٣(
 .٣٦٤: حتف العقول) ٤(
 . ٨/١٣٦: حبار األنوار) ٥(
 . ٤٢٢٧غرر احلكم، ح) ٦(
 .٢٥٥ ص ٣٠، املبسوط للسرخسي ج ٢٧١ ص ٣، كرت العمال ج ٢٥٧ ص ٣، وسائل الشيعة ج  ٢/٩٠: الكايف) ٧(



٥١ 

صيل وعلم إهلي واسع وتضبطها إرادة قويـة، فـسوف تتحـول اىل قـوى خمربـة      وحي أ 
 .وهدامة متزق اإلنسان ووي به يف مكان سحيق

 لتؤكّـد هـذه احلقيقـة       )عليهم السالم (ومن هنا جاءت الروايات الشريفة عن أهل البيت       
 .ولتدفع اإلنسان حنو املسرية املتوازنة

 ولكـن ينبغـي أالّ ينـسى أن ذاتـه مكتـوب هلـا       فلإلنسان أن حيب ذاته ويعمل هلا،  
عامل اآلخرة، كما أن عليه أالّ ينسى أن هناك حباً أمسى هللا     اخللود، فعليه أن يعد لذّاته يف     

 .حب اهللا تعاىل اجلمال والكمال املطلق، وحينئذ ينسى نفسه يف

عبـداً، وكفـى   إهلي، كفى يب عزاً أن أكون لك «: يقول اإلمام أمرياملؤمنني يف مناجاته  
 .)١(»يب فخراً أن تكون يل رباً، أنت كما أحب فاجعلين كما حتب

ال ميحض رجل اإلميـان بـاهللا حـىت يكـون اهللا            «:  )عليه السالم (ويقول اإلمام الصادق  
 .)٢(»أحب إليه من نفسه وأبيه واُمه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهم

 .)٣(»لدين هو احلب واحلب هو الدينا«:  )عليه السالم(ويقول اإلمام الباقر

إذا ختلّى املؤمن من الدنيا مسـا ووجـد حـالوة    «:  )عليه الـسالم (ويقول اإلمام الصادق 
حب اهللا وكان عنه أهل الدنيا كأنه قد خولط، وإنما خالط القوم حـالوة حـب اهللا فلـم                   

 .)٤(»يشتغلوا بغريه

دين والتملك والغريـزة اجلنـسية     وقل نفس الشيء عن الغرائز االُخرى كالغضب والت       
 .ولن نطيل يف هذا اال فاحلديث عنه واسع. وغريزة االُمومة وغريها

، )علـيهم الـسالم  (وال ننسى أن هناك ثروة دعائية ضـخمة ورثناهـا عـن أهـل البيـت         
تركز عنصر التعادل والتوازن أروع تركيز، وهوما نالحظـه مـثالً يف دعـاء اإلمـام            وهي

                                                
 ١، تفـسري الـرازي ج   ٥٣٣ ص ١ ، تفـسري الثعـاليب ج   ٩٢ ص  ٩١، حبـار االنـوار ج       ٤٢٠اخلصال للصدوق ص    ) ١(

 .٢٥١ص
 . ٧٠/٢٥: حبار األنوار) ٢(
 .١٧١ ص ١٦، وسائل الشيعة للعاملي ج ٢٦٢ ص ١، احملاسن للربقي ج ٥/٣٨٥: تفسري نور الثقلني) ٣(
 . ٢/١٣٠: الكايف) ٤(



٥٢ 

الذي رواه كميل بن زيـاد، واألدعيـة الـواردة يف الـصحيفة الـسجادية                )معليه السال (علي 
 .وغريها

اللهم صـلّ علـى حممـد وآل        «: يقول اإلمام زين العابدين يف دعاء مكارم األخالق       
حممد وال ترفعين يف الناس مرتلة إالّ حططتين عنـد نفـسي مثلـها، وال حتـدث يل عـزاً           

اللّهم ال تدع خصلة تعاب مـين إالّ  .. ند نفسي بقدرهاظاهراً إالّ أحدثت يل ذلّة باطنة ع   
اللـهم  ... أصلحتها وال عائبة اُؤنب ا إالّ حـسنتها وال اُكرومـة يفّ ناقـصة إالّ امتمتـها                

... اجعلين أصول بك عند الضرورة واسألك عند احلاجة واتـضرع إليـك عنـد املـسكنة               
من نفسي ما يصلحها، فـإن نفـسي        اللهم خذ لنفسك من نفسي ما خيلّصها وأبق لنفسي          

 .»هالكة أو تعصمها

 .وال يسمح اال للتوسع فإن العطاء واسع

 التربية العملية لألفراد على السري حنو الكمال: اخلط الثالث

إنّ اإلسالم ـ كما هو واضح للمتتبع لرباجمـه وخططـه ـ ال يكتفـي بطـرح النظريـة       
فصيلها وتوضيحها وتقـدمي النمـاذج العمليـة    العامة يف خمتلف ااالت، بل يعمل على ت       

 .واحلسية هلا لتتوضح أمام األذهان وتتركّز يف النفوس

 منـاذج حيـة لإلنـسان الكامـل جنـد          )عليهم الـسالم  (ولكي ينظر الناس اىل أهل البيت     
اآليات الكرمية والروايات الشريفة تطرحهم بوضوح، وتؤكـد علـى مرجعيتـهم العلميـة          

يا تطبيقية للمفاهيم املتقدمة، فهم رمز الطهارة، وهم حملّ املـودة، وهـم            وكوم مناذج عل  
سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلّف عنها غرق، وهم باب حطّة، وهم باب مدينة العلم،             
وهم مع احلق واحلق معهم، وهم حبل اهللا، وهم الثقل األصغر بعـد الثقـل األكـرب وهـو                   

 .ا، وهم الراسخون يف العلم، وغري ذلكالقرآن، وهم حمل الوالية واُصوهل

ولكي يتجلّى احلب واملودة وترتبط االُمة ارتباطاً عاطفياً حـاراً ـم، جنـد الـصالة               
 وتكملـها، وإالّ  )صلى اهللا عليـه وآلـه    (والسالم عليهم تقارن الصالة والسالم على رسول اهللا       

 .عادت بتراء



٥٣ 

عن منـاذج عاليـة هـي اإلسـالم      بعد كل هذا نالحظ أن تارخيهم وسريم يكشفان         
اسد والقرآن املطبق يف خمتلف ااالت اإلنسانية، فهم اخللق العايل والسلوك الـسامي             
واخللق احلميد، والعلم الواسع، واالهتمام األقصى بقضايا االُمة أينما كانت، والسهر على     

يؤسـس مدرسـة   مصاحلها وتقدمي مصلحتها على أية مصلحة اُخـرى، فاإلمـام البـاقر             
علمية ضخمة يستمد من معينها العلماء، واإلمام الصادق يعمـل علـى توسـعتها ودفـع               
الشبه املثارة حول اإلسالم والوقـوف بوجـه االجتاهـات الفقهيـة اخلطـرية واملنحرفـة،                
واإلمام الكاظم يتحمل العذاب الطويل لبيان احلق، واإلمام الرضا يدخل يف قلب العمـل       

 االحنراف، واإلمام العسكري يبعث بتالمذته اىل الكوفة لريدوا على          االجتماعي ويكافح 
 قمماً يف الفكـر والـسلوك تـستحق أن          )عليهم السالم (شبهات بعض الفالسفة، وكذا جندهم    

 .تقتدي ا األجيال

والتاريخ ينقل لنا الكثري من األساليب العمليـة الـيت نفّـذوها لبنـاء جيـل إسـالمي             
ـ      راده يف قلـب االُمـة ليقومـوا بـدورهم يف أكـساا الـسلوك               طليعي متقـدم، وزرع أف

 .االجتماعي الذي يطلبه اإلسالم، بعد أن كانوا هم القمة يف الورع واخللق احلميد

يقــول اإلمــام احلــسن . وكتــب الروايــات زاخــرة بأوصــاف هــذه الفئــة الطليعيــة
 أوقَع املوت علـيهم     شيعة علي هم الذين ال يبالون يف سبيل اهللا        «:  )عليه السالم (العسكري

 علي هم الذين يؤثرون إخوام على أنفسهم ولو كان م           ةأو وقعوا على املوت، وشيع    
خصاصة، وهم الذين ال يراهم اهللا حيث اهم، وال يفقدهم من حيث أمـرهم، وشـيعة                

 .)١(»علي هم الذين يقتدون بعلي يف إكرام إخوام املؤمنني

نا إالّ مـن اتقـى اهللا وأطاعـه، ومـا كـانوا      تما شيع«:  )السالمعليه (ويقول اإلمام الباقر 
 .)٢(»...يعرفون إالّ بالتواضع والتخشع وأداء األمانة وكثرة ذكر اهللا

                                                
 . ٢١٩:  )عليهم السالم(عشر من أئمة أهل البيت التفسري املنسوب لإلمام العسكري وهو اإلمام احلادي) ١(
 .٢٩٥: حتف العقول) ٢(



٥٤ 

  تنـا       «:  )عليه السالم (ويقول اإلمام عليون يف مودشيعتنا املتباذلون يف واليتنـا املتحـاب
يظلموا وإن رضوا مل يسرفوا، بركة علـى     املتزاورون يف إحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا مل         

 .)١(»من جاوروا، سلم ملن خالطوه

                                                
 . ٢/٢٣٦: الكايف) ١(



٥٥ 

  

  
 ع لعلينظـراً ملـا   )صلى اهللا عليـه وآلـه  ( وجدت دوافعه يف عصر الرسول)عليه السالم (التشي 

مـن أومسـة ومـديح مـن     تتمتع به هـذه الشخـصية الفـذّة مـن مـؤهالت، ومـا نالتـه                
 فجعلت معيـاراً للحـق وسـفينة للنجـاة وأحـب اخللـق إىل       )صلى اهللا عليه وآله  (اهللا رسول
 .)١( وخري الربية)صلى اهللا عليه وآله(اهللا رسول

ولكن التشيع كمذهب واضح املعامل ـ العقائدية منها والتشريعية ـ إنمـا متّ علـى يـد      
 قاد خطّني رئيسيني مها خط بنـاء االُمـة وخـط بنـاء     ، والذي )عليه السالم (اإلمام الصادق 
 .الفئة الواعية

 بناء االُمة وصياغة الواعني

إنّ عملية صياغة الفئة الواعية إن مل تكن مقدمة على عملية بناء االُمة الواعية فهـي                
 وخـصوصاً  )٢()فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها  (مقارنة هلا بال ريب، ذلك أنّ االستعدادات متفاوتة         

تـوفّر معرفـة يقينيـة    : يف اال التربوي يف إطار بناء إنساين متقدم، ألا تتوقّف علـى           
معمقة، وانسجام عاطفي إحساسي كامل مع تلك العقيدة، وتلق تعليمي وتربوي حكيم،            
وكلّها اُمور ال تتوفّر مبستوى واحد للجميع، وما نراه طبيعياً هو أن تتربى الفئـة الواعيـة          

وعروقها، فتبـثّ فيهـا مـا     وعاطفياً وسلوكياً مث تنتشر كالعافية يف أوصال االُمة    عقائدياً
 .اكتسبته، وحتفظ اجلسم العام من أي تآكل أو مرض بل تضعه على خط النمو والتكامل

إالّ أنّ القادة واملربني ال يستطيعون التريث حىت تتم عملية تربية الطليعة ألنّ تربيـة                

                                                
 .بعدها  وما٢٣مضامني األحاديث ميكن مراجعتها مع أسانيدها يف كتاب املراجعات لإلمام شرف الدين ص) ١(
 . ١٧: الرعد) ٢(
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انتها حاجة ملحة فعلية قائمة، ومن هنا فإنّ من الطبيعـي أن يتـوازى هـذان         االُمة وصي 
فجو االُمة املناسب يترك أثره اإلجيـايب علـى تربيـة           ; اخلطّان ليؤثر كل منهما يف اآلخر     

 .الطليعة، وتربية الطليعة بدورها هلا أكرب األثر يف حتقّق األهداف التربوية العامة

د القرآن الكرمي من خالل ما حيكيه من قصص ومن أمثـال،  وعلى أي حال، فإننا جن 
 .يركّز على ذلك

فهو يتحدث عن الـسابقني الـسابقني، واحلـواريني، واملـؤمنني العابـدين احلامـدين               
 .السائحني

لقومـه واختيـار جمموعـة منتقـاة، وقيـام القائـد            ) عليه السالم (وتصفية النيب موسى  
 منهم ليكونوا هم الفئة القليلـة الـيت غلبـت فئـة             طالوت بامتحان قومه واختيار الصفوة    

 .كثرية بإذن اهللا تعاىل

هذا اىل جانب قيام األنبياء والشرائع بتربيـة االُمـم وهدايـة النـاس مجيعـاً بـشكل                 
وعلى هذا النسق جند األنبيـاء والقـادة اإلهلـيني يعملـون علـى حتقيـق هـاتني           . طبيعي
 .العمليتني

صـلى اهللا عليـه   (قدوة االُمم، وتالمذة رسـول اهللا ) لسالمعليهم ا(وملّا كان أهل البيت 
املخلصني وحاملي لواء التربية العقائدية فهم على هذا اخلط سائرون وله عاملون،            ) وآله
سـادس  ) السالم عليه(حنن  نركّز فيما يلي على مظاهر ذلك يف حياة اإلمام الصادق            وها

والصادق القول البار األمـني علـى هـذه    واُستاذ املذاهب ) عليهم السالم(أئمة أهل البيت 
 .الرسالة اخلالدة

 )عليه السالم(األجواء اليت عاصرها اإلمام الصادق

ـ باألجواء  لن نستطيع أن نتبين معامل العملية التربوية لإلمام إذا مل نحط ـ ولو أمجاالً 
 رسـالته   وتفاعل معها، واستطاع أن يـؤدي     ) عليه السالم (والظروف اليت عاصرها اإلمام   

 .من خالهلا



٥٧ 

الل علـى   دوباستعراض هذه األجواء جند أمامنا ظواهر بارزة قد ال حتتاج منا االست           
 :وجودها وهي

 اخللل السياسي وصراع األهواء: أوالً

أكرب حادث يف العصر الذي تال عصر صدر اإلسالم         ) عليه السالم (فلقد عاصر اإلمام  
فة العباسية كما واجه الكثري مـن األحـداث         وهو انقراض اخلالفة االُموية وسيطرة اخلال     

 .اجلسام
ضـد  ) عليـه الـسالم   (ويف أيامه قامت ثورة الرجل الصاحل زيد بن علي بن احلـسني           

هشام ابن عبدامللك وحينما استشهد أبنه اإلمـام بكلمـات معبـرة، مث تـال ذلـك خلـل               
ل شـعار بـراق هـو    سياسي كبري أطاح خبالفة االُمويني، واستطاع العباسيون مـن خـال          

أن يستغلّوا املوقـف ويـسيطروا   »  )صلى اهللا عليه وآله  (الدعوة إىل الرضا من آل حممد     «
حيث دامت خالفته أربع سنني قـضاها يف     )   هـ ١٣٢(على الساحة، وبويع للسفّاح عام      

مث تـاله املنـصور بـسياسة       ) عليه الـسالم  (مطاردة االُمويني متظاهراً بالثأر لقتلة احلسني     
 .كتاتورية قمعية تستخدم السيف والسم واالغتيال لتوطيد أركان حكم العباسينيدي

ورغم ما محله هذا اخللل وذلك الصراع من عواد ومصائب فإنه وفّر لإلمـام فرصـة                
 .مثينة ليظهر فيها علمه الغزير ويرتل اىل الساحة االجتماعية التربوية كأروع ما يكون

 تشكّل املذاهب: ثانياً

ذه الفترة بالذات بدأت املذاهب الفقهية املعروفة تنطلق نتيجـة عوامـل كـثرية،         ويف ه 
اتساع احلركة العلمية والفقهية، واحلرية الطبيعية اليت القاهـا العلمـاء نتيجـة ذلـك         : منها

اخللل السياسي الذي أشرنا إليه، وكذلك نتيجة لعمل السلطة يف كثري من األحيان علـى               
   جاه فقهي معين ال ينسجم معها وترجيح آراء فقهاء آخرين عليـه، كمـا أننـا ال              إبعاد ات

ننسى الدور الذي تلعبه الشخصية العلمية ألئمة املـذاهب يف جلـب األتبـاع والتالمـذة                
والتأثري القوي على تصورام واجتاهام الفقهية، وال ننسى أيضاً دور العامل اجلغـرايف             



٥٨ 

 .يف تعدد االجتاهات فقد كان قوياً
 هذا وغريه أثّر يف إجياد نواة املذاهب الكـثرية الـيت تنوعـت وتعـددت قبـل أن           كلّ

تنحصر بعد ذلك بزمن طويل تقريباً مبذاهب معينة، وذلك لعوامل اُخرى رافقـت عمليـة          
 .غلق باب االجتهاد

 ظاهرة اإلفراط يف اتباع الرأي أو رفضه: ثالثاً

بدأ عمليـاً وبـشكل طبيعـي، فهـل         ) الرأي(ونستطيع أن نؤكّد هنا أنّ الصراع حول        
للمجتهد أن يعمل برأيه يف فهم احلديث والتعدي عن مورده وتنقيح مناطـه واسـتخراج            
            ـد مبالبـسات الـنصد متـام التقيقاعدة أوسع تنفعه يف جماالت أكرب؟ أم أنّ عليه أن يتقي

 .دومنا جرأة على جتاوز حدوده؟ ولكل اجتاه وجهة نظر واستدالل
ان هذا الرتاع العلمي سيثمر خرياً لوال تدخلّ األهـواء الـسياسية والعوامـل              وربما ك 

 .االُخرى اليت قادته اىل عواقب ال حتمد
فراح هذا يركّز على أمهية الرأي والقياس واالستحسان واتباع املصلحة اىل حد قـد      

يع يتجاوز كلّ نص ويؤدي ـ أحيانـاً ـ اىل دخـول الفكـر اإلنـساين اىل سـاحة التـشر       
يف حني راح اآلخر يركّز ـ احتياطاً لدينه ـ على حدود الـنص    . اإلهلي، وهو خطر كبري

 .واحلديث اىل حد أدى أحياناً اىل مجود خطري يف الفكر
يف هذا االلتحام العلمي فقد كان ـ كما نـرى ـ    ) عليه السالم(أما دور اإلمام الصادق

فرطة، مستدال بأروع اسـتدالل، كمـا مل        الدور احلكيم املربي، إذ رفض حاالت الرأي امل       
وقـد أدى موقفـه الفقهـي       . يرض للفكر الفقهي أن جيمد على حدود ضيقة دومنا مسوغ         

الرائع اىل أن تتم عملية التقيد واالحتياط من اسـتعمال القياسـات الباطلـة، ممـا خفّـف       
لية قـول يستحـسنه     إذ حتول من عم   » االستحسان«الوطأة بل ربما أزاهلا كما يف قضية        

وهـو اُسـلوب عقـالين    » تقدمي األهم على املهم عند التـزاحم « اىل عملية  ،اتهد فيفيت 
 .مقبول متاماً لدى الشرع

كما بدرت ظواهر جيدة للفقيه واالنطالق آلفاق أوسع من حـددو الـنص الظاهريـة            



٥٩ 

لـيت اتـسعت   لدى مدرسة احلديث، مما ساعدها على الثبات أمام احلـوادث املـستجدة ا          
 .باتساع التمدن وتعقّد اتمعات

 شيوع االحنرافات الفكرية اخلطرية: رابعاً

جيد أمامه بعض أمناط    ) عليه السالم (والذي يطالع الفترة اليت عاصرها اإلمام الصادق      
االحنراف الفكري العقائدي اخلطري وربما الطارئ على حياة املسلمني، وربما كـان ذلـك    

 السياسي اآلنف الذكر ـ من جهة ـ وشيوع األفكار املعادية لإلسالم ـ من    معلوالً للخلل
جهة اُخرى ـ وانفساح اال لذوي األهواء والرتعات الفردية أو التحللية ـ مـن جهـة     

 .ثالثة ـ ليدلوا بدلوهم وينضجوا اُكُلهم وحيصدوا ما يشاؤون
 :ومن تلك األمناط

ملعتقدات اإلسالمية والغريب أن ذلك كان يتم       ـ مسألة انتشار الزندقة والتشكيك يف ا      
أحياناً يف البيت احلرام واملسجد النبوي الشريف ـ كما تحـدثنا الروايـات ـ ممـا شـكّل      

 .ظاهرة واسعة خطرية
 .)عليهم السالم(ـ ومنها موضوع الغلو يف الشخصيات العلمية كأهل البيت

 واهيــة ككفايــة حــب نّ منــها ظــاهرة التحلّــل مــن الواجبــات حبجــجأـــ كمــا 
 .وأمثال ذلك...  عن العمل الصاحل)عليهم السالم(البيت أهل

 اتساع ظاهرة الوضع يف األحاديث الشريفة: خامساً

وظاهرة الوضع مل تكن جديدة يف األصل على اتمع اإلسالمي، وذلك بعد أن لعبت           
لوضـاعني  فأوجـدت فئـةٌ مـن ا      ) صـلى اهللا عليـه وآلـه      (يد األهواء منذ عصر الرسول    

املستأكلني باحلديث إرضاء ألهوائهم ولسلطام، أو اتجاهام، إالّ أننا جنـدها يف هـذا      
العصر ظاهرة متفشية تستخدمها السلطة، أو من هم يف طريق التسلّط، لتحقيـق املـآرب          

 .الضيقة اخلبيثة



٦٠ 

 )١(حـديثاً ) ٤٠٨٦(أحـصى   ) الغدير(ومن الغريب أنّ العالّمة الكبري األميين صاحب        
مكذوباً ملفّقاً أو مقلوباً جلمع قليل من الوضاعني الذين قاربوا هـذا العـصر ـ تقريبـاً ـ      
والغريب أن نشهد تعبريات من قبيل ما قيل يف أمحـد بـن حممـد بـن عمـرو أيب بـشر                     

أحد الوضاعني الكذّابني مع كونه حمدثاً إماماً يف السنة والرد على           «الكندي املروزي أنه    
كبار الزهاد ببغداد كذّاب « ويف أمحد ابن حممد بن غالب الباهلي أنه كان من         )٢(»املبتدعة
حـىت  !! )٤(»أحد احلفّـاظ كـذّاب  « ويف أمحد بن موسى اجلرجاين القرضي أنه     )٣(»وضاع

مـا رأيـت الـصاحلني يف شـيء أكـذب منـهم يف       «: لتجد حيىي بن سعيد القطّـان يقـول      
 .)٥(»احلديث

 :ميين بعد درج قائمة رهيبة من وضاعي احلديث قائالًوهنا يعلّق املرحوم األ

فمن هناترى كثرياً من الوضاعني املذكورين بني إمام مقتدى، وحافظ شهري، وفقيه            «
حجة، وشيخ يف الرواية، وخطيب بارع، وكان فريق منهم يتعمدون الكذب خدمة ملبـدأ،    

ال ووقع التضارب يف املناقـب بـني   أو تعظيماً إلمام، أو تأييداً ملذهب، ولذلك كثر اإلفتع        
 )صـلى اهللا عليـه وآلـه      (رجال املذاهب، وكان من تقصر يده عـن الفريـة علـى رسـول اهللا              

 .)٦(»باحلديث عنه، فإنه يبهت الناس باختالق أطياف حول املذاهب ورجاالا

 إنتشار املفاسد اخلُلُقية وظواهر الترف، أو الزهد الكاذب: سادساً

خلفاء بـين اُميـة     يلمحها املرء يف مثل العصر املشار إليه، ذلك أنّ      وهذه أيضاً ظاهرة  
احنرفوا عن املسري اإلسالمي الرشيد، من خالل ترفهم وقصورهم، ممـا أدى اىل إنتـشار           
الكثري من األوبئة اخلُلُقية يف اتمع اإلسالمي، وربما سـاعدت فتـرة اخللـل الـسياسي           

                                                
 . ٥/٢٩: الغدير) ١(
 . نقالً عن شذرات الذهب للحافظ ابن العماد احلنبلي٥/٢١٦: الغدير) ٢(
 . نقالً عن ميزان االعتدال لشمس الدين الذهيب٥/٢١٦: الغدير) ٣(
 .٥/٢١٧: املصدر السابق) ٤(
 .٥/٢٧٥: املصدر السابق) ٥(
 . ٥/٢٧٧: الغدير) ٦(
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 .هار عبثهم وجمومعلى أن يستغل ذوو األطماع ذلك إلظ

هذا اىل جانب اتجاهات من الزهد الكاذب والرهبنة رحنا جندها هنا وهناك كانـت               
يف األغلب ـ كما نتصور ـ تعبر عن عملية حتايل على الرأي العام وحماولة السـتجالب    

 .وقد تكون عبارة عن رد فعل حلياة اون واإلنغماس يف املادية. األنظار

  يف مواجهة هذه الظواهر)ليه السالمع(اإلمام الصادق

 وتصرحياته تنبئ عن شعوره باملهام )عليه السالم(لقد كانت كلّ تصرفات اإلمام الصادق 
صلى ( وعترة الرسول  )عليهم السالم (القيادية املُلقاة على عاتقه باعتباره أحد أئمة أهل البيت        

 .ومتمسكاً يعصمها من الضالل اليت جعلت أماناً لالُمة وسفينةً للنجاة )اهللا عليه وآله

علـيهم  (ولقد كانت هـذه األهليـة القياديـة موضـع عنايـة األئمـة مـن أهـل البيـت                
وكمثـال  . واحداً بعد اآلخر، يوصي كلّ منهم اىل من يليه ويعلّم أصحابه خبصائصه    )السالم

دخل يزيد بن سليط ـ وهو من أهـل الـورع والعلـم ـ      : على ذلك نالحظ النص التايل
 :  فبادره يسأله عن احلجة من بعده قائالً)عليه السالم(عبداهللا الصادق يبعلى أ

بأيب أنت واُمي، أنتم األئمة املطهرون، واملوت ال يعرى منه أحد فمـن القـائم مـن            «
الفهـم، والـسخاء،   وفعنـده علـم احلكمـة،      : بعدك؟ فأشار اىل ولده موسى وراح يـصفه       

ختلفوا فيه مـن أمـر دينـهم، وفيـه حـسن اخللـق،              واملعرفة مبا حيتاج الناس إليه فيما ا      
 ...وحسن اجلوار، وهو باب من أبواب اهللا، وفيه اُخرى هي خري من هذا كلّه

 بأيب أنت واُمي ماهي؟: فيسأل الراوي قائالً

 : )عليه السالم(فريد اإلمام الصادق

يمهـا،  خيرج اهللا تعاىل منه غوث هذه االُمة وغياثها وعلمها ونورهـا وفهمهـا وحك      
خري مولود وخري ناشئ حيقن اهللا به الدماء، ويصلح بـه ذات الـبني ويلـم بـه الـشعث،                   
ويشعب به الصدع، ويكسو به العاري، ويشبع به اجلائع، ويؤمن به اخلـائف ويـرتل بـه            
القطر، ويأمتر له العباد خري كهل، وخري ناشئ، قوله حكم، وصمته علم، يبين للناس مـا          

 .)١(»...خيتلفون فيه

                                                
 . ١١/٢٣٤: حبار األنوار) ١(



٦٢ 

فمـاهي اخلطـة الـيت    . وهي كلّها صفات قيادية يتمتع ا اإلمام ويعمل على حتقيقها      
  ملواجهة هذه الظواهر والقيام بالواجب القيادي العام؟)عليه السالم(سلكها اإلمام الصادق

ـ وبـشكل   اننا جند اإلمام يعمل على نفس اخلطّني اآلنفني بكلّ دقّة، فهو ـ من جهة 
االُمة اإلسالمية وتقوية أواصرها، وحفـظ كياـا وصـيانة تراثهـا            عام يؤكد على بناء     

وتنمية وعيها العام، وبالتايل على امتالكها للخصائص اليت ذكرها القرآن الكرمي والـسنة             
من جهة اُخرى ـ يعمل بشكل خاص على تربية الفئـة الواعيـة    ـ وهو  .. الشريفة لالُمة

ملتحملة بكلّ جدارة للمهام الصعبة اليت يلقيها عليها،        ألهدافه املتفاعلة متاماً مع خطّته، وا     
 .مما جيعلها تشكّل شعاعاً من نوره ومناذج لسريته ومظاهر لقيادته

 من مظاهر اخلطّ التربوي العام

 :وميكننا أن نلخص أهم مظاهر هذا اخلطّ عرب النقاط التالية

 أ ـ العمل على اجياد حركة علمية واسعة جداً

حلركة تنشر احلقائق بني الناس وتنمي معلومام، وتدفعهم حنو الكمال       وبدأت هذه ا  
 .العلمي املنشود

ينابيع العلـم واحلكمـة يف      ) عليه السالم (وفجر اإلمام الصادق  «: يقول الشيخ القرشي  
األرض، وفتح للناس أبواباً من العلوم مل يعهدوها من قبل، وقد مأل الدنيا بعلمـه ـ كمـا    

قل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صـيته يف مجيـع   قال اجلاحظ ـ ون 
 .)١(» البلدان ـ كما أدىل بذلك ابن حجرـ

ويتحدث االُستاذ عبدالعزيز سيد األهل عن البعثات العلمية الـيت التحقـت مبدرسـة              
وأرسلت الكوفة، والبصرة، وواسط واحلجاز، اىل جعفر بن حممـد أفـالذ          «: اإلمام فيقول 

كبادها من كل قبيلة، من بين أسد ومن غىن، وخمارق، وطيء، وسليم وغطفان، وغفار،              أ
واألزد وخزاعة، وخثعم، وخمزوم، وبين ضبة، ومن قريش، وال سيما بـين احلـارث بـن             

                                                
 .١٢٠: ، والصواعق احملرقة١٠٦: ، نقالً عن رسائل اجلاحظ للسندويب١/٧٦: حياة اإلمام موسى بن جعفر) ١(
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عبداملطلب وبين احلسن بن علي، ورحل مجهور من األحرار وأبناء املـوايل مـن أعيـان               
 .)١(»...يما مدينة قمهذه االُمة من العرب وفارس وال س

وقد صنف احلافظ أبوالعباس بن عقدة اهلمداين الكويف كتاباً يف أمساء الرجال الـذين              
 .)٢( منهمرووا احلديث عن اإلمام فذكر ترمجة آربعة آالف راوِ

وقد مشلت هذه املدرسة الواسعة دراسات يف خمتلف العلوم كالفلسفة وعلـم الكـالم،           
 .، يف حني جتاوزت ذلك اىل العلوم الطبيعية كالكيمياء وغريهاوالفقه واُصوله، والتفسري

وألّف تالمذته مئات الكتب والرسائل، حىت أنّ املرحوم الشيخ آقـا بـزرك الطهـراين     
 ).٣)(عليه السالم(ترجم ملئيت رجل من مصنفي تالمذة اإلمام

نـشرالوعي  وهكذا أوجد اإلمام هذه احلركة العلمية الواسعة األبعـاد، واسـتطاع أن ي         
 .على أوسع نطاق

 »الرأي«ب ـ تبيني املوقف الصائب يف مسألة 
 .وهذا اجلانب ركّز عليه اإلمام كثرياً ليلغي اإلفراط والتفريط حول هذه املسألة

التماس العلل الواقعية لألحكام الشرعية مـن طريـق العقـل           : فقد يعين العمل بالرأي   
 وافقها فهو حكم اهللا الذي يؤخذ به، ومـا        وجعلها مقياساً لصحة النصوص الشرعية، فما     

ما استحسنه اتهد بعقله    : وقد يعين االستحسان  . خالفها كان موضعاً للرفض والتشكيك    
فأفىت به، وهي معان لو دقّقنا فيها النظر لوجدناها منفـذاً لـآلراء البـشرية الناقـصة اىل                  

 .التشريع

م من النصوص الشرعية خـالل      يف حني قد يعين العمل بالرأي استنباط علل األحكا        
 .الظواهر الكالمية اليت تشكّل حجة شرعية مث تعميم احلكم على احلاالت االُخرى

 .أو يعين تقدمي األهم على املهم

أو يعين قيام احلاكم اتهد يف جمال احلكم واإلدارة باتباع املصلحة االجتماعيـة، يف               
                                                

 . ٥٩:  بن حممداإلمام جعفر) ١(
 . ٤٠: ، نقالً عن تاريخ الكوفة ١/٨٠: حياة اإلمام موسى بن جعفر) ٢(
 . ٥٦: الذريعة اىل تصانيف الشيعة) ٣(
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 .إصدار األحكام الوالئية

علـى  » الـرأي «وذا تعـرف أن     . ا التشريع اإلسالمي ويؤكد عليها    فهذه اُمور يقبله  
بعض املعاين مرفوض، وعلى بعضها اآلخر مقبول، وهـو مـا وضـحته مدرسـة اإلمـام                 

 .)١(، يف روايات مفصلة)عليه السالم(الصادق

 أمـام  )عليـه الـسالم  (والذي نعتقده بصراحة هو أن لوال وقوف مدرسة اإلمام الـصادق         
وتبياا املوقف الصحيح منها لكنا نرى الكثري من اإلفراط والتفريط األمـر   هذه الظاهرة   

نالحظ أنّ هناك تقارباً كبرياً حـدث بعـد ذلـك بـني      و. الذي يكاد يعصف بالتشريع كلّه    
االجتاهني حىت ليكاد يكون الرتاع أحياناً لفظيـاً، وهـذا كمـا يف موضـوع االستحـسان             

قياس أحياناً، إذ يركّز هؤالء على نفي القياس ويعنـون     واملصاحل املرسلة، بل وحىت يف ال     
األقيسة املظنونة العلّة، يف حني يؤمن اُولئك بالقياس املقطوع بعلّته إما قطعاً وجـدانياً أو              

 .تعبدياً وهو أمر ال يرفضه الطرف اآلخر

 ج ـ القيام حبملة احتجاج واسعة ضد املشكّكني وامللحدين
ال واسع، فقد أشرنا اىل انتـشار أفكـار مـشكّكة وآراء            وللحديث يف هذا الصدد جم    

متزندقة وعلى مدى كبري، وقد قام اإلمام وأصحابه وتالمذته مبناقشة هؤالء بكـلّ قـوة         
ومتانة كشفتا من جهة عن قوة العقيدة اإلسالمية، ومن جهة اُخرى عـن روح التـسامح             

 . اإلسالمي القوميواُسلوب اجلدال باليت هي أحسن واليت تطبع أساليب اجلدال
 : ٣٦١ص»اإلمام الصادق واملذاهب األربعة«يقول الشيخ أسد حيدر يف كتابه الرائع 

وقد ض اإلمام الصادق ملقارعة أهل الباطل، وباحث الفالسفة والدهريني، وأهـل   «
الكالم اجلدليني الذين تصدوا إلفساد معتقدات الناس، فأبطـل بنـور حكمتـه مقـاالم            

 .»طتهم الفارغةالفاسدة وسفس
وكتب احلديث حافلة مبقارعته هلذه احلركات وزعمائها من قبيـل ابـن أيب العوجـاء           

 .وأيب شاكر الديصاين، وعبد امللك املصري، واجلعد بن درهم، وغريهم

                                                
اُصول الفقه للمظفر، مبحث القياس، االُصول العامة للفقه املقارن للسيد حممد تقي : للوقوف على التفاصيل راجع مثالً) ١(

 .٣٠٣: احلكيم
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يربي أصحابه على االحتجاج ليقومـوا مبهمـة الـدفاع عـن       ) عليه السالم (وربما كان 
 .اإلسالم بأنفسهم
 لى احلفاظ على اخللق العامد ـ التركيز ع

وهنا أيضاً تواجهنا جمموعة ضخمة من األحاديث األخالقية، اليت حيمـل كـلّ منـها             
ثروة من اإلرشادات والتوجيهات، وقـد انتـشرت هـذه األحاديـث بـني أبنـاء االُمـة،                 
وتناقلتها الركبان، وذّبت ا اجلموع الغفرية، وعادت منهالً من مناهل اخللـق القـومي،            

 :نطالع مثالً األحاديث القصار التالية لنكشف بعض جوانب العظمةفل

 »ب اىل الناس: ثالثة ال يعذر املرء فيهامشاورة ناصح، ومداراة حاسد والتحب«. 

 »            ة، ولـن متنـع النـاس مـنقم املـودديق من سكلم احملاسن، واحلسد للصجب يالع
 .»عرضك إالّ مبا تنشر عليهم من فضلك

 » ع         مخس خصاالـدين، والعقـل،   : ل من مل تكن فيه مل يكن فيه كـثري خـري مـستمت
 .واألدب، واحلرية، وحسن اخلُلُق

  واجلهـل ذلّ، وحـسن اخلُلُـق           «:  )عليه السالم (ومن حكمه ،ة، والصدق عزنالعلم ج
جملبة للمودة، والعامل بزمانه ال جم عليه اللوابس، واحلزم مشكاة الظن، واهللا ملن عرفه،         

العاقل غفور، واجلاهل ختور، وإن شئت أن تكرم فَلن، وإن شئت أن تهـان فاخـشن،         و
ومن كَرم أصله النَ قلبه، ومن خشن عنصره غلُظَ كبده، ومن فرط تورط، ومن خـاف          

 .)١(»يعلم، ومن هجم من غري علم جدع أنف نفسه العاقبة تثبت فيما ال

 مـن هـذا، وحبـر العلـم أمامنـا زخـار باملعـارف        ولن نستطيع هنا اإلشارة اىل أكثر   
 .األخالقية اليت تركت ـ كما قلنا ـ أثرها الكبري يف اجياد ضة أخالقية يف اتمع آنذاك

 هـ ـ توضيح املوقف السليم من احلاكمني وذوي األهواء التسلّطية
ـ         )عليه السالم (لقد أدرك اإلمام الصادق    ه متامـاً،    أبعاد املوقف السياسي الـذي أحـاط ب

وعلم بأنّ جلّ الصراع حول احلكم إنما هو صراع أهواء ونزاع نزعات، قبل أن يكـون                

                                                
 . ١٣٧ ـ ١٣٦:  الصادق واملذاهب األربعة، أسد حيدراإلمام) ١(
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وقد أثبت التاريخ بعد ذلك هذه احلقيقة بوضوح، فلم يكـن العهـد           . صراعاً على املبادئ  
 .العباسي للمسلمني بأفضل من العهد االُموي، من حيث االستبداد والترف واالحنراف

ر متاماً بعظم اخلسائر اليت ترتبـت ـ دومنـا أيـة إضـافة حـضارية أو       وإنّ املرء ليشع
 .إنسانية ـ على املسرية اإلسالمية

نعم، شعر اإلمام بذلك، ومل يفرط بطاقاته يف نزاع مـن هـذا القبيـل، وإنمـا اسـتغلّ                   
املوقف ـ كما قلنا ـ لينشر احلقائق العلمية الواسعة، إالّ أن ذلك ال يعـين عـدم توضـيح      

وقف السياسي، فقد كان موقفه واضحاً متاماً سواء جتاه االُمويني أو العباسيني أو قـادة               امل
الثورة فيما بني العهدين، إذ مل يستطع هؤالء أن جيروه لتحقيق مآرم أو تأييد مـواقفهم            

فكم هـددوه بالقتـل،     . مطلقاً، فكان مغضوباً عليه من قبل هؤالء الطغاة اىل اية حياته          
ا عليه داره، وجلبوه أسرياً، وأشاعوا اإلشاعات حوله، إالّ أنـه بقـي رغـم كـلّ             وأحرقو

 .ذلك صامداً ال زه عواصفهم، وبقيت له مواقفه اخلالدة وتعليقاته الالذعة ضدهم

أنه وقع الذباب على وجه املنصور فذبه فعاد فذبه فعاد          : روى أمحد بن مقداد الرازي    
يا أبا  :  يف ذلك الوقت، فقال املنصور     )عليه السالم ( حممد حىت أضجره، وكان عنده جعفر بن     

ومل حيـر   » ليـذلّ اجلبـابرة   «:  )عليـه الـسالم   (عبداهللا لم خلق اهللا الذباب؟ فقال لـه اإلمـام         
 .)١(جواباً

إنّ يف والية اجلائر    «:  كلمته الصرحية عندما قال    )عليه السالم (وقد أعلن اإلمام الصادق   
 .» الباطل كلّه، وإظهار الظلم واجلوردروس احلق كلّه، وإحياء

 .»العامل بالظلم واملعني له والراضي به شركاء«: وكان يقول

بلغين أنك تعامل أبا أيوب والربيع ـ ومها من  «:  )عليه السالم(ودخل عليه عذافر فقال
 .»رجال احلكم آنذاك ـ فما حالك إذا نودي بك يف أعوان الظلمة؟

:  )عليه الـسالم  (لبناء للحكّام الظلمة وكراية النهر فأجابه     وسأله رجل من أصحابه عن ا     
ما أحب أن أعقد هلم عقدة أو وكيت هلم وكاء وال مدة بقلـم، إنّ أعـوان الظلمـة يـوم      «

                                                
 . طبعة األعلمي٢٢٤: الفصول املهمة، البن الصباغ املالكي) ١(
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 .)١(»القيامة يف سرادق من نار حىت حيكم اهللا بني العباد

ئـدياً  يعمل على الـصعيد العـام علـى صـيانة االُمـة عقا            ) عليه السالم (وهكذا جنده 
 .وتشريعياً وخلقياً وسياسياً وبشكل  واسع األبعاد

وهنا أود أن أشري اىل حتليل ملوقف االمام  السياسي  واالجتماعي عرضـه االمـام        
 وضـح فيـه      ))عليـه الـسالم   (قيادة االمام الصادق    (اخلامنئي قبل جناح الثورة يف كتابه       

  :ا يليبشكل رائع الصورة احلقيقية، وملخص ما ذكره اعرضه فيم
  ):ع(فهو يبدأ باحلديث عن نظرتني خاطئتني عن االمام 

أن االمام استغل فترة ضعف السلطة السياسية وراح يعمـل علـى انـشاء              : حدامهاا
ويستند  جامعة علمية مبتعداً عن العمل السياسي بل راح يسترضي السلطات ويستميلها          

خلليفـة  التقـصري ممتـدحاً    هؤالء لشواهد تارخيية تصوره يف جملـس املنـصور معترفـاً با           
ويرجـع بعـضها إىل الربيـع       ) طبعاً الروايات ال متلك سنداً موثوقـا بـه        (بأوصاف رفيعة   

حاجب املنصور وهكذا يبتعد هؤالء باالمام عن حياة الثوار من امثـال زيـد بـن علـي             
 يف صف عدم االكتـراث ـم وحبيـاة املنـصور            ونه ويدخل ،واحلسني بن علي شهيد فخ    

  .مبعاناة العلويني يف طربستان ورساتيق العراق من جوع ومالحقةاملنحرفة، و
فتتحامل عليه ألنه مل يكترث بالوضع العام وما فيه من طبقية وطغيان            : هماتأما ثاني 

 مليـون   ١٤ مليـون درهـم و     ٦٠٠  بلغت تركة املنصور (وجتميع لألموال من قبل السلطة      
  ).دينار

نظـرة  الان كانـت األوىل أشـد ويعتقـد أن    ويرى القائد أن كلتا النظرتني جمحفتان و 
   -: ذكر بعض الفصولبثالثة هي الواقعية وميهد هلا ال

علـيهم  (الفصل األول ويتحدث فيه عن الظاهرة العامة يف حيـاة أئمـة أهـل البيـت     
فهم محلة أمانة اإلمامة اليت تواصل مهمة النبـوة يف اقامـة حيـاة النـاس علـى                  ) السالم

                                                
 .٣٧٥ ـ ١/٣٧٤: اإلمام الصادق واملذاهب األربعة، أسد حيدر) ١(
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 وتقوم بنفس  ،لعابد وحمو مظاهر الطاغوت واجياد احلالة العقالنية      وصياغة اتمع ا  القسط  
  . عاما٢٥٠ًلو عاشاإلمام ينفذها  املهام اليت كان

مـسرية  بـه  يـزت  متوهذا األمر يتطلب ايديولوجية هادية ، وقدرة تنفيذية هي مـا          
 األئمة فاجتهوا لنشر مفاهيم اإلسالم وترسيخها من جهة، وراحوا يعدون كل التمهيـدات          

ـ   وتارخيهم يشهد بقـوة علـى ذلـك وقـد          . من جهة أخرى   الستالم ازمة ادارة األمة     رم
  :مبراحل اربع هي

مرحلة التعاون مـع املـسرية احلاكمـة بعـد جتمـع االعـداء ضـد األمـة إذ يقـول                     
فامسكت يدي حني رايت راجعة الناس قد رجعت عـن اإلسـالم      «) عليهم السالم (علي

فخـشيت ان مل انـصر اإلسـالم        )  عليه وآله وسـلم    صلى اهللا (يدعون إىل حمق دين حممد    
  .)١(» به علي أعظم من فوت واليتكماملصيبةوأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون 

 أشهر وبضعة اشهر من خالفـة  ٩ أعوام و٤مث مرحلة استالم احلكم من قبل االمام       
  .احلسن وقد سجلت أنصع الصفحات

حـىت استـشهاد االمـام احلـسني        )  سنة ٢٠(ادة   القي العمل على استعادة   مث مرحلة   
وأخرياً مرحلة تغيري األمة اجيابياً بعد أن عملت العوامل علـى تغيريهـا سـلبياً يف ظـل            
احلكم األموي، فيجب تأهيلها من جديد حلمل األمانـة وجتـب اعـادة الـروح الثوريـة           

 نفسي بعيداً عن     قام به االمام زين العابدين من اعداد        ما  وهو ،واحياء خصائص الرسالة  
 للرساليني الواعني لكن كانت له مواقف توضـح    اًالتحرك العاطفي ومواجهة النظام، اعداد    

  .املسرية متاماً
واملتمثـل يف منـهج     ) ع(عن االمتداد املنطقي ملنهج السجاد    ويتحدث  :  الفصل الثاين 

تسع سـواء  ، حيث كثر االتباع وتنظمت أمورهم فراحت عملية التوعية ت   )ع(االمام الباقر 
م هشام  كعلى الصعيد العلمي أو السياسي أو التنظيمي وجرت مساجالت بينه وبني احلا           

  . عاماً على هذا املنوال١٩بن عبدامللك بن مروان يذكر التاريخ بعضها وهكذا انقضت 

                                                
 .١١٧، فلك النجاة يف االمامة والصالة للحنفي ص ٥٩٦ ص ٣٣حبار االنوار للمجلسي ج ) ١(
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ليواصل املسرية طارحاً الفكر األصيل وخمططا إلقامة نظام        ) ع( وجاء دور الصادق  
 اا كانت ختطـط لنهـضة توحيديـة بتربيـة            ذلك ية الفكرية أولويتها   للعمل معطياًالعدل،  

 عامـاً ومـن هنـا    ٣٣ وكانت مسؤوليته ضخمة قام ا خـالل    .اموعة املؤمنة ااهدة  
فتربز نظرتـه الثالثـة     ) ع(يدخل القائد يف الفصل الثالث ليحدد معامل حياة االمام الصادق         

  :وهي
  إليها تبيني مسألة االمامة والدعوة - ١
عـن  ) ع(رثتـه مدرسـة أهـل البيـت     بيان األحكام وتفسري القرآن وفـق مـا و     -٢
  ).ص(اهللا رسول
  ).عليهم السالم( صياغة الفئة الواعية املدركة خلط أهل البيت-٣

 من مظاهر اخلط التربوي اخلاص

وهنا نستطيع أن نلحظ حركة منظمة واسعة األبعاد لتربية الطليعة الواعية الـيت تبـث           
شـيعتنا، أصـحابنا،    «ة يف أوصال االُمة، وهي ما محلت العناوين املختلفة من قبيل            العافي

 .وأمثاهلا من التعبريات» غرر األصحاب
 :وها حنن نشري اىل بعض مظاهر هذه التربية

 الشد العاطفي

وال . )عليهم الـسالم (وقبل أي شيء نلحظ الشد العاطفي هلؤالء الواعني خبط أهل البيت         
شد العاطفي بالقائد أمر ركّزت عليه التعاليم اإلسالمية بـدءاً مـن التـذكري              ريب يف أن ال   

بالعالقة اليت ميلكها القائد باهللا العظيم حمل احلب الرفيـع ومنبـع الفـيض واحلنـان علـى                  
عليهم (األرض، ومروراً باآليات الكرمية واألحاديث الشريفة املركّزة على حب أهل البيت        

تهاء بالعطاء الفعلي الذي يلمسه احملبون هلـذه الشخـصيات العظيمـة             ومودم، وان  )السالم
 .العطاء

إيلَّ «:  فلما بصر به ضحك إليه مث قال)عليه السالم (دخل املفضل بن عمر على الصادق     
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لو عرف مجيـع أصـحايب مـا    ; يا مفضل فوربي إين ألحبك وأحب من حيبك، يا مفضل     
 .)١(اخلرب»  إليكم وأنتم حتنون إلينافنحن حنن... تعرف ما اختلف اثنان

 التركيز على حتلّي األصحاب بالورع

 .)٢(»عليكم بالورع فإنه ال ينال ما عند اهللا إالّ بالورع«: )عليه السالم(يقول 

وعليكم بتقوى اهللا والورع، واالجتهاد، وصدق احلديث، وأداء        «:  )عليه السالم (ويقول  
وار، وكونوا دعاة اىل أنفسكم بغري ألـسنتكم وكونـوا          األمانة، وحسن اخللق، وحسن اجل    

 .)٣(»زيناً وال تكونوا شيناً

 ي وحممد بن مسلم الثقفي عند قاض   أنه شهد أبو كدينة األزد    : ومن طريف ما يروى   
مـا  : جعفريـان فاطميـان؟ فبكيـا فقـال هلمـا         : بشهادة، فنظر يف وجهيهما ملياً مث قـال       

 أقوام ال يرضون بأمثالنا أن نكون من إخوام ملا يرون من            نسبتنا اىل : يبكيكما؟ فقاال 
 تفـضل    بأمثالنا أن نكون مـن شـيعته، فـإن         سخف ورعنا، ونسبتنا اىل رجل ال يرضى      

إذا كانت الرجال فلتكن    : فتبسم القاضي مث قال   ! وقَبِلَنا فله املن علينا والفضل قدمياً فينا      
 .أمثالكم

الرب باإلخوان، والسعي يف حوائجهم     : حل األعمال من صا «: وقد قال جلميل بن دراج    
وذلك مرغمة للشيطان، وتزحزح عن النريان، ودخول يف اجلنان، يا مجيل، أخـرب ـذا               

 .»احلديث غرر أصحابك

 جعلت فداك ومن غرر أصحايب؟: فقال

 .)٤(»هم البارون باإلخوان يف العسر واليسر«: فقال اإلمام

  ليتخذوا قدوةالتعريف بفضل أصحابه السابقني

                                                
 . ٤٧/٣٩٥: ألنوارحبار ا) ١(
 .٢٤٥ ص ١٥، راجع وسائل الشيعة ج  ٢/٧٦:  نقالً عن اُصول الكايف١٠٠: حياة اإلمام موسى بن جعفر) ٢(
 . ٢/٧٦:  نقالً عن اُصول الكايف١٠٠: حياة اإلمام موسى بن جعفر) ٣(
 .، نقالً عن خصال الصدوق١/٩٨: حياة اإلمام موسى بن جعفر) ٤(
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ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أيب إالّ زرارة وأبو بصري املـرادي،         «:  )عليه السالم (يقول
وحممد بن مسلم، ويزيد بن معاوية، ولوال هؤالء ما كان أحـد يـستنبط هـدى، هـؤالء      
حفّاظ الدين واُمناء أيب على حـالل اهللا وحرامـه، وهـم الـسابقون إلينـا يف الـدنيا ويف         

 .)١(»ةاآلخر

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر

مـا ميـنعكم إذا بلغكـم      ! ألمحلن ذنوب سفهائكم على علمائكم    «: إذ يقول ألصحابه  
عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل بـه األذى علينـا أن تـأتوه فتؤنبـوه وتعـذلوه         

 .»!وتقولوا له قوالً بليغاً

 .فقال له بعض أصحابه إذن ال يقبلون منا

 .)٢(»اهجروهم واجتنبوا جمالسهم«:  )عليه السالم(فقال

 التركيز على أداء األمانات

: اُوصيك بست خصال تبلّغن شـيعيت، قـال املفـضل       «: فمن وصيته للمفضل بن عمر    
أداء األمانة اىل من ائتمنك، وأن ترضى ألخيك مـا     :  )عليه السالم (وما هي يا سيدي؟ قال    

خر فاحذر العواقب، وأنّ لالُمور لفتات فكـن علـى        ترضى لنفسك، واعلم أن لالُمور أوا     
حذر، وإياك ومرتقى جبل إذا كان املنحدر وعراً، وال تعدنّ أخـاك مـا لـيس ىف يـدك                   

 .)٣(»وفاؤه

  بث روح العمل االقتصادي واالنتاج
  مثالً) ع(يقول 

                                                
 . ٦٦: ، عن االختصاص٤٧/٣٩: حبار األنوار) ١(
 . ٤/٢٩١: اإلمام الصادق واملذاهب األربعة، أسد حيدر) ٢(
 . ٣/١٣٦: املصدر السابق) ٣(



٧٢ 

   .)١(ـ تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غىن عما يف أيدي الناس
عليـه  (شهدت معـاذ بـن كـثري وقـال أليب عبـداهللا           «: ر قال ـ وعن الفضيل األعو   

  .)٢(»إنك ان فعلت قل عقلك«: إين قد أيسرت فأدع التجارة؟ فقال ): السالم
  .)٣(»ال تدع طلب الرزق من حله فإنه عون لك على دينك«: ـ ويقول

  .)٤(»اغد إىل عزك«: ـ وخياطب بعض أصحابه وقد تأخر عن السوق بقوله

 نهج األصيل عرب العمل وااللتزامالدعوة اىل امل

اُوصيكم بتقوى اهللا وأداء األمانة ملن ائتمـنكم وحـسن          «:  ألصحابه )عليه السالم (يقول
 .»الصحبة ملن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتني

 ياابن رسول اهللا وكيف ندعو وحنن صامتون؟: قالوا

طاعـة اهللا، وتعـاملون النـاس    تعملون مبا أمرناكم به مـن العمـل ب    «:  )عليه السالم (قال
بالصدق والعدل، وتؤدون األمانة، وتأمرون باملعروف وتنـهون عـن املنكـر، وال يطّلـع               
الناس منكم إالّ على خري فإذا رأوا ما أنـتم عليـه علمـوا فـضل مـا عنـدنا فتنـازعوا           

 .)٥(»إليه

 مث التربية على الصمود والثبات

قتلون ويحرقـون وينـشرون باملناشـري،    قد كان قبلكم قوم ي«:  يقول ألحد أصحابه  
وتضيق عليهم األرض برحبها فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه، من غـري تـرة       
وتروا من فعل ذلك م وال أذى، بل ما نقموا منهم إالّ أن يؤمنوا بـاهللا العزيـز احلميـد                   

                                                
  .١١ ص ١٧ وسائل الشيعة، ج - ١
  .١٤ ص ١٧ج :   املصدر السابق- ٢
  .٣٤ص :    املصدر السابق- ٣
  .١٠ص :  املصدر السابق- ٤
 . ٤/٣٢٢: املصدر السابق) ٥(
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 .)١(»...فاسألوا درجام، واصربوا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم

صبروا النفس على الـبالء يف الـدنيا، وأن يتـابع الـبالء فيهـا،       «:  )عليه الـسالم  (ويقول
فاتقوا اهللا وسلوه أن يـشرح      ... والشدة يف طاعة اهللا وواليته، ووالية من أمر اهللا بواليته         

صدوركم لإلسالم، وأن جيعل ألسنتكم تنطق باحلق حىت يتوفّاكم وأنتم على ذلـك، وأنّ              
 .» منقلب الصاحلنيجيعل منقلبكم

 االنضباط والكتمان والتقية

واهللا ما الناصب لنا حرباً بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا مبـا          «: )عليه السالم (يقول  
 .)٢(»...نكره، فإذا عرفتم من عبد إذاعةً فامشوا إليه وردوه عنها

 أنـه أوصـاه   حيدث محاد بن عثمان; وربما أرسل بعض الرسائل الرمزية اىل أصحابه   
كـن علـى مـا    : اقرأه السالم صلّى اهللا عليه وقل    «: يعفور بالكوفة قائالً   بوصية البن أيب  
 .)٣(»عهدتك عليه

  السلطةعالتحذير من التعاون م

لوال أن بين اُمية وجدوا من يكتب هلم وجييب هلم الفيء          «: يقول ألحد كتاب بين اُمية    
 .)٤(»ويقاتل عنهم ملا سلبونا حقّنا

ما طلب منه أحد أصحابه أن يكلّم له داود بن علي أو بعض حكّام العباسـيني              وعند
:  )عليـه الـسالم   (ليمنحوه منصباً وأقسم له وأعطاه الوعود علـى أن ال يظلـم أحـداً قـال               

 .)٥(»تناول السماء أيسر عليك من ذلك«

 تطهري االعتقاد من الغلو، والسلوك من الرجاء الكاذب

                                                
 .موسى بن جعفر عن روضة الكايفحياة اإلمام ) ١(
 . ٢/٢٢٢:  نقالً عن الكايف٤٧/٣٧٢: حبار األنوار) ٢(
 .١٩٥:  نقالً عن االختصاص٤/٣٧٤: حبار األنوار) ٣(
 . ٥/١٠٦:  نقالً عن الكايف٤/٣٧٣: حبار األنوار) ٤(
 .املصدر السابق) ٥(
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كـذبوا  «:  من شيعتكم يعملون باملعاصي ويقولون نرجو فقـال       إنّ قوماً : قال له رجل  
 .)١(»ليسوا من شيعتنا، كلّ من رجا شيئاً عمل له واهللا ما شيعتنا منكم إالّ من اتقى اهللا

كنت أنا وخالد اجلوان وجنم احلطم وسليمان بن خالـد          : وروى املفضل بن عمر قال    
كلم فيـه أهـل الغلـو فخـرج علينـا       فتكلّمنـا فيمـا يـت     )عليـه الـسالم   (على باب الصادق  

يـا خالـد يـا مفـضل يـا      «:  بال حذاء وال رداء وهو ينتفض ويقـول   )عليه السالم (الصادق
 .)٢(»سليمان يا جنم ال بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

وأنّ بعـضهم   » إذا عرفت فاعمـل مـا شـئت       «:  عما روي عن أبيه    )عليه السالم (وسئل
إذا عرفـت   : ما هلم لعنهم اهللا إنما قال أيب      «:  )عليه السالم (بعد ذلك كلّ حمرم فقال    يستحلّ  

 .)٣(»احلق فاعمل ما شئت من خري يقبل منك

 . كان يربي يف أصحابه روح النقاش احلاسم دفاعاً عن احلق)عليه السالم(واملعروف أنه

مجاعة مـن أصـحابه فـورد    و )عليه السالم(كنا عند أيب عبداهللا: عن هشام بن سامل قال    
عليـه  (رجل من أهل الـشام فاسـتأذن فـأذن لـه فلمـا دخـل سـلّم فـأمره أبوعبـداهللا                    

بلغين أنك عامل بكل ما تسأل    : ما حاجتك أيها الرجل؟ قال    «: باجللوس، مث قال له   )السالم
يف القـرآن قطعـه وإسـكانه       : يف ماذا؟ قـال   : فقال أبوعبداهللا . عنه فصرت إليك الُناظرك   

فقـال  . يـا حمـران دونـك الرجـل     :  )عليه الـسالم  (ضه ونصبه ورفعه، فقال أبوعبداهللا    وخف
. إن غلبـت حمـران فقـد غلبـتين      :  إنما اُريدك أنت ال حمران فقال أبوعبـداهللا       : الرجل

فأقبل الـشامي يـسأل حمـران حـىت ضـجر ومـلّ وعـرض وحمـران يجيبـه فقـال                     
رأيته حاذقـاً مـا سـألته يف شـيء إالّ     : ي؟ قال كيف رأيت يا شام   : )عليه السالم (أبوعبداهللا

أرأيت : يا حمران سلّ الشامي فما تركه يكثر  فقال الشامي         : أجابين فيه فقال أبوعبداهللا   
يـا أبـان بـن تغلـب     :  فقال)عليه السالم(يا أبا عبداهللا اُناظرك يف العربية، فالتفت أبوعبداهللا    

                                                
 . ٣/٣٤٤: روضات اجلنات) ١(
 . ٤٧/١٢٥: حبار األنوار) ٢(
 .١١٧ ـ ١/١١٦: ل الشيعةوسائ) ٣(
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يا : اُريد أن اُناظرك يف الفقه، فقال أبوعبداهللا      : ناظره، فناظره فما تركه الشامي يكثر، قال      
يـا مـؤمن   : اُريد أن اُناظرك يف الكـالم فقـال  : زرارة ناظره، فما تركه الشامي يكثر قال     

وهكـذا  .. الطاق ناظره، فسجل الكالم بينهما، مث تكلّم مؤمن الطاق بكالمـه فغلبـه فيـه       
  .)١(»تستمر الرواية حىت يطلب الشامي أن يكون من شيعته

                                                
 . ١٧٨:  نقالً عن رجال الكشي٤٠٩ ـ ٤٧/٤٠٧: حبار األنوار) ١(
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   :الفصل الثالث


  

 

 : ميكن تقسيم البحث اىل أربعة أقسام

 م حول االجتهاد واتهدين عند الشيعة ـ حديث عا١

 )عليهم السالم( ـ تارخيه لدى مدرسة أهل البيت٢

  ـ خصائص املدرسة االجتهادية املعاصرة٣

  ـ االجتهاد والثورة اإلسالمية٤
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 :والذي يهمنا ـ فعالً ـ منه ما ميهد للقسم التايل

 التعريف

وحني ننتقل اىل املعىن املـصطلح      . وهو مأخوذ من اجلهد وبذل الوسع للقيام بعمل ما        
 .اً وخاصاًعام: جند أن له معنيني

استفراغ الوسع يف حتصيل الظـن بـاحلكم       : (فقد قيل أن االجتهاد هو    : امأما املعىن الع  
 .)١()الشرعي

املعترب قطعـاً ـ عـدل اىل    الظن ولدى االعتراض خبصوصية أخذ الظن ـ واملقصود به 
 .)٢()بذل الفقيه وسعه يف طلب العلم بأحكام الشريعة: (ذكر العلم فعرفه اخلضري بأنه

العلـم  :  أن يسلم من بعض االعتـراض لـزم أن يـراد بـالعلم        وإذا اُريد هلذا التعريف   
الوجداين، والعلم التعبدي، أو يراد باحلكم ما يعم احلكـم الـواقعي أو الظـاهري، إالّ أن              
التعريف يبقى ناقصاً لعدم مشوله عمليات استنباط الوظيفة العملية العقليـة، ولـذا عرفتـه       

حتـصيل احلجـج علـى األحكـام الـشرعية أو      ملكـة  : (املدرسة االُصولية احلديثة بأنـه  
، فهو يشمل كلّ جهد يبـذل للتوصـل اىل أحكـام     )٣()الوظائف العملية شرعية أو عقلية 

 .الشريعة

                                                
 . طبع النجف٢/٣٤٧: كفاية االُصول) ١(
 . ٣٥٧: ريخضللاُصول الفقه ) ٢(
 .٤٣٤: مصباح االُصول) ٣(
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فقد ذكروا لـه تعريفـات تنتـهي اىل أن املـراد بـه هـو       : أما املفهوم اخلاص لالجتهاد   
خمتلفـة كالقيـاس    الذي يقف اىل جنب االُصول الفقهية االُخرى، وله مـصاديق           ) الرأي(

واالستحسان على ـ أحد معانيه ـ ولكي ال ميتلك جانب الرأي الشخصي غري املسموح   
بذل الوسع للتوصـل اىل احلكـم يف واقعـة ال  نـص     : (به، فقد عرفه الدكتور خالف بأنه   

 )هدى الشرع إليها لالستنباط ا فيما ال نص فيه        بالتفكري، واستخدام الوسائل اليت    افيه
)١(. 

إذا قبلنا هذا التعريف، عاد الرتاع حول االجتهاد باملعىن اخلاص نزاعاً حول مـا إذا      و
 كان الشارع قد مسح بالرأي كمنبع أصيل للفقه فيما ال نص فيه طبعاً أم ال؟

خل يف االجتهاد   دأما إذا اُريد منه إعمال النظر يف االستفادة من املنابع االُخرى فقد             
تقـدمي أقـوى   : (عينة، فإذا عرفنـا االستحـسان ـ مـثالً ـ بأنـه      العام ومل ينفرد خباصية م

ـ           ) الدليلني  مـن  ةمل يكن االستحسان مصدراً رئيـسياً بقـدر مـاهو تعـيني للحجـة الفعلي
 .الالحجة

    فالرتاع إذن ينصب حول جعل الرأي منبعاً أصيالً ـ طبعاً إذا كان يـؤدي اىل الظـن
 إالّ البعض ممن يرفـضون حجيـة القطـع إذا         أما ما أدى اىل القطع فال ينازع يف حجيته        (

ذا النـوع مـن   هلـ  ومدرسة أهل البيـت معروفـة مبوقفهـا املعـارض     )أنتجه إعمال الرأي  
 .االجتهاد

أما اعتمادها على العقل كأصل رابع فهو اعتماد على ما أدى فيه احلكم العقلـي اىل                
قطعاً، وإن كانـت بعـض   القطع باحلكم، أو فلنعبر ماكشف العقل فيه عن احلكم الشرعي           

 .ااملسالك ترفض حىت مثل هذا القطع كما ستأيت اإلشارة إليه

وال أجدين اآلن بصدد االستدالل هلذا املوقف أو ذاك بقدر هديف يف التعريـف ـذه                
 .املدرسة الفقهية العريقة

                                                
 .٧مصادر التشريع،) ١(
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 ضرورة االجتهاد

حتديـداً  إذا الحظنا معىن االجتهاد يف كونـه عمليـة حتديـد املوقـف جتـاه الـشريعة         
 ومبالحظـة  .بشيء من التحليـل ) ضرورة عملية االجتهاد(استداللياً، أدركنا بكل بساطة    

 بعـد يـوم،   النقاط التالية ال ندرك ضرورة االجتهاد فحسب بل تزايد هذه الضرورة يوماً      
 . يعمل اإلسالم على قيادته حنو السعادةومادام يف األرض إنسان

 :هاجيب مالحظتها فمن أما النقاط اليت

إنّ الشريعة إنما اُعطيت يف اموع الكلي للكتاب والـسنة وبـصورة تفـرض          :  أوالً
فهناك العام واخلاص واملطلق واملقيد والناسخ      . احلاجة جلهد علمي يف دراستها ومقارنتها     

واملنسوخ واحلاكم واحملكوم والوارد واملورود، وهنـاك التعـارض والتـزاحم يف التطبيـق             
 .ة من االُمور اليت تستدعي حالة خربوية جمهدوغري ذلك كثري

وتزداد هذه احلاجة كلّما ابتعد الشخص عن زمن صدور النص، وهذا الفاصـل          : ثانياً
الزمين حيمل يف طياته الكثري من املضاعفات كضياع بعض النصوص، ونسياا، ودخول            

 وغـري ذلـك ممـا     وتغري كثري من أساليب التعـبري، وقـرائن الـتفهم         ، بينها الوضع والدس 
 .يتطلب الفحص والدقة واجلهد املستمر

وان تطور احلياة وتعقدها يصحبه انطراح عدد كبري من الوقائع اليت مل يرد فيها              : ثالثاً
جه اوبنفس املستوى جند اإلسالم يو    .. نص خاص مما يوجب الرجوع اىل القواعد العامة       

 النظم املستوردة أو املتحديـة لـه       أسئلة متكررة تطرح مدى القبول باالنفتاح على بعض       
 ).شرقيهم وغربيهم(واآلتية من عقول البشر 

وإن اإلسالم رسالة حياة وتنظيم خالد لكل شؤون اتمـع وحينئـذ فهنـاك      :  رابعـاً 
مواقع يف عملية التربية الكربى ال ميكن تـسليمها إالّ تهـد بالـشريعة عـامل خبفاياهـا                   

كلمة الفصل من خـالل ذلـك، فالقيـادة والقـضاء مـثالً ال      وروحها وتعاليمها حىت ميلك    
 .تتمان من دون فقيه وجمتهد متضلّع يف الشريعة

وميكننا بعد هذه النقاط أن نسرد عناصر اُخرى، ولكننـا نكتفـي مبـا ذكـر لنقـول ـ       
 :باختصار ـ أن االجتهاد يف الواقع يعين
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 .املوفرة للقدرة على اخللود، ـ إبقاء الروح اإلسالمية الفعالة، املواكبة للتحول

 .ـ ونفي اجلمود املمتد

 .ـ وتعميق االستفادة األكرب من تعاليم اإلسالم

 .ـ وضمان الوصول األقرب اىل واقعه

دةـ وتقدمي احللول األجنع للحياة اإلنسانية، واألجوبة احملكمة لألسئلة احلادثة املتجد. 

ء الرأي يف األحكـام ممـن امتلكـوا أبـواق           وقطع الطريق على املتطفلني على عملية ابدا      ـ  
 .الدعاية وكراسي السلطة وراحوا يفتون هنا وهناك وهم ال ميلكون أي ختصص يف ذلك

ـ واملمر احملاسب واملسيطر على كل ما يراد إدخاله اىل اإلسالم من تصور وحكـم،               
 .ال ذلكأو اىل اتمع اإلسالمي كنظام تطبيقي، أو اىل السلوك الفردي كخلق وأمث

. واال التقرييب املنطقـي بـني املـسالك املتنوعـة واملـذاهب واملنـاحي املتفاوتـة               ـ  
والضمان لوجود جمموعة طليعية مهّها احلفاظ على اإلسالم األصيل من عبـث املنـافقني     

إسالمية، ونفي أي ذيليـة فكريـة        واملتحلّلني وذوي الفكر اخلليط، أو التربية العقلية الال       
 وتوفر القـدرة    ،يقه الصحيح يف احلياة االجتماعية    بمما يؤهلها للتأكيد على تط    واجتماعية  

على الرؤية االسـتنباطية الـصحيحة يف كـل اـاالت، ومنـها جمـال معرفـة املفـاهيم                   
 .اإلسالمية

فإنّ االجتهاد يوفر للنظام اإلسالمي من ميأل لـه منـصب القيـادة الواعيـة الـسليمة،                
صب القـضاء الـشرعي، ذلـك أنّ اإلسـالم بتخطيطـه للحيـاة       ومنصب الفتوى املهم، ومن   

االجتماعية الحظ اجلوانب الفطرية الثابتة فشرع هلا قوانني ثابتة الشباع متطلباا كمـا             
الحظ اجلوانب املتغرية فواجهها بقوانني عامة تشمل حاالا املتنوعة وترك لويل األمـر             

على أساس املصلحة االجتماعية املـتغرية بعـد      اتهد القائد الفرصة للقيام بتنظيم احلياة       
أن وضع له اشعاعات وتعليمات يسلك ا أفضل البدائل املطروحة أمامه عرب التـشاور              

 .مع ذوي اخلربة املتخصصني الرساليني

ولو كان يف اال متسع لتحدثنا عن التطبيقات العملية هلذا املبـدأ يف حقـول خمتلفـة       
 .ولكن ال جمال هنا لذلك
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 دنا حباجة لعـرض ضـرورة فـتح جمـال تقليـد غـري اتهـدين               جنبعد هذا كلّه ال     و
 يف األحكام الشرعية بعد مالحظة االُسلوب العقالئي، بل وقبل ذلـك داللـة              للمجتهدين

 .اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة على هذه احلقيقة

 علـى أن الـشريعة      )١()فرواْ كَآفَّةً وما كَانَ الْمؤمنونَ لين   (إنها ضرورة الرجوع للخرباء     
احتاطت يف التقيد فشرحت شروط العامل املقلَّد بل أوجبت ـ يف أكثـر اآلراء ـ الرجـوع     

 .اىل األعلم

وتـراكم  ) الكتـاب والـسنة  (وهكذا يستمر هذان املبدآن بعد احنفاظ مصادر الشريعة      
 .خربات اتهدين

 :واملأما ما دعا اىل اغالق باب االجتهاد من ع

ـ كانقسام الدولة اإلسالمية وتناحر احلكّام وانشغاهلم عن تشجيع حركـة التـشريع،             
 ،وانشغال العلماء باُمور الدنيا

 ،ـ أو انقسام اتهدين اىل فرق وأحزاب متعصبة

 ،ـ أو انتشار املتطفلني على الفتوى والقضاء وعدم وجود ضوابط

 ،ـ أو ما قيل من شيوع شيء من التحاسد

 نبوغ شخصيات علمية المعة سدت ـ بطبيعة عظمتها ـ الطريق على اآلخـرين    ـ أو
 ،احتراماً وانبهاراً ا

 ،ـ أو ما هناك من عوامل سياسية أو حىت فقهية أو غري ذلك

 :أما كل هذه العوامل فيمكنها أن تذوب إذا الحظنا

 ،ـ ضرورة االجتهاد املستمر

هـذا مـا جنـده بوضـوح يف         وتقاربـة،   ـ وانضباط القواعد االجتهادية حىت عادت م      
 ،)االستحسان(

                                                
 . ١٢١: التوبة) ١(
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 ،ـ واتساع احلياة والتعقيدات والوقائع املطروحة

ـ واحتياج الدولـة اإلسـالمية اىل اتهـدين يف واليـة أمرهـا وشـؤوا القـضائية          
 ،وغريها

 ،ـ وقبل كل ذلك احنفاظ املصادر التشريعية االُوىل

 الزمن والتنقيب يف املصادر االُوىل والبحـث  ـ وتزايد خربات اتهدين املتراكمة عرب 
 ،والتعمق

فمن يقارن ما وصلت إليه اجلامعة العلمية يف النجـف أو قـم اليـوم، مـن نظريـات                   
 .اُصولية، جيد البون شاسعاً بينه وبني املستوى قبل مئة عام مثالً

ىل ومن املالحظ ان االجتهاد يتعقد بتعقد احلاجة، ويف مرحلة مـن تطـوره يتحـول ا         
عمليتني متعاقبتني إحدامها  اُصولية تركز على دراسـة العناصـر املـشتركة الـيت ميكـن                 
االستفادة منها يف خمتلف األبواب الفقهية، والثانية فقهيـة تـدرس الواقعـة وتطبـق تلـك       

 .القواعد

ومن هنا عبر عن علم االُصول مبنطق الفقه باعتبار أنه يقوم بنفس ما يقوم بـه علـم                
 .سبة لألفكار اإلنسانية عموماًمن تنظيم قواعدها اليت تعصمها عن اخلطأاملنطق بالن

وهنا ندرك أن علم االُصول نشأ يف أحضان علـم الفقـه، كمـا نـشأ علـم الفقـه يف                     
 . حممد باقر الصدر اإلمامكما يعبر املرحوم الشهيد; أحضان علم احلديث

 االجتهاد وخطر الذاتية

در حبث رائع يف هذا اـال، جـاء يف مقدمـة اجلـزء              والُستاذنا املرحوم الشهيد الص   
، وهو بصدد اكتشاف املذهب االقتصادي اإلسالمي من        »اقتصادنا«الثاين من كتابه القيم     

 واالُسس اليت تشكّل أرضيته االجتماعية وهـي        ،خالل األبنية العلوية له وهي األحكام     
 .العقيدة واملفاهيم والعواطف

 :وملخص حبثه هو أن

تسرب بعض املواقف الذاتية أحيانـاً اىل النتيجـة، ويـشتد اخلطـر            : يتضمنهاد  االجت
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ميارسـها فواصـل تارخييـة       ويتفاقم عندما تفصل بني الشخص املمارس والنصوص اليت       
وواقعية كبرية، وحني تكون تلك النصوص بصدد عالج قضايا يعـيش املمـارس واقعـاً          

 كالنـصوص التـشريعية     ،ج تلـك القـضايا    خمالفاً كلّ املخالفة لطريقة النـصوص يف عـال        
املرتبطة باجلوانب االجتماعية من حياة اإلنسان، فعملية اكتـشاف املـذهب االقتـصادي        
اإلسالمي ـ مثالً ـ تتعرض خلطر الذاتية أكثر منها يف استنباط األحكام الفردية كاحلكم    

 .بطهارة بول الطائر مثالً

 :ر التاليةمث هو حياول حتديد منابع اخلطر يف االُمو

 :أ ـ تربير الواقع

حيث يندفع املمارس ـ عن ال شعور أحياناً ـ اىل تطوير النصوص اىل الشكل الذي   
يربر به واقعاً فاسداً يعيشه ويراه ضرورة كمحاولة البعض لتربير الفائدة الربويـة مـدعياً    

ت اىل الـنص  دون االلتفـا ) أضعافاً مضاعفة(أن اإلسالم ينهى عنها إذا كانت كبرية جداً         
 .)١()وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم(: الشريف القائل

 :ب ـ دمج النص ضمن اطار خاص

أو مـا  . سب منحاه يؤمن مبنحى خاص مث يعمد اىل النصوص فيختار منها ما ينا   كأن
نفترض املمارس حيمل نظرة تقديـسية للملكيـة الفرديـة ممـا يدعـه             ال يصطدم به كأن   

رض عن بعض النصوص اليت ال تتالءم وذلك، فقـد كتـب فقيـه يعلّـق علـى الـنص              يع
بأنّ األرض إذا مل يعمرها صاحبها أخذها منه ويل األمـر واسـتثمرها حلـساب         : (القائل
األوىل عندي ترك العلم ذه الرواية فإا ختالف االُصول واألدلـة      : (فكتب يقول ) االُمة
 ).العقلية

 )الـشركة (فكلمـة  . قيه االقترانات اللغوية للَّفظـة مـن تـضليل      ومن أمثلة ذلك ما تل    
نئـذ فـنحن نواجـه خطـر االسـتجابة        اشرطت بكتلة من األفكاروالقيم والـسلوك، وحي      

 .شراط االجتماعي لتلك الكلماتلإل

                                                
 .٢٧٩: البقرة) ١(
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 :ج ـ جتريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه

ال االستفادة مـن  وهي عملية متديد للدليل دون مربر موضوعي وأكثر ما تأيت يف جم      
كأن يستفيد شخص جواز اإلنتاج الرأمسـايل       . عنصر التقرير كدليل على احلكم الشرعي     

يف الشريعة اإلسالمية من سكوت الشريعة عما كان جيري أمام املعـصوم مـن عمليـات        
 .إجارة يف جمال تلك املواد املعدنية

ن بصورة مسبقة جتاه النصخاذ موقف نفسي معيد ـ ات 

جـه نفـسياً الكتـشاف أحكـام الـسلوك                ويتوضح هذا بافتراض فقيهني أحـدمها يت
يعة احلـال خيتلفـان   بالفردي، واآلخر يتجه نفسياً الكتشاف اجلانب االجتماعي فإنهما بط  

 .يف النتائج حينما يدرسان نصوصاً متشاة

 .والواقع إنّ ضرورة االجتهاد تتجاوز كل نقاط اخلطر فيه

 نركّز عليه هو معرفة مكـامن اخلطـر، وجتنبـها قـدر اإلمكـان،         وإنما الذي جيب أن   
وبنفس املستوى الذي نؤكد فيه على االجتهاد نؤكـد علـى لـزوم تـوفر اتهـد علـى                   
املعدات الضرورية له من العلوم واملعارف وحىت القدرات النفسية باعتبار االجتهاد ملكة            

مارسة ضمن القواعـد واالُصـول   تكتسب خالل ممارسة شاقة، وكذلك لزوم كون هذه امل 
 .اليت تقررها الشريعة

* * * 
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 )عليهم السالم(البيت لدى مدرسة أهل

رىب اإلمام الـصادق وسـائر األئمـة أصـحام ليكونـوا علمـاء يف شـىت العلـوم؛           
نوا هلـم أمهيتـه، وحـددوا     بعد أن حرضوهم على التفقه، وبي  وباخلصوص يف علوم الفقه،   

  :معامله، وعرفوا هلم الفقيه احلق كما جاء يف روايات كثرية وتعبريات خمتلفة، منها
  .)١(»أال إن الفقيه من أفاض على الناس خريه«ـ 
  .)٢(»الفقيه كل الفقيه من مل يقنط الناس من رمحة اهللا«ـ 
  .)٣(»فإنا ال نعد الفقيه منكم فقيهاً حىت يكون حمدثاً« ـ 
  .)٤(»تفقهوا يف احلالل واحلرام وإال فانتم أعراب«ـ 
  .)٥(»، فأفت املستفيت وعلّم اجلاهل، وذاكر العاملالعصرينواجلس هلم «ـ 

  .)٦(»ـ إجلس يف مسجد املدينة، وأفت الناس، فإين أحب أن يرى يف شيعيت مثلك
  .إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية

لى عملية االستنباط وتطبيـق العمومـات علـى         يدربوم ع ) عليهم السالم (وكانوا  
مصاديقها، ومالحظة الكربيات والدقة يف مجعها مع الصغريات الستنتاج النتائج الفقهيـة            

  املطلوبة؛
                                                

  . بريوت -ار الوفاء  طبع د٥ ص ٢ حبار االنوار ج- ١
، الدر املنثور للسيوطي ج ٨٩ ص ١، سنن الدارمي ج ٢٠ ص ٤ج ) خطب(، ج البالغة ٥٦ ص ٢ حبار االنوار ج - ٢

  . وغريها١٨١ ص ١٠، كرت العمال ج ٣٤٣ ص ١٤، تفسري القرطيب ج ٣٣٢ ص ٥
  .٨٢ ص ٢ حبار االنوار ج - ٣
  .٢١٤ ص ١ ج  حبار االنوار - ٤
  .٦٧ الرسالة رقم  ج البالغة- ٥
  .٣١٥ ص ١٧ مستدرك الوسائل ج - ٦
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  :يقول ألحد أصحابه) عليه السالم(فهذا اإلمام الرضا 
  .)١(»علينا إلقاء األصول وعليكم التفرع«

  .)٢(»والتفريع«ويف رواية 
  :الصادق هلشام بن ساملويقول اإلمام 

  .)٣(»إمنا علينا أن نلقي إليكم األصول وعليكم أن تفرعوا«
  :ورمبا علموهم بعض النماذج من قبيل

: )٤()ع( أن اإلمام البـاقر قـال     - وهو أحد أعاظم اصحام      -ـ ما روي عن زرارة      
سكوا وال مت «: قوله: جعلت فداك وأين حترميه؟ قال    : ال ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت     «

  .)٥(»بعصم الكوافر
مـن أيـن علمـت أن    : وقد سأله زرارة قـائالً ) ع(ـ ما رواه زرارة عن االمام الباقر      

يـا زرارة، قـال   : فـضحك مث قـال  : املسح ببعض الرأس وبعض الـرجلني؟ يقـول زرارة   
» فاغسلوا وجـوهكم «: ونزل به الكتاب من اهللا، ألن اهللا عزوجلّ يقول     ): ص(رسول اهللا 

، مث فـصل بـني   »وأيـديكم إىل املرافـق  «: لوجه كلّه ينبغي أن يغسل، مث قالفعرفنا أن ا  
أن » برؤوسكم«: فعرفنا حني قال  » وامسحوا برؤوسكم «: فقال] ل:خ: الكالمني[الكالم  

املسح ببعض الرأس ملكان الرأس، مث وصل الرجلني بالرأس كما وصل اليدين بالوجـه،          
 وصلها بالرأس أن املـسح علـى بعـضها، مث    فعرفنا حني» وأرجلكم إىل الكعبني  «: فقال

  .)٦( »...للناس فضيعوه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فسر ذلك رسول اهللا
الرجل يغمى  ): عليه السالم ) (الصادق(قلت أليب عبداهللا    : (ـ روى موسى بن بكر قال     

ربك مبا  أال أخ : ذلك كم يقضي من صالته؟ فقال     ) من(عليه اليوم أو يومني أو ثالثة أو أكثر         

                                                
  .٢٤٥ ص ٢ حبار األنوار ج - ١
  .٤١ ص ١٨ وسائل الشيعة ج - ٢
  .املصدر السابق - ٣
 ، التهـذيب  ١٧٨ ص ٣، االستبـصار للطوسـي ج    طبع دار الكتب اإلسالمية طهـران       ٣٥٨ ص   ٥ فروع الكايف ج     - ٤

  .٥٣٤ ص ٢٠، وسائل الشيعة ج ٢٩٧ ص ٧للطوسي ج 
  .١٠ املمتحنة - ٥
  .٣٠ ص ٣ الكايف ج - ٦



٨٩ 

وزاد فيـه غـريه   . كل ما غلب اهللا عليه من أمر فاهللا أعذر لعبـده       : ينتظم هذا وأشباهه فقال   
  .)١()وهذا من األبواب اليت يفتح كل باب منها ألف باب): ع(قال ابو عبداهللا: قال

  وقد جاءت روايام لتبني الكثري من القواعد االصولية والفقهية من قبيل
  :صوليةـ قاعدة االستصحاب األ

من كان على يقني فأصابه شك فليمض علـى يقينـه، فـان     «): ع(قال أمري املؤمنني  
  .)٢(»اليقني ال يدفع بالشك
  .)٣(كل شيء مطلق حىت يرد فيه نص): ع(ـ قال الصادق
  .)٤(أموا ما أمه اهللا): ع(ـ قال علي

  .)٥(كل شيء يف القرآن أو فصاحبه باخليار خيتار ما شاء): ع(ـ قال الصادق
  .)٦(ليس شيء مما حرم اهللا اال وقد احلّه ملن اضطر إليه): ع(ـ وقال
كل شيء هو لك حالل حىت تعلم أنه حرام بعينـه فتدعـه مـن قبـل                 «): ع(ـ وقال 

نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو اململوك عندك ولعله حر قـد              
ختك أو رضـيعتك، واألشـياء كلـها    باع نفسه أو خدع فبيع وقهر، أو امرأة حتتك وهي أ          
  )٧(»على هذا حىت يستبني لك غري ذلك أو تقوم لك البينة

  )٨(»إبدأ مبا بدأ اهللا عزوجل به«): ع(ـ وعنه

                                                
  .)آل البيت (٢٦٠ ص ٨، وسائل الشيعة للعاملي ج ٢٧٢، ص ٢ حبار األنوار ج- ١
  .٣٠٢ ص ١، االرشاد للمفيد ج ١٠٩، حتف العقول للحراين ص ٢٧٢ ص ٢حبار االنوار ج  - ٢
  .٢٩٢ ص ٣٠، وراجع املبسوط للسرخسي ج ٢٧٢ ص ٢حبار االنوار ج  - ٣
  .٢٩٢ ص ٣٠،وراجع املبسوط للسرخسي، ج ٢٧٢ ص ٢حبار االنوار ج  - ٤
 ٤٩٧ ص ٣ وراجـع املـصنف البيـه أيب شـيبة ج     ١٩٥ ص ٢، االستبصار للطوسي ج     ٢٧٢ ص   ٢حبار االنوار ج     - ٥

  .٧١ ص ٧وجامع البيان للطربي ج 
 ١وراجـع الـدر املنثـور ج     ١٧٧ ص ٣ ، التهـذيب ج  ٢١٠ ص ٢، وسائل الـشيعة ج  ٢٧٢ ص ٢حبار االنوار ج    - ٦

  .١٦٨ص
 ٤٦ ص٢، سنن الدارمي ج ٣٤ ص ٣، الكايف ج ١٥٨ ص ٢، وسائل الشيعة للعاملي ج ٢٧٣ص : ٢ حبار االنوار ج - ٧

.  
  .٢١٧ ص ٦، فتح الباري ج ٣٩ ص ٤، صحيح مسلم ج ٢٧٤ ص  :٢ حبار االنوار ج - ٨
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 والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما ال       اخلطأ: رفع عن هذه األمة ست    «) ع(ـ وعنه 
  .)١(»يعلمون وماال يطيقون، وما اضطروا إليه

  .د كقواعد التعارض والتراجيح فلتراجع يف مظااوغريها من القواع
  : هذا وقد الف علماء االمامية كتباً جتمع هذه األصول،  منها

  ) ١١٠٤ت (ـ الفصول املهمة يف أصول األئمة للشيخ احلر العاملي 
  )١٣١٨ت (ـ أصول آل الرسول للسيد هاشم اخلوانساري 

 )١٢٤٢ت ( للسيد عبداهللا شرب -ـ االصول األصلية 
طبق ما تقدم فإن عملية االجتهاد كانت تصاحب حىت عصر املعصوم مع قلّة احلاجة       
إليه يف زمانه، وإذا كان علم االُصول مظهراً جلياً من مظاهر االجتهاد فإنـا نـستطيع أن              

البيت عنه لدى املـدارس اإلسـالمية     نفسر كيف تأخر نشوء هذا العلم لدى مذهب أهل        
ملدرسة كانت تؤمن بامتداد عـصر الـنص الـشرعي اىل حـوايل             االُخرى، ذلك أن هذه ا    

               مئتني ومخسني عاماً بعد الفترة اليت اعتقدت فيها املدارس االُخرى بانتهاء عـصر الـنص
، ومبجرد أن انتـهى عـصر   )صلى اهللا عليه وآله (املباشر من املعصوم وهو الرسول األعظم     

ـ      )٢(الغيبة الصغرى  ة الكـربى تفتحـت الذهنيـة االُصـولية          لإلمام املهدي وبدأ عصر الغيب
ودرست العناصر املشتركة وإن كانت بـذور الفكـر االُصـويل قـد تـشكّلت يف أذهـان                 

                                                
 .٦٥٩ ص ١، سنن ابن ماجة ج ٥٩ ص ١، من ال حيضره الفقيه للصدوق ج ٤٦٣ ص ٢الكايف ج ) ١(
، تـوىل االمـام   )عليهم الـسالم (   بعد  استشهاد اإلمام احلسن العسكري وهو االمام احلادي عشر من  ائمة اهل البيت )٢(

 بن سعيد العمري وكـان مـن   عثمانوعني نائبه االول )  هـ٢٦٠(وهو االمام الغائب اإلمامة عام    ) عج(حممد املهدي   
 من خالله، ونـصب  يملع وكان يراسل شيعته ويرد على اسئلتهم ويدير أمورهم بشكل          تقااصحاب جده وابيه الث   

ابنه حممد بن عثمان بن سعيد  يف هذا املنصب، واعقبه الشيخ الثقة احلسني بن روح النوخبيت وبعده  الشيخ علي بـن             
  . السبعني عاماًت  حوايلغيبة الصغرى فتكون قد دامفترة ال)  هـ١٣٢٩عام (حممد السمري الذي انتهت بوفاته 

بة الكربى اليت نرجو هلا أن تنتهي لتكتحل اعيننا برؤية املهدي  املنتظر الذي  ميأل  اهللا  االرض  به قسطاً يلتبدأ مرحلة الغ
  ).١٦ ب ٥١يراجع حبار االنوار ج . (وعدالً  كما ملئت  ظلماً وجوراً

 واحد لطول اهللا  ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال مـن امـيت ومـن     لو مل يبق من الدنيا اال يوم     : قوله) ص(وقد روي عنه    
، حبـار  )٢٧١ ص ةالفـصول املهمـ  (أهل بييت يواطىء  امسه امسي ميأل االرض قسطا وعدالً كما ملئت  جوراً وظلمـاً   

، ٣٠٩ ص٢، سنن ايب داوود ج ٩٩ ص ١، مسند امحد ج ٢٠٦ ص ١٨، تفسري اآللوسي ج  ٨٤، ص   ٥١االنوار ج   
  .١٣٤ و ١٣٣ ص ١٠، املعجم الكبري ج ١٤٨ ص ٢، املعجم الصغري للطرباين ج ٩٢٨ ص ٢ ماجة ج سنن ابن



٩١ 

عليهما (اإلمام الباقر واإلمام الصادق(منذ عصر الصادقني    ) عليهم السالم (أصحاب األئمة 
 .وربما اُلفت رسائل يف ذلك)  )السالم

تهاد بـاملعىن اخلـاص ورأت فيـه اتباعـاً          ومنذ ذاك رفضت مدرسة أهل البيت االج      
للظن دون دليل معترب ومنفذاً لآلراء الشخصية واالستحسانات الطارئة وناقـشت األدلـة     

) علـيهم الـسالم   ( وقد روي عن االمام علي بـن احلـسني         اليت ذكرا املدارس االُخرى   
 )١(س  الباطلةإن دين اهللا ال يصاب بالعقول الناقصة واالراء الباطلة واملقائي: قوله

 روايـات كـثرية ضـد هـذا         )عليه الـسالم  ( وجاءت عن اإلمام الصادق جعفر بن حممد      
 واعتقدت هذه املدرسة أن النصوص الشرعية، والقواعد الرائعـة املعطـاة كفيلـة       )٢(املعىن،

بتغطية كل الوقائع املستقبلية ومالئمة اإلسـالم لكـل الظـروف والتغيـرات فـإذا كانـت                
ية متناهية فإنها قادرة على مشول مصاديق غري متناهيـة، وأثبتـت ذلـك              القواعد الشرع 

إن عنـدنا ممـن     ): ع( يقول أحد الرواة قلـت أليب عبـداهللا        .عملياً خالل القرون املتمادية   
يرد علينا ماال نعرفه يف كتاب اهللا وال يف السنة نقول فيه برأينا فقـال ابـو            : يتفقه يقولون 

 وقـد    )٣ (.اال وقد جاء يف الكتـاب و جـاءت فيـه الـسنة            كذبوا ليس شيء    ): ع(عبداهللا
 .أيدا يف هذا املنحى بعض املدارس السنية كالظاهرية اليت شنت محلة ضد القياس مثالً

 اىل  واملعىن العـام وعلى أي حال فربما أدى اشتراك لفظ االجتهاد بني املعىن اخلاص        
ويقصد به املعىن اخلاص طبعاً من مثـل  ) االجتهاد(التحرز عن اللفظ وتأليف الكتب ضد    

االستفادة يف الطعـون علـى األوائـل       (مصنف عبداهللا بن عبدالرمحن الزبريي الذي أمساه        
وصنف إمساعيل بـن علـي النـوخبيت يف عـصر           ) والرد على أصحاب االجتهاد والقياس    

عروف النجاشـي   الغيبة الصغرى كتاباً يف الرد على االجتهاد، كما ذكر الرجايل الشيعي امل           
 .يف كتابه

يف أواسـط القـرن الرابـع ليواصـل         ) الصدوق(وبعد الغيبة الصغرى يأيت العامل الكبري       

                                                
 .٣٠٣ ص ٢ حبار االنوار  ج)١(
 . مثال ٣٤، ٢٣: االبواب:  راجع املصدر السابق)٢(
 . و مثله احاديث يف نفس الباب٣٠٤م ص .  ن)٣(



٩٢ 

احلملة ويأيت بعده تلميذه الشيخ املفيد يف أواخر القـرن فيـنقض علـى ابـن اجلنيـد يف                    
 ).اجتهاد الرأي(

جتـهاد وطريقـة   مث يأيت دور تلميذه السيد املرتضى يف أوائل القرن اخلامس فيذم اال 
 .من عول عليه يف كتبه كالذريعة واالنتصار

ويأيت بعده تلميذه ادد الكبري الشيخ حممد بن احلسن الطوسـي يف أواسـط القـرن                
يلني، بـل  لأما القياس واالجتهاد فعندنا أنهمـا ليـسا بـد        : (اخلامس ليقول يف كتاب العدة    
 ).حمظور يف الشريعة استعماهلما

والقيــاس : ( إدريـس احللّــي يف أواخـر القـرن الــسادس ليقـول    ويـأيت بعـده ابــن  
 ).واالستحسان واالجتهاد باطل عندنا

 أنّ الكلمة ظلّت هكذا حىت رأينا احملقّق احللّي املتوىف          )١(ويرى اُستاذنا الشهيد الصدر   
: يفرق بني املفهومني بعـد أن يعـرف االجتـهاد بأنـه         ) املعارج(يف كتابه   )   هـ ٦٧٦(سنة  

 :مث يعترض على نفسه فيقول) جلهد يف استخراج األحكام الشرعيةبذل ا(

األمر كذلك لكن : يلزم على هذا أن يكون اإلمامية من أهل االجتهاد، قلنا    : فإن قيل 
ن القياس من مجلة االجتهاد، فإذا استثين القيـاس كنـا مـن أهـل     إ من حيث اًفيها اام 

ولكـن املرحـوم   ; اليت ليس أحدها القياساالجتهاد يف حتصيل األحكام بالطرق النظرية       
احللّي حيصره يف عمليات االستنباط من غري ظواهر النصوص، ولكنه بعـد ذلـك مشـل                
العمليات االستنباطية منها أيضاً، بل ومشل مسائل حتديد املواقف العملية وهي ما تنتجه             

 .االُصول العملية حني الشك يف احلكم الشرعي

هومني أثره يف هذا التحول، إننا جنـد الغـزايل          ف السنة بني امل   وربما كان لتفريق علماء   
مل يستعمل الكلمة يف خصوص اجتهاد الرأي، كـذلك      ) املستصفى(مثالً يف كتابه املعروف     

 .الذي شرحه العضدي) خمتصره(ابن احلاجب يف 

ويرى املرحوم الشهيد املطهري أنّ روح التقارب كانت سائدة رغم اخلالف، فبمجرد            

                                                
  .٤٣ ص  طبعة املؤمتر العاملي للشهيد الصدر–املعامل اجلديدة  - ١



٩٣ 

ينفتح باب التقارب باتساع مفهوم مثالً يتم التقارب بشكل طبيعي، واالجتـهاد أحـد           أن  
 ترفض النظر لالمجاع حجـة  )عليهم السالم(البيت موارده، واالمجاع كذلك فإن مدرسة أهل     

برأسه ولكنها طرحته وقبلته بعد اتساع مفهومـه لـشمول االمجـاع الكاشـف عـن رأي            
لة أربعة قياساً على األدلة األربعة لدى املدرسـة الـسنية،          ومن ذلك اعتبار األد   . املعصوم

ولكن بتبديل القياس أو االجتهاد اىل العقل ولكـن يف أحكامـه القطعيـة الكاشـفة عـن            
 .احلكم الشرعي عرب قاعدة التالزم

واملالحظ أنّ كل علماء اإلمامية الذين محلوا على االجتهاد كانوا ـ كما هو الظاهر ـ   
 . مبعناها األعميةلية االجتهادعماليطبقون 

هاديــة املمتــدة واملفتوحــة لــدى مدرســة ت أنّ املــسرية االج- أيــضاً - واملالحــظ
باإلضافة للعرقلة السابقة الناشئة من شيء من اخللـط   - واجهت )عليهم السالم (البيت أهل

ف  حالتني اُخريني كـادت الثانيـة منـهما تعـص          -بني املفهومني العام واخلاص لالجتهاد      
 .باملسرية االجتهادية على االطالق وتغلق الباب متاماً

فقـد كانـت    ) رمحـة اهللا عليـه    (فكانت الفترة اليت تلت حياة شيخ الطائفة      : أما االُوىل 
عظمة هذا الرجل ومؤلّفاته وشخصيته مسيطرة اىل احلد الذي امتنع معه العلماء بعده من             

بزغ جنم العامل اجلليل ابـن إدريـس        وكان هذا الوضع سائداً حىت      . اظهار أي نظر جديد   
 .احللّي فراح يتحدى ذلك الوضع ويسدي بذلك خدمة كربى ملسرية االجتهاد

فكانت احلركة اإلخبارية اليت بدأت منذ حوايل أربعة قـرون علـى يـد              : وأما الثانية 
الشيخ املالّ أمني االسترآبادي الذي استطاع أن جيذب إليه بعض العلمـاء وقـد امتـازت           

 بـل وحـىت التوقـف    ، ورفض االمجاع،ته بالوقوف ضد حجية احلكم العقلي مطلقاً  مدرس
 وادعـت أن كـل   ،عن العمل بالظواهر الكتابيـة إالّ إذا فـسرا أحاديـث أهـل البيـت              

) التهـذيب (و) الكـايف (األحاديث الواردة يف الكتب األربعـة الرئيـسية لإلماميـة وهـي             
 بل هي قطعية الصدور، وراحت      ،حيحة ومعتربة ص) من ال حيضره الفقيه   (و) االستبصار(و

 فعلـى النـاس مراجعـة الروايـات مباشـرة      ، وتنفي التقليـد   ،تنكر أي ختصص يف الدين    
 .والعمل ا



٩٤ 

واحلديث هنا طويل إالّ أن هذا اخلطر ارتفع بظهور جمموعة من العلماء على رأسـهم    
لك ومل يعد له وجود ـ إالّ نـادراً ـ    العامل الكبري الوحيد البهبهاين وغريه مما فتت هذا املس

 .بعد أن كاد يشيع اجلمود واالحنراف باملسرية الفكرية الصاعدة

وقبل . وجاءت الضربة القاضية له على يد املرحوم الشيخ األنصاري أعلى اهللا مقامه           
 أن ننتقل اىل املرحلة الثالثة من البحث نود أن ننبه اىل أن البحوث وااالت اليت تتعلّـق   

ذه املرحلة وارهاصاا وعقباا قد طويت هنا أو اُشري إليهـا إشـارة عـابرة لـضيق                 
 .اال

ومن أهم تلك البحوث أثر الروح االجتهاديـة املـستقلّة الـيت تـسمح للمجتهـد أن                 
ينقض كل أدلّة من سبقه وخيتار رأياً جديداً وال تدعه يقلد حىت يف سند روايـة واحـدة    

 .صول علم الرجال وأحوال رجال السند ويكون رأيه املـستقلّ         بل عليه أن يدرس كل اُ     
نعم أثّرت هذه الروح على املواقف السياسية املستقلّة املعارضة لالحنـراف خـصوصاً يف              

 .العصور األخرية فليترك هذا البحث إذن اىل جماله اخلاص

تركـت  وهذا االنفتاح االجتهادي أدى اىل ظهور مرجعيات كربى يف الوسط الشيعي         
بصماا يف التاريخ وها حنن نذكر فيما يلي هنا قائمة ذه املرجعيات حـسب تراتبـها                

  .الزمين مث نعقّب ذلك بذكر بعض املالحظات السريعة



٩٥ 

 

  
  

ن الـسفراء   حيـث كـا  )عليـه الـسالم  (بعد أن انتهى عصر الغيبة الصغرى لإلمام املهـدي        
 عصر الغيبة الكـربى     أ  وبد  ، وبني الشيعة  )عليه السالم (األربعة ميثلون الوسائط املباشرة بينه    

بدأت يف احلقيقة مسرية االجتهاد الشيعية بعد أن كانت تعتمـد علـى األئمـة مـن أهـل            
 ، فال جيد العلماء حاجة ماسـة اىل االجتـهاد إالّ يف احلـاالت الـيت ال          )عليهم السالم (البيت

، يتسنى فيها االتصال باملعصوم، وتشكّلت شيئاً فشيئاً املرجعيات الشيعية بشكل طبيعي           
 وبدأ تأليف  ااميع احلديثية الكربى من القرنني الثالث والرابـع والـيت شـكلت اسـساً                

  .للبناء العلمي املتواصل للشيعة

  : الشيعيةةيااميع احلديث
  )١(.ثانوية ومتأخرةأولية و: إىلوقد قسمت هذه ااميع 

  : تشملفاألولية
وله كتب أخرى،   )  هـ ٢٧٤ت(ـ كتاب احملاسن ملؤلفه الشيخ امحد بن حممد الربقي          ١

  .وكتابه مطبوع
ولـه كتـب    ) ٢٩٣ت  (ـ نوادر احلكمة حملمد بن امحد بن حيـىي األشـعري القمـي              ٢
  .اخرى
  ىوله كتب اخر) هـ٢٣١ت( ـ اجلامع المحد بن حممد بن عمرو البزنطي ٣
  .وقد ألفه األخوان احلسن واحلسني ابنا سعيد بن محاد األهوازي) الثالثون( ـ ٤

  : فهياما اجلوامع الثانوية
ـ الكايف وقد ألفه االمام الشيخ حممد بـن يعقـوب بـن اسـحاق الكلـيين الـرازي             ١

  ).وهي فترة الغيبة الصغرى٣٢٩ـ٢٦٠(

                                                
  .٣٥٧ص ) موسوعة طبقات الفقهاء( العالمة آية اهللا السبحاين يف ) ١(



٩٦ 

ختلف العلماء يف عـدد     وقد بلغت احاديثه اىل ما يقارب الستة عشر الف حديث وا          
  .االحاديث الصحيحة والضعيفة فيه

   ـ من ال حيضره الفقيه ٢
  وقد الفه احملدث الكبري حممد بن علي بن احلـسني بـن موسـى بـن بابويـه القمـي                   

 وله مصنفات أخـرى هلـا أمهيتـها    )١(حديثا) ٥٩٦٣(وبلغت احاديثه )  هـ٣٨١ ـ  ٣٠٦(
  .البالغة ورمبا نافت على الثالمثائة كتاب

   ـ التهذيب٣
  ومؤلفه هو االمام شـيخ الطائفـة الـشيخ ابـو جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي                    

حديثاً ووقع موقع االهتمام والـشرح  ) ١٣٥٩٠(وبلغت عدد احاديثه )  هـ٤٦٠ ـ  ٣٨٥(
  .من قبل العلماء

   ـ االستبصار٤
ظر ومؤلفه هو الشيخ الطوسي نفسه ألفه للجمع بني الروايات  املتعارضة يف بادى الن             

وللشيخ كتب كثرية كلها قيم ومهم ومرجع  ويروى ان الـشيخ         ) ٥٥١١(وبلغت احاديثه   
 )٢().مدينة العلم(الصدوق الف موسوعة أخرى باسم 

  :اجلوامع األخرية
   ـ الوايف١

ـ ١٠٩١ـ  ١٠٠٧(حملمد بن حمسن بن فيض الكاشاين        وقـد مجـع فيـه احاديـث       ) هـ
احملجـة  (انيف كثرية اخرى منـها كتـاب    هـ وله تص١٠٦٨الكتب األربعة وفرغ منه عام  

  ).البيضاء يف شرح االحياء
و هـو  )  هــ  ١١٠٤ ـ  ١٠٣٣( ـ وسائل  الشيعة لالمـام الـشيخ احلـر العـاملي       ٢

يف الكتـب   ) علـيهم الـسالم   (موسوعة مهمة تركز على احاديث االحكام الواردة  عنهم          
                                                

   .٣٦٢م ص .  ن) ١(
  . تأليف منظمة احلوزات يف اخلارج٤٣  مصادر السنة النبوية ص ) ٢(



٩٧ 

  .مة اخرىليف مهاهتمام  كل علماء اإلمامية وله تآوهو حمط . السابقة
و هو اوسع اـاميع  )  هـ١١١٠ ـ   ١٠٣٧( ـ حبار االنوار للعالمة حممد باقر السي  ٣

  .  جملدات١١٠احلديثية وقد طبع حديثاً يف 
  . ـ جوامع الكلم للسيد مريزا اجلزائري من مشايخ السي واحلر العاملي٤
   ـ عوامل املعامل للموىل عبداهللا  البحراين املعاصر للمجلسي٥

 )١(وقيل إن كتابه أوسع من البحار
ومن ميزاتـه  )  هـ١١٥٧ت (املصطفى للشيخ حممدرضا التربيزي   ـ الشفا يف أخبار آل ٦

أنه يبني درجة احلديث من الصحة واحلـسن والـضعف واالسـناد واإلرسـال، ودرجـة                
  .الوثوق يف رجال االحاديث

   ـ مستدرك الوسائل ملؤلفه الشيخ حسني الطربسي٧
 احاديث الشيعة وقد ألفته جلنة من علماء حوزة قم حتت اشراف اإلمـام   ـ جامع ٨

وله ميزات جتعله يتفوق على سـائر اجلوامـع وفيـه    )  هـ ١٣٨٠ ـ  ١٢٩٢(الربوجردي 
 .)٢ (حديثاً) ٩٩١٧٧(

واملالحظ  أن املوسوعات املتأخرة عن الكتب األربعة مل تدع صحة ما جـاء فيهـا،                
يف حني تعرض احملدث النوري للنقد الشديد    . ي ملا وصلها  وامنا التزمت بالعرض املوسوع   

 )٣(بأا مل تات بشيء  مفيد)  املستدرك(ووصف االمام اخلميين مؤلفاته السيما 
على صحة ما جاء فيها، االّ أن العلماء        ) االخباريني(اما الكتب االربعة فرغم تركيز      

 فيها مـن أحاديـث اذ رأينـا      االصوليني مل يعتربوا ذلك، فحاول البعض  تصنيف ما ورد         
وتبلغ اكثر من سـتة عـشر الـف         (يضعف من احاديث الكايف     ) لؤلؤة  البحرين  (صاحب  
) مرآة العقـول  (يضعف منها اكثر من تسعة آالف وكذلك راينا السي يف كتابه            ) حديث

                                                
  .٣٦٨ ـ ٣٦٦ ص موسوعة طبقات الفقهاء )١(
  .م.ن ) ٢(
  .٢٤٥ ، ٢٤٤ ص ١انوار اهلدية ج) ٣(
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وهكـذا  )  الكايف من أوثق الكتب االربعـة (يضعف منها اكثر من الثلثني وذلك رغم كون    
احملققني من علماء  الطائفة مع تقديرهم جلهود الكليين قد اقتصروا  يف تقريـضه               (وجدنا  

والثناء عليه، ومل يدعوا أن كل ما جـاء يف مؤلفاتـه مـن النـوع الـذي ال خيـضع للنقـد          
والتجريح ووقفوا يف وجه االخباريني  الذين جعلوه فوق الشبهات كمـا صـنع حـشوية         

 .)١() خالفت اصول االسالمالعامة يف احاديث سلفهم حىت ولو 
أكد انـه  )  اهللارمحه(ق و احلال بالنسبة للكتب األخرى رغم أن الشيخ الصد        ا هو وهذ

 ولكن العلماء مل يسموه صحيحاً وإمنا راحوا يناقـشون  )٢(ال يورد يف كتابه إال ما يفيت به     
 .رارسند كل رواية على حدة بناء على انفتاح باب االجتهاد يف السند او النص باستم

                                                
   . ٤٤ ص ينواالخبار  للسيد هاشم احلس املوضوعات يف اآلثار )١(
   .مقدمة كتابه: انظر) ٢(
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 :حسب التسلسل الزمينباملعىن  األعم وها هي قائمة ببعض املرجعيات 

 ).الشرائع(وله كتاب )   هـ٣٢٩(الشيخ علي بن احلسني القمي املتوىف سنة  ـ 

 يف  االربعـة السفراء عاش عصر وقد )   هـ٣٢٩( ثقة اإلسالم الكليين املتوىف سنة      ـ  
 .وقد دفن يف بغداد.  اآلنف ذكرهوله كتاب الكايف املعروف) الغيبة الصغرى(

ـ ٣٨١(الشيخ حممد بن علي بن بابويه القمي الصدوق املتوىف سـنة             ـ   وعاصـر  )   هـ
ورمبـا   -الذي مـر ذكـره       و -)من ال حيضره الفقيه   (سفريين من سفراء اإلمام وله كتاب       

 .)ري(قد دفن يف مدينة ة كتاب وئنافت كتبه على الثالمثا

)   هـ٣٢٩(الشيخ احلسن بن علي بن أيب عقيل احلذّاء العماين املتوىف حوايل سنة   ــ   
عـصر   الـسفراء األربعـة يف    وقد أدرك آخر ). املتمسك حببل آل الرسول   (صاحب كتاب   
كامـل  (واستجازه الشيخ جعفر ابـن قالويـه صـاحب كتـاب            ) السمري(الغيبة الصغرى   

 ).  هـ٣٦٨(ملتوىف سنة ا) الزيارات

)  هــ ٣٨١(املتوىف سـنة  ) اإلسكايف(الشيخ أبوعلي حممد بن أمحد بن اجلنيد املعروف بـ   ــ   
 ).األمحدي يف الفقه احملمدي(و) ذيب الشيعة ألحكام الشريعة(صاحب كتاب 

ـ ٤١٣(املتـوىف سـنة   ) الشيخ املفيـد (الشيخ أبوعبداهللا حممد بن حممد النعمان     ـ   )   هـ
هو من أجل املشائخ وصاحب التصانيف الكثرية، ورئيس اإلماميـة يف عـصر الدولـة                و

 . وقد دفن يف الكاظمية ببغداد.)املقنعة( وله كتب كثرية من أمهّها يف الفقه ،البويهية

 ولـه   ،)  هـ ٤٣٦(املتوىف سنة   ) الشريف املرتضى (السيد علي بن احلسني املوسوي       ـ  
وقد  .)الذريعة اىل اُصول الشريعة   (و) الناصريات(و  ) تصاراالن(مصنفات مهمة من أمهها     

  .دفن يف الكاظمية
املراسم (وله  )   هـ ٤٦٤ أو   ٤٤٨(املتوىف سنة   ) سالّر( محزة بن عبدالعزيز الديلمي      ـ  
  ).التقريب يف اُصول الفقه(و ) العلوية



١٠٠ 

 ).كرت الفوائد( له كتاب ٤٤٩ابو الفتح حممد بن علي الكراجكي الطرابلسي  املتوىف سنة  ـ 

وهـو مـن   )  هـ٤٦٠(شيخ الطائفة أبوجعفر حممد بن احلسن الطوسي املتوىف سنة     ــ   
 وبعد القضاء على آل بويـه   .أعظم علماء الشيعة على اإلطالق وقد ربى مئات اتهدين        

ـ  ٤٤٧(واحراق مكتبته العظيمة عام     ) طغرل بك (وسيطرة السالجقة، بقيادة     هـاجر  )   هـ
 وحـىت يومنـا     -  وأنشأ فيها حوزة علمية صارت على مر الزمـان         ،رفاىل النجف األش  

عـدة  (وقد سبق العلماء يف خمتلـف العلـوم فـدون     . منارة العلم ومأوى اتهدين    -هذا  
يف علـم الرجـال     ) الفهرسـت (و) الرجال(و  ) معرفة الرجال (يف علم االُصول و   ) االُصول

الفقهية، وهو كتاب فقهي وحديثي أيضاً،       االحكام يف شرح مقنعة الشيخ املفيد        ذيب(و
يف الفقـه   ) املبـسوط (ملعاجلـة األخبـار املتعارضـة، وكتـاب         ) االستبصار(وكذلك كتاب   

يف الفقـه املقـارن، وكتـاب    ) اخلـالف يف األحكـام  ( وكتاب   ،اإلستداليل التفريعي املعمق  
 .يف التفسري وغري ذلك) التبيان(، وكتاب )النهاية(

املتـوىف سـنة    ) ابـن شـيخ الطائفـة     (أبوعلي احلسن بن حممد الطوسي      املفيد الثاين    ـ  
 ).األمايل(و ) شرح النهاية(صاحب )   هـ٥١٥(

اجلـواهر يف  ( ولـه  ،)  هـ ٤٨١(القاضي عبدالعزيز بن عزيز الطرابلسي املتوىف سنة         ـ  
 ).شرح مجل العلم والعمل(و) املهذّب البارع(و ) الفقه

 قيل تويف سنة ،)يتنظام الدين الصهرش(ن املعروف بـ    سليمان بن احلسن بن سليما     ـ  
 ).إصباح الشيعة مبصباح الشريعة(له )   هـ٤٦٠(

بشارة املـصطفى   ( وله كتاب    ،٥٤٠ تويف عام    ، حممد بن ايب القاسم اآلملي الطربي      ـ  
  ).لشيعة املرتضى

ـ    ،)ابن أيب اـد (عالء الدين بن علي بن احلسني احلليب   ــ    رن  قيـل تـويف آخـر الق
 ).إشارة السبق اىل معرفة احلق( له ،السادس

 ).املنتخب من مسائل اخلالف(صاحب )   هـ٥٤٨(أمني اإلسالم الطربسي املتوىف سنة ـ  

املتـوىف بعـد    ) ابن محـزة  (عماد الدين حممد بن علي بن محزة الطوسي املعروف بـ            ـ  
 ).الوسيلة اىل نيل الفضيلة( وله ،)  هـ٥٦٦(سنة 
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ـ ٥٧٣(املتـوىف سـنة   ) قطب الدين( هبة الدين الراوندي املعروف بـ  سعد بن ـ   )   هـ
  ).فقه القرآن(وله 

 وله ،)  هـ٥٧٦(قطب الدين حممد بن احلسن الكليدري ـ البيهقي املتوىف بعد سنة   ــ  
 ).اإلصباح(كتاب 

 تـويف  ،) االنوارسقب(، و)الغنية( محزة بن علي املعروف بابن زهرة احلليب صاحب      ـ  
   هـ ودفن يف حلب٥٨٥ عام

ـ ٥٨٨(املتوىف سنة ) ابن شهرآشوب( رشيد الدين حممد بن علي املعروف بـ    ـ    ،)  هـ
 . ودفن يف حلب)مناقب آل ايب طالب(، و)متشابه القرآن وخمتلفه(وله 

 ،) هـ٥٩٨(املتوىف سنة ) ابن إدريس احللّي(حممد بن منصور بن أمحد املعروف بـ     ــ   
طاع أن يكسر عنصر اجلمـود الفقهـي علـى أفكـار شـيخ الطائفـة         وهو الفقيه الذي است   

  . وقد دفن يف احللة بالعراق).السرائر( وله كتاب ،الطوسي
   هـ ٦١٨  ابو الفضل شاذان بن جربئيل القمي تويفـ 
املعونة يف مسائل ( وله ،)  هـ ٦٢٦(معني الدين سامل بن بدران املصري املتوىف سنة          ـ  

  ).املرياث
  .٦٤٥ين حممد بن جعفر ابن منا احللي تويف جنيب  الدـ 
 هـ٦٦٤، توىف )اللهوف( رضي الدين ابو القاسم بن طاووس صاحب ـ 

ـ ٦٧٢(املتـوىف سـنة   ) نصري الـدين (حممد بن حممد بن احلسن الطوسي      ـ    ولـه  ،) هـ
 .)جتريد العقائد( و)جواهر احلقائق(

املتـوىف  ) احملقّق احللّـي  (احللّي  الشيخ جنم الدين أبوالقاسم جعفر بن احلسن اهلذيل          ـ  
 وقد ربى املئات مـن      ، وبه بدأت مرحلة رائعة من مراحل ازدهار الفقه        ،)  هـ ٦٧٦(سنة  

املعترب (و) شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام(العلماء، وخلّف مؤلفات كثرية أمهّها     
  احللة وقد دفن يف).املختصر النافع(و) معارج االُصول(و) يف شرح املختصر

 لـه  ،)  هـ٦٨٩(املتوىف سنة ) ابن عم احملقّق احللّي(أبو زكريا حيىي بن سعيد اهلذيل      ـ  
 ).املدخل يف اُصول الفقه(و) نزهة الناظر يف األشباه والنظائر(و) اجلامع للشرائع(كتاب 
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 وله كتاب  ،) هـ٦٧٢(املتوىف بعد سنة    ) احملقّق اآليب (طالب اليوسفي    احلسن بن أيب   ـ  
 ).كشف الرموز يف شرح املختصر النافع(

 وكـان  ،)العالّمة احللّـي (مجال الدين أبومنصور احلسن بن يوسف األسدي احللّي     ــ   
ـ وله مؤلفات بلغ البعض ـا اىل  )١(عامل الشيعة وإمامهم ومصنفهم ـ كما يعبر ابن حجر 

) قواعـد األحكـام   (و) منتهى املطلـب  (و) تذكرة الفقهاء (و) خمتلف الشيعة : ( ومنها ،األلف
) منـهاج الكرامـة   (و) اية الوصول اىل علم االُصـول     (و) تبصرة املتعلمني (و) التجريد(و

 ودفـن يف النجـف      ٧٢٦ تـويف عـام      ).منـهاج الـسنة   (الذي رد عليه ابن تيمية بكتابـه        
 .االشرف

 ودفـن يف  ،٧٥٥ تـويف عـام     ،علي بن حممد املشهور بنصرالدين القاشـاين احللـي        ـ  
  .رفالنجف االش

 العالّمـة احللّـي     ابـن ) فخـر احملقّقـني   (حممد بن احلسن بن يوسف األسدي احللّي         ـ  
شرح مبـادئ   (و) الرسالة الفخرية (و) إيضاح الفوائد ( وله كتاب    ،)  هـ ٧٧١(املتوىف سنة   
 ).االُصول

املتـوىف سـنة   ) الـشهيد األول  (مشس الـدين حممـد بـن مكّـي اجلـزيين العـاملي               ـ  
) غايـة املـراد  (و) اللمعـة الدمـشقية  ( أشـهر علمـاء الـشيعة ولـه           وهو مـن   ،) هـ٧٨٦(
 .وغريها كثري) القواعد والفوائد(و) الدروس الشرعية(و

 وقد خترج عليـه مجـع مـن    ،)  هـ٨٢٦(مجال الدين املقداد السيوري املتوىف سنة    ــ   
 وهـو مـن     ،)كرت العرفان يف فقـه القـرآن      (و) جامع الفوائد (و) التنقيح الرائع ( وله   ،الفقهاء

 .أشهر الكتب يف فقه القرآن

 وله كتاب ،) هـ٨٤١(أبوالعباس أمحد بن حممد بن فهد األسدي احللّي املتوىف سنة         ـ  
وهـو مـن كتـب    ) عدة الـداعي (و) املوجز احلاوي(و  ) شرح اإلرشاد (و) املهذّب البارع (

  . وقد دفن يف كربالء.الدعاء املشهورة

                                                
 .٢/٣١٧: لسان امليزان) ١(
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جامع (العايل العاملي امللقب باحملقق الكركي صاحب      الشيخ نورالدين علي بن عبد     ـ  
 . ودفن يف  النجف٩٤٠ تويف عام ،)املقاصد يف شرح القواعد

 ٩٦٦(املتـوىف سـنة   ) الشهيد الثـاين (زين الدين بن علي بن أمحد اجلبعي العاملي   ــ   
) مـسالك األفهـام يف شـرح شـرائع اإلسـالم          ( وله   ،وكان أيضاً من أعاظم العلماء    )  هـ
  ودفـن حـواىل    ،وغريهـا ) متهيـد القواعـد   (و) الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية     (و

 .استامبول

ـ ٩٨٤(املتوىف سنة  ) لد الشيخ البهائي  او(الشيخ حسني بن عبدالصمد العاملي       ـ    ،) هـ
 ).حاشية اإلرشاد(وله 

منـهج  ( ولـه  ،) هـ٩٩٣(املتوىف سنة ) ابن احملقّق الكركي  (الشيخ عبدالعايل الكركي     ـ  
 ).السداد

 وبه تبدأ مرحلة    ،)  هـ ٩٩٣(املتوىف سنة   ) املقدس األردبيلي (املوىل أمحد بن حممد      ـ  
وهـو شـرح إرشـاد      ) جممـع الفائـدة والربهـان     (متقدمة من الفقه جتلّت يف كتابه الرائع        

  . ودفن يف النجف. األذهان للعالّمة احللّي
 هــ   ١٠٠٠تويف عام   )  الكليين شرح اصول ( حممد علي بن حممد البالغي صاحب        ـ  

 .ودفن يف كربالء

ـ  ١٠٠٩(السيد حممد بن علي املوسوي العاملي املتوىف سنة          ـ   صـاحب كتـاب    )   هـ
 ).مدارك األحكام(

 ١٠١١(املتوىف سنة ) ابن الشهيد الثاين(السيد مجال الدين احلسن بن زين العاملي     ــ   
 وهو كتـاب يدرسـه طـالّب العلـوم          ،)معامل الدين ومالذ اتهدين   (صاحب كتاب   )  هـ

 . ودفن يف مدينة جبع بلبنان.الدينية اىل اليوم

 ،) هــ ١٠٣٠(املتـوىف سـنة     ) الشيخ البهائي (الشيخ حممد بن احلسني العاملي املعروف بـ         ـ  
 ).مشهد(، ودفن يف )اجلامع العباسي(و) الكشكول(، ومنها وله العديد من املؤلّفات

ـ  ١٠٣٣( االسترآبادي املتوىف سنة     املريزا حممد أمني   ـ    وكـان أول مـن دعـى      ،)  هـ
 ).الفوائد املدنية( وله كتاب ،لالتجاه اإلخباري وأفرط فيه
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املتـوىف سـنة    ) مريدامـاد (السيد حممـد بـاقر بـن حممـد احلـسيين االسـترآبادي               ـ  
  ).اإلثنا عشرية( وله ،) هـ١٠٤٠(

شرح من ال ( وله   ،ر  بالسي االول    حممد تقي بن مقصود علي االصفهاين املشهو       ـ  
 . ودفن يف اصفهان١٠٧٠ تويف عام ،)حيضره الفقيه

ـ  ١٠٩٠(املتوىف سـنة    ) احملقّق السبزواري (الشيخ حممد باقر بن حممد املؤمن        ـ    ،)  هـ
 ).ذخرية املعاد(كفاية األحكام و(وله 

ـ  ١٠٩١(املتـوىف سـنة     ) الفـيض الكاشـاين   (حممد حمسن بن الشاه مرتـضى        ـ   )   هـ
 وهـو   ،)الـوايف (و) تفسري القـرآن الكـرمي    (و) معتصم الشيعة (و) مفاتيح الشرائع (صاحب  

 .إخباري املنحى

املتـوىف سـنة   ) احملقّق اخلوانـساري (الشيخ حسني بن حممد بن احلسني املعروف بـ     ـ  
ـ ١٠٩٨(  وكـان علـى قـدر كـبري مـن العلـم             ،)مشارق الـشموس  (صاحب كتاب   )   ه

 . اصفهان دفن يف.واإلبداع

 صـاحب كتـاب   ،)  هـ١١٠٤(املتوىف سنة   ) احلر العاملي ( الشيخ حممد بن احلسن      ـ  
و ) أمـل اآلمـل  (املعروف وعليه مـدار االسـتنباط اىل اليـوم، و    ) تفصيل وسائل الشيعة  (
 ).الفوائد الطوسية(

ـ  ١١١٠( الشيخ حممد باقر السي املتوىف سـنة         ـ   صـاحب الكتـاب الروائـي     )   هـ
 . دفن يف اصفهان).حبار األنوار( بـ املعروف

)  هــ ١١٣٧(املتـوىف سـنة     ) الفاضل اهلندي (الشيخ حممد بن احلسن بن حممد اإلصفهاين         ـ  
 . دفن يف اصفهان).املناهج السوية يف شرح اللمعة(و) كشف اللثام(صاحب كتاب 

 تـويف عـام   ) قالئـد الـدرر   (  لـه     ، امحد بن الـشيخ امساعيـل اجلزائـري النجفـي          ـ  
  .ودفن يف النجف١١٥٠
  .١١٧٣تويف عام ) شرح دعاء الصباح(امساعيل بن حممد حسني املازندراين، وله  ـ 
 ولـه  ،)  هـ١١٨٦(املتوىف سنة ) احملدث البحراين( الشيخ يوسف بن أمحد البحراين     ـ  

وكـان مـن كبـار     ) الـدرر النجفيـة   (و) احلدائق الناظرة يف فقه العترة الطـاهرة      (موسوعة  
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 وبه ختمت احلركة تقريبـاً      ،يني إالّ أنه كان ذا اتجاه معتدل يف احلركة اإلخبارية         اإلخبار
 .وقد ربى الكثري من العلماء

املتـوىف سـنة   ) الوحيد البهباين( الشيخ حممد باقر بن حممد أكمل البهبهاين احلائري ـ  
عهـداً   وهو الفقيه الفحل والرجل الـذي دحـر االتجـاه اإلخبـاري وبـدأ            ،)  هـ ١٢٠٦(

 .وغـريه ) الفوائـد احلائريـة   ( وله كتاب    ، وقد ربى خنبة من العلماء الكبار      ،اُصولياً مبدعاً 
 .ودفن يف كربالء

 وكـان مـن الشخـصيات    ،)  هـ١٢١٢( السيد حممد مهدي حبر العلوم املتوىف سنة       ـ  
 .  و دفن يف النجف.)الفوائد االُصولية(و) الرجال( وله كتاب ،العلمية البارزة

 وله كتاب فقهي حتقيقي جليل هـو      ،)  هـ ١٢٢٦( السيد جواد العاملي املتوىف سنة       ـ  
 .وكتب اُخرى) مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالّمة(

  . هـ ١٢٢٦تويف ) مفتاح الكرامة(ـ السيد جواد العاملي صاحب موسوعة 
ـ  ١٢٢٨(املتـوىف سـنة     ) كاشف الغطاء (الشيخ جعفر الكبري     ـ   صـاحب كتـاب    )   هـ

 وهو من أهم املوسـوعات الفقهيـة الـشيعية         ،)كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء     (
 . ودفن يف النجف.وقد ربى الكثري من كبار العلماء

قـوانني  (صـاحب  ) املريزا القمـي  (ـلقي املعروف ب   ابو القاسم مال حممد حسن جاب      ـ  
  .، ودفن بقم١٢٣١تويف عام ) االصول

 .١٢٣١تويف عام ) الرياض(ؤلف كتاب ـ السيد علي الطباطبائي م
  .هـ١٢٣٧تويف ) مقابيس االنوار(و ) كشف القناع(ـ الشيخ اسداهللا التستري صاحب 

  .وهو من أعاظم عصره)   هـ١٢٤٠(السيد حمسن األعرجي املتوىف سنة  ـ 
 ١٢٤٤وتـويف عـام     )معـراج الـسعادة   ( صاحب   النراقي امحد بن مال حممد مهدي       ـ  

  .ودفن يف النجف
  .١٢٤٥تويف سنة ) مستند الشيعة( احملقق املوىل امحد النراقي صاحب ـ

تـويف  ) دوائر العلـوم (و) رياض اجلنة(ـ السيد حممد حسن الزنوزي اخلوئي صاحب     
  ) . هـ١٢٤٦(
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  .١٢٤٨تويف ) هداية املسترشدين(ـ الشيخ حممد تقي عبدالرحيم  مؤلف 
  .) هـ ١٢٥٠( تويف )عناوين االصول(ـ السيد عبدالفتاح  املراغي صاحب 

  .) هـ١٢٦٠(تويف ) مطالع االنوار(ـ السيد حممد باقر الشفيت مؤلف 
 وقد ربى الكثري من العلمـاء  ،)  هـ١٢٦٦(الشيخ حممد حسن النجفي املتوىف سنة  ــ   

وهو مـدار البحـث يف مجيـع احلـوزات     ) جواهر الكالم(وألّف موسوعته الفقهية الكربى    
 .لنجفودفن يف ا. العلمية اليوم

وهـو  )   هـ١٢٨١(املتوىف سنة ) مرتضى بن حممد أمني األنصاري (الشيخ األعظم    ــ   
) الفرائد( وله مجلة من املؤلفات ولكن أمهّها كتاب         ،جمدد القرن واُستاذ الفقهاء واتهدين    

يف الفقه وميثالن تطوراً عظيماً يف هذين العلمني وبه        ) املكاسب(أو  ) املتاجر(يف االُصول و  
 .أ املدرسة احلديثة لالجتهاد، وهلا حديث مفصل ال جمال له هناتبد

  

 * * * 
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 :بعد هذا العرض السريع نالحظ ذا الصدد ما يلي

  .إنّ لفظ املرجعية مل يكن متداوالً بشكل عام إالّ يف العصور األخرية: أوالً
فقـد ذكـر    ها ومركزيتـها؛    تقيعية وحق ولقد اختلف الباحثون حول بدء مصطلح املرج      

 االخرون اىل زمـان صـاحب       وارجعهاباا بدأت منذ أيام الشهيد االول،        االمام الصدر 
 ولكن من املسلم به أا كانت قائمـة بالـشيخ           ،)صاحب اجلواهر ( او   )١(،)كشف الغطاء (

 . ولعلها بدأت بهاالنصارياالعظم 
ية وأحياناً التنظيمية هي الـيت كانـت تفـرض          إنّ قوة الشخصية وقدرا الفكر    : ثانياً

  .نفسها على الساحة ال أن هناك منصباً ميلؤه أكفأ األشخاص بشكل طبيعي
جتهوا باملرجعية بعد وفاة االمام املرزا حسن الـشريازي،   افاننا جند ان العلماء والناس      

األعلـم يف  اىل اتهد السيد حممد قاسـم الطباطبـائي الفـشاركي  اإلصـفهاين باعتبـاره         
  :استنباط األحكام الشرعية، ولكن املرحوم الفشاركي أجام جبواب رائع قائالً

امـور غـري العلـم بالفقـه     إىل إين لست أهالً لذلك، الن الرياسة  الشرعية حتتـاج       «
يف ) أي حمتـاط  ( وأنا رجل وسواسـي      واالحكام  من السياسات ومعرفة مواقع األمور،        

وأشـار   » سدت ومل اصلح،  وال يـسوغ يل غـري التـدريس         فاذا دخلت  أف   هذه األمور،   
 )٢ (.عليهم بالرجوع  اىل اتهد الشيخ  املرزا حممد تقي الشريازي  ااهد املعروف

 حسن  الشريازي على ثالثة مراجع هم االمام السيد      اوقد توزعت املرجعية بعد املرز    
صاحب  كفايـة    (  اخلراساين      ،  واالمام الشيخ اآلخوند    )صاحب  العروة الوثقى   (اليزدي  
 وبعـد وفـاة  األخرييـن صـارت  املرجعيـة            ،،  واإلمام الشيخ حسني اخلليلي     )األصول

، وبعد وفاتـه توزعـت علـى مراجـع كبـار       ) م١٩١٩ ـ   ١٩١١(للشيخ  اليزدي خالل 

                                                
 . تراجع مقدمةمنهج الرشاد للشيخ جعفر كاشف الغطاء) ١(
   . ٥٩٤ص ) الفوائد الرضوية( الشيخ عباس القمي يف )٢(
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صاحب فتوى ثورة العـشرين يف العـراق، والـشيخ          (ابرزهم املرزا  حممد تقي الشريازي       
  . والسيد ابو احلسن االصفهاين، واملرزا النائيين،)فهاينفتح اهللا االص

عادة ـ ال يـؤدي   ـ وهذا يكشف لنا عن قبول الوضع الشيعي لتعدد املرجعيات لكنه  
  اىل فوضى االفتاء لقلتهم ومراعـام هلـذه املـسألة وانـضباط التقليـد اىل احلـد الـذي               

  .مينع ذلك
لشخـصيات اعتـاد الـشيعة علـى تعـدد          يف حالة تعدد االجتاهـات أو تعـدد ا        : ثالثاً

وال جند فيه . وهذا أمر شهدناه يف العصر احلاضر. املرجعيات ومل جيدوا يف ذلك أي حرج    
لـساحة  أما إذا عرب اىل ا    ) اإلجتهادية أو الشخصية  (ضرياً مادام األمر يف حدوده الضيقة       

اىل  االجتماعي العام    ا أن تتصدى للقيادة أو أن توكل األمر       مإاالجتماعية فإنّ املرجعية    
 . وتبقى يف إطار التقليد واالجتهاد احلر،الويل املنتخب للقيادة

إنّ التفريع الفقهي املنظم والبحث االُصويل العلمي بدأ بعد حتقّق الغيبة الكـربى     : رابعاً
 أو )علـيهم الـسالم  ( يف زمـان األئمـة     - كـثرياً    - ألنّ الشيعة مل يكونوا حباجة ماسة إليهما      

م باستمرارنوا صلونني الذين كانوا يتم اخلاص. 

 ،وبعد ذلك بدأ عصر التدوين ماراً مبرحلة جتميع املصادر والروايات اىل احلد املمكن            
للمرحـوم  ) من ال حيـضره الفقيـه    ( وكتاب   ،للمرحوم الكليين ) الكايف(حيث صدر كتاب    

يـدة للروايـات   الصدوق ـ وهي مرحلة تكررت بعد ذلك ـ حينما اكتشفت مـصادر جد   
فـتم   - من جهـة اخـرى   – ومتّ التركيز على اإلخبار وساد اتجاه اإلخباريني       ،من جهة 

 ،للـشيخ احلـر العـاملي     ) وسـائل الـشيعة   (إصدار موسوعات حديثية جامعة من أمثال       
 . كما مر سابقاللفيض الكاشاين) الوايف(للشيخ السي و) حبار األنوار(و

خباري استمر علماء الفقه واالُصول بالتكامل والتطور حـىت  وبعد أن احنسر التيار اإل    
بل أن علـم االُصـول اليـوم ميتلـك لـدى        . بلغ علماء الفقه واالُصول اليوم مرتبة سامية      

 يف حني أثّر انغالق باب االجتهاد لدى الـسنة تـضاؤالً يف النمـو               ،الشيعة مكانة مرموقة  
 . النظريات االُصوليه لديهماالُصويل حىت مل نعد اليوم نشهد أي جتديد يف

فقد كـان   . إنّ التفاعل بني املسريتني السنية والشيعية مر بفترات قوة وضعف         : خامساً
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على أشده يف عصر األئمة الكبار، واستمر قوياً يف عصر الفقيهني القدميني ابن عقيل وابن         
املـسلّمات لـدى    ـ حيث قـبال بعـض    )١(ا املرحوم ابن فهد احللّيماجلنيد ـ كما يسميه 

املذاهب السنية كالقياس، ولكن العلماء التالني كالشيخ املفيد والسيد املرتـضى وغريمهـا    
 وناقشوه بـشكل  )عليه السالم(رفضوا ذلك ألنه ال ينسجم مع اتجاهات فقه اإلمام الصادق     

 .علمي

كـر بعـض   وقد ذ. هو املنهج، واحلق هو املتبع دون تعصب أو تكفري    فالتعامل العلمي 
الكتاب أن بعض علماء الشيعة الذين خلفوا الشيخ الطوسي كان يعمل باإلمجـاع الـذي               

 .)٢(ئه لكشفه عن رأي املعصومينقله مالك عن أهل املدينة يف موطّ

علـيهم  (وهذا التعامـل العلمـي املوضـوعي مـوروث مـن تعامـل أئمـة أهـل البيـت           

ـ     )الـسالم  عليـه  (ون حـول اإلمـام الـصادق   أنفسهم وهو الذي جعل أربعة آالف طالب يلتفّ

وقد روت كتب أهـل الـسنة مـا          )٣(ينهلون من علومه وفيهم كثري من غري الشيعة       )السالم
  .)٤()عليهم السالم(يقرب من إثين عشر ألف حديث عن أهل البيت

 :واننا لنالحظ صوراً رائعة من وصايا أئمة املذاهب ألتباعهم

   اىل اتباعهمأئمة املذاهبوصايا 
 األئمة اتباعهم إىل املوقف املبدئي والتحاب ووحدة املوقـف، والتعـايل إىل             وقد دعا 

  :ما يليفيفلنالحظ بعض النصوص . املستويات املصلحية العليا
 ذكر التاريخ ان عبداهللا بن امحد بن حنبل روى ان قوماً مـن الكـرخيني ذكـروا                  -١

المام امحد ناهيـاً ايـاهم عـن    ا: فقال) ورمبا تنازعوا فيما بينهم(خالفة اخللفاء الراشدين   
  :هذه النـزاعات اجلانبية العقيمة

                                                
 . ١/١٣: جامع املقاصد) ١(
 . ١/١٧: جامع املقاصد) ٢(
 . ١٩١: ية، العالّمة واعظ زادةالوحدة اإلسالم) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
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يا هؤالء أكثرمت القول يف علي واخلالفة، واخلالفة وعلي؛ إن اخلالفة مل تزين علياً،              «
  .)١(»بل علي زينها

 أحد النواب االربعـة لالمـام الثـاين عـشر           - وقد طرد الشيخ احلسني بن روح        -٢
  .)٢(عه يهني معاوية خادماً له ألنه مس-) ع(املهدي
صلوا عشائركم، واشهدوا جنـائزهم،  «:  واوصى االمام الصادق اصحابه فقال هلم  -٣

وعودوا مرضاهم، وادوا حقوقهم، فان الرجل منكم اذا ورع يف دينه، وصـدق احلـديث               
وادى االمانة، وحسن خلقه مع الناس وقيل هذا جعفري، يسرين ذلك ويدخل علي منه           

  .)٣(»دب جعفرالسرور، وقيل هذا أ
كونـوا دعـاة للنـاس بغـري     «: مسعـت الـصادق يقـول   :  روى ابن ايب يعفور قال     -٤

  .)٤(»ألسنتكم، لريوا منكم االجتهاد والصدق والورع
انـا  :  تذكر لنا الروايات أنه جرى ذكر قوم عند االمام الصادق فقال بعض شيعته           -٥

لونـا وال يقولـون مـا تقولـون،     يتو«: لنربأ منهم، ام ال يقولون ما نقول، فقـال االمـام    
هو ذا عندنا ماليس عندكم، فينبغـي لنـا ان          «: نعم، قال : ؟ فاجاب الراوي  »تربأون منهم 
  .)٥(»نربأ منكم
  .)٦(»من خلع مجاعة املسلمني قدر شرب خلع ربقة االميان من عنقه«: وعن الصادق -٦
اشـهدوا  فعلـيكم بـالورع واالجتـهاد و      «: يف وصـيته لـشيعته    ) ع( وعن الصادق  -٧

أمـا يـستحي الرجـل    . اجلنائز، وعودوا املرضى واحضروا مع قومكم مساجدهم للصالة  
  . )٧ (»!منكم أن يعرف جاره حقه وال يعرف حق جاره

                                                
  .١٠٩ ص ١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج - ١
  .٣٥٧، ص ٥١ حبار االنوار، ج - ٢
  .٦٣٥، ص ٢ عوامل االمام الصادق للبحراين، ج - ٣
  .١٠٥، ص ٢ الكايف ، ج - ٤
  .١٦٠، ص ١٦ وسائل الشيعة، ج - ٥
  .٢٧٧ ص١ ، كرت العمال ج ٢١٩ ص ١، احملاسن للربقي ج ٢٩٣ ص ٨وسائل الشيعة ج ، ١٣، ص ٨٥حبار االنوار، ج  - ٦
  .١٤٦ طبعة دار الكتب اإلسالمية ص – روضة الكايف - ٧
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وهو اختالف يف الدين    «: ، قال )أو يلبسكم شيعاً  : (يف قوله تعاىل  ) ع( وعن الباقر  -٨
  .)١(»وطعن بعضكم على بعض

ة يف املساجد، وحـسن اجلـوار للنـاس، واقامـة           عليكم بالصال «:  وقال الصادق  -٩
الشهادة، وحضور اجلنائز، انه البد لكم من الناس، ان احداً ال يـستغين عـن النـاس يف                  

  .)٢(»حياته، والناس البد لبعضهم من بعض
كيف ينبغي ان نـصنع فيمـا بيننـا        ) اي الصادق (قلت له   :  معاوية بن وهب قال    -١٠

تنظـرون إىل   «: لناس، ومن ليـسوا علـى أمرنـا؟ فقـال         وبني قومنا، وبني خلطائنا من ا     
أئمتكم الذين تقتدون ـم فتـصنعون مـا يـصنعون، فـواهللا إـم ليعـودون مرضـاهم                   

  .)٣(»ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة هلم وعليهم، ويؤدون االمانة اليهم
ـ             «): ع( وقال الصادق  -١١ ا رحم اهللا عبداً اجتر مودة النـاس إىل نفـسه فحـدثهم مب

  .)٤(»يعرفون، وترك ما ينكرون
العصبية اليت يأمث عليهـا صـاحبها أن يـرى الرجـل            «): ع( وقال زين العابدين   -١٢

شرار قومه خرياً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن حيب الرجل قومه، ولكن               
  .)٥(»العصبية ان يعني قومه على الظلم

عمـرو بـن احلمـق خرجـا      ومما يروى عن وقائع صفني أن حجر بن عـدي و        -١٣
أن كفا عما يبلغين عنكمـا     ) ع(فأرسل اليهما علي  . يظهران الرباءة واللعن من أهل الشام     

. بلى: أوليسوا مبطلني؟ قال  : بلى، قاال : ألسنا حمقني؟ قال  : فأتياه فقاال ، يا أمري املؤمنني     
ون كرهـت لكـم أن تكونـوا لعـانني شـتامني، تـشتم            : فلم منعتنا من شتمهم؟ قال    : قال

وتتربأون، ولكن لو وصفتم مساوئ أعماهلم فقلتم من سريم كذا وكـذا ومـن عملـهم         

                                                
 وجـامع البيـان   ٢١٦ ص ١، وراجع تفـسري جماهـد ج   ٢٠٥ ص ٩، حبار االنوار ج    ١٤٩، ص   ٧ تفسري امليزان، ج     - ١

  .١٣١٢ ص ٤ حامت الرازي ج  وتفسري ابن ايب٢٨٨ و ص ٢٨٩ ص ٧للطربي ج 
  .٦، ص ١٢ وسائل الشيعة، ج - ٢
  .٦، ص ١٢ وسائل الشيعة، ج - ٣
  .٤٧١، ص ١١ وسائل الشيعة، ج - ٤
 ص ٤، وراجع مسند امحد ج ٢٨٨ ص ٧٠، حبار االنوار ج ٣٧٢ ص ١٥ ، وسائل الشيعة ج ٣٠٨، ص ٢ الكايف، ج - ٥

  . وغريها٢٤٤ ص ٦  وجممع الزوائد ج١٣٠٢ ص ٢ وسنن ابن ماجه ج ١٦٠
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كذا وكذا كان أصوب يف القول وأبلغ يف العذر ولو قلتم مكان لعـنكم إيـاهم وبـراءتكم               
اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضاللتهم حىت            : منهم

ي عن الغي والعدوان من هلـج بـه كـان هـذا أحـب إيل                ، ويرعو هيعرف احلق من جهل   
  .)١(وخرياً لكم
جند األئمة يؤكدون على العالقات احلسنة، والتعامل االجيايب، وعـدم الغـرق            وهكذا  

يف نزاعات غري عملية، وعدم االساءة واالهانة، والدخول يف قلب العمـل االجتمـاعي،              
ية من الناس، والـسعي للتـأدب بـأدب    وعدم االعتزال نتيجة االميان برأي خيالف األكثر  

األئمة، وعدم الغرور العلمي، وعدم جعل االختالف يف الراي سبيالً للتـدابر، والـدخول              
  .يف مجاعة املسلمني، واجتناب العصبية واجترار حب الناس وامثال ذلك

  بني العلماء من اتباع املذاهب
هب فاننـا نالحـظ يف كـثري      ورغم احتدام اخلالف الفكري بني العلماء من اتباع املذا        

من األحيان عالقات صفاء وحمبة ومتازج عجيب اىل حد كـبري، يـدرس بعـضهم علـى             
بعض، ويدرس البعض فقه املذاهب األخرى، وينقل مناهجهم اىل مذهبه ويطلب بعضهم           

وهناك جمموعة رائعة من كتب الفقه املقارن، ونقل رائع آلراء          . اإلجازة من البعض اآلخر   
  .اآلخرين

وهكذا كان الشيخ املفيد منفتحاً على اتباع املذاهب وكان لـه شـيوخ وتالمـذة مـن                
 وهو ما شهدناه مـع الـسيد املرتـضى فكـان أمثـال اخلطيـب البغـدادي                )٢(علماء السنة 

                                                
، جامع احاديـث الـشيعة   ٣٩٩ ص ٣٢ ، حبار االنوار ج ١٠٣ قم ص – وقعة صفني لنصر بن مزاحم طبعة بصرييت        - ١

  .١٦٥، االخبار الطوال للدينوري ص ١٣٧، املعيار واملوازنة لالسكايف ص ٥١٩ ص ١٥للربوجردي ج 
وجـدنا أمنـاط   ) رمحه اهللا(اننا اذا تبعنا روايات الشيخ «: ملفيدللشيخ  ا) االرشاد( عن كتاب    يقول احد احملققني متحدثاً   )٢(

فبالنـسبة للمـصادر   . واملصادر الروائية املتنوعة الهل السنة والـشيعة  ) يعين االرشاد (االنسجام بني روايات الكتاب     
)  ق٢٧٣(نية جند اكثر الروايات تنسجم مع روايات صحاح اهل السنة وباخلصوص  سـنن ابـن ماجـه         سالروائية ال 

ن موارد إ، وكذلك ف) ق٢٤١( من مسند امحد بن حنبل كما يبدو أنه متت االستفادة كثرياً).  ق٢٧٩(وسنن الترمذي 
كثرية، ويضيف يف جمـال اسـانيد   )  ق٤٠٥(للحاكم النيشابوري ) املستدرك(وكتاب  ) االرشاد(التطابق  بني روايات     

هل السنة من قبيل حممد بـن املظفـر البـزاز وحممـد بـن عمـران        ذكر بعض أعاظم اأنهإن مما جيلب االنتباه  «الشيخ  
' 



١١٣ 

 .)١(يدرسون عنده

وفاء جلده الناصر الزيدي املذهب مركـزاً     ) الناصريات(وكان السيد املرتضى قد ألّف      
ويقوى يف نفسي عاجالً ـ  «: وفاق، وربما أيد الرأي اآلخر حيث يقول مثالًعلى نقاط ال

ومن «:  أو يدافع عنه بقوله )٢(»اىل أن يقع التأمل يف ذلك ـ صحة ما ذهب إليه الشافعي 
وهي ظاهرة . )٣(»حكى عن الشافعي إنه ـ أي بول الصيب ـ ليس بنجس فقد وهم عليه  

حيث كان يشرف علـى كرسـي علـم الكـالم وحيـضره           جندها مع الشيخ الطوسي متاماً      
 يف مؤلفاتـه كـاخلالف      نلحظهـا  وهـذه احلالـة املوضـوعية        .طالّب العلم من أهل السنة    

 ولقد جاء كتاب اخلالف أروع مثال على ذلك وقد نقل بكـل أمانـة               واملبسوط والتبيان، 
د الـذي ظـن      ومنها آراء املـذهب الـشافعي اىل احلـ         ،آراء املذاهب األخرى وبالتفصيل   

السبكي معه انه من علماء املذهب الشافعي وذكره يف طبقام رغم اعترافـه بأنـه فقيـه               
  )٤ ().كان ينتمي اىل مذهب الشافعي(الشيعة ومصنفهم ولكنه يقول عنه 

وهذه ظاهرة غريبة نلمحها يف بعض العلماء فتعـرب لنـا عـن امتـزاج عجيـب بـني                   
وكـان  ) معجم االلقـاب (وهو صاحب ) ٧٢٣يف تو(املذاهب، وقد عربوا عن ابن الفوطي      

 كما ذكـر الـشيخ      . عربوا عنه بأنه كان شيعياً حنبلياً      –قيماً على أعظم مكتبة يف عصره       
هو من  ) املصاحل املرسلة ( بان الطويف املعروف بدفاعه الشديد عن أصل         )٥(وهبة الزحيلي 

ني أن الطويف كان من  يف ح ذلك ابن رجب الذي عده من علمائهم،      غالة الشيعة متبعاً يف     
                                                                                                              

 معرفة التشيع الصادرة بالفارسـية بقـم، مقالـة الـشيخ الـدكتور      ةجمل(» املرزباين باعتبارهم مشايخ له بشكل مباشر    
  .٢٢ العدد ٣٧ ص ينصفري فروشنا

كـان  «: أن ابن الندمي  قال عن الـشيخ املفيـد  ) االمايل(هذا وقد نقل املرحوم احملقق الغفاري يف ترمجته املطبوعة مع كتابه         
 ٣٦٨ ص ٥ج ) لسان امليزان(وذكر ابن حجر يف كتابه ، )٢٦٦ص  (دقيق الفطنة ماضي اخلاطر شاهدته فرأيته بارعاً  

: على العلم، خترج على مجاعة، وبرع يف مقاله االمامية حىت يقـال ن املفيد كثري  التقشف والتخشع واإلكباب      كا«أنه  
 .»ى كل إمام منةله عل

 .٢٥): مسائل الناصريات(مقدمة ) ١(
 . ٤٣: املصدر السابق) ٢(
 . ١٩٧: الوحدة اإلسالمية) ٣(
  .٥١ ص ٣ طبقات الشافعية الكربى للشيخ تاج الدين تقي الدين السبكي ج- ٤
  .)هـ١٤٠٨شعبان ( يف حبثه املقدم اىل ندوة الفقه االسالمي مبسقط - ٥
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الذي يرفضه الشيعة، وعدم    ) االصل( ودفاعه عن هذا     )١ (.علماء احلنابلة يف القرن الثامن    
  .ذكره يف فهارس علماء الشيعة يؤيدان كونه حنبلياً

وهذا حممد ابن أيب بكر السكاكيين العامل الشيعي املعروف كان كل مشاخيه مـن أهـل      
مـا رواه عـن     ) ٧٠١ سـنة    املتوىف(ء الدين ابن تيمية     خر عال وقد خرج له ابن الف    . السنة

هو مـن يتـشيع بـه الـسين ويتـسنن بـه       : (شيوخه وناظره وشهد له بالتفوق وقال عنه      
  :وقد نسخ صحيح البخاري بيده، وهو صاحب القصيدة املعروفة ومطلعها) الرافضي

  وه بأوضح حجةــحري دلّــت            أيا معشر االسالم ذمي دينكم
  .الذي مزقه السبكي وأحرقه) الطرائف يف معرفة الطوائف(وهو صاحب 

ولو رجعنا اىل كتب طبقات احلنابلة لرأينا التقارب العجيب فهذا احمليب كبري السنة يف              
وهـو  ): كما يف خالصة األثر(دمشق ميدح البهاء العاملي عامل الشيعة املعروف فيقول عنه   

زاياه، واحتاف العامل بفضائله وبدائعه، وكان امـة  أحق من كل حقيق بذكر أخباره ونشر م      
 ،مستقلة يف األخذ بأطراف العلوم والتضلع بدقائق الفنون، وما أظن الزمـان مسـح مبثلـه              

  . وباجلملة فلم تشنف االمساع بأعجب من أخباره،وال جاد بنده
وقد ذكر اخلطيب البغدادي أن سرية سلف السنة هو األخـذ بروايـات الثقـات مـن                 

  )٢(.عةالشي
ابو احلسن بن : عروف ان الشيخ الطوسي كان له مشايخ من أهل السنة ومنهم      ومن امل 

وعده صاحب الرياض   ،   )٣(خي والقاضي ابو القاسم التنو    ،سوار املغريب، وحممد بن سنان    
 وهي حالة جندها لدى الكثري من العلماء بعد ذلك كالـشيخ أمـني اإلسـالم                .من الشيعة 

 كمـا ذكـر ذلـك املرحـوم      -) جممـع البيـان   (يف كتابه   )   هـ ٥٤٨(الطربسي املتوىف سنة    
بعـد  ) والشيخ الطربسـي («:  ويقول الشيخ واعظ زادة- شلتوت يف مقدمته على الكتاب 

ويرى )   هـ٣٥٨(يقف على تفسري الكشاف للزخمشري املتوىف سنة     ) جممع البيان (تأليفه  
الكـايف  (طـائف يف كتـاب أمسـاه    جممع البيان، فيجمـع تلـك الل  حيتو عليها فيه لطائف مل    

                                                
  .٨٠ ص ف خلال مصادر التشريع- ١
  .١٢٥ الكفاية يف علم الرواية ص - ٢
  .للعالمة احللي) االجازة الكبرية( راجع - ٣
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وهو مفقود مث يطلب اىل ولده أن جيمع بـني الكتـابني يف كتـاب آخـر يـسميه                   ) الشايف
 مث يعمد اىل كتاب اخلالف للشيخ الطوسي فيهذبـه يف كتـاب يـسميه         ،»)جوامع اجلامع (
يد ويتجلّى هذا االنسجام بشكل ج). )عليهم الـسالم (املؤتلف من املختلف بني أئمة السلف   (

وخصوصاً عند العالّمة احللّي رغم ما واجهه من اتهامـات مـن قبـل         ) احللّة(يف مدرسة   
  . املتعصبني

ولعلّي ال أجتاوز الصواب إذا قلت إنّ هذه الروح كان ميكنها أن تسود لوال حـاالت               
وتـدخل الـسياسة    ) من الطـرفني أحيانـاً    (الفوران والتعصب، وجتاوز الروح املوضوعية      

روح املذهبيـة اىل روح طائفيـة مقيتـة أشـعلت العـداء وغـذّت التطـرف                 الذي حول ال  
 .وأشاعت التكفري

أن الـشيخ الكلـيين   : هذا اال من قبيل مناذج جيدة يف )١ (وقد ذكر آية اهللا السبحاين   
ابـو احلـسن   :  وهو أحد كبار احملدثني الشيعة قد تتلمذ على يد استاذين سـنيني مهـا              –

ابوري، ومنها أن الشيخ الصدوق اقام لعـدة سـنوات يف بلـخ         السمرقندي واخلفاف النيس  
 شيخاً منهم بعض أهل الـسنة كمـا أن بعـض مـشايخ            ٢٦٠وخبارى ونقل احلديث عن     

اخلطيب البغدادي كمحمد بن طلحة النعايل وغريه نقلوا احلديث عنـه، وان علمـاء كـل              
 السيد املرتضى كـان  ، ومنها ان) هـ٤١٣: م(الطوائف كانوا حيضرون جملس الشيخ املفيد  

، ومنـها   )الـذخرية ( كما يقول ابن بسام االندلسي يف اواخر كتاب          –مفزع علماء العراق    
نقل الرواية عن أيب علي بن شاذان وأيب منـصور        ) هـ٤٦٠: م(أن شيخ الطائفة الطوسي     

السكّري، ومنها ان الشيخ ابن إدريس احللي كان يتعاون مع احد فقهاء الشافعية علمياً،              
ن الشيخ الرافعي القزويين السين تتلمذ على الشيخ منتجـب الـدين الـرازي الـشيعي                 وأ

يصف الشيخ فخـر احملققـني      ) القاموس احمليط (ومدحه، ومنها ان الفريوز آبادي صاحب       
حبر العلوم وطود العلى فخـر الـدين حممـد بـن الـشيخ االمـام       «ابن العالمة احللي بأنه     

للشيخ نصري الـدين الطوسـي   ) جتريد االعتقاد(كتاب ، وأن  »االعظم برهان علماء األمم   
                                                

العـدد العاشـر   ) االنـسجام اإلسـالمي  (حتـت عنـوان   ) نصوص معاصرة( راجع مقال مساحة الشيخ السبحاين يف جملة     - ١
  .٩١ص
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مشس الـدين البيهقـي ومشـس الـدين         : الشيعي شرحه ثالثة من علماء أهل السنة وهم       
خمتـصر يف   «االصفهاين وعالء الدين القوشجي، ويقوم احملقق االردبيلي بتدريس كتـاب           

ح العالمـة   البن احلاجب لتلميذيه صاحب املدارك وصاحب املعامل، وقـد شـر          » األصول
يف غايـة احلـسن يف حـل    «احللي هذا الكتاب بشكل مجيل حىت وصفه ابن حجر بأنـه        

  )١(»هالفاظه وتقريب معاني
وميكننا أن نضيف هنا باملناسبة أن احملقق احللي وهو خال العالمة احللي واستاذه ألّف      

 يـستطع   ، ومل )٢(ويشكل موسوعة موجزة للفقه املقـارن     ) املعترب يف شرح املختصر   (كتاب  
ومن اجلميل فيه أنه احياناً يسترسل مع الفقـه الـسين ويـستعمل نفـس أسـلوبه                 . امتامه

  :ومنهجه من قبيل
لنا ما رواه اجلمهـور  «:  ماجاء يف مسألة عدم تنجس الكر وتقدير الكر من قوله        – ١

  )٣ (»)ص(عن النيب
 عليـه   ويـدل «:  ما جاء يف مسألة تنجس ماء البئر مبالقات النجاسة مـن قولـه             – ٢

يف الفـأرة   «) ع(روى اجلمهور عـن علـي     . النقل املستفيض عن الصحابة باجياب النـزح     
وينقل ما يؤيده عن اخلالل وعن احلـسن البـصري وأيب        » تقع يف البئر تنـزح منها دالء     

  )٤ (»ومل ينكر ذلك احد من أهل ذلك العصر«: سعيد اخلدري وابن عباس ويقول
وقـال الـشافعي جنـس      «:  نفس له سائلة من قولـه       ماجاء يف طهارة امليتة مما ال      -٣

  :ال يقال... لنا ما رواه اجلمهور. باملوت وينجس ما ميوت فيه عدا السمك
صححه مجاعة ورووه عن املشاهري فزال      : النا نقول ... طعن الترمذي يف هذا احلديث    

  )٥ (...)به الطعن

                                                
  .٧١ ص ٢ الدرر الكامنة البن حجر ج - ١
  .ازي يف مقدمته على الكتاب كما يعرب آية اهللا مكارم شري- ٢
  . منشورات مؤسسة سيد الشهداء قم٤٤ ص ١ املعترب ج - ٣
  .٥٥ ص :املصدر السابق - ٤
  .١٠١ ص :املصدر السابق - ٥



١١٧ 

اه البخـاري عـن ابـن       لنا ما رو  «:  ويف مسألة تعدد الغسل يف الوضوء، من قوله        – ٤
  )١ (...)واما استحباب الثانية فلما رواه الترمذي عن أيب هريرة... عباس

* * *  

  :الشهيدان االول والثاين منوذجان رائعان لالنفتاح على املذاهب االخرى
ويعترب الشهيد االول وهو حممد بن مجال الدين مكي العـاملي اجلـزيين، مـن علمـاء      

ثاين وهو زين الدين بن علي العاملي اجلبعي من علمـاء القـرن             القرن الثامن، والشهيد ال   
العاشر، يعتربان مثلني رائعني من أمثلة االنفتاح والتمازج الفكري بني العلماء رغم أما             

  .كانا منوذجني بارزين من أمثلة ما يؤدي اليه التطرف املذهيب من نتائج فجيعة
خيلو غالبـاً مـن علمـاء     « جملسه ال  فهذا الشهيد االول يعيش مع علماء عصره، وكان       

أنه يـروي عـن حنـو       (، وقد قال يف بعض اجازاته       )٢(»اجلمهور خللطته م وصحبته هلم    
فاين أروي عـن حنـو      ( وهي إجازته البن اخلازن حيث جاء فيها         )٣()أربعني شيخاً منهم  

قدس، اربعني شيخاً من علمائهم مبكة واملدينة ودار السالم بغداد ومصر ودمشق وبيت امل    
  )٤(.»ومقام اخلليل إبراهيم عليه السالم

يـشتغل بتـدريس كتـب املخـالفني     «: كما يقول املرحوم صاحب الرياض   ) ره(وكان  
  )٥(.»ويقرئهم

ورجعـت اىل وطـين     «: وهذا الشهيد الثاين كان يذكر الصحابة بكل احترام فهو يقول         
 وآله واصـحابه صـلوات   االول بعد قضاء الواجب من احلج والعمرة والتمتع بزيارة النيب      

 وقد اجتمع اىل مجلة من علماء السنة؛ ففي سفره اىل مصر اجتمع مـع               ،)٦ (»...اهللا عليهم 

                                                
  .١٥٨ ص :املصدر السابق - ١
  .٦٢ ص ١٠ اعيان الشيعة للسيد حمسن العاملي ج - ٢
  .١٠٣ ص ١م،وذكر ذلك يف أمل األمل ج . ن- ٣
  .٧٢١ ص ١ج ر االنوار  حبا سفينة- ٤
  .١٨٥ ص ٥ رياض العلماء ج - ٥
  .١٥٠ ص ٧ اعيان الشيعة ج - ٦



١١٨ 

الشيخ الفاضل مشس الدين بن طولون الدمشقي وقرأ عليـه مجلـة مـن الـصحيحني يف        «
مث سـافر اىل بيـت املقـدس يف ذي          ... الصاحلية باملدرسة السليمية واجيز منه بروايتهما     

واجتمع بالشيخ مشس الدين بن ايب اللطيف املقدسي وقرأ عليـه بعـض    ) هـ٩٤٨ (احلجة
صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم وأجازه إجازة عامة مث رجع اىل وطنـه واشـتغل           

هــ سـافر اىل الـروم ودخـل         ٩٥٢مبطالعة العلوم ومذاكرته مستفرغا وسـعه ويف سـنة          
ـ      ١٧القسطنطينية يف    ن األعيـان اىل مثانيـة عـشر يومـاً      ربيع االول ومل جيتمع مع احد م

وكتب يف خالهلا رسالة يف عشرة مباحث من عشرة علوم وأوصلها اىل قاضي العـسكر               
حممد بن حممد بن قاضي زاده الرومي فوقعت منه موقعاً حسنا وكان رجالً فاضالً واتفق           

 واجتمع فيها بالسيد عبـدالرحيم العباسـي صـاحب        ... بينهما مباحثات يف مسائل كثرية    
وأقام ببعلبك يدرس يف املذاهب اخلمـسة واشـتهر        ... معاهد التنصيص وأخذ منه شطراً      

 ورحل اىل مصر وقـرأ      )١ (»...أمره وصار مرجع األنام ومفيت كل فرقة مبا يوافق مذهبها         
ا على ستة عشر رجالً من أكابر علمائهم وقد ذكرهم مفصالً، ويبدو أنـه اسـتجازهم                

ويظهر منـه ومـن إجـازة الـشيخ حـسن      «اض العلماء   وروى كتبهم ويقول صاحب ري    
وإجازات والده أنه قرأ على مجاعة كثريين جداً من علماء العامة، وقـرأ عنـدهم كـثرياً        
من كتبهم يف الفقه واحلديث واالصول وغـري ذلـك، وروى مجيـع كتبـهم وكـذلك فعـل         

  )٢(.»الشهيد األول والعالمة
  :وذكر هو بعض هؤالء
  لدين اجلرمي املالكيمن قبيل الشيخ زين ا

  والشيخ ناصر الدين اللقاين
  والشيخ ناصر الدين الطبالوي الشافعي

  والشيخ مشس الدين حممد بن ايب النحاس
كثرياً ما كان ينعـت هـذا الـشيخ يعـين ابـن ايب النحـاس          : وقال ابن العودي تلميذه   

                                                
  .٣٨٣ - ٣٨٢ ص ٢ الكىن وااللقاب ج - ١
  .٣٦٥، ص ٢ رياض العلماء ج- ٢



١١٩ 

  )١ (.بالصالح وحسن األخالق والتواضع
  .واحلديث مفصل يف هذا اال

 لالخبـاريني منـهم فابـدوا عـدم         ن هذا املسلك مل يرق لبعض العلماء وخصوصاً       وكأ
  )٣ (. وقد امه البعض بامليل اىل التسنن)٢(رضاهم به

قام بعمل فريد اذ اعتمد منهج اهل الـسنة يف علـم      ) رمحه اهللا (ورمبا جاء االام ألنه     
م أن الشيخ زين الـدين     مث اعل «: الدراية وطبقه يف اال الشيعي؛ يقول صاحب الرياض       

هذا هو أول من نقل علم الدراية من كتب العامة وطريقتهم اىل كتب اخلاصة، وألف فيـه     
الرسالة املشهورة مث شرحها كما صرح به مجاعة ممـن تـأخر عنـه، ويلـوح مـن كتـب              
األصحاب ايضاً، مث الف بعده تلميذه الشيخ حسني بن عبدالصمد احلارثي وبعـده ولـده             

  )٤ (...ئي وهكذاالشيخ البها
 يف  والعالمة والشهيدان أجل قدراً مـن أن يقلـدوا أحـداً          «: وهنا يقول العالمة االمني   

مثل هذه املسائل او تقودهم قراءة كتب غريهم اىل اتباع ما فيهـا بـدون برهـان وهـم                   
رؤساء املذهب ومؤسسو قواعده وم اقتدى فيه أهلـه ومنـهم أخـذوه، وإمنـا أخـذوا                 

 ووضعوها ألحاديثهم غرية على املذهب ملا مل يروا مانعاً مـن ذلـك،              اصطالحات العامة 
وكذلك فعلوا يف أصول الفقه ويف اإلمجاع وغريه كما بني يف حمله وكذلك يف فن الدرايـة                 

وكيف يكون عدم رضا الشيخ حسن مبا فعلوا هلذه العلة وهـو قـد تـبعهم وزاد             «وغريه  
  )٥(.»عليهم

  : والعلماءبناء بني القادةوهكذا جند التعامل االجيايب ال
 احترام يصل إىل حد التكرمي الرفيع، حبيث يعترب أحدهم قراءة إسـناد فيـه امسـاء           -

                                                
  .١٤٩ ص ٧ اعيان الشيعة ج - ١
  .٣٧٨ ص ٧ ومعجم رجال احلديث ج ٣٦٥ ص ٢ ورياض العلماء ج ٩٠ ص ١ راجع مثالً، أمل األمل ج- ٢
نقالً عن بعض اوالد الـشهيد الثـاين   ) اجلواهر الغوايل يف شرح عوايل الآليل     ( كما ذكر ذلك احملدث اجلزائري يف كتابه         - ٣

  .»٤٣ص)منية املريد(راجع مقال احملققني لكتاب «
  .٣٦٥ ص ٢ رياض العلماء ج - ٤
  .١٥٧ ص ٧ اعيان الشيعة ج - ٥



١٢٠ 

  .األئمة على جمنون كافياً لربئه من جنته
   وعبارات املودة واحملبة سائدة رغم النقد العلمي احياناً، -
   وانبهار واحترام يفوق الوصف،-
   كتاب اآلخر وعلماء الفريقني يشرح بعضهم-
   وإرجاع من امام إىل امام،-
   وتدريس البعض وافتاؤه الناس باملذهب اآلخر،-
   واعتراف بالفضل والعلم بأروع التعابري،-
   وإحلاح على التعلم رغم الوضع السياسي احلرج،-
   واستجازة البعض من البعض اآلخر ورواية كتبه،-
  .ل عنهم اذا مل يوافق الكتاب والسنة واخرياً عدم إالصرار على الراي، ورد للمنقو-
   وامتزاج اىل حد عدم تبني املذهب لدى البعض،-
   وحرية يف االجتهاد وقبول بالتعددية وانفتاح على اآلخر، -
   ونقل املنهج العلمي لدى اآلخر اىل علوم املذهب، -

ح فهل يا ترى تقتضي العقالنية غري ذلك؟ وهل احتفظ اتباع األئمة مبثـل هـذه الـرو        
  !بعد ذلك؟

* * *  

  احلالة الطائفية الالعقالنية
 بعد ابتعادها عن تلك العصور اجتهـت حنـو حـاالت            – بكل اسف    –اننا جند األمة    

حـىت آل  «طائفية بغيضة فسرعان ما ساد التعصب واالنغالق، وتقليد اتهدين لغريهـم          
الف مذهبـه   م التعصب إىل ان أحدهم إذا ورد عليه شيء من الكتاب والسنة على خ             

  .)١(»جيتهد يف دفعه بكل وسيلة من التأويالت البعيدة، نصرة ملذهبه ولقوله

                                                
  .١٤ خمتصر املؤمل لشهاب الدين ايب شامة، ص - ١



١٢١ 

قد شاهدت مجاعة من مقلدة الفقهـاء،       : ونقل الفخر الرازي عن اكرب شيوخه انه قال       
قرأت عليهم آيات كثرية من كتاب اهللا يف بعض مسائل، وكانت مذاهبهم خبـالف تلـك                

 يعـين كيـف ميكـن    –وا إليها، وبقوا ينظرون ايل كاملتعجب اآليات فلم يقبلوها، ومل يلتفت 
 ولـو تأملـت   -العمل بظواهر هذه اآليات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خالفهـا     
  .)١(»حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً يف عروق األكثرين من اهل الدنيا

 اغالق االجتهاد   ورمبا كان .)٢(وقد ذكر الشيخ أسد حيدر اقواالً اخرى من هذا القبيل         
  .وحصر املذاهب نتيجة وعامالً على املزيد من ذلك

ومل يقتصر االمر على هذا احلد، وامنا انتقل إىل مرحلـة نقـل الـصراع مـن مرحلـة             
، األمر الذي نقل اخلـالف إىل اجلمـاهري         )الكفر واالميان (إىل مستوى   ) اخلطأ والصواب (

  .العريضة، وتسبب يف كوارث يشيب هلا الوليد
  .)٤(او السنة. )٣(شتد اهلجوم على العلوم العقلية واملتعاطني ا سواء بني الشيعةوا

وراحت التهم تطال املذاهب واآلراء فتصفها باهلالكة، واـا جمـوس االمـة وامثـال           
  .)٥(ذلك، وزاد اخلالف على الفرعيات واالنشغال ا وهكذا

ومـع  (الطني بلة   ) ات كبرية وكانت البالد قد حتولت إىل اقطاعي     (وزاد تدخل احلكام    
كل جائحة من عداوة وغضب، اسرفت م النبذ والتحرمي والتكفري والرمي بالباطل ضد          
اآلخر مقدمة للقتل واحراق املمتلكات واتالف كتب أصحاب املذاهب ومؤلفات فقهائها            

  .ونشر الرعب والكراهية
ة ضـد   مـر ،ويف تاريخ اجلائحات تكررت مهجية البطش مـع كـل سـلطة جديـدة          

  .)٦( ....الشيعة، ومرة ضد السنة
                                                

  .، من سورة التوبة ٣١ يف تفسري اآلية ٣١، ص ١٦ التفسري الكبري، ج - ١
  . ١٩٢، ص ٣ االمام الصادق واملذاهب االربعة طبعة جممع اهل البيت، ج - ٢
  .لالمام السيد حممد باقر الصدر ) املعامل اجلديدة لعلم االصول( راجع كتاب - ٣
  .٢١١لفلسفة، ص  راجع مقال االستاذ الطويل يف كتاب قضية ا- ٤
  .١٨٥للدكتور االنصاري، فصل احلقبة الطائفية، ص ) قصة الطوائف( راجع كتاب - ٥
  .٢١٩ص . م. ن- ٦



١٢٢ 

  .)١()الري(ولنا أن نراجع ما ذكره ياقوت من التقاتل بني اتباع املذاهب يف مدينة 
 وكل منهما يتمترس خلـف  -كما لنا ان نتذكر ان الصراع بني الصفويني والعثمانيني          

ـ         – مذهبية   عباءة ام عـدوها   دام اربعة قرون واورث األمة خرابـاً ودمـاراً، واضـعفها ام
  .الغريب

وسنكتفي بذكر نص للشيخ الطويف من أئمة احلنابلة ذكـره لالسـتدالل علـى مبـدأ           
مقدماً اياه على النصوص واالمجاع، ألنه راى ان النصوص متعارضـة،         ) املصاحل املرسلة (

ويف هذا السياق يذكر بعض امنـاط  . واالجتهادات متضاربة، واالحاديث املوضوعة كثرية 
  : العصور فيقولالصراع يف تلك

ان املالكية استقلت يف املغرب، واحلنفية باملشرق، فال يقار احد املذهبني احداً مـن            «
وحىت بلغنا أن اهل جيالن من احلنابلة اذا دخـل الـيهم            . غريه يف بالده االعلى وجه ما     

حنفي قتلوه، وجعلوا ماله فيئاً، حكمهم يف الكفار، وحىت بلغنـا أن بعـض بـالد مـاوراء       
ر من بالد احلنفية كان فيه مسجد واحد للشافعية، وكان وايل البلد خيـرج كـل يـوم              النه

أما آن هلذه الكنيسة أن تغلق؟ فلم يزل كـذلك،  : لصالة الصبح فريى ذلك املسجد فيقول     
ولكن . )٢(»حىت اصبح يوماً وقد سد باب ذلك املسجد بالطني واللنب فاعجب الوايل ذلك           

  .ن افرازات عصور النـزاع هذهاألمة بوعي علمائها ختلصت م
غري أننا يف اآلونة االخرية شهدنا عودة غريبة هلذه احلركة سببها عدو االمة القـدمي               
اجلديد وهو االستعمار واالستكبار العاملي، الـذي يعـيش باسـتمرار هـاجس الـصحوة           

  .اإلسالمية، وخياف منها على مصاحله االستعمارية
 أن مين باهلزائم املتتالية يف نقاط متنوعة مـن العـامل            فهو يف هذه الفترة الزمنية، وبعد     

االسالمي كافغانستان والعراق ولبنان وفلسطني والصومال، وبعد فشل مشاريعه الواحـد           
تلو اآلخر، راح خيطط الحياء النعرات الطائفية، وحيسس رجال كـل مـذهب بـضرورة               

                                                
  .)ري(مادة : معجم البلدان- ١
  .١١٦ رسالة الطويف، ص - ٢
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  .الدفاع وحتريك االشكال على اآلخر
 استفاد من ذوي التعـصب وهـواة الـتكفري          –حلال دائماً    وكما هو ا   –وال ريب أنه    

ومن اجلهالء باملصاحل، وبعد ذلك من العمالء الذين نصبهم يف املنطقة، ليصونوا له نفـوذه،           
وحيققوا له مايطمح اليه، بل واستفاد من العدو الـصهيوين الغـادر ليحقـق تنفيـذاً واسـعاً          

  . االصل بعداً طائفياً مقيتاًللخطة الطائفية، ويعطي النـزاعات السياسية يف
ويبقى أن ينتبه العلماء والعقالء هلذا التآمر فيعملوا على افـشاله واحلـد مـن آثـاره،      

  .واهللا ويل التوفيق
من اخلصائص  اليت اتسمت  ا املرجعية  الشيعية االستقاللية التامـة عـن               : سادساً

دية عـرب اعتمادهـا واعتمـاد     النفوذ  احلكومي والسياسي من جهة واالستقاللية االقتصا       
والعمدة فيها اخلمس  والزكاة ومـا  ) احلقوق الشرعية(احلوزات العلمية على ما يسمى بـ  

  .جيب على املسلم غريمها
وهذه اخلصيصة  هلا دورها الكبري يف احتفاظ املرجعية بالقدرة على العمل اخلـالص           

ولـذا  . دا عن ضغط  احلكومـات  لوجه اهللا، وقيادة اجلماهري حنو االهداف  االسالمية بعي        
جندها وباخلصوص  يف املرحلة االخرية حيث دخلت بقوة يف اال السياسي  سـواء يف      

ل الثـورات وتقـود     عايران او العراق او لبنان او غريها تلعب ادواراً قيادية ضخمة، وتش           
 .إلسـالمية املقاومة وبالتايل تنتهي اىل بناء  االحزاب  السياسية مما ميهـد لقيـام الـدول ا         

 يف واالمام السيد حممد باقر الصدر منوذجني رائعني هلذه احلالة    ) قد(ويعترب االمام اخلميين  
  .ايران والعراق

وملا كانت املرجعية حتظى مبكانة قدسية عالية، وملا تتمتع به من نفوذ واسـع،           : سابعاً
الواليـة بتنفيـذ    والرتباط  اجلماهري  ا برابطة التقليد مـن جهـة، ورابطـة التبعيـة يف                 

  .االحكام اليت تصدرها فقد استطاعت أن تترك أثرها الكبري على الساحة  االجتماعية
  . الدوائر  املعادية على تقليص نفوذها  ليتسىن هلا  تنفيذ خمططااتومن هنا عمل

بعد تعاظم دور املرجعية اجتماعيا وسياسياً شـهدنا بعـض الطروحـات الـيت            : ثامناً
 املرجعية وتبنيها على اسس  وتشكيالت تتناسب مـع تطـور العمـل              حتاول أن متأسس  
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  .االجتماعي، وتبعدها عن املسرية الفردية اخلالصة
  :ومن هذه االقتراحات

   ـ اقتراح آية اهللا  املطهري وغريه لتحقيق االجتهاد اجلماعي بشروط  معينة١
   ـ اخلطوات اإلصالحية آلية  اهللا الشيخ حممدرضا  املظفر٢
  قتراحات  مجاعة العلماء يف النجف ـ ا٣
   ـ اطروحة املرجعية الصاحلة للمرحوم االمام الصدر٤

ولكي تتوضح هذه االطروحة نرجع اىل ما دونه عنها تلميذه البارز واسـتاذنا آيـة                
ميكـن  : (حيـث جـاء  فيهـا      ) مباحث االصول (اهللا السيد كاظم احلائري يف مقدمة كتابه        

  :ة رغم ترابطها وتوحد روحها العامة يف مخس نقاطتلخيص  أهداف املرجعية الصاحل
ـ نشر احكام االسالم على اوسع مدى  ممكن بني املسلمني، والعمل علـى تربيـة                ١

  .كل فرد منهم تربية دينية تضمن التزامه بتلك االحكام يف  سلوكه الشخصي
ـ  ٢ ة  مـن   ـ اجياد تيار فكري  واسع يف االمة يشتمل على املفاهيم االسالمية الواعي

قبيل  املفهوم السياسي الذي يؤكد ان اإلسالم نظام كامل لشىت جوانب احليـاة،  واختـاذ          
  .ما ميكن من اساليب لتركيز تلك املفاهيم

 الفكرية االسالمية  للعمل االسالمي وذلك عـن طريـق اجيـاد    ت ـ اشباع احلاجا ٣
جتماعيـة واملقارنـات    البحوث  االسالمية الكافية يف خمتلف  ااالت االقتـصادية واال          

الفكرية بني االسالم وبقية  املذاهب  االجتماعية، وتوسيع نطاق الفقـه اإلسـالمي علـى         
حنو جيعله  قادرا على مد كل جوانب احليـاة بالتـشريع، وتـصعيد  احلـوزة ككـل  اىل                     

  .مستوى هذه املهام الكبرية
ـ           ٤ املون يف سـبيل  ـ  القيمومة على  العمل االسالمي واالشراف على ما يعطيـه الع

اإلسالم يف خمتلف احناء العامل اإلسالمي من مفاهيم، وتأييد ما  هو حـق منـها واسـناده     
  .وتصحيح ما هو خطأ

ـ اعطاء مراكز العاملية من املراجع إىل أدىن مراتب العلماء الـصفة القياديـة لالمـة           ٥
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  . سبيل اإلسالمبتبين مصاحلها واالهتمام بقضايا الناس ورعايتها، واحتضان العاملني يف
ووضوح هذه االهداف للمرجعية وتبنيها وان كان هو الذي حيدد صـالح املرجعيـة              
الصاحلة، الن احلصول على ذلك يتوقف ـ اضافة اىل  صـالح املرجـع ووعيـه ـ علـى       
عمل مسبق  على قيام املرجعية الصاحلة من ناحيـة، وعلـى  ادخـال تطـويرات علـى            

  .من ناحية اخرىاسلوب املرجعية ووضعها العملي 
 بدايـة نـشوء   تعتمد علـى أما فكرة العمل املسبق على قيام املرجعية الصاحلة، فهي         

املرجعية الصاحلة من ناحية، وعلى ادخال تطويرات على اسـلوب  املرجعيـة ووضـعها     
  . من ناحية اخرىيالعمل

  اما فكرة العمل املسبق على قيام املرجعية الـصاحلة، فهـي  تعـين ان بدايـة نـشوء                 
مرجعية صاحلة حتمل االهداف االنفة الذكر تتطلب  وجود  قاعـدة قـد آمنـت بـشكل                
وآخر ذه االهداف  يف داخل  احلوزة ويف االمة، واعدادها فكريا وروحيـا للمـسامهة      

عدة من هذا القبيل  تـشارك     يف خدمة االسالم وبناء املرجعية الصاحلة، واذا مل  توجد قا          
راته وتنظر اىل االمـور مـن خـالل معطيـات تربيـة ذلـك                الصاحل افكاره وتصو   املرجع

 الجيـاد  املرجعيـة   وجود املرجع الصاحل وحـده غـري كـاف      االنسان الصاحل  هلا، يصبح      
  .الصاحلة حقاً وحتقيق أهدافها يف النطاق الواسع

وذا  كان لزاماً  على من يفكر يف قيادة تطوير املرجعية  اىل مرجعيـة صـاحلة ان             
عمل املسبق بدرجة ما، وعدم ممارسته هو الذي جعـل مجلـة مـن العلمـاء        ميارس هذا ال  
 ـ بالرغم من صالحهم ـ يشعرون عند تسلم املرجعيـة بـالعجز الكامـل عـن       الصاحلني

التغيري الم مل  ميارسوا  هذا العمل  املسبق، ومل حيددوا  االهداف  الرشـيدة للمرجعيـة              
  ).والقاعدة اليت  تؤمن تلك االهداف

وقد  جرت حماوالت الصالح احلوزات العلمية الشيعية مبا يؤدي بطبيعة احلـال       هذا  
اىل اصالح اجلهاز املرجعي، ومن أبرزهـا  مقترحـات قائـد الثـورة االسـالمية االمـام                  
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  .وهي اصالحات جريئة وجامعة ومؤثرة  اذا مت تطبيقها بشكل دقيق. اخلامنئي
اريع اصـالحية لعلمـاء كبـار        وغـريه مـش    )١(ولقد استعرض أخونا الـسيد الـشامي      

كاالخوند اخلراساين  والسيد اليزدي والشيخ حممد حسني كاشف الغطاء  والسيد حمـسن    
االمني  والسيد ابو احلسن االصفهاين والشيخ  حممد جواد البالغـي والـشيخ حممدرضـا           

د املظفر والشيخ حممد أمني زين الدين، واالمام احلكيم واالمام اخلمـيين واالمـام الـشهي        
ومن املفيد االطالع علـى هـذه       . الصدر والشيخ مشس الدين والعالمة فضل اهللا وغريهم       
  الدراسة ولكنا اثرنا االكتفاء مبا ذكرناه رعاية لالختصار

إنّ حتديد املصطلحات وعدم حتديدها لعبا دوراً مهماً يف تكوين االتجاهات           :  تاسعاً
. و آفـة هـذه الرتاعـات الفكريـة دائمـاً          وهـ . املختلفة واملتعارضة اىل حد الطرد أحياناً     

وكمثال على ذلك جند أن مصطلحات االجتهاد والعقل واإلمجاع وعدم وضوحها تركـت    
 .آثاراً سلبية وربما خلقت اتجاهات متعارضة كان هلا أن ال حتدث لو متّ توضيحها بدقّة

كـبرياً   - سلبياً  اجيابياً او–وقد لعبت عوامل الزمان واملكان والسياسة دوراً   : عاشراً
 :يف تلون هذه املسرية وتوحدها أو متزقها  وجند بعض األمثلة يف

 .)عليهم السالم( ـ منو علمي الفقه واالُصول بعد عصر األئمة١

 . ـ تعاظم املرجعية الشيعية زمن البويهيني٢

مث انتقـال  ) طغـرل بـك  ( ـ نكسة الشيخ الطوسي بعد جميء الـسالجقة وقائـدهم    ٣
 .الطوسي اىل النجفالشيخ 

يف دعـم العالّمـة احللّـي بعـد أن أقنعـه العالّمـة       املغويل ) خدابنده( ـ دور القائد  ٤
س فيهـا   يدرةوقد نقل ان القائد امر باعداد مدرسة سيار).  هـ ٧١٦( عام   فاعتنق التشيع 

 )٢ (.رمة يف السفالعالّ
 .كة اإلخبارية ـ دور الصفويني يف تقوية الفقه الشيعي مث يف تشجيع احلر٥

                                                
  ) .املرجعية الشيعية من الذات اىل املؤسسة( يف كتابه )١(
 . ١٥٥التاريخ السياسي للتشيع للشيخ جعفريان ص ) ٢(
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 ـ دور عامل املكان يف تقوية الشيخ املفيد، ويف هزمية احلركة اإلخبارية على يـد   ٦
 .الوحيد البهبهاين

 ـ دور الثورة اإلسالمية وإقبال االُمة على اإلسـالم الـسياسي والـصحوة اإلسـالمية يف      ٧
 .ذاهبانفتاح الفقه الشيعي على آفاق جديدة، وحتقيق اإلنسجام األكرب بني امل

ويف ختام هذا الفصل نوضح إننا مررنا سريعاً علـى هـذه الفتـرة الطويلـة احلافلـة              
 .)١(باألحداث لنصل اىل املرجعية يف العصر احلاضر

                                                
 :للتوسع تراجع الكتب التالية) ١(

 .أ ـ موسوعة طبقات الفقهاء تأليف العالّمة احملقّق الشيخ جعفر السبحاين 
 .ب ـ املعامل اجلديدة لالُصول لإلمام الشهيد الصدر 
 .ج ـ كتب الدكتور جودت القزويين يف املوضوع 
) ريـاض املـسائل  (و) البهية يف شرح اللمعة الدمشقيةالروضة (د ـ مقدمات العالّمة حممد مهدي اآلصفي على كتب   
 ).الفوائد احلائرية(و
 ).بالفارسية(هـ ـ أدوار الفقه للدكتور حممود شهايب  
 ).بالفارسية(و ـ تاريخ الفقه والفقهاء ونظرة اىل تطور علم االُصول للدكتور أبوالقاسم كرجي  
 .عروف احلسينز ـ تاريخ الفقه اإلسالمي للعالّمة السيد هاشم م 
 .ح ـ أدوار علم الفقه وأطواره لعلي كاشف الغطاء 
 .ط ـ اخلدمات املتبادلة بني اإلسالم وإيران للعالّمة مرتضى املطهري 
 .ي ـ تاريخ التشريع اإلسالمي للعالّمة الشيخ الفضلي 

 . عدنان فرحان الدكتورك ـ حركة اإلجتهاد عند الشيعة اإلمامية للشيخ الفاضل
 )).عليهم السالم(فقه أهل البيت(قاالت العالّمة السيد منذر احلكيم يف جملة ل ـ م 
 .م ـ مقدمة جامع املقاصد للعالّمة الشهرستاين 
  .جملةالتاريخ االيراين  املعاصر السنة الثانية عشرة مقال االستاذ تربائيانن ـ  
 .ماحة السيد الشاميساملرجعية الشيعية من الذات اىل  املؤسسة ل: ص



١٢٨ 

 
 

  
ميكننا ـ كما مر ـ أن نعترب بزوغ الشيخ األنصاري يف مدرسة النجف العلميـة دفعـة     

  .مرحلة اليت بدأها املرحوم الوحيد البهبهاينجديدة لل

واملعروف لـدى العلمـاء   ) فرائد االُصول(وتكفي نظرة ولو سريعة على كتابه الضخم    
 .ملعرفة التأثري العميق والطفرة اليت حدثت يف هذا اجلانب) الرسائل(بكتاب 

د اخلراساين  الذي ألّفه فقيه عصره املرحوم اآلخون     ) كفاية االُصول (ويأيت بعده كتاب    
وهو بدوره أثرى املسرية االجتهادية أيما إثراء، ومن بعده يأيت دور االزدهار والتوسـع        

 :الفكري الكبري على يد أمثال

املريزا النائيين والشيخ العراقي االصفهاين والسيد اخلـوئي والـسيد احلكـيم واإلمـام       
 .ذة العلماءاخلميين والسيد الشهيد حممد باقر الصدر وغريهم من جهاب

 :وميكننا أن نذكر من خصائص هذه املرحلة احلديثة ما يلي

املنهجية الدقيقة يف عرض املراحل االجتهادية فيبدأ الشخص السائر يف طريق           : أوالً
 العلوم اللغوية والبالغية واملنطقية واحلديثية والفقهيـة   ةالجتهاد بتهيئة مقدماته من دراس    ا

ها مما يرتبط بعملية االجتهاد من قريب أو بعيد أحياناً كعلم        والتفسريية واالُصولية وغري  
 . والنفسيةاالجتماعيةاهليئة وعلم احلساب وحىت بعض البحوث 

وبعد اإلنتهاء من هذه املرحلة تبدأ عملية حتديد املوقف االُصويل من خالل دراسـة              
 :ناالعناصر املشتركة يف الوقائع الفقهية وهي نوع

 .رزة اليت يطلب ا كشف الواقع كالكتاب والسنة واالمجاع والعقلاألدلة احمل: األول

 اليت يطلب ا حتديد الوظيفة العملية يف حالة الشك يف احلكم            العمليةاألدلة  : والثاين
 .الواقعي

: وقبل البحث عن هذه العناصر تأيت حبوث مقدمية ضـخمة مـن مثـل البحـث عـن      
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اد بني األحكـام التكليفيـة واحلكـم الـواقعي          احلكم الشرعي وتقسيماته ومبادئه، والتض    
 .والظاهري واجتماعهما

والقطع املوضوعي والطريقي، وأمثـال   ) معذريته ومنجزيته (والبحث عن حجية القطع     
 .ذلك

ويف جمال األدلة احملرزة للواقع التشريعي تأيت حبوث موسعة يف األدلة الـشرعية بعـد         
لفظية يأيت البحث عن الظهـور، والوضـع واـاز          تقسيمها اىل لفظية وغري لفظية، ويف ال      

وعالمات احلقيقة وااز، واالشتراك واملعىن احلريف، واجلمل التامـة والناقـصة، واألمـر             
 .والنهي، واالطالق، والعموم، واملفاهيم وضوابطها والتطابق بني الدالالت وغري ذلك

 .، والسكوت والسريةويف األدلة الشرعية غري اللفظية يتحدث عن داللة الفعل

ويف جمال إثبات صغرى الدليل الشرعي يتحـدث عـن وسـائل اإلثبـات الوجـداين         
 .الواحدباخلرب املتواتر وباالمجاع وبسرية املتشرعة ووسائل االحراز التعبدي كخرب 

ويف جمال حجية الداللة يف الدليل الشرعي يتحدث عـن حجيـة الظهـور، وظـواهر                
 .القرآن الكرمي

جمال الدليل العقلي يتحدث عـن إثبـات القـضايا العقليـة وتقـسيماا وبعـض          ويف  
 :القواعد العقلية، مثل

قاعدة امكان التكليف املشروط وقاعدة تنويع القيود، ومـسألة أخـذ قـصد امتثـال               
األمر يف متعلّقه، والتخيري العقلي والشرعي يف الوجوب، وامتناع اجتماع األمـر والنـهي،     

 ملقدمات الواجب واقتضاء وجـوب الـشيء حلرمـة ضـده، واقتـضاء              والوجوب الغريي 
احلرمة البطالن، وامكان النسخ، واملالزمة بني احلسن والقبح واألمر والنهي، واالسـتقراء            

 .والقياس

 .القطع مث يأيت البحث عن حجية الدليل العقلي اليت ترجع بالتايل اىل حجية

 :أما يف جمال االُصول العملية

يها ببحوث مفصلة عن الرباءة والعلـم اإلمجـايل، واالستـصحاب ـ وفيـه      فيتحدث ف
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 .حبوث عميقة ـ والتخيري، واالشتغال

وأخرياً يتحدث بشكل واسع عن مسألة التعارض بني األدلة اللفظية والتعارض بـني             
االُصول العملية مث التعارض بني األدلة اللفظية واالُصول العمليـة، كـل هـذا وغـريه يف                

لبحث االُصويل وهو املرحلة االُوىل من عملية االستنباط وتليها العمليـة الفقهيـة             جمال ا 
 .بدراسة العناصر اخلاصة بالواقعة من مجيع جهاا

الدقّة والعمق الفين فـإن مـن يالحـظ عمـق الدراسـات االُصـولية اليـوم يف                  : ثانياً
 إليها بفضل فـتح بـاب       احلواضر العلمية يف قم والنجف يدرك األبعاد الواسعة اليت انتهت         

االجتهاد وحىت لتجدهم يقضون األسابيع يف حبث قد يبدو بـسيطاً ألول وهلـة كبحـث               
الوضع وحبث الشرط املتأخر وحبث مقدمة الواجب ولكن السري معهـم يوقـف اإلنـسان      
على عوامل من النظريات املبدعة وذلك كالذي نراه يف حبث احلكومة والـورود والترتـب           

 . احلديث عن اجلانب الفين ممتع للغاية وال جمال له هناإنّ. وأمثاهلا

االستيعاب التقرييب للعناصر املشتركة يف عمليات االستنباط وذلك نتيجة تلـك     : ثالثاً
املنهجية والدقة معاً، وإنما عبرنا بالتقرييب ألنّ جمـال اكتـشاف عناصـر جديـدة مـازال          

 .مفتوحاً أمام العقل اإلنساين اجلوال

 . االتجاه االجتماعي الذي راح يفرض وجوده خصوصاً يف الفترة األخرية: رابعاً

وللتطبيـق  . فإنّ االجتهاد عملية متكِّن املسلمني من تطبيق النظرية اإلسالمية للحيـاة       
فردي واجتماعي ـ هذا على الصعيد النظري ـ ولكن املالحظ أن هـذه العمليـة     : جماالن

ــ لـدى اإلماميـة وذلـك نتيجـة        الفردي ـ على األكثر كانت تتجه تارخيياً اىل التطبيق
ومنـذ سـقوط احلكـم اإلسـالمي     . لظروف موضوعية ومالبسات تارخيية عميقة اجلذور  

على أثر الغزو االستعماري الكافر طرحت القواعد الفكرية الـال إسـالمية لبنـاء احليـاة             
) اسة وعـن احليـاة    فصل الـدين عـن الـسي      (اإلنسانية، مثل الفكرة االستعمارية اخلبيثة      

وفكرة االلتقاط أي اجلمع بني تطبيق األحكام  اإلسالمية يف اجلانب الفردي واسـتجداء              
احلرية يف السلوك حىت (القوانني الغربية يف اجلوانب االجتماعية الضخمة االُخرى وفكرة        

، بذلك أحـست احلركـة   )ولو عارضت األحكام كما يف احلجاب، ومسألة اخلمر، والقمار  
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تماعية باخلطر، وان التركيز على اجلانب الفـردي مـرتبط كـل االرتبـاط باجلانـب          االج
 .االجتماعي، إذ بدأ األول ينهار بايار الثاين

بـدأت االُمـة   (ومن ناحية اُخرى ـ كما يقول املرحوم الشهيد حممد بـاقر الـصدر ـ     
م، بعـد أن اكتـشفت   نفسها تعي وجودها وتفكّر يف رسالتها احلقيقية املتمثّلـة يف اإلسـال        

واقع القواعد الفكرية اجلديدة، ونوع التجـارب االجتماعيـة املزيفـة الـيت محلـها إليهـا                 
االستعمار، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الوعي على حركـة االجتـهاد نفـسها ويؤكـد                
احساسها الذايت خالل التجربة املريرة اليت عاشـتها يف عـصر مـا بعـد االسـتعمار بـأنّ        

 .)١() ال يتجزأاإلسالم كل

دفع الروح اجلهادية لالجتهاد لديهم اىل األمـام، فـصدرت    وكان هلذا األثر الكبري يف   
حبوث ضخمة يف هذا اال، وأن تطوره املستقبلي يبشر بألف خـري بعـد جنـاح الثـورة          
اإلسالمية الكربى اليت قادها جمتهد أعلى هو اإلمام اخلميين الرائد بعد أن مهد هلـا هـو                 

مذته بأروع متهيد سواء علـى صـعيد حتريـك احلـوزات العلميـة، وطـرح الـرؤى                  وتال
االجتماعية الكربى أمامها أو على صعيد اشعار االُمة باخلطر وإثـارة حبهـا وعواطفهـا         

وال أدلّ على ذلك من حماضرات اإلمام القائـد يف جمـال         . حنو التطبيق اإلسالمي الشامل   
قبل جناح الثورة بأكثر من عشر سنني ومدت الـوعي       اليت انتشرت   ) احلكومة اإلسالمية (

نعم بعد انتـصار الثـورة اإلسـالمية        . كالعافية اىل عروق االُمة املسلمة يف إيران وغريها       
الكربى اندفعت عملية االجتهاد اىل اإلمام بعد أن كـان علـى اجلميـع أن جييبـوا علـى          

 اإلداري واال احلقـوقي واـال       األسئلة االجتماعية اجلديدة يف اال العائلي واال      
القضائي واال العسكري واال السياسي واال االقتصادي واال التربـوي واـال       
اجلنائي وغري ذلك كثري كثري، فكانت الثورة اإلسالمية املباركة مصدر خري ال حيصى يف              

عـىن، وال ننـسى وحنـن    هذا اال خصوصاً بعد أن طلب اإلمام القائد من الفقهاء هذا امل   
ذا الصدد أن نذكّر بظهور خاصية املقارنة يف الفترة األخرية بني املذاهب اإلسـالمية يف              

                                                
 .من مقال املرحوم الشهيد الكبري حول االجتاهات املستقبلية حلركة االجتهاد) ١(
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احلياة وغريها من املذاهب املادية ومـا متثـل أكثـر مـن غـريه يف مؤلّفـات مـن قبيـل                 
  .وغريها) البنك الالربوي يف اإلسالم(و ) نظام حقوق املرأة يف اإلسالم(و ) اقتصادنا(

* * * 
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ميكننا أن نعزو جناح الثورة اإلسالمية املباركة يف إيران املسلمة اىل عوامل كثرية إالّ              
أنّ األهم منها هو عنصر االجتهاد احلر، الذي متتعت به اجلوامع الدينية هناك، فقد لعـب                 

... بار العاملي وأفقده صوابه بعد أن مل يكن ليملك قدرة تقديره       دوراً ضخماً أذهل االستك   
وإالّ فهل ميكننا أ ن نصدق أنّ مدينة كمدينة قم تضرب عن العمل وتغلق حمالـا ملـده      

 ثالثة عشر شهراً لوال وجود عنصر االجتهاد الرائع وتغلغل مفعوله يف االُمة املسلمة؟

ألرض هللا والدبابات تتجه إليها مزجمرة      وهل ميكن أن نصدق سجود اجلماهري على ا       
 .لكنها تبقى جبنودها ترجتف أمام اإلميان العظيم؟ واحلديث واسع يف هذا اال

لقد إمتلك اتهدون وجوداً قوياً يف أعماق االُمة املسلمة أثر فيها وعياً رائعاً لتعاليم              
 قائمة علـى أسـاس      اإلسالم من جهة ومؤثرات أعدائه من جهة اُخرى، وعاطفة واعية         

 .ذلك الوعي، وإنشداداً عملياً اىل قيادته اتهدة يتجاوز كل التصورات

فلـه جمـال    أما كيف إمتلك االجتهاد هذا التأثري الرائع يف إجنـاح الثـورة اإلسـالمية     
 :املوضحة لذلك، فهناك واسع من احلديث، ولكننا نشري هنا اىل بعض االُمور

للروح االجتهادية احلرة على شخصية اتهدين والسائرين       االنعكاس الطبيعي   : أوالً
يف طريق االجتهاد مما انتج استقاللية اقتصادية وسياسية وقبل كـل شـيء اسـتقاللية يف          
الشخصية، ومن الواضح دور هذا االستقالل يف ارعاب احلكّام وتكتيل اجلمـاهري حـول    

 .القيادة

هاد يف جمال العمل على تطبيـق اإلسـالم يف   الروح احلريصة اليت ينتجها االجت  : ثانيـاً 
كلّ جماالت احلياة خصوصاًحينما جيد اتهد أن األحكام اليت يبذُلُ يف سبيل اسـتنباطها      
السنني الطوال ويدرك قدسيتها قبل كل شيء ضائعة مهملة مما حيركه حنـو اجيـاد اجلـو                 

إلسـالمي فـشنوا محلـة      وقد أدرك األعداء هذه اخلاصـية لالجتـهاد ا        . املناسب للتطبيق 
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 .ضارية ضده

ـ    : ثالثاً عقائـدياً ـ    الدور العظيم الذي يقوم به تقليـد اتهـدين األحيـاء يف شـدهم 
للقيادة بنحو ال تستطيع أية حكومة مهما كان ارهاا أن تقطع األواصر العقائديـة هـذه       

 .ألا متتد من القلب والعمق العقائدي اىل من يتمثل م االجتهاد

أمهية االعتقاد بوالية الفقيه باعتبارها امتداد القيـادة األصـيلة الـيت جيـب أن               : بعاًرا
فإن هذه الوالية متتلك قدرة توجيه اجلماهري وحىت        ... تطبق التجربة اإلسالمية يف احلياة    

وهلـا مفعوهلـا العظـيم يف اضـفاء الطبيعـة        .. اتهدين اآلخرين وفق أوامر اتهد الـويل      
 .ى احلياة وملء الشريعة يف جماهلااإلسالمية عل

هذا اىل غري ذلك من العناصر اليت توجتها شخـصية اإلمـام اخلمـيين القائـد القويـة          
املتقية الزاهدة الصابرة فاستثمرت هذا الوعي واالخـالص لتحقيـق اخلطـوة االُوىل مـن        

 .اهلدف املنشود وهو جناح الثورة اإلسالمية

ية فإن نفس العوامل ولكن مبستوى  أقوى وأعمق هـي           أما بعد جناح الثورة اإلسالم    
اليت مكّنت الشعب اإلسالمي املؤمن من الوقوف بوجـه كـلّ قـوى االسـتكبار العـاملي                 

 .وعمالئه ومؤمتراته املتنوعة

 .وال يسعنا اال هنا لعرض كلّ اآلثار

يـه يف  إالّ أننا نستعرض باختصار الدور الذي منحه الدستور اإلسالمي للمجتهـد الفق      
جمال القيادة وإدارة احلياة اإلسالمية، فقبل كل شيء جعـل الدسـتور اإلسـالمي الفقيـه                
قائداً لالُمة اإلسالمية وذكر له أعلـى الـصالحيات وهـي الواليـة العامـة الـيت قررـا          

 .الشريعة له

ـ            ذي فقالت املادة اخلامسة بأن الوالية العامة إنما هي للفقيه العادل الـواعي املـدبر ال
) ١١٢ ـ  ١٠٧(حـني فـصلت املـوارد مـن      تؤيـده بـالطبع مجـاهري االُمـة املـسلمة يف     
يقوم اخلرباء يف االُمور الفقهيـة بتـشخيص      : صالحيات القائد ويف املادة السابعة بعد املئة      

 .القائد وانتخابه بشروطه املذكورة له

 مـن أعـضائه   تشكيل جملس صيانة الدستور على حنو يكون ستة    ) ٩١(وتقرر املادة   



١٣٥ 

اليت يـصادق عليهـا جملـس     من الفقهاء ويقوم هؤالء الستة بدراسة ما إذا كانت القوانني     
الشورى اإلسالمي منسجمة مع التعاليم اإلسالمية أم ال، يف حني يعطي األعـضاء كلّهـم           

 .رأيهم يف مدى انسجامها مع الدستور اإلسالمي

وهكـذا جنـد    . عاملاً لقضائية جمتهداً على أن يكون رئيس القوة ا     ) ١٦٢(وتؤكد املادة   
 .الدستور يتالءم وما قرره اإلسالم للمجتهد من مناصب مهمة

هذا الدور الرائع تستهدفه اليوم كل قوى االستكبار العاملي وأذناا يف املنطقة لتفـرغ     
  .الثورة االسالمية من حمتواها

اىل اتهـد الـذي      صـله أما منصب الفتوى والتقليد فهو يرتبط بقرار الفرد نفسه وتو         
 .بالدستور جيب أن يقلّده يف أحكام دينه وال ربط له

* * *
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تقوم فكرة املرجعية لدى الشيعة على اُسس متعددة أمهّها مسألة االجتـهاد والتقليـد      
 والعمل به، ويعبر اإلسالم من      باعتبارمها مبدأين أصيلني يف عملية فهم احلكم اإلسالمي       

خالهلما عن مرونته وواقعيته، فـال ميكـن لكـلّ أحـد أن يـستنبط احلكـم اإلسـالمي،                   
خصوصاً مع مالحظة الفارق الزمين الطويل بيننا وبـني عـصر النـصوص، األمـر الـذي              
يتطلب ختصصاً لبعض الناس يف فهم الشريعة واالجتهاد فيها، مث تعـرض النتـائج علـى          

 رواْ كَآفَّةً فَلَوال  وما كَانَ الْمؤمنونَ لينف   : (وهو مضمون اآلية الشريفة   . رين ليعملوا ا  اآلخ
                 ـملَّهلَع هِمواْ إِلَـيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وّي الدواْ ففَقَّهتيّفَةٌ لطَآئ مهنّقَة مرن كُلِّ فم فَرن

 .)١()يحذَرونَ

ولكي يسد الطريق على املتطفّلني على االجتهاد فقـد وضـعت لـه اُسـس وقواعـد                 
 .تضبطه وتضمن اىل حد كبري قربه من الواقع

وألنّ اتهدين قد خيتلفون يف عملية االستنباط، وليس ألي رأي مهما مسا أن مينـع               
قـد تـرك بـاب    ف) إذا كان هذا األخري منسجماً مع القواعد املطروحـة       (من الرأي اآلخر    
 .االجتهاد مفتوحاً

ومن اخلطأ أن نتصور أن النصوص القرآنية الناهية عن االختالف تنظـر اىل جانـب               
االختالف الطبيعي يف االستنباط الصحيح مـن النـصوص، وإنمـا تنظـر اىل التنـازع يف                

                                                
 . ١٢٢: التوبة) ١(
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مـن  املواقف العملية، وقد عمل املسلمون ذين املبدأين لقـرون ممتـدة، إالّ أن الكـثري                
العلماء وتبعاً الستدالالت عقالئية وحتوطاً لألحكام الـشرعية طرحـوا فكـرة اشـتراط              

 .يف من جيوز تقليده، وذلك يف خصوص موارد االختالف يف الفتوى» األعلمية«

كظـاهرة طبيعيـة   » املرجعيـة «وقد كان هلذه الفكرة الدور الكبري يف السوق حنو قيام      
 .على امتداد املسرية

ى أن بعض العلماء كانوا ميتلكون من العظمة والسعة احلـد الـذي جعلـهم    كما ال ننس 
جع لكلّ االُمة، ال بل كادت شخصيتهم العلمية الضخمة تسد أبواب االجتهاد كلّهـا،               امر

 .)رمحه اهللا(وذلك كما يقال بالنسبة لشخصية املرحوم الشيخ الطوسي

ـ          ان الـشيعة يعيـشوا خـالل      كما ميكن أن نعترب حالة التشرذم واالستضعاف اليت ك
جتمـع مشلـهم وتوحـد     قرون ـ وخصوصاً يف العصور األخرية ـ وشوقهم لقيـادة دينيـة    

حياة الـشيعة   يف» املرجعية«كلمتهم وتدافع عن حقوقهم، من أهم العوامل يف تركيز دور  
 .وخصوصاً يف العصور األخرية

الجتماعية والـسياسية وال    وقد قامت املرجعية بأدوار ضخمة يف ااالت العلمية وا        
 .ميكن أن ينكرها أحد

ومما ساعد على هذه االُمور قيام املرجعية بدور والئي مستمد مـن النـصوص الـيت             
األمر الذي مـنح املرجعيـة القـدرة        » ويلّ األمر «تقرر موضوع اشتراط الفقه يف شخص       

الزكـاة والوجـوه    على توحيد املواقف السياسية أحياناً، وتنظيم عملية جباية اخلمـس و          
الشرعية وباقي الضرائب، وتنظـيم احلـوزات العلميـة، والقيـام باخلـدمات االجتماعيـة         

 . بالشخصية املستقلّة للعامل الشيعيظالكربى، واالحتفا

ومنذ حـدوث التطـورات والتعقيـدات االجتماعيـة، ونـشوء الكـثري مـن القـضايا                 
جتماعية، ونفوذ الكثري مـن العناصـر       املستجدة، وتعقّد الكثري من املواقف السياسية واال      

املعادية، اتجهت املرجعية حنو تقوية جهازها وتوسيع معلوماا وتنظيم أساليبها العلميـة    
 .والعملية ملواجهة املوقف اجلديد

هذا املضمار يف احلوزات الـشيعية الكـربى    وقد شهد العامل الشيعي حتوالت جيدة يف    



١٤١ 

 .ا هنا الستعراضهايف النجف وقم ومشهد، ال جمال لن

ومل تعد الدراسات تقتصر على األبواب التقليدية كالصالة والطهـارة، وإنمـا راحـت              
تتناول شيئاً فـشيئاً بعـض األبـواب األكثـر اجتماعيـة، وألّفـت الرسـائل يف املـسائل                   

 .املستحدثة إالّ أا ـ واحلق يقال ـ مل تتقدم التقدم املطلوب

 احلوزات العلمية واجلماهري املؤمنة معـاً يف كـثري مـن            ومن املسائل اليت شغلت بال    
خصوصاً بعد ازدياد عـدد اتهـدين، وتعـدد        » املرجع األعلى «الفترات مسألة انتخاب    

املدارس، واشتداد حساسية الصراع مع قوى الكفر واالستبداد العاملي وتطور أساليبه يف            
 .املواجهة والعداء

ما يتـواىل فقـدان العـامل اإلسـالمي لشخـصيات           وهذا ما يتجلّى بشكل أوضح عند     
مرجعية يف فترة زمنية قصرية، وهـو مـا حـدث يف يومنـا هـذا، حيـث فقـدت االُمـة               

 :الشخصيات التالية على الترتيب التايل

 .آية اهللا العظمى الشهيد السيد حممد باقر الصدر

 .آية اهللا العظمى السيد عبداهللا الشريازي

د اخلميينآية اهللا العظمى السيد اإلمام السي. 

 .آية اهللا العظمى السيد املرعشي النجفي

 .آية اهللا العظمى السيد اخلوئي

 .آية اهللا العظمى السيد السبزواري

 .آية اهللا العظمى السيد الگلپايگاين

 .آية اهللا العظمى الشيخ اآلراكي

 .رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً وأسكنهم الفسيح من جنته

جع أحدثت توتراً شديداً وقلقاً مستمراً ناجتاً من تعـدد الـوالءات وكثـرة            وهذه الفوا 
االدعاءات وغموض احلقيقة، وأثارت الـشبهات حـول األسـاليب التقليديـة النتخـاب          

ومفهوم األعلمية، وهل يقتـصر علـى       » والية الفقيه «و» املرجعية«املرجع، والعالقة بني    
ا بالقدرة األكثر على االستنباط يف االُمـور املعروفـة،    الصور التقليدية له؟ واليت يعبر عنه     
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أو أا حتمل معها عناصر اُخرى كسعة اإلطّالع على القـضايا االجتماعيـة والـسياسية               
العاملية، والقدرة األكرب على تنقيح املواضيع اليت يراد معرفة أحكامها، مبا يسمح لألعلـم            

مي من القضية، خصوصاً إذا الحظنـا       أن يكون أقرب من غريه يف معرفة املوقف اإلسال        
الترابط الوثيق بـني مواقـف اإلسـالم وأحكامـه ومفاهيمـه يف كـلّ املـشاكل احلياتيـة                  

 .اإلنسانية

كلّ هذه التساؤالت طُرحت على صعيد البحث ال العلمي فقط، وإنما علـى الـصعيد        
 .لطرح بينهماالثقايف العام، وحق هلا أن تطرح على كال الصعيدين وإن اختلفت لغة ا

ولسنا نستطيع أن نبتعد عن هذه املشكلة، أو ندفن رؤوسنا يف الرمال تاركني االُمور              
 – تتخذ بنفسها جمراها الطبيعي، فعلينـا إذن أن نقـول كلمـة يف هـذه املـسألة اخلطـرية         

 راجني أن ينظر اجلميع إليها بعـني اإلخـالص يف            -طارحني بعض املسائل املتعلقة ا      
 .قةقول احلقي

  :املسألة االوىل
  مسألة انتخاب املرجع

إننا نعتقد أنّ األساليب القدمية اليت متّ التعامل ا يف جمال انتخاب املرجعيـة العامـة،                
حيث أوكلت االُمور اىل نوعية الظروف وقدرة التبليغ باإلضافة اىل املقام الـذايت الـذي                

ور املاضـية عـصور التـشرذم    ميلكه املرجع، هذه األسـاليب إن كانـت ناجعـة يف العـص      
احلضور الشيعي يف كل احناء  واالستضعاف فهي اليوم تكاد تنقلب على أهدافها يف عصر          

يف قبـال كـلّ الطواغيـت وكـلّ القـوى      القويـة    اإلسالمي، عصر الكلمـة الـشيعية        العامل
 .االستكبارية

إذاً ال نــستطيع أن نتــرك االُمــور علــى عواهنــها خــصوصاً مــع مالحظــة العــداء  
االستكباري املخطط لضرب الثورة اإلسالمية وتركيز األعداء على املرجعيـة، وحماولـة             

 .النفوذ من خالهلا

، هـذا  »املرجعيـة «إننا حباجة الُسلوب جديد منسجم مع القواعد الشرعية النتخاب   
اجة تامة للتأكيد على الـدور األسـاس للمرجعيـة وختليـصها ممـا              باإلضافة اىل أننا حب   
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 .اُضيف إليها

عليها أن تقوم بعرض الوقائع علـى  ـ يف املقام األول ـ  فاملرجعية مرجعية يف الفتوى  
عرب عملية اجتهادية حتمل كل      النصوص واملنابع اإلسالمية، واستنباط املوقف اإلسالمي     

 .عناصر االجتهاد املطلوبة

عامة لكـل قطّاعـات االُمـة، وواعيـة لكـلّ       فتوائية   اُريد هلا أن تكون مرجعية       وإذا
القضايا الفقهية، وكلّ ما له دخل يف تنقيح املوقف الصحيح من اُمور اجتماعية وسياسـية        
وحقوقية وغريها، كان املفروض ـا أن تـستعني بلجنـة مـشكّلة مـن كبـار العلمـاء                   

 .القضايا اليت يراد منها معرفة املوقف األصيلباإلضافة لكبار املتخصصني مبختلف 

وربما كان من غري املمكن مبكان أن نتصور أنّ االجتهاد الفردي املنعزل يـستطيع أن    
تـضم النخبـة مـن    » دار لإلفتاء«يلم بكلّ القضايا اليوم، وربما أمكن القول هنا أنّ قيام     
اً إذا رأينا أن كلّ األدلة املـذكورة  علماء الشريعة هو احللّ األمثل هلذه املشكلة، خصوص      

 .للتقليد ـ واملعروف منها هو بناء العقالء ـ تنسجم متام اإلنسجام مع هذا الطرح

 احلكمفهي طبيعية للمرجعية الفتوائية يف حالة عدم قيام         أما املسألة القيادية يف االُمة      
أن تتـرك  نقتـرح  ف) ويل الفقيـه (االسالمي، أما مع قيام حكومة اسـالمية علـى رأسـها           

وال معىن لتصور ... الفعلي القائم بتنظيم شؤون املسلمني  » ويلّ األمر « اىل   املسألة القيادية 
الواليـة لكـل    تـصور   أن  قيادتني فعليتني يف االُمة الواحدة والطائفة الواحدة، فضالً عن          

تأبـاه  أمـر  ! مطلقاً على كلّ النفوس واألعراض واألموال يف أيـة نقطـة مـن العـامل      فقيه  
 .النظرية السياسية اإلسالمية والواقع وكلّ بناء العقالء وجممل النصوص اآلتية يف الوالية

إننا هنا نعلنها حقيقة مرة وربما ضاقت ا بعض النفوس ونؤكد على أنّ االُسـلوب               
التقليدي يف انتخاب املرجعية مل يعد اُسلوباً نافعاً، بل حيمل معه نقاط ضعف كربى ميكن               

 كما نؤكّـد أنّ الواليـة ال        ،فذ من خالهلا العدو، ويسري معه الوهن يف اجلسم العام         أن ين 
 .عدد مطلقاً مبقتضى كلّ املالكات املطروحةتت

وحينئذ فعلى الواعني من أبناء هذه االُمة أن يعملوا علـى تركيـز هـاتني احلقيقـتني               
نشهد بعـد هـذا ضـياع    املهمتني، حىت نضمن قدسية املرجعية ودورها الفاعل، وحىت ال         
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الكثري من مصاحل االُمة ووقوعها حتت رمحة النظرات الفردية والرتعات الروحية املائلـة             
 .اىل االفراط أو التفريط

ميكن القول أن مصطلح املرجعية مأخوذ من بعض الروايات اليت اُرجعت الناس اىل           و
أما احلوادث الواقعـة    «:  )معليه السال (الفقهاء، من قبيل ماجاء يف التوقيع الشريف من قوله        

 .)١(»فارجعوا فيها اىل رواة أحاديثنا

ـ   باسـتمرار ـ    إالّ أنّ هذه الظاهرة املهمة يف حياة مدرسة أهل البيت، مل تكن متلـك 
 .األبعاد القيادية كلّها، ومنذ عصر الغيبة

نّ  ـ كانت تـدرك أ  )عليهم السالم(صحيح أن االُمة ـ مبقتضى توجيهات أئمة أهل البيت 
القيادة احلقيقية متوافرة يف هذه الفئـة، باعتبارهـا األقـرب اىل القيـادة املعـصومة علمـاً        
وسلوكاً، وباعتبار ماجاء من روايات تؤكّد على اشـتراط الفقـه يف القاضـي، واشـتراط         

صحيح أنّ بعض علماء    ، و العلم يف اإلمام، وأنّ الفقيه هو احلصن هلذه االُمة وما اىل ذلك           
الـضخمة أن ميـسكوا بزمـام         استطاعوا بقدرم العلميـة    )عليهم السالم (لبيتمدرسة أهل ا  

 من قبيـل الـشيخ املفيـد والـشيخ     )عليهم الـسالم (البيت الفتوى يف جممل كيان مدرسة أهل 
 أدت اىل سـد أبـواب       )رمحـه اهللا  (ن عظمـة الـشيخ الطوسـي      أالطوسي والـشهيد األول، و    

إالّ أنّ ذلك كان يتبع القدرات الشخصية ألمثـال  االجتهاد لعشرات السنني ـ كما يقال ـ   
ال اىل وجود مبدأ مقرر يف احلياة الشيعية يـصل إليـه هـؤالء وغريهـم                 هؤالء العظماء، 
 .بشكل طبيعي

 وحدة الوالية وتعددها

هذا من جهة املرجعية الفتوائية، فإذا أضفنا اىل ذلك النقاط االُخرى اليت متتعـت ـا           
، أدركنا بوضوح أكثر عدم وجود هـذه الـصفات بـشكل        )الوالية (املرجعية وهي مسألة  

 .مستمر وعلى مر العصور

                                                
 .، الباب احلادي عشر، احلديث التاسع١٨ ج:وسائل الشيعة) ١(
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ال تبعيض فيها بني النفوس واألعراض واألموال، وال بـني         ) والية األمر (وواضح أنّ   
فالدولة اإلسالمية واحدة، والقانون واحد، وويلّ األمر هـو ويلّ        . منطقة ومنطقة من العامل   

هذا طبعاً إذا رفضنا النظرات التجزيئية اليت ولّدا عصور التمـزق يف  األمر على اجلميع،  
 .اخلالفة، األمر الذي ترك آثاره حىت على نظر الفقهاء اىل النظام السياسي اإلسالمي

 أدركنـا   )علـيهم الـسالم   (إذا نظرنا للموضوع ذه الروح وتصفّحنا تاريخ أهـل البيـت          
 :حقيقتني أساسيتني

كـل أدلّـة    ة الويلّ وعدم تعدده، وهي حقيقة يؤدي إليها النظـر يف       لزوم وحد : االُوىل
الوالية، ومالحظة عدم وجود نص عام، أو إطالق فيها جيعل الوالية لكلّ فقيه، وهو ما               

 بل هو واضح متاماً، إذا أدركنا لوازمه، ومنها أن نتـصور مئـات   )١(يف حبث آخرالحظناه  
وهذا أمر ال يقبله منطـق  . للدولة اإلسالمية) صالحيةاملتساوية يف ال  (القيادات والرؤوس   

 .)٢(سليم، فضالً عن انه مما أكدت الروايات اإلسالمية رفضه

إنّ مثل هذه اخلصائص مل تكن متجلّية يف أي شخص باعتباره مرجعـاً يف الفتـوى،        : الثانية
 . وغريهاوولياً عاماً للمسلمني، أو الشيعة باخلصوص، له حق التصرف يف األموال

بل إننا جند الفقهاء ـ حىت أواخر القرن اخلامس اهلجري ـ حيارون يف أمـر التـصرف     
 من اخلمس، مث حتول الرأي عن ذلك بعد وضوح أنّ اخلمـس  )عليه الـسالم (يف سهم اإلمام  

ومـع ذلـك،    . مل يكن لشخص اإلمام بل ملنصبه، باعتباره راعياً لالُمة ومطبقـاً للـشريعة            
 متردداً بني الدفع الشخصي املباشر هلـذه الـضرائب املاليـة، أو اللجـوء اىل               وجدنا األمر 

 الـشيخ األنـصاري     جـاء  حـىت    ،)رمحـه اهللا  (خصوص الفقهاء،  كما رأى العالّمة الـسي       

                                                
  .٢٣٢ ص راجع كتابنا حول الدستور اإلسالمي) ١(
: وتكون األرض ليس فيها إمام؟ قال«) عليه السالم(هللاقلت أليب عبدا: منها ما جاء يف صحيحة احلسني بن أيب العالء) ٢(

وهو ما أيدته روايات اُخرى من قبيل مـا  . ١/١٧٨: الكايف. »ال، إالّ وأحدمها صامت : يكون إمامان؟ قال  : ال، قلت 
 فلم ال جيوز أن يكون يف األرض إمامان يف: فإن قيل«:  )عليه السالم( من قوله٢٥٤: جاء يف علل الشرائع للصدوق

 ال يتفـق فعلـهما   إنّ الواحد ال خيتلف فعله وتـدبريه واإلثـنني  : وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل لعلل كثرية، منها   
، كمال الدين ومتام النعمة ٥٠٦، بصائر الدرجات للصفار ص ٥٣ و ٥١ ص٢٣راجع حبار االنوار ج(، »...وتدبريمها

 ).٢٣٣ص 
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فلو طلب الفقيه الزكاة واخلمس مـن املكلّـف، فـال دليـل      «:  الذي يقول  )رمحه اهللا (األعظم
 لو ثبت شرعاً اشتراط صحة أدائها بدفعـه اىل الفقيـه   على وجوب الدفع إليه شرعاً، نعم     

 .)١(»...مطلقاً، أو بعد املطالبة وأفىت بذلك الفقيه وجب اتباعه

إنا مل نقف لـه     «: وهكذا جند صاحب احلدائق يرد على نظرية العالّمة السي فيقول         
 .)٢(»على دليل

 ـ عند عـدم   رة متقدمة وناجعة،تعد ظاه) املرجعية(وعلى أي حال، فإننا نتصور أنّ 
ـ   طرحت نفسها حبق يف التاريخ الشيعي، وتطورت مبرور األيام وتعقّـد  احلكم االسالمي 

 علـى   العالقات، ومنو احلاجة اىل قيادة علمائية جامعة للشتات، وموحدة للـصفوف، إنْ           
ال يقبـل الـشك   صعيد الفتوى، أو على صعيد القيادة، وهذا تارخيها الناصع يوضح لنا مبا    

أا ـ وعلى الرغم من بعض الضعف يف نظامها ـ كانت رأس احلربـة يف حماربـة البـدع      
واالحنرافات، ال بل يف حماربة االستعمار واالستبداد، على الرغم من أا مل تكـن متلـك            

كاحملقّق الثاين يف عصر الدولـة الـصفوية، واملرحـوم         ; سلطة رمسية، إالّ يف بعض العصور     
بل ربما كانت حماربة يف كلّ مكان، وإن كانت تعتمد          . غطاء يف الدولة القاجارية   كاشف ال 

 .فقط على النفوذ املعنوي والعلمي الذي متلكه بني اجلماهري املؤمنة

 .فمن الطبيعي ان متسك قدر ما تستطيع بأزمة االمور
اجـة  ولسنا حباجة اىل توضيح االُسس الطبيعية واالجتماعية الـيت تطلّبـت هـذه احل      

 .فهي واضحة

وقد تعاظمت هذه االُسس حىت بلغت باملرجعيـة اىل حـد القيـادة الفعليـة العمليـة                 
 : طُرحت يف البني تساؤالت كثريةولكن مع قيام احلكم االسالمي يف إيرانالسائدة، 

يف جمال كيفية انتخاب املرجع، وهل تترك على عواهنها؟ باعتبار أنّ اهللا تعـاىل      : منها
عل رسالته، وهي عبارة منقولة عن املرحوم اإلمام االصـفهاين، أو أنّ مـن   أعلم حيث جي 

الطبيعي أن توضع صيغة عملية معقولة يف البني، خاصةً بعد مالحظة التآمر الكـبري علـى      

                                                
 .تربيز.  ط١٥٤: املكاسب، الشيخ األنصاري) ١(
 . ١٢/٤٧٠: احلدائق، الشيخ يوسف البحراين) ٢(



١٤٧ 

 .، والتخطيط املعادي الذي يسعى لضرا وإجهاضها)عليهم السالم(مدرسة أهل البيت

ع، أي تعدد املواقف القيادية من جهة، واملواقـف      يف جمال إمكانية تعدد املراج    : ومنها
السلوكية الشرعية من جهة اُخرى، ال بني منطقتني متباعدتني فقط، بل وحىت يف مدينـة              

 .واحدة، كالنجف األشرف وقم املقدسة وغريها

مسألة ضرورة االستعانة بشورى فقهاء، أو إمكان تفرد الفقيه يف الفتوى مـع   : ومنـها 
يف األذواق، وتـشعب شـؤون احليـاة وتعقّـد العالقـات االجتماعيـة،              وجود االختالف   

وإمكان تسرب عناصر الضغط املصلحية أحياناً اىل مناصب مهمـة تتـرك أثرهـا علـى             
 .مسرية االُمة

بعد هذا اإلنتصار الكبري، طرحت املرجعية الدينية نفسها من جديد يف الـساحة،             نعم  
 الوجود املرجعي بشكل قوي أيضاً، مل يسبق له         كأقوى ما تكون، وأشتد التآمر على كلّ      

 :مثيل، إالّ أنّ الذي كان يبقي تلك التساؤالت يف مستوى عدم األمهية اُمور

 . ـ إنّ القيادة الفعلية لالُمة كانت بيد املرجعية نفسها١

 . ـ انشغال القيادة بلملمة االُمور وصياغة أركان الدولة ودفع خطط األعداء٢

 . االُخرى لضرورة دعم الثورة اإلسالمية بكلّ قوةاترجعي ـ وعي امل٣

اىل احلد الذي مل يكن ليسمح .  ـ التأييد اجلماهريي القاطع لقيادة الثورة اإلسالمية ٤
ألي خالف أن يترك أثره على الساحة، حىت أنه عندما اختلف أحد املتـصدين لالُمـور             

ضته اجلماهري اإلسالمية نفـسها وختلّـت    املرجعية مع الثورة، وراح يعارض مسريا، رف      
 .عنه، وهكذا مرت هذه الفترة بسالم

إالّ أن الذي بعث التساؤالت من جديد هو رحيـل اإلمـام اخلمـيين القائـد املثـايل                  
، وانتقال القيادة اىل تلميذ خملص مـن تالمذتـه، وفقيـه كـبري واع لكـلّ                 )رمحه اهللا (العظيم

 أنه مل يكن يف مقام أحد املراجع املعـروفني، مث تتابعـت   مشاكل اخلطّ ومعامل الطريق، إالّ    
األحداث بوفاة مراجع االُمة، كاإلمام اخلوئي واإلمام الگلبايگاين وغريهم، األمر الـذي           

 .بعث التساؤالت املاضية من جديد

 :دة منهاديومما جعل اإلجابة عن تلك التساؤالت أمراً حمتماً، مجلة ظواهر ج
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داء الكافر، وحماوالت التسلّل اىل حصن املرجعية احلـصني، حـىت     تصاعد الع : االُوىل
بـل وراح بعـض العمـالء مـن     . عادت إذاعات الكفر تتدخل يف هذا املوضوع املقـدس        

 .احلكّام يضغطون لتحقيق مآرم

طرح مرشحني للمرجعية يعرف الواعون من االُمـة سـوابق بعـضهم وعـدم              : الثانية
 على مستقبل الصحوة اإلسـالمية وعالقـات االُمـة          صالحيتهم لذلك، ومدى خطورم   

 .بالقيادة نفسها

املرجعية، باعتبارها  ة  التفسريات اجلديدة ملوضوع األعلمية الدخيلة يف صياغ      : الثالثة
من القدرة األكرب علـى االسـتنباط، وخـصوصاً يف     ) رمحهم اهللا (أوسع مما تصوره فقهاؤنا   

زءاً من األعلمية يضاف إليها جزء آخر مهم هو         بعض األبواب الفقهية، اىل حد جعلها ج      
القدرة على استيعاب احلوادث الزمانية واملكانية، ومـصلحة االُمـة اإلسـالمية، ومعرفـة       
الترابط بني اهليكلية اإلسالمية كلّها، مبا فيها من أحكام للحياة ومفاهيم تصورية، تتـرك              

ـ             ات االُخـرى، كاالشـتراكية     آثارها على صعيد العمـل، ونظريـات متيزهـا عـن النظري
  .والرأمسالية وغري ذلك من عناصر هلا أثرها الكبري يف عملية االستنباط

 :وهكذا برزت بعض اآلراء حول بعض املسائل ومنها

 

من الطبيعي ـ أوالً ـ أن تناقش الفكرة اليت حتتفظ باألعلمية نفسها، ولكـن تنـاقش     
     هلـا مـن         يف مفهومها، وهلا احلق يف هذا النقـاش مبالحظـة عـدم ورود تعريـف خـاص

بل عدم وجود مفهوم واضح عن األعلمية لدى العلماء الـذين سـبقوا الـشيخ               . الشريعة
 ).  هـ١٢٨١( املتوىف عام )رمحه اهللا(األنصاري

فهي ـ إذن ـ مسألة عرفية عقالئية يف مفهومها بال ريب، وبالرجوع اىل أدلّتها جندها   
تعتمد غاية ما تعتمد على البناء العقالئي، حيث ذكر أنّ الشريعة أوكلت األمر ـ أيضاً ـ  

 .اىل هذا البناء والسرية العقالئية وصدقتها

وسنرى فيما بعد أنّ السرية ال تنسجم مع هذه الفكرة بالـشكل املطـروح، بـل إننـا            
ـ         الزم حيـاة كـلّ   نعتقد جازمني بأنّ الشريعة  ال ميكن أن تترك هذا األمر اخلطري الذي ي
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فرد ـ ويف مجيع سلوكياته ـ اىل مسألة بناء العقالء، وخصوصاً يف جو  تسود فيه سـرية    
خمالفة لدى عموم املسلمني بالرجوع اىل أي من اتهدين املطّلعني دومنا مالحظة ملسألة             

 .األعلمية، وهذا ما سيبدو يف القسم التايل من هذه الدراسة إن شاء اهللا تعاىل

 يعرجتهاد والتقليد ومعرفة التشاال

إنّ االجتهاد، إذا فسرناه بعملية استفراغ الوسـع السـتنباط األحكـام الـشرعية، أو               
من أدلّتها التفصيلية، أو أنه عمليـة إرجـاع الفـروع         ) شرعية أو عقلية  (الوظائف العملية   

االجتـهاد مبعـىن   اىل االُصول املعتمدة شرعاً، أو ما يقرب من هذه املعاين، دومنا نظر اىل            
 حباجة اىل احلديث   أنفسنا دجنالعمل باآلراء الظنية غري املعتربة، إذا فسرناه بذلك فإنا ال           

 .مفصالً عن لزومه ـ باستمرار ـ بعد وضوح قيام الشريعة بوضعه، إنسجاماً مع خلودها

واالجتهاد واجب كفائي ـ بال ريب ـ حفاظاً على أحكام اإلسـالم مـن اإلنـدراس      
 نفَـر مـن   فَلَوال: (م الشرعية، قال تعاىلالضياع، حيث حثّت الشريعة على حتصيل العلو   و

                     ـملَّهلَع هِمـواْ إِلَـيعجإِذَا ر مهمواْ قَـورنـذيلينِ وّـي الـدـواْ ففَقَّهتيّفَةٌ لطَائ مهنّقَة مركُلِّ ف
 .)١()يحذَرونَ

فائي لالجتهاد، دون العيين منه ـ وهـو مـا نـسب اىل     واآلية واضحة يف الوجوب الك
علماء حلب ـ باإلضافة اىل ما يف الواجب العيين من عسر عظيم، وكذلك قيـام الـسرية    

 .يف الرجوع اىل فتوى األصحاب والرواة

كفايـة  «أما التقليد فجوازه لغري اتهدين يكاد يكون بديهـة، حـىت عـرب صـاحب                
وهذه هـي حالـة   . وقد قامت عليه السرية العقالئية   . )٢(ة جبلّية أنها حالة فطري  » االُصول

اتمعات يف صدر اإلسالم، مما حيقّق اإلمضاء الشرعي هلذه احلالـة، وهنـاك أدلّـة مـن                 
 .النصوص القرآنية والنبوية على ذلك

                                                
 . ١٢٢: التوبة) ١(
 . ٢/٣٥٩: كفاية االُصول للمحقق اخلراساين) ٢(
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 عدم جواز رجوع اتهد اىل رأي غريه

وع اىل غريه، وذلك ملـا أفـاد   وإذا حصل الباحث على رتبة االجتهاد، مل جيز له الرج    
 يف رسالته املوضوعة يف االجتهاد والتقليد، من دعوى االتفـاق   )رمحه اهللا (الشيخ األنصاري 

على عدم اجلواز، إلنصراف اإلطالقات الدالّة على جواز التقليد عمن له ملكة االجتـهاد     
 .واختصاصها مبن ال يتمكّن من حتصيلها

بني القـادر علـى إعمـال امللكـة وغـري           » القوانني«وقد فصل احملقق القمي صاحب      
) للمجتهـد مـن التقليـد مطلقـاً       (ودليل املانع   «: القادر، فأجاز للثاين أن يقلّد غريه فقال      

وجوب العمل بظنه إذا كان له طريق إليه إمجاعاً، خرج العامي بالـدليل وبقـي البـاقي،                 
      مـع ضـيق الوقـت، فظهـر أنّ     وفيه منع اإلمجاع فيما حنن فيه، ومنع التمكّن مـن الظـن 

 )رمحـه اهللا  (ويقـول الـسيد اخلـوئي     . )١(»األقوى اجلواز مع التضييق، واختصاص احلكم به      
 هـو الـصحيح،   )رمحـه اهللا (وما أفاده«:  )رمحه اهللا(معلّقاً على كالم املرحوم الشيخ األنصاري   

م اإلمجـايل، أو  وذلك ألنّ األحكام الواقعية قد تنجزت على من له ملكة االجتهاد بـالعل     
وهو يتمكن من حتصيلها بتلك الطرق، إذاً ال بد         . بقيام احلجج واالمارات عليها يف حملّها     

له من اخلروج من عهدة التكاليف املتنجزة يف حقّه، وال يكفي يف ذلك أن يقلّد الغري، إذ                 
 .)٢(»ال يترتب عليه اجلزم باإلمتثال

 اجلاهل اىل العامل يشمل حالـة اتهـد الـذي    والظاهر أنّ بناء العقالء يف جمال رجوع 
مينعه مانع من االستنباط، كضيق الوقت وغريه ويتجلّى هذا بشكل أكثر وضوحاً فيما لو          

 .افترضنا وجود مساحة كربى مل يستطع استنباطها بعد

 اعتبار األعلمية يف املقلَّد

االت واملراد باألعلميـة هـو أن يكـون صـاحبها أقـوى ملكـة مـن غـريه يف جمـ                    

                                                
 . ٣٠: التنقيح يف شرح العروة الوثقى االجتهاد والتقليد) ١(
 . ٢/١٦٣: القوانني احملكمة) ٢(
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، وليس املعيار كثرة االستنباط أو قلّته، وربما توسع البعض يف هذه املَلكـة              )١(االستنباط
فجعلها تعين القدرة على استنباط املوقف اإلسالمي مـن كـلّ القـضايا احلياتيـة، وهـذا             

 وهو مذهب أمحد )٢(الشرط هو املشهور بني علماء الشيعة وخصوصاً يف العصور األخرية     
القفّال مـن أصـحاب الـشافعي ومجاعـة مـن االُصـوليني، وقـد اختـاره                 وابن سريج و  

، وقد ذهب مجاعة من علمـاء اإلماميـة ممـن         )٤(، كما نقل عن حممد بن احلسن      )٣(الغزايل
وليس لنا يف هذا اـال إالّ اإلشـارة اىل         . )٥( عدم االشتراط  ىلإتأخر عن الشهيد الثاين     

 .رك البحث املفصل اىل حملّهبعض األدلّة الواردة يف املقام، ويت

وقد استدلّ لعدم اشتراط الرجوع اىل األعلم حىت يف حالة العلم باخلالف بينه وبـني               
 :غريه، بوجوه

التمسك بإطالق األدلة الواردة يف جواز الرجـوع اىل الفقيـه، كـإطالق آيـات               : منها
ان الناس يرجعـون    من ك  إنّ الغالب يف  : النفر والسؤال والكتمان والروايات، بل قد يقال      

إليهم عدم األعلمية مع العلم باختالف الفتاوى، بل شكّل هذا سرية عامة عـرب القـرون،     
منذ صدر اإلسالم لدى املسلمني مجيعاً، وليس هناك ي عن هذه السرية اليت ميكـن أن           

                                                
يف مطـارح  ; يقول الشيخ األنصاري . ٣/١٧٣: لآلمدي، نقالً عن إحكام األحكام ٦٥٩: االُصول العامة للفقه املقارن ) ١(

وهذا )  تقريرات الكالنتر الطهراين٣٠٧: األعلم من كان أقوى ملكةً وأشد استنباطاً حبسب القواعد املقررة : (األنظار
ون املـراد مـن األعلـم مـن يكـ     : ما أكده املرجع أبواحلسن اإلصفهاين واحملقّق العراقي، ويقول صاحب العروة الوثقى    

أعرف بالقواعد واملدارك للمسألة وأكثر إطّالعاً لنظائرها ولألخبار، وأجود فهماً لألخبار، واحلاصل أن يكون أجود            
والذي يبدو أنه مل يظهر من الفقهاء، الذين سبقوا الشيخ األنصاري تعريـف            ). ١٧العروة الوثقى، املسألة    . (استنباطاً

 طبع مؤسـسة  ٦٣٢: مفاتيح االُصول(اهد اُستاذ الشيخ األنصاري يف كتابه لألعلم، وهذا ما صرح به السيد حممد ا      
ويبدو أن الشيخ األنصاري هو أقدم من ركّز مبىن تقليد األعلم، مث جاء تالمذته من ). ـ قم) عليهم السالم(آل البيت
أمـا بالنـسبة ملـن سـبقوا الـشيخ      املريزا الرشيت والسيد الفشاركي والسيد ثقة اإلسالم، فركّزوا هذا املفهـوم،         : قبيل

األنصاري فالسائد هو القول باألعلم يف املدينة، فاملرحوم كاشف الغطاء، مثالً كان يركّز على ذلك أو على األفضل يف 
 . وهو يعين األصلح على الظاهرالدفاع عن حوزة اإلسالم

 العلم والعدالة من بعض تعين عليه تقليده،  وإن كان بعضهم أرجح يف    «: ٣٨٨: يقول صاحب املعامل ابن الشهيد الثاين     ) ٢(
إنّ الثقة بقول األعلم أقـرب وأوكـد، وحيكـى عـن     : وهو قول األصحاب الذين وصل إلينا كالمهم، وحجتهم عليه      

 .»بعض الناس القول بالتخيري
 . ٢/١٢٥: املستصفى) ٣(
 .٥٤: عمدة التحقيق) ٤(
 . ١/٢٦: مستمسك العروة الوثقى) ٥(



١٥٢ 

وتشهد مشهورة أيب خدجية على جواز الرجوع اىل من يعلـم شـيئاً          . تعترب دليالً مستقالً  
وروايات اإلرجاع كثرية رغم اختالف الـذين متّ اإلرجـاع          . )١()عليهم السالم (ضاياهممن ق 

 .إليهم يف مستوى العلم

إنّ هذا األمر متعسر جداً إذا توسـعنا يف تفـسري األعلـم، فجعلنـاه، يـشمل           : ومنها
 .األعلم بكلّ التصورات اإلسالمية واألحكام وموضوعاا يف كلّ القضايا احلياتية

 .ثبتت العصور عسر هذا األمر، ولذا انتقلت احلوزات اىل األصلح تقريباًوقد أ

 .بناء العقالء على الرجوع للعامل وعدم اشتراطهم األعلمية:  ومنها

 .تطابق الصحابة وإمجاعهم على ذلك:  ومنها

 :وقد نوقش يف هذه األدلّة

ـ      : أما األول  امل واألعلـم، فروايـات   فألنّ حملّ الكالم هو ما لو علم باملخالفة بـني الع
حممولـة علـى صـورة عـدم العلـم      «:  اإلرجاع مثالً ـ كما يقول الـشيخ األنـصاري ـ     

 .)٢(»باالختالف بل اعتقاد االتفاق

وحنن ال نعلم أنّ الرجوع كان يف هذه الصورة لتكون الروايـات نـصاً يف ذلـك، فـال          
وله هلما يستلزم اجلمـع بـني       يبقى إالّ اإلطالق، واإلطالق ال يشمل املتعارضني، ألنّ مش        

وال جمال للقول بالتخيري، باعتبار أنّ رفع اليد عن إطالق الـدليلني         . الضدين أو النقيضني  
املتعارضني أوىل من رفع اليد عن أصليهما، وذلك أنّ الدليلني هنا ـ كمـا يقـول الـسيد     

طالق، فال مناص من  ـ ليس هلما نص ظاهر، بل داللتهما بالظهور واإل )رمحـه اهللا (اخلوئي 
 .احلكم بتساقطهما، بعد أن مل ميكن اجلمع العريف بينهما

 .وقد نوقشت األدلة الباقية بإنكارها

 االستدالل لوجوب الرجوع اىل األعلم

 :وقد استدلّ لوجوب الرجوع اىل األعلم بأدلّة، منها

                                                
 .، احلديث األول٣/٢: ، احلديث اخلامس، وكذلك من ال حيضره الفقيه١٨/٤: يعةوسائل الش) ١(
 .٣٩٩: منتهى الوصول) ٢(



١٥٣ 

أمـا  . ة، أو بالـسرية إنّ مشروعية التقليد إنما متّ إثباا بالكتاب والسن  : الدليل األول 
وهو موردنا، إذ نتحدث يف حالـة مـا إذا          (املطلقات الشرعية فهي ال تشمل املتعارضني       
 ).علمنا بالتنايف بني فتوى العامل وفتوى األعلم

وأما السرية العقالئية فهي جتري على الرجوع اىل األعلم عند العلم باملخالفة، وهـي              
 احلجية تعـني الرجـوع اىل األعلـم، بعـد أن            ممضاة، وإذا سقطت فتوى غري األعلم عن      

وقد اعتمد املرحوم السيد اخلوئي هـذا       . علمنا بعدم وجوب االحتياط، ألنه غري ميسور      
 .الوجه وحده على الظاهر

وربما يناقش يف هذا االستدالل مبا سنذكره عند طرح مسألة التبعيض، من أنه ميكن              
على أننا ال نعلم بوجـود سـرية عقالئيـة     . ضتنيتصور مشول اإلطالقات للفتويني املتعار    

ممضاة يف هذا اال، بعد أن وجدنا العقالء يرجعون اىل املتخصصني، خصوصاً املتقاربني             
منهم، مع علمهم إمجاالً بوجود ختالف بينهم وبني من هم أشد منهم ختصصاً، العتبارات              

ة الواقع، وإن كانوا يرجحـون      منها موضوع التسهيل من جهة واإلحتمال العقالئي مبطابق       
 .ذلك

وبتعبري آخر، ليس هناك علم باإللزام العقالئي بالرجوع اىل األعلم مع كون الطـرف              
وحنن نتحدث يف جمال تشريعي، علم فيه أنّ االجتهاد         . )١(اآلخر حائزاً للشروط املطلوبة   

بيه املـورد  هو طريق شرعي مقبول، وهو متوافر يف كليهما حسب الفرض، فال معىن لتش            
مبجاالت التردد الفردي بني املتخصصني يف االُمور اخلطرية، كما نـراه عـادة يف كتابـات            

على أننا ال نعلـم باإلمـضاء الـشرعي، وخـصوصاً إذا الحظنـا هـذه الـسرية                  . العلماء
املتشرعية العامة يف الرجوع اىل الصحابة، أي منهم، أو الرجوع اىل العلمـاء مـن أتبـاع                 

من مثل هذه الظاهرة املتسعة يف عـرض         .دومنا نكري ودومنا منع معترب    )عليهم السالم (األئمة
 يرجِعـون اىل العلمـاء دومنـا اشـتراط          )علـيهم الـسالم   (، بل كـان األئمـة     )٢(الزمان وطوله 

                                                
 . ١٤٢: التنقيح، كتاب االجتهاد والتقليد تقريرات الغروي) ١(
ء يف مثّ ينبغي البحث عـن بنـاء العقـال   «:  هذه الفكرة فيقول  ٢/٥٥٠): ذيب االُصول (كما يف   ; يطرح اإلمام اخلميين  ) ٢(

تقدمي رأي األعلم باملخالفة إمجاالً أو تفصيالً، هل هو على حنو اللزوم أو من باب حسن االحتياط؟ ال يبعد الثـاين،                
' 



١٥٤ 

 .)١(لألعلمية

على أنّ مسألة العسر تبدو صحتها يومـاً بعـد يـوم، خـصوصاً مـع افتـراض سـعة          
وتكاثر العلماء اىل حد كبري، واإلسالم ينظر لالُمـور بنظرتـه العامـة        املساحة اإلسالمية   

وذلك يتضح باخلصوص إذا الحظنا التصوير الذي نقلناه عن صـاحب العـروة             . الشاملة
 .أو جعلناها تشمل كلّ املواقف اإلسالمية من احلياة. حول األعلمية

 حـسن النجفـي يف هـذا        ومن املناسب أن ننقل ما ذكره العالّمة الكبري الشيخ حممـد          
إنما الكالم يف نواب الغيبة، بالنـسبة اىل املرافعـة اىل املفـضول منـهم               «: الصدد إذ يقول  

وتقليده، مع العلم باخلالف وعدمه، والظاهر اجلواز إلطالق أدلة النصب املقتضي حجيـة          
م يف اجلميع على مجيع الناس، والسرية املستمرة يف اإلفتاء واالستفتاء منـهم مـع تفـاو     

ـ الفضيلة، ودعوى الرجحان بظن األفضل يدفعها  مع إمكان منعها يف كثري مـن األفـراد    
ـ املنجرب نظر املفضول فيها، يف زمانه باملوافقة لألفضل يف األزمنة السابقة وبغريهـا   أنـه   

خـصوص املـسألة، إذ لعـلّ     ال دليل عقالً ونقالً يف وجـوب العمـل ـذا الرجحـان يف     
صل شرعية الرجوع اىل املفضول، وإن كـان الظـن يف خـصوص املـسألة         الرجحان يف أ  

 .بفتوى أقوى حنو شهادة العدلني

ومع فرض عدم املانع يف تقليد املفضول ـ عقالً ـ فإطالق أدلّة النصب حباله، ونفـوذ    
خصوص الواقعة يستلزم حجية ظنه يف كليهما، وأنه من احلق والقسط والعدل         حكمه يف 
 .هللا، فيجوز الرجوع إليه تقليداً أيضاًوما أنزل ا

                                                                                                              
ش ما طرحه، باعتبـار أنّ أمـر الـشرع    قولكنه يعود فينا. »لكون الرأيني واجدين للمالك وشرائط احلجية واألمارية   

 .عظيم ال يتسامح فيه
اىل حممد بن مـسلم الثقفـي، وأيب بـصري، ويـونس بـن      ) عليه السالم(يات كثرية يرجع فيها اإلمام   وتشهد لذلك روا  ) ١(

عبدالرمحن، ومعاذ بن مسلم وأمثاهلم دومنا مالحظة هلذا الشرط، وال معىن للقـول بـأنّ اإلمـام كـان يعلـم أـم ال                     
وكمثال لذلك ننقل عن معجم الرجـال    .  احلال خيتلفون يف الفتوى، بل ميكن ادعاء اليقني باختالفهم جرياً على طبيعة          

عـن  «: ، نقالً عن املرحوم الكشي يف باب فضل الرواية واحلـديث، الروايـة التاليـة   ١/٩٦:  )رمحه اهللا(للسيد اخلوئي 
 أسـاله  )عليـه الـسالم  (يعين أبااحلسن الثالث (كتبت إليه   : حدثين أمحد بن حامت عن ماهويه قال      : جعفر بن وهب قال   

فهمت ما ذكرمتا، فاعتمدا يف دينكمـا علـى كـبري يف    «: معامل ديين؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك فكتب إليهما       عمن آخذ   
 .»حبنا، وكلّ كثري التقدم يف أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء اهللا تعاىل



١٥٥ 

بل لعلّ تأهل املفضول وكونه منصوباً جيري على قبضه وواليته جمرى قبض األفضل       
من القطعيات، اليت ال ينبغي الوسوسة فيها، خـصوصاً بعـد مالحظـة نـصوص النـصب                
 الظاهرة، يف نصب اجلميع املوصوفني بالوصف املزبـور، ال األفـضل منـهم، وإالّ وجـب             

 .كما هو واضح بأدىن تأمل» رجل منكم«انظروا اىل األفضل منكم : القول

ومن ذلك يعلم، إنّ نصوص الترجيح أجنبية عما حنن فيـه مـن املرافعـة ابتـداًء، أو                  
التقليد لذلك مع العلم باخلالف وعدمه، ومن الغريب اعتماد األصحاب عليها يف إثبـات              

مقتضاها ذلك، مع العلم باخلالف الذي عن مجاعة      هذا املطلب، حىت أنّ بعضاً منهم جعل        
 .دعوى اإلمجاع على تقدميه حينئذ ال مطلقاً، فجنح اىل التفصيل يف املسألة بذلك

وأغرب من ذلك اإلستناد اىل اإلمجاع احملكي عن املرتضى يف ظاهر الذريعة، واحملقّق         
تـداًء اىل األفـضل   الثاين يف صريح حواشي اجلهاد من الشرائع، على وجـوب الترافـع اب       

وتقليده، بل رمبا ظهر من بعضهم أنّ املفضول ال والية لـه أصـالً مـع وجـود األفـضل                    
 )عليهم الـسالم (ضرورة عدم إمجاع نافع يف أمثال هذه املسائل، بل لعلّه العكس، فإنّ األئمة  

مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع اىل أصحام، من زرارة وحممـد بـن مـسلم      
 القـضاء يف بعـض أصـحابه مـع     )صلى اهللا عليه وآله(بصري وغريهم، وجعل رسول اهللاوأيب  

لو حضر اإلمـام يف     «: قال يف الدروس  . الذي هو أقضاهم  )عليه السالم (حضور أمرياملؤمنني 
 .»بقعة وحتُوكم فله رد احلكم اىل غريه إمجاعاً

تضى مبين على مسألة تقليد     على أنه مل نتحقّق اإلمجاع عن احملقّق الثاين، وإمجاع املر         
 .املفضول اإلمامة العظمى مع وجود األفضل

فيجوز حينئـذ نـصبه والترافـع إليـه وتقليـده مـع العلـم بـاخلالف                 «: وأخرياً يقول 
 .)١(»وعدمه

إنه «: ويقول املرحوم احلر العاملي ـ وهو إخباري ـ يف معرض رده على االُصوليني  
وب معرفة املقلِّد، بأن الذي يقلّـده جمتهـد مطلـق وال    ـ أي القول بالتقليد ـ يستلزم وج 

                                                
 . ٤٠/٤٦: جواهر الكالم) ١(
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سبيل له اىل ذلك كما ال خيفى، فيلزم تكليفه مبا ال يطيق، وكذلك تكليفه مبعرفة األعلـم                 
 .)١(»بني اتهدين مع التعدد

أن يـستدلّ   ) لألعلميـة (وللقائل بعـدم االعتبـار      «: يقول صاحب كتاب والية الفقيه    
 علـى الرجـوع واإلرجـاع اىل آحـاد         )صلى اهللا عليـه وآلـه     (ن النيب باستقرار السرية يف زما   

 .)٢(»الصحابة من غري حلاظ األعلمية مع وضوح اختالفهم يف الفضيلة

التقليـد، وهـو   «: يف الوافيـة )   هـ١٠٢١( املتوفّى سنة    )رمحه اهللا (ويقول الفاضل التوين  
يعتـرب يف املفـيت الـذي       ، من غري حجـة وال دليـل، و        )٣(قبول قول من جيوز عليه اخلطأ     

يستفىت منه ـ بعد الشرائط املذكورة ـ على النحـو املـذكور وأن يكـون مؤمنـاً ثقـة ومل        
 .)٤(يتعرض مطلقاً لشرط األعلمية

مما استدلّوا به على وجوب الرجوع اىل األعلم دليل اإلمجـاع، وهـذا             :  الدليل الثاين 
ء أردنا به اتفاق اآلراء، أو أردنـا بـه   االستدالل باطل على أي حنو فسرنا اإلمجاع، فسوا 

االتفاق الكاشف عن رأي املعصوم، فإنه هنا غري تام، بعد وضوح عدم اتفاق اآلراء فيه،            
 االتفاق على عدمه يف بعض العصور وكذلك وضوح عدم كشفه عن رأي          ىبل ربما يدع  
 .)٥(املعصوم

 بعض الروايات: الدليل الثالث

                                                
 . ٤١١: الفوائد الطوسية للشيخ احلر العاملي) ١(
، ورغم أنه يتحدث يف باب القضاء إالّ أنّ عبارته، كعبارة صاحب اجلواهر، تشمل باب الفتوى      ٢/١٧٩: والية الفقيه ) ٢(

 .أصرح، وهي تؤكّد على حالة العلم باخلالف أيضاً جواهر الكالم أيضاً وإن كانت عبارة صاحب
 . ٢/٣٨٧: إلخراج املعصوم، وهذا التعريف هو ما نص عليه الغزايل يف املستصفى) ٣(
 .قم.  ط٣٩٩: وافيةال) ٤(
واملتتبع آلراء العلماء ال يستطيع اكتشاف اإلمجاع منها، فقد ذكرنا إنّ مجاعة ممن تـأخر عـن الـشهيد الثـاين أنكـروا            ) ٥(

اشتراط األعلمية حىت السيد املرتضى الذي نسب إليه القول بإمجاع الشيعة على اشتراط األعلمية جنده يؤكد علـى            
 حني ال جند ذكراً لإلمجاع لدى الشيخ الطوسي وابن زهرة واحملقق احللي والعالّمة احللّي والشهيد األعلمية يف البلد يف

األول، كما أنّ الذين جاؤوا بعد احملقّق الثاين، الذي نقل اإلمجاع، مل ينقلوا مثل هذا اإلمجاع كالشهيد الثاين يف املسالك    
هائي واملريداماد وغريهم، راجع املقال اجليد الذي كتبه الشيخ الذاكري واملالّ املازندراين، وصاحب املعامل، والشيخ الب   

 ).٥٧ و ٥٦(الصادرة من احلوزة العلمية بقم العددان » احلوزة«يف جملة 



١٥٧ 

 الدالّة على تقدمي حكم األفقه، ولكنها واردة يف مقـام         )١(مقبولة عمر بن حنظلة   : منها
 .القضاء ال الفتوى

اختـر للحكـم بـني     «:  ملالـك األشـتر    )عليه السالم (ما جاء يف عهد اإلمام علي     : ومنها
 .وهي أيضاً يف باب القضاء. )٢(»الناس أفضل رعيتك

ئاسـة ال تـصلح إالّ     إنّ الر «:  )عليـه الـسالم   (ما يف كتاب االختصاص من قوله     : ومنها
ألهلها، فمن دعا الناس اىل نفسه وفـيهم مـن هـو أعلـم منـه، مل ينظـر اهللا إليـه يـوم                   

 .)٣(»القيامة

 .ولكنها مرسلة، باإلضافة اىل أا تتحدث عن جمال الوالية واحلكومة

يـا عـم،    «:  من قوله لعمه   )عليه السالم (ما جاء عن اإلمام حممد بن علي اجلواد       : ومنها
لـم تفـيت عبـادي مبـا مل تعلـم ويف      :  لعظيم عند اهللا أن تقف غداً بني يديه، فيقول لك أنه

، وهي مرسلة ال حيتج ا، باإلضافة اىل تركيزها على عدم   )٤(»االُمة من هو أعلم منك؟    
 .علم املفيت

وأجـاب  . إنّ فتوى األعلم أقرب اىل الواقع فال مناص من األخذ ـا    : الدليل الرابع 
ية إن اُريد منها أنّ فتواه بالفعـل أقـرب فهـذا ال             رببأنّ األق : )رمحه اهللا (لسيد اخلوئي عنها ا 

نسلّمه، وإن اُريد أنّ من شأن فتاواه أن تكون أقرب قلنا إنّ األقربيـة الطبعيـة مل جتعـل       
 .مالكاً للتقليد و لوجوبه

 التعـيني  هو الرجوع اىل األصل العقلي يف مسألة دوران األمـر بـني   :  الدليل اخلامس 
ومقتضاه تعني الرجوع لألعلم النه يؤدي للعلـم بفـراغ   والتخيري ـ بني األعلم وغريه ـ    
، )الـسرية (ولكن بعد أن متّ لـدينا الـدليل االجتـهادي    . الذمة من التكليف املعلوم امجاالً  

فإنه ليس هناك جمال للرجوع اىل األصل العقلـي يف مـسألة دوران األمـر بـني التعـيني          
والغريب أنّ البعض من العلمـاء رجعـوا إليـه          . ، باعتبار ما له من رتبة متأخرة      والتخيري

                                                
 . من أبواب صفات القاضي٩وسائل الشيعة، الباب ) ١(
 . طبعة بريوت٤/٣٠: ج البالغة) ٢(
 . ٢/١١٠: حبار األنوار) ٣(
 .١٤٧: التنقيح) ٤(



١٥٨ 

مباشرة وقبل مناقشة أي من األدلة االجتهادية املدعاة، علـى أنّ يف كـون إنتـاج هـذا                  
 .)١(األصل هو التعيني ـ لألعلم مثالً ـ كالماً ال جمال للتفصيل فيه

 ـ  

عدم التقيد بفتوى جمتهد واحد والرجوع يف مقـام العمـل اىل فتـوى              ونقصد بالتلفيق   
أكثر من واحد، سواء كان ذلك يف العمل املركّـب االرتبـاطي، أو يف األعمـال املـستقلّة             

 .بعضها عن البعض اآلخر

هو االتيان بكيفية ال يقول ا جمتهد وذلـك بـأن يلفّـق يف    «: وقد عرفه األلباين بأنه 
قولني، أو أكثر، يتولد منها حقيقة مركّبة ال يقول ا أحد، كمن توضـأ       قضية واحدة بني    

فمسح بعض شعر رأسه مقلّداً لإلمام الشافعي، وبعد الوضوء مس أجنبية مقلّـداً لإلمـام               
 .)٢(»حنيفة، فإنّ وضوءه على هذه اهليئة حقيقة مركّبة، مل يقل ا كلّ من اإلمامني أيب

 عمل واحد يف هذا املثـال دون أن يكـون التلفيـق يف              ومن الواضح أنه يتحدث عن    
قبيـل  جزء الوضوء، وآخر يف عدم ناقضيته مـن   األجزاء االرتباطية، وإنما قلّد فرداً  يف    

األجنبية، ومن الطبيعي أنّ القائل جبواز التلفيق يف عمل مركّب ارتباطي يقول بـه ـ   مس 
 .من باب األوىل ـ يف أعمال مستقلّة

، وهو ما أرجحه    »بالتبعيض«عملية التلفيق هذه يف كتب الفقه اإلمامي        وقد عبر عن    
 .باعتبار ما يف مصطلح التلفيق من احياءات سلبية

إذا كـان هنـاك جمتهـدان       ): (٣٣(يقول املرحوم اليزدي يف العـروة الـوثقى املـسألة           
 ).لمتساويان يف العلم كان للمقلِّد تقليد أيهما شاء، وجيوز التبعيض يف املسائ

يف صورة تساوي اتهدين يتخير بني تقليد أيهما شاء، كما          ): (٦٥(يقول يف املسألة    
جيوز له التبعيض حىت يف أحكام العمل الواحد، حىت أنه لو كان ـ مثالً ـ فتوى أحـدمها    
وجوب جلسة االستراحة واستحباب التثليـث يف التـسبيحات األربـع وفتـوى اآلخـر               

 .ول يف استحباب التثليث، والثاين يف استحباب اجللسةبالعكس جيوز أن يقلد األ

                                                
 . ١٨٧ ـ ١/١٨٥:  احللقة الثالثة) دروس يف علم االُصول(تراجع حبوث املرحوم الشهيد الصدر يف كتاب للتوسع ) ١(
 . ٩٢ ـ ٩١: عمدة التحقيق) ٢(



١٥٩ 

إذا كان اتهدان متساويني يف العلم يتخير العامي   «:  )قدس سره (ويقول اإلمام اخلميين  
يف الرجوع اىل أيهما، كما جيوز له التبعـيض يف املـسائل، يأخـذ بعـضها مـن أحـدمها                 

 .)١()وبعضها من اآلخر

 اآلراء يف املسألة وتارخيها

حاول الشيخ األلباين استعراض مجلة من اآلراء، فأكد على أنّ التلفيـق وإن مل يكـن        
، باعتبـاره مـن العـوارض الـيت ال ميكـن وجودهـا حـني التبليـغ                )عليه السالم (يف عصره 

 فقد كان املـرء  )رضي اهللا عنهم(والتشريع، ولكنه كان سارياً يف عصر الصحابة والتابعني       
مث يستفيت غريه يف غريها، ومل ينقـل عـن أحـد منـهم قولـه            يستفيت بعضهم يف مسألة،     

بوجوب مراعاة أحكام مذهب من قلّده، ومل يؤثر ذلك عن األئمة األربعة وغريهم مـن               
 .اتهدين، بل نقل عنهم ما يشري اىل خالف ذلك

إن أخذ املستفيت يف عهد السلف بقول أحد علمـاء        : فظهر من هذا  : (ويستطرد فيقول 
سألة، وأخذه بقول غريه من الصحابة أو التابعني يف مسألة ثانيـة، ال يقـال   الصحابة يف م 

له تلفيق ولو أدى اىل تركب حقيقة مل يقل ا املفتيان، بل هو من قبيـل تـداخل أقـوال      
املفتني بعضها يف بعض تداخالً طبيعياً غري ملحوظ وال مقصود، كتداخل اللغات بعـضها              

 .عترب طرح مسألة التلفيق ذا النحو أمراً مستحدثاًوهكذا ا. )٢(ببعض يف لسان العرب

. اإلنكار على منكري جـواز التلفيـق     ) اُم القرى (ونقل عن العالّمة الكواكيب يف كتابه       
وكـل مقلّـد عـاجز    : (وأضاف). واحلال ليس ما يسمونه التلفيق إالّ عني التقليد       : (وقوله

ه جيوز أن يقلّد يف كـل مـسألة دينيـة    طبعاً عن الترجيح بني مراتب اتهدين، فبناء علي     
جمتهداً ما ـ ويضيف ـ وهل يتوهم مسلم أنّ أبا حنيفة كان ميتنع أن يأمتّ مبالك، أو يـأىب    
  أن يأكل ذبيحة جعفر؟ كالّ بـل كـانوا أجـلّ قـدراً مـن أن خيطـر هلـم هـذا التعـصب                        

 .»على بال

                                                
 . ١/٦: حترير الوسيلة) ١(
 .٩٤: عمدة التحقيق) ٢(



١٦٠ 

يد األعلم يف األحكـام فيـه   إنّ تكليف العامي بتقل: (مثّ نقل عن ابن تيمية ما ملخصه  
حرج وتضييق، مث مازال عوام كل عصر يقلد أحدهم هلذا اتهد يف مسألة، ولآلخـر يف             
اُخرى، والثالث يف ثالثة، وكذلك اىل ما ال حيـصى، ومل ينقـل إنكـار ذلـك علـيهم، ومل                    

 ).يؤمروا بتحري األعلم واألفضل يف نظرهم

 وهكـذا اسـتمر    .نه ال جيب إلتزام مذهب معـين أ: مثّ إنه استند اىل ما هو الشائع من   
 .ا املنحى بنقل خمتلف األقوالذه يف تأييد

فـواتح الرمحـوت يف   «ومن املناسب أن ننقل هنا نصاً للشيخ عبدالعلي األنصاري يف     
ال جيب االسـتمرار، ويـصح      : وقيل«: البن عبدالشكور، إذ يقول   »  شرح مسلم الثبوت  

  الذي ينبغي أن يؤمن به ويعتقد به، ولكـن ال ينبغـي أن يكـون    االنتقال  وهذا هو احلق 
االنتقال للتلهي فإنّ التلهي حرام قطعاً، يف التمذهب كان، أو يف غـريه، إذ ال واجـب إالّ     
ما أوجبه اهللا تعاىل، واحلكم له، ومل يوجب على أحد أن يتمـذهب مبـذهب رجـل مـن           

ليه بأنّ اختالف العلماء رمحـة بـالنص،       األئمة، فإجيابه تشريع جديد، ولك أن تستدل ع       
 ).وترفيه يف حق اخللق

ـ : أما اإلمامية وهو منقـول   فرغم أننا نقلنا عن إمام كبري من فقهائهم جواز التبعيض 
مشهورية فتوى ضـرورة تقليـد   : عن غريه أيضاً ـ إالّ أنه مل يكن معروفاً لديهم، باعتبار 

 يعلم فيها بالتساوي يف املرتبة العلمية حىت يطرح         األعلم شهرة عظيمة، وقلّة املوارد اليت     
 .مثل هذا املوضوع

هو االستدالل لألمر والرجوع اىل أدلـة االجتـهاد والتقليـد           : وعلى أي حال، فاملهم   
فإنمـا يـستأنس ـا إذا مل تـصل اىل حـد اإلمجـاع             : ملعرفة احلق يف البني، أما األقوال     

 .الكاشف عن نظر الشارع

 )قدس سره( السيد احلكيمرأي املرحوم

) العروة الـوثقى  (من مسائل   ) ٣٣(يقول اإلمام احلكيم يف مستمسكه يف ذيل املسألة         



١٦١ 

قد عرفت أنه مع اختالف اتهدين يف الفتوى تسقط إطالقـات أدلـة احلجيـة            : (ما يلي 
عن املرجعية، وينحصر املرجع باإلمجـاع، فمـشروعية التبعـيض تتوقـف علـى عمـوم                

 التخيري بينهما لصورة التبعيض، ومل يتضح عموم اإلمجاع، ومل أقف عـاجالً             اإلمجاع على 
على من ادعاه، بل يظهر من بعض أدلة املانعني عن العدول يف غري املـسألة ـ الـيت قـد     

دعـوى الـسرية عليـه يف عـصر     : قلّد فيها ـ املنع عن التبعيض، فراجع كلمام، ومثلها 
 .ض، إذاً ال خيلو من إشكالي فالتبع)عليهم السالم(املعصومني

نعم، بناًء على كون التقليد هو اإللتزام بالعمل بقول جمتهد معني ال مانع من التبعـيض        
 .)١()إلطالق أدلة احلجية

إنّ التقليد هو العمل اعتمـاداً علـى   : وقد وضح هذا يف موضع آخر، فقال ما ملخصه    
وإن اختلفـوا  . يعاً، وال يشترط التعـيني رأي الغري، فإنّ اتفق اتهدون أمكن تقليدهم مج     

ألنـه بـال    ; امتنع أن يكون اجلميع حجة للتكاذب املوجب للتنـاقض، وال واحـد معـني             
ألنه خالف اإلمجاع والسرية، فاحلجة مـا خيتـاره وهـو اإللتـزام،             ; مرجح، وال التساقط  

 .)٢(فاإللتزام مقدمة للتقليد ال عينه

أنـه قـد يـشكل يف العمـل الواحـد      ): العروة الوثقى(من ) ٦٥(وذكر يف ذيل املسألة  
  وأجـاب إننـا    . االرتباطي الذي متّ العمل فيه بفتويني، فهـو أمـر ختالفـه الفتويـان معـاً               

  بعد البناء على جواز التبعيض ال تقدح خمالفـة كـلّ جمتهـد علـى حـدة يف غـري مـورد          
 .التقليد هلم

 :وأضاف

 جلسة االستراحة إنما يفيت بـذلك يف الـصالة   اتهد  املفيت بعدم وجوب: فإن قلت (
املشتملة على التسبيحات الثالث، كما أنّ املفيت باالقتصار على تـسبيحة واحـدة إنمـا               
يفيت بذلك فيما اشتمل على جلسة االستراحة، فترك جلسة االستراحة واالقتصار علـى   

                                                
 . ١/٦٢: مستمسك العروة الوثقى) ١(
 .١٣ ـ ١/١١: مستمسك العروة الوثقى) ٢(



١٦٢ 

 .تسبيحة واحدة ليس عمالً بفتوى اتهدين ولو على حنو اإلنضمام

االرتباط بني األجـزاء يف الثبـوت والـسقوط ال يـالزم االرتبـاط بينـهما يف                 : قلت
 ).الفتوى

سـقوط  : فاملرحوم السيد احلكيم ال جيد هذا إشكاالً، وإنما اإلشـكال يف نظـره هـو      
األدلّة عن مشول الفتويني للمتعارضني من اتهـدين املتـساويني، وال إمجـاع أو سـرية                

وهذا املعىن ميكن إسراؤه اىل حالة مالو أفتينا بعدم اشـتراط         . جيةتشملهما فتمنحهما احل  
إالّ إننا حىت لو قبلنا مبنـاه يف أنّ التقليـد           . األعلمية يف التقليد وتعارضت فتويا العالمني     

زام بالعمل أمكننا أن نقول بشمول األدلـة حلـاليت التعـارض بـني              تلهو العمل وليس اال   
إليه من السرية اجلارية يف كلّ العصور االُوىل على الرجـوع           الفتويني، من باب ما أشرنا      

اىل اتهدين واإلرجاع إليهم، وطبيعي أن ذلك كان يتم مع العلم باملخالفة بينهم، األمـر               
 .الذي يقرر الشمول هلذا املورد أيضاً

 )قدس سره(رأي املرحوم السيد اخلوئي

اإلسـتناد اىل رأي الغـري يف مقـام العمـل،      ـ  أنّ التقليد هـو   )رمحه اهللا(يرى السيد ـ  
 .)١(مستنداً يف ذلك اىل أنه الذي تؤكّده اللغة وما يتبادر من األخبار

ع مشول أدلـة احلجيـة   و املتساويني املختلفني يف الفتوى وموض)رمحـه اهللا (وعندما يعاجل 
. رفـوض لكلتا الفتويني يؤكد أن التخيري بينهما ـ رغم أنه املعروف بـني األصـحاب ـ م    

فاإلطالقات ال ميكنها أن تشمل املتعارضني، والسرية العقالئيـة اجلاريـة علـى التخـيري               
بينهما غري ثابتة، بل العقالء يعتمدون االحتياط، وسرية املتشرعة مل حيرز كوا متـصلة              
بزمان الشارع، واإلمجاع منقول خبرب الواحد، وال ميكننا االعتماد عليه من جهـة، ومـن               

 . فانها مسألة مستحدثة مل يتعرض هلا الفقهاء يف كلمامجهة اُخرى

                                                
 . ٨١ ـ ٧٧:  التنقيح ـ االجتهاد والتقليد ـ تقريرات املريزا الغروي)١(



١٦٣ 

هذا وقد قلنا بإمكان ادعاء السرية املتشرعية، بل القطع ا ملن يالحظ هـذه احلالـة          
علـى أنـه مـن املمكـن أن     . الشائعة يف كل العصور، وخصوصاً يف عصر صدر اإلسـالم    

تبـار املكلـف عاملـاً مبـضمون       نتصور مشول أدلة احلجة للفتويني املتعارضـني ال مـن اع          
الفتويني معاً ليلزم منه اجلمع بني الضدين، أو النقيضني، بل من باب اجلامع بني الفتويني،               

إنّ :  أو يقـال   .وال مانع من تعلّق الشوق املولوي بأحد فردين حيقّق كل منـهما غرضـه             
لعلـم  مصلحة التسهيل علـى املكلفـني بإرجـاعهم اىل اتهـدين ـ علـى الـرغم مـن ا        

باختالفهم ـ تولد شوقاً إمجالياً لعمل املكلفني بإحدى الفتاوى اليت متّت من خالل عملية  
 .مشروعة، وال جند يف هذا ضرياً وخمالفة ألي أمر عقلي

األوامر، وهي تعلـم أن اجتـهادات   إلصدار فقد توجد الدولة ـ مثالً ـ مراكز متنوعة   
كتشاف مرادات احلاكم، إالّ أا تتغاضى عـن   هذه املراكز ختتلف يف تفسريها للقوانني وا      

ما حيدث نتيجة ذلك من خمالفات غري مقصودة حتقيقاً للمـصلحة العليـا، وهـي تطبيـق                 
قوانينها اىل أقصى حد ممكن، ولكي يتوضح هذا األمر لنالحظ إمكان أن يصرح احلاكم              

 .ذا املوضوع، دومنا إحساس بأي نقص أو مشكلة يف تقبل ذلك

 االحتياط فقد ال جند هلا جماالً يف كثري من األحوال القانونية العامة، خصوصاً              أما لغة 
 .إذا الحظنا األمر على الصعيد البشري العام

أننا نتصور جعل احلجية لكلّ :  يف اية حبثه هنا اىل     )رمحه اهللا (وقد أشار السيد اخلوئي   
 أنه ناقش فيه إثباتـاً بـأنّ األدلـة          منهما مشروطاً باألخذ به، وهو أمر معقول ثبوتاً، إالّ        

 .جعلت احلجية لفتوى الفقيه دون تقييد بعنصر اإللتزام ا

وهنا نقول بإمكان أن يدعي أحد بأنه رغم عدم التقييد باإللتزام يف املوارد العاديـة،                
فقد ميكن أن يدعي أن الفهم العريف الذي يواجه حالة التخالف بني املـوردين يلجـأ اىل                  

 .لتقييدهذا ا

ويتوضح هذا الفهم العريف عندما نالحظ ما جاء يف األخبـار الدالـة علـى التوسـعة                 
طبعاً إذا ـ عارضني، وأنّ املكلف له أن يأخذ بأيهما شاء من باب التسليم  تاخلربين امل يف
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 بل حىت لو نعمم  ـ  تغاضينا عن ما يف سندها وعممنا داللتها لغري الروايتني املتعارضتني
 .تتم أسنادها فإنها تكشف عن حالة عرفية يف الفهم ومل

إنّ القائلني بأنّ التقليـد هـو اإللتـزام ال يواجهـون هـذه       : وعلى أي حال، فقد يقال    
:  وصاحب العروة حيث يقول    )رمحة اهللا عليه  (املشكلة، وفيهم من أمثال صاحب الكفاية       

 ).عمل بعدهو اإللتزام بالعمل بقول جمتهد معني وإن مل ي: التقليد(

إنّ امللحوظ يف البني هو الطريقية حىت على رأي هؤالء، وليس           : إالّ أنه قد يقال هنا    
 .املراد أخذ اإللتزام بنفسه موضوعاً حىت ميكن أن تشمله اإلطالقات

مثّ إنه على رأي غالب علماء املذاهب األربعة البد من الصريورة اىل جـواز التلفيـق    
ـ أي املـذاهب  رطوا األعلمية من جهة، وبعد أن اعتربوا أا  أو التبعيض، بعد أن مل يشت

 .ومل نعثر على حجة قوية للقائلني برفض التبعيضهذا . مجيعاً موصلة اىل احلق ـ 

حالـة عـدم العلـم      :  يف هذا البحث فـرق بـني حـالتني         )رمحه اهللا (مثّ إنّ السيد اخلوئي   
 ما يف عمـل مركـب واحـد    لال العم باختالف الفتويني، وحالة العلم باالختالف يف جم      

ارتباطي، فأجازها يف االُوىل ومل جيزها يف الثانية، حىت على تقـدير التعمـيم يف الـدليل                 
باعتبار أنّ صحة األجزاء االرتباطية ارتباطية أيضاً، فإذا أتى جبزء طبق فتوى واحتمـل      

طالن فهو يـشك يف  بطالن ما أتى به واقعاً وأتى جبزء آخر طبق فتوى اآلخر واحتمل الب     
صحة صالته، وال حجة معتربة لديه يف صحتها، وال يفيت أي مـن اتهـدين بـصحتها،               

 .فالبد من اإلعادة، وهو معىن البطالن

ومل نستطع تبين الفـرق بـني   . والظاهر أنّ ما قاله املرحوم السيد احلكيم أمنت يف البني 
 .احلالتني بالنسبة هلذا املورد

 

إنّ هذه املسألة فرع ملسألة التلفيق، فإذا متّ ما قيل يف جـوازه كـان هنـاك                 : لقد قلنا 
 .جمال للحديث عن موضوع تتبع الرخص

 أنـه ال جيـب    مـن ممـا ذكـر  : ويتخـرج منـه ـ أي   : (يقول صاحب فواتح الرمحوت
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لعلّ املـانعني  : قال يف فتح القدير. االستمرار على مذهب ـ جواز اتباعه رخص املذاهب 
وال مينـع  : لالنتقال إنما منعوا لئالّ يتتبع أحد رخص املذاهب، وقال هو رمحـه اهللا تعـاىل       

منه مانع شرعي، إذ لإلنسان أن يسلك األخف عليه إذا كان له إليه سبيل بـأن مل يظهـر        
 .)١()من الشرع املنع والتحرمي

كعمـل  :  الـرخص للتلـهي  لكن البد أن ال يكـون اتبـاع      «: وأضاف صاحب الفواتح  
حنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصداً اىل اللهو، وكشافعي شرب املثلث للتلهي بـه،             

 .»ألنّ التلهي حرام بالنصوص القاطعة; ولعلّ هذا حرام باإلمجاع

 فما الداعي الذي دعا بعض العلماء اىل رفضه؟ 

 :ما ميكن أن يذكر من دواعي الرفض هو 

 هذا الباب يؤدي اىل التحلّل، فاإلنسان ميال لتخفيف أعباء التكـاليف،           إنّ فتح : أوالً
 . صفة املؤمن امللتزمدقَفإذا ما تتبع الرخص، فَ

احلرام بالتركيب بني الرتكاب  إنه يؤدي اىل التحايل على املشرع، وفتح منافذ         : ثانياً
 .ترخيصني مثالً

 .رعيإنه يؤدي اىل خمالفة حكم احلاكم الش: ثالثاً

 .إنه يؤدي اىل املضرة واملفسدة: رابعاً

 .إنه يؤدي إمجاالً اىل حالة مقطوع بفسادها وحرمتها: خامساً

والذي أعتقده أنّ هذه الدوافع املذكورة توجد بنحو اإلمجال يف بعض احلاالت، األمر            
احلـرام،  الذي دفع العلماء اىل حترمي أصل هذا التتبع من باب سد الذرائع وحترمي مقدمـة   

بل إنّ بعض هذه الدواعي واملوانع يشكّل دليالً ـ لو حتقّق ـ على رد كل املـوارد، وهـو     
 .شكل علم إمجايل مينع من العمل بأطرافهتما ذكر يف الداعي الثالث حيث ي

ـ ـرد   واحلق هو أننا ال نستطيع أن نغلق باباً ينسجم مع القواعد الشرعية ـ لو متّت 

                                                
 . طبعة دار صادر٢/٤٠٦: حاشية املستصفى للغزايلفواتح الرمحوت املطبوع يف ) ١(
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ه التحايل، أو قد يؤدي اىل املفسدة أو خمالفة احلكـم الـشرعي، إالّ إذا               أنه أمر يسهل في   
 .غلبت هذه االُمور عليه وبشكل استثنائي

ودعنا من حكايات  . واحلقيقة هي أنه يقلّ من يتتبع الرخص شخصياً، وبقصد التلهي         
 .الشعراء وقصص القاصني فالباب بنفسه مفتوح

 الرخصانفتاح باب التبعيض واالستفادة من 

 :وما ميكن أن يذكر هنا من فوائد النفتاحه ميكن تصويره مبا يلي

ليس لنا أن نغلق باباً للتسهيل تفتحـه القواعـد، فلمـاذا مننـع فـرداً يـستطيع                  :  أوالً
 وربما كانت هناك حاالت تؤثر فيها  ؟االستفادة من رخصة رأي معترف بشرعيته إمجاالً      

 .مور الزواج والطالق مثالًهذه الرخصة أثراً كبرياً كما يف اُ

قد يتطلّب التخطيط لربنامج إسـالمي موحـد لتنظـيم شـؤون جانـب حيـايت        : ثانياً
اللجوء اىل فتوى معينة ـ وال نصر على كوا ترخيصية ـ تنسجم مع املـصلحة العامـة     
وتشكّل مع غريها جمموعة متكاملة، وهو ما يـسمى أحيانـاً بالـدافع الـذايت يف إنتقـاء           

ى، وهذا ما ميكن أن يطرح مثالً يف مسألة توحيد أوائل الشهور القمرية، أو مـسألة          الفتو
 .عدم االعتبار بطالق الغضبان وغريها

ربما جيد الباحث املسلم، لكي يكشف مـذهباً حياتيـاً كاملـذهب االقتـصادي              : ثالثاً
اإلسالمي، أو املذهب االجتماعي، فتـاوى منـسجمة بعـضها مـع اآلخـر لـدى مفـتني                  
متعددين، لكنها تشكّل وجهاً واحداً خلط عـام، فإنـه يـستطيع أن يطـرح ذلـك اخلـطّ             

 .كصورة اجتهادية عن املذهب املذكور

 ـ وهو من كبار اتهدين ـ يف كتابـه     فعله املرحوم الشهيد الصدرنتصور انوهذا ما 
عمليـة  إنّ اكتشاف املـذهب االقتـصادي يـتم خـالل           «: ، وقال مفسراً ذلك   »اقتصادنا«

اجتهاد يف فهم النصوص وتنسيقها، والتوفيق بني مدلوالا يف إطّراد واحد، وعرفنـا أنّ              
االجتهاد خيتلف ويتنوع تبعاً الختالف اتهدين يف طريقة فهمهم للنـصوص وعالجهـم      
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للتناقضات اليت قد تبدو بني بعضها والبعض اآلخر، ويف القواعد واملناهج العامة للـتفكري    
كما عرفنا أيضاً أنّ االجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسالمي ما           . يت يتبنوا الفقهي ال 

دام ميارس وظيفته، ويرسم الصورة وحيدد معاملها، ضمن إطار الكتاب والـسنة، ووفقـاً               
 .للشروط العامة اليت ال جيوز اجتيازها

 ووجـود صـور   وينتج عن ذلك كلّه إزدياد ذخريتنا بالنسبة اىل االقتصاد اإلسالمي، 
، كلّها شرعي وكلّها إسالمي، ومن املمكن حينئذ أن نتخير يف كلّ جمال أقـوى             هعديدة ل 

العناصر اليت جندها يف تلك الـصورة وأقـدرها علـى معاجلـة مـشاكل احليـاة وحتقيـق                   
 .األهداف العليا لإلسالم، وهذا جمال اختيار ذايت ميلك الباحث فيه حريته ورأيه

ة هذا اال الـذايت ومـنح املمـارس حقّـاً يف االختيـار ضـمن        إنّ ممارس «: ويضيف
االطار العام لالجتهاد يف الشريعة قد يكون أحياناً شرطاً ضـرورياً مـن الناحيـة الفنيـة              

 .»لعملية االكتشاف

هل من الضروري أن يعكس لنا اجتهاد كلّ واحد من اتهدين  «: مث يضيف متسائالً  
باً اقتصادياً متكامالً واُسساً موحدة منسجمة مع بناء تلك ـ مبا يتضمن من أحكام ـ مذه 

 .األحكام وطبيعتها

وجنيب على هذا السؤال بالنفي، ألنّ االجتهاد الذي يقوم على أساسه استنتاج تلـك         
األحكام معرض للخطأ، وما دام كذلك، فمن اجلـائز أن يـضم اجتـهاد اتهـد عنـصراً           

وهلذا جيب أن نفصل بني واقـع التـشريع اإلسـالمي          .. متشريعياً غريباً على واقع اإلسال    
صلى اهللا عليه وآله(كما جاء به النيب(نوبني الصورة االجتهادية كما يرمسها جمتهد معي «)١(. 

وهكذا نقول بأن فتح باب التبعيض وحىت باب اتباع الرخص ـ ولكن بشكل يبعـده   
  .عن اإلبتذال ـ أمر مرغوب فيه 

 

                                                
 . ٢/٢٨٠: اقتصادنا) ١(
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 ـ 

  :لكي نتوصل ملثل هذا االطار ينبغي ذكر بعض النقاط
 علـى صـعيد الكـل        مـستحيالً  ن هدف توحيد الفتاوى قـد يكـون هـدفاً         إ: االوىل

هـذا  ) صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (االسالمي وخصوصاً بعد ابتعادنا عن عصر الرسول      
 قد اليبدو بعيـد املنـال       ف التقريب هدولكن  . البعد الزمين الطويل مبا فيه من مضاعفات      

وخـصوصاً اذا   مثالً يف جمال اكتشاف املـسائل االسـالمية املـصرفية           على صعيد جزئي    
 بالبحـث   امعـي تظافرت اجلهود وتوحدت مناهج االستنباط ومتت عمليـة االجتـهاد           

  . لوجهوجهاً
ومراحلـه   بقواعـده ومقدماتـه   ن يكون االجتهاد منضبطاًأن املفروض هنا   إ: الثانيـة 

 ن يتقيد بدقة بآراء السابقني ولكنه يستأنس ا ويـسترشد بتوجهاـا، خـصوصاً    أدون  
 هـي مـسائل    مـثالً  ن اكثر املسائل املصرفية أ عرفنا    كنا نعاجل مسائل مستحدثة فإذا     ذاإ

صـل عقديتـها    أ يف   يـضاً أن مل تكـن كـذلك       إمستحدثة يف اساليب تنظيمهـا وتطبيقهـا        
 يفسح اال واسعاً لالجتهاد احلر يف جمال تطبيق القواعـد     إن ذلك فوتركيبتها التصورية،   

  . واجياد تركيب مسموح به شرعاً جوازاً او حترمياً–والعمومات الشرعية عليها 
الينبغي االكتفاء يف مقام االستدالل برأي معني مهما كان صـاحبه كـبرياً يف     : الثالثـة 

. م واستنبطوا احلكم من مصادره الشرعية     عملوا رأيه أمقام الفتوى ان كان هو من الذين        
ن نطرحهمـا  أحدمها مشهور واآلخر ليس بكذلك فاننـا نـستطيع        أمام رأيني   أبل لو كنا    

  .قوى يف نظرناعلى بساط البحث مستعرضني دليليهما ومرجحني الدليل األ
يكاد تعقد املسائل واملوضوعات وتشابكها واتـساع ارتباطاـا وصـورها      : الرابعـة 

ية وخصوصا املسائل املستحدثة يف اـال االجتمـاعي واالقتـصادي، يكـاد ان              التطبيق
ن تدرس جبهد فردي واجتهاد انعزايل بل حيتم دراستها بـشكل        أجيعل من غري املطلوب     

مجاعي وحبضور اخلرباء الذين يشرحون ابعاد املوضوع وحيللون عناصره وذلك للتأكـد            
يه بعد مالحظة انطبـاق العنـاوين احملرمـة او          من طبيعة املوضوع املراد اصدار احلكم عل      
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  .احملللة يف مورده
ومن هنا فنحن نعترب االجتهاد امعي الدقيق وغري املتسرع السبيل االجنع للوصـول    

  .اىل رؤية االسالم الواقعية
دلة احلجية تلزم غري اتهدين بالرجوع اىل افراد اتهدين         أن  أوقد يشكل البعض ب   

 ذلك اشـكال يف غـري حملـه       نّأ الّإ لدى املتشرعة على مدى العصور       وهو ديدن السرية  
  . االجتهاد امعي بشكل اكربدن سر االرجاع ينطبق على مورأل

اىل فتوى اتهد هو ما يستفاد من قولـه         ) غري اتهدين (ن سر رجوع هؤالء     أذلك  
لعقـالء مـن رجـوع       وهو ما يقوم به ا     )١ ()فأسألوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون     (تعاىل  

اجلاهل اىل العامل املتخصص والريب ان اجتماع عقول متخصصة لدراسة املوضـوع مـن     
 ومن هنا تتجه املؤسـسات ومنـها   – غالباً –جوانبه املتعددة افضل من انفراد عامل بذلك    

. قـرب اىل الواقـع   أالعلمية والطبية اىل نظـام اللجـان املتخصـصة للوصـول اىل مرتبـة               
 تمعـون فهـو   . معي هو االقرب اىل املطلوب فاالجتهاد اواذا كان االمر كذلك وامجع ا
  . نظام االكثرية وذلك لنفس املالك النوعيالّإ فالسبيل الّإاملطلوب و
 اليرفضه الـشرع     عقالئياً ن حيقق غرضاً  أوعند دراسة نظام ما يفترض فيه       : اخلامسة

ـ               ة التجـارة او دعـم التكافـل    بل رمبا كان حيبـذه كهـدف مـن قبيـل املـسامهة يف تنمي
ن هـذا النظـام تالزمـه بعـض املمنوعـات الـشرعية الـيت             أاالجتماعي، ومع مالحظـة     

ن نسعى للوصول اىل البدائل اليت ختفف عن النـاس  أن من الطبيعي إهامنه فالنستطيع فكّ 
  . دائماً مطروحاًمراًأن يكون البحث عن البدائل املشروعة أفيجب . وحتقق املطلوب

  :ر الذي نتصوره يف حالتنا يتلخص مبا يليفاالطا
  . يف اال العام ـ تشكيل جلنة مكونة من جمتهدين وظيفتها الفتوى، وخصوصا١ً
 عدم التقيد بفتوى خاصة عند اختالف الفقهاء بـل جيـب العمـل علـى مراجعـة         – ٢

                                                
   .٧:  االنبياء - ١
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  .االدلة وترجيح الرأي االقوى يف نظر اللجنة
  .رأي اامع الفقهية على  املوارد اكثر يف االعتماد– ٣
 العمل على معرفة البدائل املشروعة عندما يكون اهلـدف مـشروعا، واالقتـراح             – ٤

  .املطروح مبتلى ببعض احملاذير الشرعية اليت التنفك منه
  : توحيد منهج االستدالل، وتكون مراحله كما يلي– ٥
  . تتبع االدلة اليت تكشف عن الواقع الشرعي–أ 

  .االدلة اليت ترتل مؤداها مرتلة الواقع مث اللجوء اىل –ب 
 عنـد عـدم وفـاء ادلـة          الشرعية  مث اللجوء اىل االدلة اليت تعني الوظيفة العملية        – ج

  .القسمني السابقني
  . مث يأيت دور االدلة اليت تعني الوظيفة العملية العقلية اذا مل تتم املراحل السابقة–د 
) وليـة، االسـتثنائية، االوامـر الـسلطانية       اال( وجيب التفريق بني انواع االحكـام        – ٦

  .ومالحظة اولوياا
  . وعندما تتزاحم االحكام يف مقام التنفيذ يقدم االهم على املهم– ٧

  .كل هذا احلديث كان عن املرجعية الفتوائية
  

 
  .)والية امر االمة من قبل املرجعية(ونعين ا 

النظرية الشيعية ـ تنحصر يف ويل االمر املعصوم مـن اهـل    حسب  -والريب يف اا 
  ولكن ما هواملوقف حال غيبته؟. ه يف اتمعرحال وجوده وحضو) عليهم السالم(البيت

احلكومة االسـالمية    ن قيام أواجلواب عن هذا التساؤل  خيتلف باختالف املباين؛ذلك         
لـك أو يـرى ماالزمـه    ن كـان الـبعض يـرى سـقوط ذ    إيف عصر الغيبة امر مسلم به، و  

نظـام احلـسبة الـذي      (وما يقوم مقامه مـن      ) والية الفقيه ( ونعين به انكار مبدأ      ،السقوط
 وهو بـالطبع امـر مرفـوض    .)يؤدي لقيام الفقهاء مبسؤوليام لسد الفراغات اإلجتماعية 
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 ملسألة  استمرارية تطبيق االحكام االسالمية ومنها نظام احلكم علـى مـا              وخمالف قطعاً 
 ومـن هنـا   .األخـرى صوره االسالم، وهو حمور استمرار تطبيق كل  النظم  االسالمية       يت

فال قيمة هلذا الرأي، كما انه القيمة علمية ملا نراه يصدر من بعض العقول  املريضة مـن                  
 )١ (.ادعاء قبول االسالم للعلمانية منذ اليوم االول، وهو ادعاء باطل

 علـى  نن يكـو أية أمر مـسلم، فـان اشـتراط    ن مسألة قيام احلكومة اإلسالم    أوكما  
 )٢ (. جيمع عليه علماء املسلمني شيعة وسنةدكا يرأسها فقيه أو جملس من الفقهاء أمر

واخـرى هـو    ) نظام والية الفقيه  (ولكن مبىن تشكيلها  لدى الشيعة خيتلف فتارة هو          
هـل احلـل   أو ، وعلى كال احلالني تارة نقول بدور للـشعب، او اخلـرباء، ا            )نظام احلسبة (

  .خرى ال يعطى دور لذلكأوالعقد، و
مثّ إنه على ضوء نظام والية الفقيه، تارة نقول بـأنّ األدلـة متـنح الفقهـاء الواجـدين                 
للشرائط على مستوى واحد والية فعلية مطلقة على كل شؤون املسلمني، واُخرى نقول       

حدهم، أو حيـصل أحـدهم   بأا تعلن أهليتهم لذلك، ويبقى عليهم أن جيتمعوا لينتخبوا أ       
على شعبية واسعة تؤهله ليتحرك حنو القيادة الفعلية وكذلك بالنسبة لنظـام احلـسبة مـع          
القول باالنتخابات، يأيت البحث يف إمكان انتخاب ويلٍّ لكل منطقة، أو لكلّ ناحيـة مـن         

 .نواحي احلياة يف عرض واحد أوال

 .وحينئذ فالنتائج قد ختتلف من حالة اىل اُخرى

لسنا هنا بصدد االستدالل التفصيلي على كل مبىن من هذه املبـاين، إالّ أننـا نـشري         و
اىل أنّ التأمل يف األدلة يؤكّد لنا أنّ إدارة شؤون احلكومة اإلسـالمية حتتـاج اىل واليـة      
ميلكها احلاكم الشرعي، ليستطيع إدارة البالد، ومـلء منطقـة الفـراغ القـانوين، وإصـدار         

                                                
   . حول الدستور االسالمي يف ذيل املادة الثالثة من الدستور( راجع كتابنا )١(
:  هذا األمر واضح لدى الشيعة و علمائهم، ومن يستعرض شروط احلاكم  لدى السنة يطمئن اىل امجاعهم على ذلـك           )٢(

، ٥٦٣، ومن توجيهات االسـالم للـشيخ شـلتوت ص    ٨٧راجع مثال النظام السياسي يف االسالم للدكتور العوا ص   
 واملـسامرة يف شـرح املـسارة ص    ٦٠٥ واملواقف لالجيي ص ٤٢٦، واالرشاد  ص ٢٧٤وغياث االمم للجويين ص    

  .، وغريها كثري٧٠ واحلكم والدولة حملمد املبارك ص  ٢٧٣
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وال يـستطيع   الف احلاالت األولية املباحة مثالً، وإالّ فلن تستقيم االُمور،          األوامر اليت خت  
وهو أمر ال يرضاه الـشارع قطعـاً وبدونـه        .احلاكم شرعاً ان يقيد احلرية االولية لألفراد      

 .تعطّل األحكام اإلسالمية

وال ميكننا أن نتصور واليات فعلية متعددة على منطقـة واحـدة، بـل إن النـصوص                 
مية ترفض قيام حكومتني، أو تواجد إمامني، وطبيعة احلال تقتضي ذلـك، وذلـك       اإلسال

 .رعاية لوحدة القانون ووحدة املعايري ووحدة االُمة

 رفض فكرة تعدد األئمة يف آن واحد،        - كما ذكرنا من قبل      – جاء يف الروايات   وقد
ليس فيها إمام؟   قلت أليب عبداهللا تكون األرض      «: كما يف صحيحة احلسني بن أيب العال      

 .)١(»إالّ وأحدمها صامت. ال: يكون إمامان؟ قال: قلت. ال: قال

 .وهناك روايات اُخرى معتربة ذا املضمون

 جند الداللة الكافيـة علـى       فاننا كما ذكرنا من قبل ال     وإذا عدنا اىل أدلة والية الفقيه       
 .تعميم مبدأ الوالية الفعلية اىل كل فقيه جامع للشرائط

 العقلي الذي يركّز على مسألة دوران األمر بني تعـيني الفقيـه والتخـيري بينـه      يللفالد
وبني غريه ـ وحىت لو غضضنا النظر عن ما يورد عليه من قبيـل أن الترديـد هنـا قـد      
يتصور بني املتباينات ـ ال يقتضي أكثر من تعيني فرد فقيـه لـه الواليـة والقـدرة علـى       

 .تصريف شؤون اتمع

 :كذلك، كما سيبدو من استعراضها  النقلية، فهيأما األدلّة

 إنما يثبت ا وجود     )٢(املستفيضة سنداً » اللهم إرحم خلفائي   «: اليت تقول  الرواياتف
خالفة ما هلذا الصنف من البشر، أما مشوهلا جلميع العلمـاء، وإطالقهـا ملـا يـشمل كـلّ                  

                                                
 . ١/١٧٨: الكايف) ١(
، ووسـائل الـشيعة   ٤٠ ص ١ وعيون اخبار الرضـا للـصدوق ج   ٤٢٠ ص ٤راجع من ال حيضره الفقيه للصدوق ج   ) ٢(

ـ ١٤٥ ص ٢ والبحار ج   ٩٢ و   ٩١ ص   ٢٧للعاملي ج    ، واملعجـم االوسـط   ١٢٦ ص ١هيثمي ج ، وجممع الزوائد لل
 . ٢٩٤ ص ١٠ وكرتل العمال ج ٧٧ ص ٦للطرباين ج 
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ا ليـست ـذا الـصدد، وال        جوانب احلياة االجتماعية، فغري تام، خصوصاً إذا علمنا أ        
 .يتحمل لساا لسان النصب العام للعلماء

ويتوضح عدم إمكان استفادة هذا املعىن الواسع من الروايات، إذا الحظنا وجود قدر             
متيقّن عريف هلا يركّز على نوع من اخلالفة كاخلالفة العلمية، بل وحىت لو استفدنا عموم                

كل عـصر، بـل    راً متيقناً يركّز على الفرد اخلليفة يف     اخلالفة ملطلق الشؤون فإن هناك قد     
ميكن أن يقال إنّ هذا القدر املتيقن هو يف الواقع أمر مركوز عرفـاً وشـرعاً مـن خـالل                  

 .تعاليم ووحدة اإلمامة، ووحدة االُمة بقوانينها ومعايريها

فـسها  مكن القول بأنـه ميـنح النـصوص املطلقـة بن    أولو متّ هذا ـ وهو يف رأينا تام ـ   
 وجود اإلطالق من أصله؟عدم ظهوراً يف خصوص املورد املرتكز، فكيف وحنن نفرض 

الفقهـاء اُمنـاء   « و)١(»العلمـاء ورثـة األنبيـاء   «: وهذا اإلشكال يـرد علـى روايـات      
العلمـاء  «و» إنّ املؤمنني الفقهاء حصون اإلسالم كحصن سور املدينـة هلـا       « و )٢(»الرسل

 .وأمثاهلا» حكّام على الناس

فلريضوا بـه حكمـاً     «: جاء فيها عن الفقيه     اليت )٣(ما بالنسبة ملقبولة عمر بن حنظلة     أ
فإذا حكم حبكمنا فلـم يقبـل   «: )عليه الـسالم ( قولهكوكذل» فإين قد جعلته عليكم حاكماً    

، فاإلشـكال وارد    »منه فقد استخف حبكم اهللا وعلينا رد، والراد علينا كـالراد علـى اهللا             
 .ف القدر املتيقن هنا واتجه حنو خصوص القضاءعليها وإن اختل

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها     «:  واليت جاء فيها   )٤(أما رواية إسحاق بن يعقوب    
ـ  . »اىل رواة أحاديثنا فإنهم حجيت عليكم وأنا حجة اهللا بعـد   فإا وإن أمكن داللتـها 

                                                
 ص ٢، سنن ايب داود ج ٨١ ص ١ وسنن ابن ماجه ج ١١٦، االمايل للصدوق ص ٣٤ و ٣٢ ص ١الكايف للكليين ج ) ١(

 . ١٥٣ ص ٤، سنن الترمذي ج ١٧٥
 ٢ اجلامع الصغري للسيوطي ج ١٨٣ ص ١٠ل للهندي ج ، كرت العما١٥٦، النوادر للراوندي ص ٤٦ ص ١الكايف ج   )٢(

 .  وغريها٨٨ ص ٥، ذيب الكمال للمزي ج ٣٣٢ص 
 . ١٨/٩٨: وسائل الشيعة) ٣(
 . ١٨/١٠١: وسائل الشيعة) ٤(
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ال األخـري يـرد علـى اسـتفادة     تأمل وحبث ـ على أن الوالية هي للفقهاء ولكن اإلشك 
إنّ وضوح ضـرورة وحـدة الـويلّ، وقـبح تعـدد األوليـاء        : الوالية ملطلق الفقهاء، فيقال   

الفعليني، إنما يصل اىل حد يشكّل  قيداً إرتكازياً ألي إطالق مدعى يف البني، فال ميكن           
علـى األمـوال    أن نستفيد منها، أنّ كلّ هؤالء الـرواة يـشكّلون بالفعـل أوليـاء مطلقـاً                 

واألعراض والنفوس، وكلّ ما يرجع اىل اإلمامة، حبيث تـساوق حجيـة أوامـرهم فيهـا      
و » العدالـة « من قيـود  ضحأواملرتكز  وهذا القيد )عليه السالم(حجية أوامر اإلمام املعصوم  

 .املطروحة يف البني» الذكورة«

م الداللـة أوضـح مـن       ومل يبق إالّ بعض الروايات اليت ترجع اىل الثقاة، وهي يف عد           
 .غريها

فمثالً جاء يف رواية عبداهللا بن جعفر احلمريي يف حديث طويل يروي فيه عن أمحـد       
من اُعامل؟ أو عمن آخـذ؟  : سألته وقلت«:  قال)عليه الـسالم (احلسن بن إسحاق عن أيب  ا

العمري ثقيت فما أدى إليك عني فعني يـؤدي، ومـا قـال لـك     : وقول من أقبل؟ فقال له 
 .)١(»ني فعني يقول، فامسع له وأطع فإنه الثّقة املأمونع

ومن الواضح أننا مهما عملنا على جتاوز هذا املورد من هذه الروايـة فلـن نـستطيع                  
  .الوصول اىل الوالية املطلقة والفعلية لكل الثقاة

هذا وقد استدلّ بعض العلماء بأدلّة جتمع بني مقتضى التسليم بلزوم وجود اُطروحـة              
 وعدم وجود أية إشارة يف الروايـات الُطروحـة   )عليهم الـسالم (لحكم والوالية من قبلهم  ل

 )٢( .اُخرى غري اُطروحة والية الفقيه

وهو استدالل متني لو لوحظت خمتلف أبعاده، ولكنه كمـا هـو واضـح ال يـؤدي اىل          
 .اإلميان بالوالية املطلقة الفعلية ملطلق الفقهاء اجلامعني للشرائط

 فنبقى والقدر املتيقن يف املوضوع وهو الفقيه اجلـامع للـشرائط والـذي قبلتـه          :وعليه
                                                

 . ١٨/١٠٣: »قطعة منه«، وسائل الشيعة ١/٣٣٠: اُصول الكايف) ١(
 .لسيد كاظم احلائرياي متني آلية اهللا أ هو ر)٢(
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االُمة، إن قلنا بأنّ نصوص اعتبار البيعة كافية يف صنع إرتكـاز عـريف متـشرعي يتـرك        
 ،أثره على ظهور النصوص، وحيقق لنا القدر املتيقن املطلوب من خالهلا

فرد متعني، إمـا بانتخـاب أهـل احلـل        وإالّ كان الالزم تصور قدر متيقن ينحصر يف         
 .والعقد، أو من خالل إذعان الفقهاء له، أو غري ذلك

يف سبيل الوصول اىل نوع من واليـة الفقيـه علـى            ) احلسبة(مث إننا لو سلكنا طريق      
احلياة العامة، فإن األمر كذلك ال يقبل والية حمتسبني يف منطقـة واحـدة، بـل ال يقبـل                   

 بعد الفراغ من لزوم وحدة الدولة اإلسالمية طبعاً مع اإلمكان، ومع            واليتني يف منطقتني،  
 .عدمه فيمكن أن نتصور واليتني على منطقتني وذلك بشكل استثنائي

مثّ إننا لو قبلنا ـ جدالً ـ مشول الدليل لكلّ الفقهاء وإثباته والية عامة هلـم، فالشـك     
حفظاً لوحدة املسلمني ومنعاً    فذ حكمه،   املنتخب النا يف لزوم طاعتهم للويل الفقيه احلاكم       

أن حيكم بعودة كـلّ  املنتخب  وال ريب يف أنّ للفقيه . أمر مسلّم بهومن شق عصاهم، وه  
االُمور إليه ومنها األموال واحلقوق الشرعية، وذلك إما ألنه يفيت بذلك ويرى املـصلحة               

ى أن املصلحة االجتماعية يف حتويل فتواه اىل حكم عام، أو أنه ـ دومنا إفتاء بذلك ـ ير  
تفرض ذلك، وهذا يعين بالتايل تقليص الكـثري مـن صـالحيام وتـرك اـال هلـم يف        
احلدود اليت يأذن ا هذا الويلّ احلاكم، ويعود احلال اىل ما اسـتنتجناه مـع شـيء مـن                   

 .الفرق

ة اليت ميتنع  د هنا أن نشري اىل أننا نفترض الظروف املؤاتية، أما الظروف االستثنائي           وون
فيها قيام احلكومة اإلسالمية، فلها أحكامها االستثنائية أيضاً، ومع ذلك فال ميكننا تصور        
تلك الوالية ملطلق الفقهاء، ملنع وجود املقتضي، ووجود املانع أيضاً مـن هـذا اإلطـالق،      

  .ةوحينئذ فال مناص من حصر القدر املتيقن يف بعضهم ممن تتوفّر فيهم الشروط املناسب
  وعليه؛ 

فان الظروف االستثنائية يف عاملنا اليوم قد تتطلب تصور واليات متعددة لالمر مبقدار           
قيام احلكومات االسالمية او مبقدار قيام اقطار اسالمية متعددة كما هو الواقع  اليوم، وال          



١٧٦ 

  .خنرج يف هذه احلالة عن االصل إال مبقدار الضرورة، فنفترض واليات متعددة بقدرها
نا البد ان تطرح حبوث اخرى توضح العالقة  بني هذه الدول  املتعددة، وتـدرس                وه

مسألة االنفال والزكوات واألمخاس واحلقوق الشرعية، ومقتـضيات  األدلـة الـيت تركـز       
على ملكية االمة لالراضي املفتوحة عنوة من قبل اجليش  االسـالمي، وملكيـة االمـام           

  .لألنفال، وكلها حبوث مهمة وقيمة
 على ضوء النصوص  والفتاوى ان كل هـذه املـوارد املاليـة              ال أن  من املسلم ايضاً     إ

ن تصب يف بيت املال ليقوم  ويل االمـر بـالتخطيط لتحقيـق النمـو االقتـصادي،                  أجيب  
  .هوتنفيذ املهام الضخمة امللقاة على عاتق

ـ     أل) الوالية على اخلمـس   (على مسألة   الضوء  وهنا نود  ان نلقي بعض        ن نـه مهـم م
  .حيث الناحية االقتصادية



١٧٧ 

 

 

  
إالّ أنّ هنـاك    . اخلمس من الضرائب اإلسـالمية الثابتـة بـالقرآن والـسنة واإلمجـاع            

اختالفاً يف موارده بني الفقهاء، وهنـاك اخـتالف كلّـي يف أحـد مـوارده بـني اإلماميـة                    
بوته إمجـاالً، ورفـضه     واملذاهب االُخرى، وهو مخس املكاسب، إذ ذهبت اإلمامية اىل ث         

 .فقهاء أهل السنة
 : ولسنا هنا بصدد إثبات هذا القسم األخري، إالّ أننا نذكر هنا بعض اآلراء يف تكييفه

إنه متّ جعله بشكل ثابـت مـن        : كما قد يقال  . إنه كان ثابتاً من أول األمر     : فقد يقال 
 .بناًء على أنّ هلم ذلك) عليهم السالم(قبلهم

 إنّ األئمة أخذوا هذا اخلمس باعتبار اختالط أموال الناس حبقّهم، فهـو             :وربما يقال 
 .بذلك يشكّل تطبيقاً لتخميس املال احلالل املختلط باحلرام

بأنّ إجيابه كان من باب والية احلاكم الشرعي، خصوصاً بعـد أن رأى             : كما قد يقال  
ويـت عنـهم اىل مـوارد       أنّ األموال واحلقوق املخصوصة هلم قد ز      ) عليهم السالم (األئمة
 .اُخرى

ولسنا هنا بصدد ترجيح أي قول من هذه األقوال وإنما املهم لدينا يف هذه املرحلـة                
 هو معرفة املتولّي على اخلمس، فمن هو؟

إنّ الظاهر من جمموع النصوص الواردة يف شأن مطلـق اخلمـس، وتلـك الـواردة يف      
ا اىل ويلّ األمر واحلاكم الـشرعي،  أنه ضريبة مالية جيب دفعه   : خصوص أرباح املكاسب  

بل إنّ األمر يف هذا القسم أوضح منه يف االُمور االُخرى، باعتبار إحتمـال االسـتحقاق                
مبقتضى اآلية الشريفة، وإن كـان الـراجح فيهـا          ; املباشر لألصناف الثالثة من بين هاشم     

حل العامـة مبقتـضى   أيضاً أنّ اخلمس يعود اىل اإلمام كلّه، وهو يعمل على صرفه يف املصا  
سهم اإلمام، ويف إصالح أحوال الفقراء من بين هاشم حىت يـستغنوا، وحينئـذ يـصرف                 

 .الباقي يف املصاحل العامة أيضاً
 :هذا ما يبدو من جممل النصوص، فلنستعرض مجلة منها



١٧٨ 

 .)١(»وجه اإلمارة« ـ جاء يف بعض الروايات تسمية اخلمس بأنه ١
زء من بيت املال الواقـع حتـت إشـراف أمرياملـؤمنني،        وهو يدلّ بوضوح على أنه ج     

 .والويلّ الشرعي هلم
الوصية باخلمس ألنّ اهللا عـز  «:  ـ النصوص اليت تنسب اخلمس هللا تعاىل من قبيل ٢

 .)٢(»وجل قد رضي لنفسه اخلمس
واهللا لقد يسر اهللا على املؤمنني أرزاقهم خبمسة دراهم جعلوا لربهم واحـداً وأكلـوا               «
 .)٣(»ء أحالربعةأ

 .)٤(»اخلمس هللا والرسول وهو لنا«
إنّ تقدمي ما حقّه التأخري يف اآلية وإدخال الالم على لفظ اجلاللـة  : بل ميكن أن يقال  

إنّ الـسياق  : والرسول وذي القرىب دون اآلخرين، فيـه ظهـور يف امللكيـة إالّ أنّ يقـال             
 .يسوق تأثري الالم اىل باقي األقسام

 :، من قبيل )عليهم السالم(نسب اخلمس هلم ـ النصوص اليت ت٣
 .)٥(»اخلمس هللا والرسول وهو لنا«
 .)٦(»ما كان هللا فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا«
 .)٧(»يل منه اخلمس مما يفضل من مؤونة«

 .»ذلك اىل اإلمام«: وسئل اإلمام عن تقسيم اخلمس فأجاب
ضل عنهم شـيء فهـو للـوايل، فـإن        فإن ف «:  )١(وجاء هذا التعبري يف تقسيم اخلمس     
                                                

 . ١٢ احلديث ٦/٢٤١: ل الشيعةوسائ) ١(
، عمـدة القـاري   ١٧٣ ص ١٩، جامع احاديث الـشيعة ج  ١٨٥ ص  ٤، من ال حيضره الفقيه ج       ٣٦١: املصدر السابق ) ٢(

 . ٢٧٤ ص ٧، االستذكار ج ٩١ ص ٨للعيين ج 
 . ٣٢٨: ٦الوسائل ج )٣(
 ١٠، جامع البيان للطربي ج ٦٢ ص ٢، تفسري العياشي ج ٢٠١ ص ٩٣، حبار االنوار ج ٣٦١:  ٦ج  وسائل الشيعة )٤(

 .٣٢٣ ص ٢، تفسري ابن كثري ج ٦ص 
 . ٦/٣٦١: ٦الوسائل ج )٥(
 ٣، احكام القـرآن للجـصاص ج   ١٩١ ص ٩٣، حبار االنوار ج ٤٩، بصائر الدرجات ص ٣٣٨: ٦ج  وسائل الشيعة    )٦(

 . ٧٩ص 
 . ٣٢٨: ٦ج  وسائل الشيعة )٧(



١٧٩ 

 .)٢(»عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوايل أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون
أما إنه كلّه لنـا  «: مبال اخلمس قال له) عليه السالم(وعندما قدم أحد أصحاب اإلمام  

 .)٣(»وقد قبلت ما جئت به
 .)٤(» وعلى عيالنا وعلى مواليناإنّ اخلمس عوننا على ديننا«: وجاء يف الرواية أيضاً

وملن يلي  ) عليها السالم (على كلّ امرىء غنم أو اكتسب اخلمس مما أصاب لفاطمة         «
أمرها من بعدها من ذريتها احلجج علـى النـاس، فـذاك هلـم خاصـة يـضعونه حيـث                    

 .)٥(»شاءوا
لى اهللا صـ (كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن ال إله إالّ اهللا وأن حممداً رسـول اهللا      «

ال حيل ألحد أن يشتري من اخلمس شيئاً حىت يـصل إلينـا    وفإن لنا مخسه،    ) عليه وآله 
 .)٦(»حقّنا

الفـيء، واألنفـال،    «: ما حق اإلمام يف أموال الناس؟ فقال      :  ) عليه السالم (وقد سئل 
 .)٧(»واخلمس

 .)٨(بأنه صاحب اخلمس) عليه السالم(وقد جاء التعبري عن اإلمام
عليـه  (التحليل بنفسها تـدلّ علـى عـودة اخلمـس اىل اإلمـام، مث إنـه       ـ وأخبار  ٤
يبيحها لشيعته، وذلك ـ كما هو ظاهر ـ بالنسبة اىل األموال اليت تنتقل اىل الفـرد    )السالم

الشيعي، وفيها حق من حقوق اإلمام كاخلمس، ال بالنسبة ألمـوال الـشيعي نفـسه الـيت       
 .يعمل فيها فيستحق عليه اخلمس

وأنّ لـه   ) عليـه الـسالم   ( على أي حال واضحة يف نسبة اخلمـس اىل اإلمـام           ولكنها

                                                                                                              
 . ٣٦٢ ص :  ٦وسائل الشيعة ج ) ١(
 .٣٦٤: صدر السابقامل) ٢(
 . ٣٦٨: املصدر السابق) ٣(
 .٣٧٥: املصدر السابق) ٤(
 .٦/٣٥١: املصدر السابق)٥(
 .٣٣٩: املصدر السابق) ٦(
 .٣٧٣: املصدر السابق) ٧(
 .٣٥٤: املصدر السابق) ٨(



١٨٠ 

الوالية عليه، وبالتايل يدخل ضمن األموال العامة، اليت يتم توزيعها وهدايتـها لتحقيـق               
التوازن العام، غاية األمر أنّ جزءاً معيناً منه يصرف تكرمياً لبين هاشـم، ليـتم االرتفـاع                 

وهونفس ما يتم عمله بالنـسبة لآلخـرين، حيـث يعطَـون مـن      مبستواهم اىل حد الغىن،  
الزكاة حىت يستغنوا، فتتحقّق نظرية اإلسالم يف التعـادل االقتـصادي، الـذي ال يرضـى                

مستوى اإلسـراف ـ    للفرد يف مستوى معيشته أن يرتل عن حد الغىن، وال أن يرتفع اىل
 .تفصيل يذكر يف حملّه ـ على
 ل العلماء يف ذلكاأقو
 :سن هنا أن نرجع اىل أقوال العلماء لرتداد يقيناً ذه احلقيقةوحي

 :ما نصه» اجلواهر«يقول العالّمة الكبري صاحب 
كما هو ظاهر األكثـر وصـريح   ) عليه السالم (جيب صرفه إليه مع وجوده وحضوره     «

) سهم اإلمـام  (البعض كالفاضل يف قواعده وغريه، بل ينبغي القطع به بالنسبة اىل حصته             
فالظـاهر أـا كـذلك    ) اهلامشيني(أما حصة قبيلة ; ضرورة وجوب إيصال املال اىل أهله     

 .أيضاً، خصوصاً مخس الغنائم، وفاقاً ملا عرفت
بل لوال وحشة االنفراد عن ظاهر اتفاق األصحاب ألمكن دعوى ظهور األخبار يف              

نـه علـى األصـناف    وإن كان جيب عليه اإلنفاق م) عليه السالم(أنّ اخلمس مجيعه لإلمام 
ولو نقـص كـان اإلمتـام عليـه مـن      ) عليه السالم(الثالثة الذين هم عياله، ولذا لو زاد له      

 .)١(»نصيبه، وحلّلوا منه ملن أرادوا
 : )رمحه اهللا(ويقول اإلمام اخلميين

مفاد اآلية والروايات ظهر له أن اخلمس جبميع سهامه مـن           فمن تدبر يف  : وباجلملة«
يل ويل التصرف فيه، ونظره متبع حبسب املصاحل العامة للمسلمني، وعليه           بيت املال، والوا  

 .)٢(»إدارة معاش الطوائف الثالث من السهم املقرر إرتزاقهم منه حسب ما يرى
وإذا كان الفقهاء أحياناً قد أفتوا بالدفع املباشر اىل بين هاشم فهم ينظرون حتمـاً اىل              

 :مية، ولذا جاءت لديهم اآلراء التاليةمرحلة ما قبل قيام احلكومة اإلسال
                                                

 . ١٦/١٥٥: جواهر الكالم) ١(
 . ٢/٤٩٥:  كتاب البيع) ٢(
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 :فالسيد صاحب العروة الوثقى
جييز دفع سهم السادات مباشـرة، وإن كـان حيتـاط اسـتحباباً  بالـدفع اىل اتهـد،           

 .ويوجب دفع سهم اإلمام اىل اتهد اجلامع للشرائط
الـسادة اىل  نّ األحوط وجوباً دفع سهم أ: فريى) قدس سره(أما السيد اإلمام احلكيم  

 .احلاكم الشرعي، وإن كان قد أصدر إذناً عاماً بذلك
لـع علـى اجلهـات    أما سهم اإلمام فاألحوط وجوباً لديه مراجعة املرجـع العـام املطّ    

 .)١(العامة يف ذلك
فيؤكّد على أنّ  سهم السادات جيب أن يصرف         ) قدس سره (أما السيد اإلمام اخلميين   
 .امبإذن اتهد، وكذلك سهم اإلم

فإنه جييز استقالل املالك، بدفع سـهم الـسادات،    :  )رمحه اهللا (أما السيد اإلمام اخلوئي   
 .مع وجود احتياط استحبايب للدفع اىل احلاكم الشرعي

فاألحوط اللزومي لديه مراجعة املرجع األعلـم املطّلـع   ) عليه السالم(أما سهم اإلمام  
 .)٢(على اجلهات العامة يف ذلك

 :ما نصه) قدس سره( الگلبايگاينويقول آية اهللا
فيجب يف هذا املوضوع أن تراجـع أدلّـة         ) عليه السالم (بالنسبة لسهم اإلمام املبارك   «

وما يستفاد ـ إمجاالً ـ مبناسبة احلكـم    . والية الفقيه يف عصر الغيبة بشكل مفصل ودقيق
يم، وأن األحكـام  واملوضوع، وأن االُمور العامة يف عصر الغيبة مل مل وتترك بـال تنظـ         

الشخصية أو نائبه اخلاص ـ مل  )عليه السالم(أيضاً ـ ما عدا تلك املشروطة مبباشرة اإلمام 
ـ      : تعطّل ما يستفاد منها هو     ل تلـك االُمـور الـيت جيـب أن          أنّ والية الفقيه ثابتة على ك

ر املاليـة  من االُمـو ) عليه السالم(ها احلاكم والوايل لألمر، وأنّ السهم املبارك لإلمام    يتوال
كما كان احلال كذلك يف عـصر الرسـول    ) من بيده األمر  (اإلسالمية، اليت ترك أمرها اىل      

، حيث كانت هذه الشؤون     )عليه السالم (وسيدنا أمرياملؤمنني ) صلى اهللا عليه وآله   (األكرم
يتـدخلون يف   ) علـيهم الـسالم   (املالية اإلسالمية تدار من قبلها، وكذلك جند سائر األئمة        

                                                
 . ١/٤٨٤: منهاج الصاحلني) ١(
 . ١/٣٤٣: احلنيمنهاج الص) ٢(



١٨٢ 

ــشيعة        م ــراجعهم ال ــهم، وت ــن تدخل ــع م ــع املوان ــث ترتف ــوارد حي ــذه امل ــل ه   ث
 .يف ذلك

: وكما يقتضيه طبع احلكم وأصل التشريع، فإنّ القائم واملتولّي علـى االُمـور التاليـة              
مثل جبايتها وتقسيمها جيب أن يكون ويل األمر، أما جواز استقالل من عليـه احلـق يف         

 .التصرف فهو حيتاج اىل دليل
، تقبل االستظهار   )عليه السالم (ليه فإنّ هذه الوالية على أمر السهم املبارك لإلمام        وع

 .)١(»من أدلة احلكومة وادعاء مشوله لذلك قوي وقريب

 مالحظة مهمة

وينبغي أن نركّز هنا على أن احلديث هو عن رجوع اخلمس اىل منصب اإلمامـة ال                
ـ          صب القيـادة اإلسـالمية واإلمـارة       شخص اإلمام، وأن احلديث النظري يركّز علـى من

 .ووالية األمر
إذ احلديث عن حق اإلمام الشامل للفيء واألنفال واخلمس، هو حديث عن أمـوال              
الدولة وملكيتها العامة، ولذلك تنتقل بشكل طبيعي من إمـام اىل آخـر، وال تـدخل يف                 

 .تركته الشخصية بال ريب
قلـت أليب احلـسن   : د قـال وقد روى الـصدوق بإسـناده عـن أيب علـي بـن راشـ        

. عنـدنا ) عليه الـسالم (هذا كان أليب جعفر: إنا نؤتى بالشيء فيقال   ): عليه السالم (الثالث
بسبب اإلمامة فهو يل، ومـا كـان غـري        ) عليه السالم (ما كان أليب  «: فكيف نصنع؟ فقال  

  .)٢(»ذلك فهو مرياث على كتاب اهللا وسنة نبيه

                                                
 . ٦/٣٨٦: جممع املسائل) ١(
 . ٦/٣٧٤: وسائل الشيعة) ٢(
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اكتسب الوضع احلاضر للشيعة أمهيـة خاصـة نتيجـة عوامـل امهّهـا جنـاح الثّـورة                  
  .االسالمية يف إيران، ومن هنا فإنّ من املناسب أن نلقي نظرة عامة على هذا الوضع

  
يه ـذا   ميكننا القول بكلّ تأكيد بأنّ التشيع مل يشهد خالل عهوده املاضية انفتاحاً عل            

 .املستوى الذي يشهده اليوم

صحيح أنّ التشيع مبعناه العام الشامل لكلّ املذاهب املنتسبة إليه ربمـا كـان يـسيطر                
على جممل العامل اإلسالمي يف القرن الرابع اهلجري وقد إحنسر بعد ذلك، إالّ أنّ االنفتـاح   

 .عليه اليوم ميتلك بعداً عاملياً واسعاً

ذه الظاهرة يتمثّـل يف اإلنفجـار اهلائـل الـذي أحدثتـه الثـورة          ولعلّ أهم أسباب  ه    
إذ وقف العامل كلّه اىل جانـب نظـام الـشاه،    . اإلسالمية يف إيران، بشكل مل يكن له مثيل 

يدعمه عسكرياً وسياسياً وإعالمياً واقتصادياً، ومع ذلك مل يستطع املقاومة واار أمـام             
حتاول   أقام هذا الشعب أول حكومة إسالمية      ضربات الشعب املسلم يف إيران، وكان أن      

 .أن تطبق اإلسالم على جنبات احلياة

وبدأ التحام رهيب بـني الثـورة اإلسـالمية وأعـدائها ويف طليعتـهم الـدول الغربيـة                 
والشرقية، وحدث ما حدث من حصار شامل علـى املـستوى اإلعالمـي واالقتـصادي        

 .لشرحه هناوالسياسي والعسكري وغري ذلك مما ال جمال 

معـه تعلـن أن    واملهم يف األمر أنّ االلتحام كان ثقافياً قبل كلّ شيء راحـت الثـورة           
 .على فضحها وحموها الكثري من املفاهيم الشائعة هي أساطري جيب العمل

ـ         ثالـث هلمـا،     كرين اللّـذين ال   سفهناك اُسطورة النظامني اللّذين ال ثالث هلما، واملع
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ال العنصري، واإلنسحاق الشرقي أمام احلضارة الغربية، ومـا         والتفوق الغريب حىت يف ا    
 .اىل ذلك

ومل تنحصر آثار هذه الثورة يف احلدود اإليرانيـة بـل تعـدا اىل كـلّ نقـاط العـامل                    
اإلسالمي، مما عجل يف إجياد صحوة إسالمية على مستوى هذا العامل، متثّلـت يف عـودة                

 أن غاب جنم اخلالفة، وضاع هذا العـامل يف خـضم       األمل من جديد اىل كلّ القلوب، بعد      
كما متثّلت الصحوة يف مطالبـة      . التقسيم والنهب واالستعمار وفقدان الشخصية اإلسالمية     

ولـسنا  . اجلماهري اإلسالمية يف كلّ مكان بتطبيق أحكام الشريعة على كلّ جوانب احلياة 
دنا القول إن سعة هذه األبعاد بصدد احلديث عن الصحوة اإلسالمية ومظاهرها، ولكنا أر       

بلغت اىل احلد الذي صرح معه بعض أركان النظام الصهيوين، بأا كانـت ديـداً لكـلّ      
 .)١(العامل

وإذا ضممنا اىل هذه احلقيقة حقيقة اُخرى مقارنة هلا وهي أن وقود الثورة اإلسالمية              
ص أدركنا الكـثري مـن   الرئيسي كان هو الفكر الشيعي، من خالل ما يتمتع به من خصائ       

 .أبعاد موضوعنا الذي نتحدث عنه

فإنّ ما يتمتع به هذا املذهب من روح ثورية تارخيية جعلته ميثّل املعارضة منذ قرون            
ضد اخللفاء االُمويني والعباسيني ممن مل يستقيموا على اخلـط اإلسـالمي األصـيل، ومـا         

ية وقصصية شـعبية وحركـة رمزيـة يف         خلّفته هذه الروح الثورية من آثار أدبية وتارخي       
التعامل مع احلكومات وكذلك ما يتمتع به مـن ثقافـة تنظـر للعلمـاء كأسـاس للحيـاة            
الدينية، وتعطيهم صفة االستقالل الشخصي، ومتكّنهم مـن االسـتقالل االقتـصادي عـرب            
 .ةاخلمس والزكاة، وتؤهلهم إلصدار األحكام الوالئية بغض النظر عن احلكومات القائم

كلّ ذلك شكّل اإلطار املتميز للثورة اإلسالمية يف إيران، مما خلق نوعاً من الـتالحم             
بني تعاليم املذهب واألهداف املعلنة للثورة، األمر الذي دفع بعـض أعـدائها العتبارهـا               
ثورة شيعية خالصة بعيدة عن منهج أهل السنة، ناسني أو متناسني أنّ التشيع ال يعين إالّ         

                                                
 . ١٩٩٣من تصريح لرابني بتاريخ آب ) ١(



١٨٧ 

، وأن مشتركاته مع باقي املـذاهب تـصل اىل   )عليهم السالم(م كما يصوره أهل البيت  اإلسال
احلد األعلى يف جمال التشريع والعقيدة، رغم وجود بعض اخلالف وامليزات اليت أشـرت              

 .إليها آنفاً

ومن هنا ميكننا أن نعزو ظاهرة التركيز الواسع على التشيع دراسةً وحبثاً اىل عوامـل               
 :رئيسية

إقبال اجلماهري اإلسالمية حبق على دراسة التشيع ومعرفة جذور فكر اإلمام           : ولاأل
 .، والعناصر اليت منحته مثل هذه القوة الثورية)قدس سره(اخلميين

 .سعي األعداء ملعرفة نقاط القوة والضعف يف هذا املذهب حماولة منهم لضربه: الثاين

 التشيع من قبل املفرطني واملتعصبني، حبيـث        هذا اهلجوم املتجني الواسع على    : الثالث
مل تبق لغة مل تترجم إليها كتب أمثال إحسان إهلي ظهري الباكـستاين وغـريه، ومل تتـرك                  
شاردة وال واردة إالّ وذكرت فيها، ومل متـر علـى رأي مهمـا كـان شـاذاً إالّ وطرحتـه             

ـا أحـد العلمـاء علـى        واعتربته الرأي األصيل، حىت أا مثالً اعتربت عبارة يترحم          
 .آخر دليالً على قبول آرائه كلّها

وطبيعي أنّ هذا اهلجوم وخصوصاً إذا كان منبعثاً من فئة مشكوكة ومـشبوهة تـثري               
أحياناً الشكوك وحب االستطالع، مما يدفع البعض للتحقيق والتنقيـب ملعرفـة احلقيقـة،              

 .ا من ذي قبلفإذا م يكتشفون آفاقاً جديدة مل يكونوا قد ارتادوه

* * * 

 فرق الشيعة يف العصر احلديث

وإذا أردنا أن نتحدث عن الشيعة ككلّ وجب علينا أن نالحـظ أنّ الفـرق الـشيعية                  
 :احلية اليوم هي كاآليت

أوهلـم  (وهم الذين يؤمنون باألئمة اإلثين عشر املعروفني : الشيعة اإلثنا عشرية ـ  ١
 .وهم األكثرية الساحقة كما سيأيت) »عج«هدي وآخرهم امل)عليه السالم(اإلمام علي

وهم الذين جيتمعون مع اإلثين عشرية يف أربعة من األئمة، هـم  : الشيعة الزيدية ـ  ٢
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، ويفترقـون عنـهم يف اإلميـان        ))علـيهم الـسالم   (علي واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني     (
ة الثانيـة مـن حيـث    بإمامة زيد بن علي بن احلسني فمن بعده، وربما جاءوا يف الدرجـ       

 .العدد رغم بعد املسافة بني العددين

وهي فرقة من اإلمساعيلية وهم يتفقون مع اإلثين عـشرية حـىت   : الشيعة البهرة ـ  ٣
مث يؤمنون بابنه إمساعيل فمن بعده، يف حني        ) )عليه السالم (اإلمام الصادق (اإلمام السادس   

 . فمن بعده)المعليه الس(يؤمن اإلثنا عشرية بابنه موسى الكاظم

 .وهم فرقة اُخرى من اإلمساعيلية: الشيعة األغاخانية ـ ٤

هؤالء هم أهم الفرق الشيعية املعروفة اليوم، أما العلويون وهم فرقة كبرية العدد فهم              
يف الواقع إثنا عشرية رغم وجود بعض اخللط يف املفاهيم واالحنـراف يف الـسلوك عـن                

ف، ومن هنا فنحن نـدرجهم يف خـط التـشيع اإلثـين             خطّ التشيع اإلثين عشري املعرو    
 .وسوف نركّز على خصوص الشيعة اإلثين عشرية. عشري العام

 الشيعة اإلثنا عشرية

 :وإذا أردنا أن نستعرض الوضع العام هلم كان علينا أن نالحظه من اجلواب التالية

 . ـ الوضع الفكري١

 . ـ الوضع السياسي٢

 . ـ الوضع العقيدي٣

 .ضع االجتماعي واألخالقي ـ الو٤

 . ـ الوضع االقتصادي٥

 .ولكننا سنقتصر على األوضاع الفكرية والسياسية فقط

 الوضع الفكري: القسم األول

                   ميكننا أن نقول إن أكرب مظهر فكري هلم يتجلّى يف إيران أيضاً،  وذلك تبعاً ملـا مـر
 وبـشكل رئـيس ميكـن أن    من كثافة سكانية وشيوع للثقافة الشيعية يف أغلب األرجاء،       

نعترب احلوزات العلمية واجلامعات احلديثـة مهـد احلركـة الفكريـة وحمـلّ منوهـا، ففـي             
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 .أحضاا تربى املفكّرون ومتّت الدراسات ووضعت النظريات احلياتية
ركينة لـدى الـشيعة ممـا مييزهـا عـن بـاقي        فتقوم على اُسس : أما احلوزات العلمية  
 :هااجلامعات الدينية وأمه

 . ـ نظام املرجعية الدينية املستقلة١
 . ـ استقاللية املوارد االقتصادية٢
 . ـ حرية الدراسة واالعتماد على النبوغ الذايت٣

 . ـ االرتباط الوثيق بطبقات الشعب٤
 :ولنشرح هذه االُسس بإجياز

  ـ نظام املرجعية الدينية املستقلة١

 والتقليد، وإذا فـسرنا االجتـهاد بعمليـة       يقوم هذا النظام أساساً على فكرة االجتهاد      
مـن  ) شرعية أو عقلية (استفراغ الوسع الستنباط األحكام الشرعية، أو الوظائف العملية         

أدلّتها التفصيلية، أو أنه عملية إرجاع الفروع اىل االُصول املعتمدة شرعاً، أو مـا يقـرب                
مل باآلراء الظنية اليت مل يقم عليهـا  من هذه املعاين، طبعاً دومنا نظر اىل االجتهاد مبعىن الع  

دليل قطعي، إذا فسرناه كذلك فإنا ال جتدنا حباجة لالستدالل علـى أنّ اإلسـالم شـرع                 
مثل هذا املنهج ملعرفة أحكامه والتفقّه فيها، خصوصاً بعد وضوح قيام الـشريعة بوضـعه          

ـ   أحكام اإلسالم من ، حفاظاً على  إنسجاماً مع خلودها، فهو واجب كفائي ـ بال ريب 
اإلندراس والضياع، حيث حثّت الشريعة على حتـصيل العلـوم الـشرعية يف مثـل قولـه        

فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة مّنهم طَائفَةٌ لّيتفَقَّهواْ في الدّينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ            (: تعاىل
ذَرحي ملَّهلَع هِم١()ونَإِلَي(. 

يقول الشهيد الـسيد  . وال ريب يف أنّ القيام بعملية االجتهاد ليس مما يستطيعه اجلميع  
ولو كانت أحكام الشريعة قد اُعطيـت كلّهـا مـن خـالل     : (حممد باقر الصدر ذا الصدد   

الكتاب والسنة ضمن صيغ وعبارات واضحة صرحية ال يـشوا أي شـك أو غمـوض                
حلكم الشرعي من الكتاب والسنة ميسورة لكثري مـن النـاس،           لكانت عملية استخراج ا   

                                                
 .١٢٢: التوبة) ١(
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ولكنها يف احلقيقة مل تعطَ ذه الصورة احملددة املتميزة الصرحية، وإنما اُعطيت منثـورة يف    
اموع الكلي للكتاب والسنة وبصورة تفرض احلاجـة اىل جهـد علمـي يف دراسـتها،                

 منها، ويزداد هذا اجلهد العلمي ضرورة وتتنـوع  واملقارنة بينها واستخراج النتائج النهائية  
١()وتتعمق أكثر فأكثر متطلّباته وحاجاته كلّما ابتعد الشخص عن زمن صدور النص(. 

حالـة فطريـة    (وقد عبر صاحب كفاية االُصول املرحوم اخلراساين عن التقليد بأنـه            
 .ارعوقد قامت عليه السرية العقالئية املمضاة من قبل الش. )٢()جِبلية

الرجوع اىل غريه، وذلـك ملـا قيـل    ) يف الرأي السائد بني العلماء   (وال جيوز للمجتهد    
تـشمله، وهنـاك     من أن العلماء اتفقوا عليه، ألنّ األدلّة الدالـة علـى جـواز التقليـد ال               

 .تفصيالت ال جمال لذكرها هنا

ة ينظـرون  وبعكس نظرة أهل السنة اىل أئمتهم بأم جمتهدون ممتازون، فـإن الـشيع          
اىل أئمتهم اإلثين عشر بأم اُناس مطهرون ال يقولون وال يروون وال يعبرون إالّ عـن                
الواقع الذي عبرت عنه السنة النبوية ومن هنا فليسوا مبجتهـدين وإنمـا هـم يطرحـون             

، وبعد ذلك تبـدأ عمليـة   )صلى اهللا عليه وآله (واقع الشريعة نقالً معصوماً عن الرسول األكرم      
تهاد مفتوحة لدى علماء الشيعة مل ينغلـق باـا مطلقـاً، وإن كانـت أحيانـاً مهـددة                   اج

 :باإلنغالق لعاملني

 الذي هيمنت أفكـاره  )رمحه اهللا(قوة شخصية بعض اتهدين كالشيخ الطوسي   : أحدمها
 .على احلوزات العلمية فكاد االجتهاد يغلق جراء ذلك

ارية املعادية ألي نوع مـن أنـواع االجتـهاد،     سيطرة بعض االجتاهات اإلخب   : ثانيهما
وهي ظاهرة وجدت لدى الفريقني، وسيطرت على الفكر الشيعي بشتى مناحيـه، وربمـا    

 يف بعض ااالت كالوعظية واألخالقية، إالّ أا علـى الـصعيد الفقهـي     ةمازالت مسيطر 
د أكمـل املعـروف     واالُصويل منيت زمية ساحقة على يد املرحوم حممد باقر بـن حممـ            

                                                
 . ٥ ـ ٤: الفتاوى الواضحة) ١(
 .م١٩٧٧ طبعة مطبعة اآلداب، النجف األشرف ٢/٢٥٩: كفاية االُصول) ٢(



١٩١ 

اهلجـري، وبعـد مرحلـة احلكـم       ر  ، يف أواخر القرن الثاين عش     )رمحه اهللا (بالوحيد البهبهاين 
 كباراً من أمثال املرحـوم الفقيـه        حيث هاجر اىل العراق وربى علماء     الصفوي يف إيران،    

الكبري السيد مهدي حبر العلوم، وله منظومة معروفـة يف الفقـه، والـشيخ الكـبري جعفـر                  
، واملرحـوم املـريزا أبوالقاسـم    )كـشف الغطـاء   (شف الغطاء صاحب املوسوعة الفقهية      كا

املعروف يف احلـوزات العلميـة، والـسيد علـي صـاحب            ) القوانني(القمي صاحب كتاب    
ـ ) اُستاذ الكـلّ (، والسيد جواد صاحب مفتاح الكرامة ـ حىت أمسوه  )الرياض( ، وقـد   ـ

ن صاحب الكتاب املعـروف جبـواهر الكـالم،     خرجت هذه املدرسة املرحوم الشيخ حس     
كما خرجت املرحوم الشيخ األعظم األنصاري تلميذ       . وهو تلميذ املرحوم كاشف الغطاء    

وقد استطاعا  . )١()املكاسب(و) الرسائل(ومؤلّف الكتابني الرائعني     جواهر الكالم    صاحب
تهاديـة مرحلـة    أن يقضيا على آخر آمال اإلخبارين علمياً، وهكذا دخلت احلركة االج          

 .النضج والنمو الواسع

يف اتهـد  ) األعلميـة (وملّا كان الرأي السائد أخرياً لدى الشيعة هو اإلميان باشتراط        
) املرجعية(املقلّد، وذلك اعتماداً على أدلّة قوية، فإن من الطبيعي أن تتكون لديهم فكرة              

بح املرجع زعيماً لكـلّ احلـوزات     العامة، واليت يرجع إليها أكثر الناس يف تقليدهم، ويص        
العلمية، يوجهها علمياً بل وحىت إداريـاً، مث كانـت املرجعيـة بعـد ذلـك هـي املمولـة                     

 .للحوزات العلمية كما سيأيت

  ـ استقاللية املوارد االقتصادية٢

وإذا الحظنا أنّ الشيعة مل يكونوا يؤمنون باحلكومات املنحرفة الـيت اسـتمرت منـذ               
 اىل العصور التالية، وخصوصاً احلكومـات الـيت تولّـت األمـر يف عـصور        عهد االُمويني 

التمزق واالستعمار وعمالئه، فمن الطبيعي أن ينشأ لديهم نظام مستقل لتوزيع الـضرائب   
فإذا ضممنا اىل هذا حقيقة مهمة وهي أم يؤمنون بلزوم دفـع            . املالية اإلسالمية الثابتة  

                                                
 . صدرا وغريه طبعة مال١٠٢ ـ ١٠٠: اُصول الفقه على الفقه وراجع ما كتبه الشهيد املطهري يف التعرف) ١(



١٩٢ 

معوا يف العام، عرفنا األمهية البالغة الـيت يكتـسبها          اخلمس من خالص األرباح اليت جي     
 .هذا النظام

كمـا جـاء يف   ) وجه األمارة(واألصل يف هذا النظام أنه يسلّم اىل ويلّ األمر باعتباره   
، فـإنّ األمـر كـان       )كما يتصورون (ولكن ملا مل تكن هناك حكومية إسالمية        . )١(الرواية

م هذه الضرائب يوزعوا وفق مـا يـصلون إليـه،    يترك أول األمر بيد من تستحق عليه      
إالّ أنّ األمر استقر علـى أن يقـوم املرجـع الـديين            . ورمبا شكّلت لذلك هيئات توزيعية    

ودعمـاً هلـذه العمليـة    . باستالم الزكوات واألمخاس مث توزيعها على مواردها ومصارفها     
مـوال، يـسموا احلقـوق      فقد أصدر املراجع أحكاماً مبقتضى واليتهم إلرسال هـذه األ         

حـسب  (وحينئـذ إالـت األمـوال    . الشرعية، اىل املرجعيات لتقوم بصرفها يف مواردها      
ومل يعد مقام املرجع فتوائياً فحسب، بل عاد قيادة اجتماعيـة واسـعة النفـوذ،               ) الظروف

 .وراح العلماء املراجع يهتمون أول ما يهتمون باحلوزات العلمية وتنميتها

وفّر استقاللية كبرية للحوزات العلمية عن احلكومات، وأعطاهـا          ر هو الذي  هذا األم 
القدرة على إدارة نفسها، وهذا على العكس مما اُبتليت به احلوزات العلمية االُخرى، من              

ورغـم قيـام احلكومـة      . تبعية سياسة فرضتها عليها التبعية االقتصادية بـشكل طبيعـي         
 .ظام مازال معموالً به لضمان هذه االستقاللية املطلوبةاإلسالمية يف إيران فإنّ هذا الن

  ـ احلرية الدراسية٣

ورغم أنّ هذه اخلصيصة ليست خمتصة بدراسات مذهب معني، إالّ أا تكاد تنحصر             
يف احلوزات العلمية الشيعية، بعد أن حتولت املعاهد العلمية االُخرى اىل معاهد جامعيـة،              

 .)٢(جديد ألا أقرب اىل األصالة اإلسالمية من غريهااألمر الذي يتطلب إحياءها من 

وعلى أي حال فإنّ الطالب حر يف انتخاب احللقة الـيت يريـدها، واالُسـتاذ حـر يف         

                                                
 ).  هـ١٣٨٧( طبعة طهران اآلخوندي ١٢ احلديث ٦/٣٤١: وسائل الشيعة) ١(
 .حدثنا بعض القادمني من غرب أفريقيا كموريتانيا أا مازالت معموالً ا هناك) ٢(



١٩٣ 

نّ املناقشة حرة يف أي مرحلة      أاختيار نوع الدرس، أو الكتاب الذي يريد تدريسه، كما          
 يطمح أحد لنيلـها      اآلن، لئال   العلمية مرفوضة حلد   وفكرة الشهادات . من مراحل الدرس  

ناسياً املضمون املطلوب، واأللقاب العلمية وإن كانت متداولـة إالّ أـا ال تعتمـد علـى      
. جلان حتددها، وإنما تعتمد على الكفاءة العلمية اليت يظهرها الطالب واالُستاذ واملؤلـف             

 . مجة كما هو اضحورغم وجود بعض السلبيات يف هذا النظام، إالّ أنه حيوي إجيابيات

  ـ االرتباط الوثيق بالفئات االجتماعية٤

وهذه صفة رائدة للحوزات العلميـة ذلـك أـا غـري منعزلـة مطلقـاً عـن املـسرية                   
 .االجتماعية، بل ال تستطيع االنعزال نظراً لتركيبتها اليت أشرنا إليها

 :وميكننا أن نوضح العالئق يف النقاط التالية

 من ارتباط االُمة مبراجعها عرب عملية التقليد احلياتية، األمـر الـذي     ما قلناه   : االُوىل
 .جيعل احلوزات العلمية مطمح األنظار يف صياغة القرار الديين

ما رأيناه من أنّ األمر استقر أخرياً علـى أن يقـوم مراجـع الـدين باسـتالم           : الثانية
اىل أن يتم ارتباط اقتصادي متني      الضرائب اإلسالمية الثابتة وتوزيعها، مما يؤدي بالتايل        

 .مع احلوزات العلمية

ما تدعو إليه تعاليم اإلسالم يف جمال لزوم تعلـيم اجلاهـل، ودور العلمـاء يف        : الثالثة
توجيه احلياة االجتماعية باعتبارهم ورثة األنبياء، ورفع تأويالت املبطلني وصيانة محـى   

د من طالب احلوزات وأساتذا مشروع الدين من الشبهات وغري ذلك، مما جيعل كلّ فر     
ينتهز اجلميع الفُـرص املتاحـة للتوغـل يف أعمـاق            ولذلك. مبلغ وداعية لتعاليم اإلسالم   

الَّـذين  : (اتمعات، وإعالن كلمة اإلسالم والتبليغ لتعاليمه ورائدهم يف ذلك قوله تعـاىل       
هنوشخيو اللَّه االتونَ رِسغّلبيخالَ يا إِال ودنَ أَحواشِسيبح كَفَى بِاللَّهو ١() اللَّه(. 

حيث إنّ التعليمات الفقهية الشيعية أكدت علـى أنّ مـن       : مسألة والية الفقيه  : الرابعة
ميتلك أزمة االُمور يف احلياة االجتماعية جيب أن يكون فقيهـاً بتعـاليم الـدين، باعتبـاره      

                                                
 . ٣٩: األحزاب) ١(



١٩٤ 

. أن يقوم عليها إالّ املؤمنون العاملون ـا علمـاً مجـاً        اُطروحة حياتية تربوية، وال ميكن      
 .وهذا املبدأ يعين انتخاب قائد االُمة من بني الفقهاء

وال أتصور أنه خيتص به الشيعة بعد أن اشترط أغلب علمـاء الـسنة ذلـك يف قائـد                
 .إالّ أنّ إنعدام تطبيقه على مر العصور جعله من االُمور املنسية. )١(االُمة

املبدأ أصيل يف التعاليم اإلسالمية، ولكني أرى أنه ال يعـين اإلطـالق يف دليـل                فهذا  
 أي حال، فقد لعب هذا املبدأ دوره يف إجياد حالة قيادية            ىوعل. الوالية ليشمل كلّ فقيه   

للمراجع الدينيني وانتهت بالتايل اىل تشكيل احلكومة اإلسالمية، وعلى أساس من هـذا          
 .عمق العالقة اليت تشد االُمة باحلوزة عربهاملبدأ، مما يكشف عن 

هذا باإلضافة اىل أنّ أبواب احلوزات العلمية مفتوحة عادة لكلّ الطبقات، لتنهل فيها             
 . مما ال جيعلها حوزات مقفلة ومنعزلة)عليهم السالم(من علوم أهل البيت

ا اىل كليـة  وأما اجلامعات الكالسيكية واحلديثة لدى الشيعة فيمكننـا أن نـشري منـه     
 )عليـه الـسالم   (اإلهليات بطهران، وجامعة العلوم اإلسالمية مبشهد، وجامعة اإلمام الـصادق         

وجامعة املذاهب اإلسالمية بطهران، وهناك جامعات وكليات خصصت للفقـه اإلمـامي،          
إالّ أن بعضها اعتدت عليها أيد معادية فحرفتها من قبيل كلية الفقه يف النجف األشـرف،    

 .الكوفة يف العراقوجامعة 

. كما أن هناك مشاريع جامعات يف أماكن اُخرى ما زالت مل تصل اىل احلد املطلـوب    
ومن هنا جند لزاماً علينا التنبيه اىل ضرورة العناية بالدراسـات اجلامعيـة لفقـه وتـاريخ             

 ، كي تنعم الدراسات اجلامعية ذا الفيض العميم، وعند احلـديث   )عليهم الـسالم  (أهل البيت 
عن الوضع الفكري للشيعة البد أن نشري اىل النهضة التأليفية احلديثة اليت إنطلقـت مـن                
إيران والعراق ولبنان، لعرض مفاهيم أهل البيت عن احلياة واُطروحام املتكاملة حلـلّ             
مشاكلها، وأخص بالذكر من املؤلّفني يف هذا اال املرحوم اإلمـام اخلمـيين، واملرحـوم           

لطباطبائي، واملرحوم اإلمام الصدر، واملرحوم الشهيد البهشيت، واملرحوم الشهيد         العالّمة ا 

                                                
 . )والية الفقيه عند أهل السنة(فصل ) يحول الدستور اإلسالم(راجع كتابنا ) ١(



١٩٥ 

كما أنّ الشيعة مازالوا ينعمون بوجود الكثري من الكتاب واملفكّرين واملنظّـرين      . املطهري
 .ال يسعنا اال لذكرهم

 .إيرانكما أنّ هناك حركة ترمجة واسعه توسعت بقوة بعد جناح الثورة اإلسالمية يف 

 الوضع السياسي: القسم الثاين

                  لعلّ من نافلة القول أنّ نذكر أن الشيعة شكّلوا خطّ املعارضـة الـسياسية علـى مـر
التاريخ، خصوصاً حني كانت السلطات احلاكمة متعن يف البعد عـن اإلسـالم، أو ضـرب         

ويف صـدر صـفحات تـارخيهم الثـوري تـأيت ـضة اإلمـام               . القواعد الثورية املؤمنـة   
 ضد يزيد بن معاوية الرجـل الطاغيـة، الـذي سـود وجـه التـاريخ        )عليه الـسالم  (احلسني

ثورة التوابني، وثـوره زيـد بـن        : (مث تأيت الثورات الكربى من قبيل     . اإلسالمي بأعماله 
علي بن احلسني، وثورة املختار الثقفي، وثورة مطرف بن املغرية، وثورة ابـن األشـعث،               

، وثورة أيب السرايا، وثـورة احلـسني   )عليه السالم(علي بن احلسنيوثورة حيىي بن زيد بن      
 .وغريها) بن علي صاحب فخ

لقد أججت ثورة احلـسني     «): ثورة احلسني (يقول العالّمة مشس الدين يف كتابه القيم        
حاول االُمويني إمخادها، وبقيـت مـستترة تعبـر عـن نفـسها دائمـاً يف            تلك الروح اليت  

عاصفة ضد احلاكمني، مرة هنا ومرة هنـاك، وكانـت الثـورات تفـشل            إنفجارات ثورية   
دائماً، ولكنها مل ختمد أبداً، ألنّ الروح النضالية كانت باقيـة، تـدفع الـشعب املـسلم اىل                 

 .التمرد، واىل التعبري عن نفسه قائالً للطغاة إين هنا

 املـسلم  حىت جاء العصر احلديث وتعددت وسائل إخضاع الشعوب، وحكم الـشعب  
بطغمة ال تستوحي مصاحله وإنما ختدم مصاحل آخرين، ومع ذلـك مل يهـدأ الـشعب، ومل             
يستكن، ومل تفلح يف اخضاعه وسائل القمع احلديثة، وإنما بقي ثائراً معبراً عن إنـسانيته       
دائماً بالثورة، بالدم املسفوح، وهكـذا أثبتـت االُمـة اإلسـالمية وجودهـا، ومل جيرفهـا                 

 .)١( وإنما بقيت لتصنع التاريخ، هذا صنيع ثورة احلسنيالتاريخ،

                                                
 .، طبعة قم، دار املثقف اإلسالمي٢٩: ثورة احلسني) ١(
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وال يسعنا اال لو رحنا نستعرض اآلثار الكربى اليت تركتها هذه الروح على الفقـه       
 .والكالم واألدب وجممل الثقافة الشيعية عرب العصور

بويـه   وقد مرت فترات قامت فيهـا حكومـات شـيعية، إمـا إماميـة كحكومـة آل                
أوهي شيعة باملعىن األعم كحكومات الفاطميني واألدارسة، ولكنها مجيعـاً مل           والصفويني،  

بل كـان أكثرهـا وأكثـر    . تشبع م االتجاه الشيعي حنو حكومة علوية إسالمية خالصة        
حكّامها طغاة كغريهم ال خيتلفون عنهم يف اجلور يف كثري من األحيان، ولـذلك نـستطيع            

الصورة املطلوبة شيعياً إالّ يف العصر احلديث بانتصار        أن نقول بشكل قاطع إنه مل تتحقق        
الثورة اإلسالمية يف إيران، واليت أعلنت ضرورة تطبيق اإلسالم على كلّ مراحل احلياة،              

 .وأا تسري حنو هذا اهلدف

وعندما نريد أن حنيط إمجاالً مبعامل الوضع السياسي للشيعة اليوم تربز أمامنا ظـواهر        
 : واستمراريته، وهي هذا الوجود، بل وربما تعد علالً حلصولكربى متثّل جممل ه

الــشيعة   ونــستطيع القــول إنّ:االنتــشار العــددي ويف املنــاطق االســتراتيجية: أوالً
فهناك بلدان يشكّلون   . يتجاوزون املئيت مليون مسلم وهم ينتشرون يف شتى أحناء العامل         

 .العراق والبحرين وآذرباجيانكإيران و فيها األكثرية الساحقة، أو املطلقة

وهناك بلدان ميلكون فيها وجوداً قوياً وفـاعالً علـى خمتلـف األصـعدة مـن قبيـل                  
 .الباكستان واهلند ولبنان ودول اخلليج وتركية

كما أم يشكّلون أقليات نشطة يف شىت أحناء اُوربا وأمريكا وأفريقيا وجنوب شرق           
 .آسيا

طاقات الفعالة يف شتى امليـادين، األمـر الـذي ال           ويتضمن هذا الوجود الكثري من ال     
 .يدع اال ألي شخص، أو دولة أن تستهني به

 فـالتحرك   :التالحم الوثيق بني االُسس الفكرية والعقيدية والتحـرك الـسياسي         : ثانياً
السياسي لديهم شكّل جزءاً من كلّ كيام الفكري، ال ظاهرة من ظواهر التمتع باحلرية              



١٩٧ 

سياسـتنا عـني    : (واملقولة املعروفة عن الشهيد السيد آية اهللا حـسن املـدرس          . يةالسلوك
إنما هي ظاهرة لدى كلّ من وعى حقيقة اإلسـالم وفـق            ) ديانتنا وديانتنا عني سياستنا   

الـشيعية   ، وعلى هذا األسـاس نـستطيع أن نفـسر املفـاهيم      )عليهم السالم (منبع أهل البيت  
 .فةلاملخت

رات اخلاطئـة عـن التقيـة مـثالً     على االستماع اىل الكثري من التصو   ذلك أننا درجنا    
باعتبارها لوناً من ألوان النفاق، وعن ترك صالة اجلمعة عند عدم وجود احلاكم العـادل                
باعتباره لوناً من ألوان االستهانة حبكم إسالمي ثابت، وعن الوالية باعتبارها تطرفـاً يف           

 .تبارها جنوحاً سلبياً لرفض اآلخرين وهكذااحلب ألهل البيت، والرباءة باع

الذي أعطاه أهـل   يف حني أننا لو الحظنا هذه املفاهيم يف اإلطار السياسي اإلسالمي        
 .والدين واحلياة البيت لوجدنا نوعاً من التالحم بني العقيدة واجلهاد،

علـى كـل   فاإلميان باحلاكمية اإلهلية املطلقة يستتبع اإلميان بضرورة تطبيق الـشريعة          
احلياة، وهو بدوره يستتبع تسليم التجربة أليد أمينة تستطيع تـأمني متطلّبـات التطبيـق             
السليم، وهي أيضاً تستدعي التحام الشعب مع القيادة اإلسالمية بلحمة الـوالء الكامـل              

فإذا مـا صـادفت التجربـة نكـسة مريعـة           . والنفور من كلّ من يعادي التجربة وقيادا      
وهكـذا  . يها فالتقية هي التكتيك املناسب للحفاظ على عناصر التجربة        حتاول القضاء عل  

نستطيع التأكيد على أن كلّ املفـاهيم العامـة تتحـول اىل عناصـر حركيـة يف اُطروحـة             
 .منسجمة لتطبيق حكم اهللا يف األرض

أما الدعوة اىل طاعة احلاكم مهما كان وأياً فعل، والتسليم املطلق ألهوائه فـال جمـال      
وأما اإلنعزال عن احلياة، أو عزل املسجد عن احلياة، فال حمـلّ لـه      .  يف املنطق الشيعي   هلا

أيضاً، ومن هنا قلنا بأن التالحم بني االُصول العقائدية والسلوك اجلهادي ميثّـل ظـاهرة               
 .إسالمية أصيلة يف النفسية الشيعية

مية يف كـلّ مكـان   ومن هنا أيضاً نستطيع أن ندرك السر الذي دعا اجلماهري اإلسـال  
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، والتفاعل معه ألنه جـسد      )رمحه اهللا (لالستجابة للنداءات اإلسالمية الثورية لإلمام اخلميين     
حركية اإلسالم، وأثبت هلا وحدة الدين واحلياة، وفتح أمامها األمل الكبري لغد إسـالمي            

 .مشرق

هيد الـصدر مـن   وإذا رأينا القراء يف العامل اإلسالمي ينهالون على كتب املرحوم الـش           
، وكتـب املرحـوم الـشهيد       )اقتصادنا، وفلـسفتنا، واالُسـس املنطقيـة لالسـتقراء        : (قبيل

وكتب املرحوم  ) العدل اإلهلي، واإلنسان والقدر، والدوافع حنو املادية      : (املطهري من قبيل  
 .ةالعالّمة الطباطبائي وغريهم فإنما ذلك ملا حتمله هذه الكتب من الروح الثورية التغيريي

إنّ هذا الفكر يركّز على االُممية يف التفكري، واإلهليـة يف الـسلوك احليـايت، والتغـيري               
 .املستمر يف املنهج، والفطرية يف التعامل مع اآلخرين

 وربما كانت هذه الظاهرة نتيجة منطقيـة  :الوجود الفاعل على الساحه السياسية    : ثالثاً
يعي يف أكثر املناطق هو التحرك الفاعـل علـى          للظاهرة السابقة، فما ميتاز به الوجود الش      

الساحة السياسية وخصوصاً بعد أن أعطته الثورة اإلسـالمية يف إيـران زمخـه احلقيقـي                
 ضخمة لإلمـام فراحـت تطـوي طريـق          ةمتاماً، كما أعطت كلّ احلركات اإلسالمية دفع      

ـ   إسـالمياً مقاومـاً،   واحلمدهللا ـ يف الساحة اللبنانيـة حتركـاً    تكاملها الثوري، إننا نشهد 
ويقف التحرك الشيعي يف املقدمة، فيتحدى كلّ السالح اإلسرائيلي وكـل التـآمر الـدويل        
وكلّ االستسالم اخلياين، ويعلن بكلّ صمود تصميمه على مواصلة الكفاح، حىت يكلّلـه             

 .النصر وقد حتقّق

لنظـام احلـاكم يف   وهكذا احلال بالنسبة للساحة العراقية حيث اإلنتفاضة البطلة ضد ا       
العراق، وحيث عشرات االُلوف من الشهداء يقدمون علـى مـذبح التحـرر مـن النظـام                 

ونسأل اهللا أن يزيل االحـتالل ليـصنع الـشعب          . املنحرف، وقد انتهت بزوال نظام البعث     
 .مستقبله، يف جو من االُخوة اإلسالمية واحلرية

ة الثورية، كالّ فـإن هنـاك الكـثري مـن           ولسنا نريد أن نبين هنا نوعاً من االحنصاري       
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ولكننا نريد التأكيد علـى وجـود     . احلركات الثورية االُخرى ال تقلّ عن مثل هذا النمط        
 .هذه الظاهرة بقوة يف الوسط الشيعي

وال يفوتنا هنا أن نشري اىل أنّ هنـاك الكـثري مـن املراكـز واجلمعيـات واألحـزاب           
 واملراكز الفنية وغري ذلـك، وهـي تعمـل بقـوة            والشخصيات القوية، والصحف واالّت   

 .على أداء دورها السياسي يف الساحة العامة وال يستهان بدورها يف هذا اال

 اخلطوات العدائية ضد الشيعة

واستكماالً للوضع السياسي للشيعة جند أنّ من الطبيعي التحدث بإمجال عـن أمنـاط            
 .ل اىل تصور مشترك للموقفالعداء اليت يواجهوا اليوم وذلك للوصو

فإن ما رأيناه من روح ثورية وما حقّقته الثورة اإلسالمية يف إيران مـن إنتـصارات،    
وما أدت إليه من زعزعة ألركان النظام العاملي نظام املصاحل والتوازنات، دفـع باألعـداء       

والغريـب  . م ونشاطهم الفكري والسياسيالشن محلة عدائية منظّمة ضد الشيعة ومعتقد  
أنّ هذه احلملة مل توجه للحركيني فقط، وإنما مشلت حىت تلك القطاعات الـيت مل تلـتحم    
مع أخواا يف املسرية العامة، بل بقيت حمافظة علـى وضـعها القـدمي، ولكنـها مل تـسلم        

وعلى أي حال، فقد متثّلت احلملـة بأمنـاط كـثرية نلخـصها     . مطلقاً من ضربات األعداء 
 :فيما يلي

 قلنا إنّ هذه الثورة شكّلت منطلـق النهـضة          :ضرب الثورة اإلسالمية يف إيران    : أوالً
احلديثة، ومنبع صحوة إسالمية عمت أرجاء العامل اإلسالمي، مما قضى على الكثري مـن              
األحالم االستعمارية وهز الكثري من العروش املستندة للخارج، وفتح اال للكثري مـن           

م اىل واقـع احليـاة، وهلـذا جـاء التخطـيط االسـتعماري العـاملي         األمل يف عودة اإلسال   
حملاصرا بشتى أمناط احلصار اإلعالمي والسياسي  والثقايف والعـسكري واالقتـصادي،       
وذلك لشلّها عن القيام بإعالن مبادئها ونشر أنوارها، ولن نطيل هنا فاال واسع، ولكنا         
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     ا مهـد اإلسـالم، وألنّ تعريـضها          أشرنا إليها فقط باعتبارها مهد التشيع باإلضافة لكو
 .للتشويه والتحريف يعين تعريض التشيع لذلك بالتأكيد

 ولن تنقـضي سـاعة حـىت تطالعنـا وسـائل            :سيل التهم ضد الشيعة والتشيع    : ثانياً
اإلعالم بسيل من التهم، وحىت خترج العقول املخططة مبسرحيات حمبوكة حتكي كلّها عن           

ــش ــضاعة ال ــهم  ف ــتفكري ودمويت ــهم يف ال يعة وإرهــام واُصــوليتهم املتزمتــة، ورجعيت
وعنـدما يـتم    . وفوضويتهم، وحقدهم ضد السالم واألمن واالستقرار اىل آخـر القائمـة          

التشويه يبدأ العمل على ربط احلركات اإلسالمية غري الشيعية بالتشيع وحتذير اجلماهري            
تتحرك معها وتتوجس منها خيفة، ويف املرحلـة التاليـة   السنية منها لكي ال حتتضنها وال  

 .بنفسه اىل مة) التشيع(يتحول 

 حترك األجهزة املشبوهة خللق الرتاع الشيعي السني وحتويله من جمـرد خـالف       :ثالثاً
فكري اجتهادي طبيعي أحياناً اىل خالف متأصل ال لقاء فيه وال تقاطع، فهمـا نظرتـان           

 . والرسول واإلسم وال ميكنهما أن تلتقيامتمايزتان اىل اهللا

فالصفات اإلهلية هنا غري الصفات، والرسول هنا غريه هناك، بل وربما أكّدت التهمة             
ـ والقـرآن هنـا غـري     ـ العياذ باهللا» علي«على أن الرسالة كان ينبغي هلا أن تتوجه اىل     

كذا راحت مئـات االُلـوف      هناك، والشريعة بكاملها واملفاهيم مبجملها غريها هناك، وه       
ومبختلف اللغات احلية وحىت لدى اُولئك الذين مل يـسمعوا  ! من الكتب تطبع قربة اىل اهللا     

 .بوجود خالف شيعي سني على اإلطالق

وأود هنا أن اُشري اىل أنّ بعض العناصر اليت تؤجج اخلالف هي عناصر شيعية أيـضاً    
تأكيد الـتهم الـيت تطلقهـا اُختـها يف اجلانـب           مدسوسة تريد أن توفّر األرضية املناسبة ل      

 .اآلخر

 سعي اجلهات اآلنفة لطرح خطّ شيعي ال ثوري مسامل ال يتبنى ما أشرنا إليـه،            :رابعاً
 .وإنما ينسجم مع مطلق التوجهات العامة يف عزل الدين عن احلياة
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لتـصحيح  بل اتجه األمر خللق خطّ شيعي يرفض كلّ املتبنيات الشيعية حتت شـعار ا            
 .العقائدي، والغريب أن تقوم دول علمانية معادية للدين بتمويل هذا املشروع

إننا ذكرنا هذه اخلطوط املعادية عند التحدث عـن الوضـع الـسياسي ال لـشيء، إالّ       
لنؤكّد على أنّ األهداف سياسية مصلحية حتاول إيقـاف املـد الثـوري اإلسـالمي عـن                 

 .دو له حراك أبداًحتقيق مطاحمه، بل ووأده فال يب

وإالّ فإن  للشيعة جوام عن كلّ التهم املوجهة إليهم ظلمـاً، وهـم يؤكّـدون علـى               
        وحدة املنطلق، ووحدة االُسس الفكرية، ووحدة املناهج، بل ووحـدة النتـائج اىل احلـد
 .الباهر، حىت ال يكاد يبقى خالف إالّ يف ساحة ضئيلة تفرضها طبيعة احلرية االجتهادية

عت يوماً اىل حديث لالُستاذ املرحوم حممد املبـارك وهـو املفكـر الكـبري               مد است ولق
فأخربين بأنه درس املساحة الفقهية املشتركة بـني الـشيعة والـسنة فوجـدها تـصل اىل       

كما حدثين اُستاذ عراقي معروف، وهـو االُسـتاذ الكـبري حـسني             . أعلى نسبة متصورة  
هذا على الساحة الفقهيـة وكـذلك       .  ما ال يتصور   حمفوظ عن أن شقّة اخلالف تضيق اىل      

األمر على الساحة العقائدية، أما الساحة االجتهادية واألخالقية فال تكاد تبصر خالفـاً             
 .بينهما

 من أا ال تعدو اولسنا حناول هنا اإلجابة عن التهم بقدر ما حنن بصدد اإلشارة إليه     
 .سياسية والتبعية الذيلية لألجنيبكوا ماً وضيعة خلقتها عقلية املصاحل ال

 كلمة خامتة

يف ختام هذا الفصل أجد لزوماً علي كي أخلص اىل نتائج عملية، أن أطرح االُمـور               
 :التالية على بساط البحث، عسى أن نصل فيها اىل نتائج إجيابية وهي

نـاط   ـ على كلّ الغيارى واملخلصني للقضية اإلسالمية أن يعوا دورهم التـارخيي امل  أ
م، فيعملوا على تقوية حركة التقريب بني املـذاهب اإلسـالمية، فـالتفهم هـو الـسبيل            
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 .للتفاهم، وإذا متّ التفاهم انسد الطريق على املتصيدين يف املاء العكر

وما حركة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بقيادة قائدها الكـبري اإلمـام اخلـامنئي يف              
 .ابية يف هذا السبيلجمال التقريب إالّ خطوه إجي

 وفقههم ونظـرام وحلـوهلم   )عليهم السالم( ـ موضوع التعرف على فكر أهل البيت ب
للمشاكل موضوع هام، جيب أن نولّيه العناية البالغة وال حنرم أنفـسنا مـن ثـروة بالغـة                  

 تؤكّد على أهليتهم للمرجعية العلميـة لالُمـة،   )١(خصوصاً إذا الحظنا أن نصوص الثقلني    
 يف  )رمحـه اهللا  ( التمسك م عصمة لالُمة من الضالل، وهذا ما أكّـده اإلمـام اخلمـيين              وأن

وإني ألقترح أن تقوم اجلامعات العلمية يف أحناء العـامل          . مقدمة وصيته السياسية العبادية   
 .)عليهم السالم(باجياد كرسي لفقه أهل البيت

 تنفيذها ليطّلـع القـراء علـى     ـ فكرة احلركة احلرة للكتاب اإلسالمي جيب أن يتم ج
نتائج الفكر غثّه ومسينه، وليميزوا بأنفسهم ذلك، أما حالة احلجر املفروضة على الكتـاب        
الشيعي يف كثري من الدول فهي أمر اعتربه خاطئاً، وطبعاً جيب أن يلتزم الكاتب بالروح                

 .املوضوعية ويتجنب عنصر اإلهانة

على اإلفتاء امعي، ملا فيه من جتمع آراء وقرب من  ـ من الطبيعي أن يتم التركيز  د
احلق وتنقيح للموضوع بشكل أكرب، وقد متّت بعض اخلطوات يف هـذا الـسبيل، كمـا يف           

، لدراسـة القـضايا      )عليهم الـسالم  (األمر الذي أصدره القائد بتشكيل جممع لفقه أهل البيت        
لها على الصعيد اإلسـالمي جتربـة       احلديثة ومعرفة احلكم الشرعي فيها، وهي جتربة تقاب       

 .تشكيل جممع الفقه اإلسالمي جبدة، وهي جتربة محيدة أيضاً

                                                
 باب مناقب أهل بيت ١٣/١٩٩: الترمذي: (راجع. واملصادر الشيعية كلّها تذكرها وكذلك تؤكّد عليها املصادر السنية) ١(

صلى اهللا عليه وآله   (النيب(  بـن أيب ، وصحيح مس١/٤٨: ، وكرت العمال طالـب  لم باب فضائل علي)  عليـه الـسالم( ،
، والطحاوي يف مشكل ٧/٣٠ و٢/١٤٨:  باختصار، وسنن البيهقي٢/٤٣١: ، وسنن الدارمي٤/٣٦٦: ومسند أمحد

 .وغريها) ٤/٣٦٨: اآلثار
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ـ   اىل ـ الدراسات اجلامعية احلوزوية يف ـ إنّ تعميم الروحهـ  ، ميكـن   احلد املمكـن 
أن يترك أثره الكبري يف إخراج  العمل اجلامعي من الرتابة ويؤصل العمـق واملوضـوعية        

بة تستحق الدراسة، فعلينا أن ال جنفّف امليادين اليت تتمتع فيها هذه الروح           فيه، وهي جتر  
باحليوية، بل نؤصلها ونشجعها، وإني ألعتقد أنّ حتويل األزهر من حالته احلوزويـة اىل            

 .حالته اجلامعية الصرفة، أضرت به كثرياً

احلركـة اإلسـالمية    ـ إنّ من وظيفة العاملني يف حقل التحرك اإلسالمي النظـر اىل   و
ككلّ، والدفاع عنها ككلّ، ونسيان احلالة احلزبيـة الـضيقة واملـصاحل الفئويـة احملـدودة،                
وتقدمي مصلحة العمل اإلسالمي التغيريي علـى املـصاحل اجلانبيـة واإلصـالحية، وهـي              
وظيفة خطرية تؤكّدها اآليات القرآنية الشريفة، حيث تدعو للوالية بني العاملني بعـد أن   

 .عملهم ضدها ان أعداء احلركة اإلسالمية متضامنني يفك

)عواْ بكَفَر ينالَّذض إِالوعاُء بيلأَو مهضكَبِري ادفَسضِ وي االَْرةٌ فنتكُن فت لُوهفْع١() ت(. 

 ـ يف كلّ مذهب من املذاهب اإلسالمية زوائد وحشو وتطرف وآراء فردية شـاذة،   ز
د هلا دورها يف إذكاء نار الفتنة بني املـسلمني، وإذا شـئنا أن نـتخلّص مـن                  وهذه الزوائ 

النتائج السيئة، كان على حكماء كلّ مذهب أن يؤدبوا مفرطيهم ويعزلوا الشاذّين عنـهم،    
 .وال يؤكّدوا على نقاط يستحسن اإلغضاء عنها كي نصل مجيعاً اىل اهلدف املنشود

* * * 

                                                
 . ٧٣: األنفال) ١(
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 )١(نقاط القوة والضعف يف الوضع الشيعي العام

 :إذا أردنا أن نلخص هذه النقاط أمكننا مالحظة مايلي

 نقاط القوة: أوالً

 :وهي تتلخص بدورها يف اُمور

إمتالك الشيعة لتراث ثقايف ضـخم يتمثـل يف اموعـات الروائيـة الـضخمة         : األول
للفكر اإلسالمي العقائـدي والفقهـي والتـارخيي    كالكتب األربعة، واليت تشكل منابع ثرة      

 مـن خـالل   )علـيهم الـسالم  (واملفاهيمي وغريه، والتراث احلضاري الذي تركه أهل البيـت        
ممارسام القيادية طوال قرنني ونصف القرن تقريباً، مما يرسم لالُمة املواقف احملددة مـن        

 .خرشىت التحوالت االجتماعية، والتراث العلمي الفلسفي الزا

وعلى أي حال فللشيعة فخرهم يف أم مؤسسو جممل العلوم اإلسالمية، والعـاملون    
 .على تطويرها، باستمرار

ومما دفع احلركة الثقافية باستمرار انفتاح بـاب االجتـهاد لـديهم، وانفتـاح إمكانيـة             
 .املناقشة وانتخاب األصلح مهما عظمت األقوال وأصحاا

اخلطوات  العلماء األجالّء يف العصور األخرية قاموا بأروع      وجيب أن ال ننسى هنا أنّ       
                                                

، مبناسبة انعقاد مؤمتره األول، )يهم السالمعل(تقرير أعده املؤلف أثناء تولّيه األمانة العامة للمجمع العاملي ألهل البيت    ) ١(
 ).  هـ١٤١٤(عام 
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العامل الـشيعي    يف وضع اُسس مدرسة اُصولية ال نظري هلا لدى املذاهب االُخرى، ويزخر           
 .املسلم بشىت الطاقات العلمية والفكرية واجلامعية يف خمتلف احلقول

لتـاريخ املـضمخ بـدماء      إنّ هـذا ا   : التاريخ الثوري الزاخر باملواقف اجلهاديـة     : الثاين
 وأتباعهم عرب القرون يشكّل أروع مفخـرة مـن مفـاخر            )عليهم السالم (الشهداء املعصومني 

، ومينح شخـصيتهم وآداـم، وأخالقهـم، وحـىت عـادام        )عليهم السالم (أتباع أهل البيت  
 االجتماعية صبغة حتررية ثورية يقل أن نشهدها لدى غريهم، وال نبالغ إذا قلنا إنّ هذه            

الروح نفسها شكّلت أكرب عامل مساعد يف صنع الثورة اإلسالمية الكربى يف إيران، كما           
كانت هي أهم سبب يف حتملهم آالم املتاعب واملصاعب عرب التاريخ، وميكن القول بـأنّ            
كل ذلك أوجد فيهم إحساساً متميزاً بأم يشكّلون طليعة الثـورة اإلسـالمية يف أحنـاء                

 .العامل

وجـود العالقـات الدينيـة القويـة بـني اجلمـاهري           : القات الدينية القويـة   الع: الثالث
) واليـة الفقيـه  (و  ) التقليـد (اإلسالمية والقيادة العلمائية عرب وجود مبـادئ مـن قبيـل            

وتعليمات شرعية اُخرى تدفع لإلنشداد اجلماهري بالقيادة، وتعلن ذلك شرطاً للمـسرية   
 .املتوازنة

تعمـل علـى    وجود عنصر اخلمس كضريبة إهلية ثابتـة : سوجود عنصر اخلم  : الرابع
 .سد خلل كبري يف اجلسم االقتصادي وتؤمن القسط األكرب من احلاجيات االجتماعية

وقد قام اخلمس بدوره الكبري يف حفـظ الوضـع االقتـصادي العـام والتـوازن فيـه،                
والطواغيت، وعدم  وحتقيق قدرة احلوزات العلمية على االستقالل والصمود أمام الظاملني          

الذوبان يف اهليكلية الرمسية، كما حدث مع األسف لدى البعض من علماء اخوتنـا أهـل          
 .السنة، مما أفقدهم بشكل طبيعي القدرة على الوقوف أمام الظاملني يف كثري من األحيان

وهي نقطة قوة ال يستهان ا إذ ميلك مـذهب          : النفوس واإلنتشار اجلغرايف  : اخلامس
 حوايل املئيت مليون من األتباع املؤمنني م وبتعاليمهم الـسامية،           )عليهم السالم (لبيتأهل ا 

 دولـة ويتواجـدون يف      ٨٠وهم ينتشرون يف رقعة واسعة من األرض، تشمل أكثر مـن            
 .أغىن املناطق وأكثرها استراتيجية



٢٠٧ 

لمني فرغم أنّ هذه الثورة هي ملـك املـس  : قيام الثورة اإلسالمية يف إيـران   : السادس
مجيعاً، وقائدها هو قائدهم، إالّ أنّ متتعها بالصفة الشيعية وإنطالقها من املنـابع األصـيلة               
ألهل البيت، مينح التشيع قوة كربى وفخراً عظيمـاً بأنـه اسـتطاع أن يهـزم كـلّ قـوات        
االستكبار، ويقيم أول دولة إسالمية حقيقية يف العصور األخـرية، بـل ليقـيم أول دولـة           

 .ية تقتدي بكل إصرار بنموذج دولة صدر اإلسالم الدولة النبوية والعلويةإسالم

فـالوجود  : ظهور تواجد حركي وفاعل وقوي للشيعة يف كثري مـن املنـاطق           : السابع
 .الشيعي يف لبنان يذهل العامل يف صموده أمام التجبر الصهيوين، والتآمر الصلييب

 .النظام الغاشم والت يف مقاومةوالوجود الشيعي يف العراق يسجل أروع البط

 .واحلركة اإلسالمية الشيعية يف شبه القارة هلا أثرها الكبري يف وسطها االجتماعي

 .وكوادر احلركة اإلسالمية الشيعية يف أفغانستان أثبتت جدارا اىل حد كبري

 يف  وهكذا ميكننا القول بأنّ هذا التواجد القوي والفاعل ميثل نقطة قوة ومظهر عافيـة             
 .جسم االُمة اإلسالمية كلّها

وجود املراكـز العلميـة واـامع واملؤسـسات الـشيعية الكـربى يف خمتلـف                : الثامن
كاحلوزات العلمية  الكربى، واجلامعات اإلسالمية واملراكز املنتشرة يف        : املناطق من العامل  

ركـزاً، ومراكـز   شىت أحناء العامل كمراكز اخلوجة اإلثنا عشرية الـيت جتـاوزت الثمـانني م    
اجلمهورية اإلسالمية اليت تتزايد باستمرار ويعظم نشاطها ويتوسع، ونقاط التبليـغ الـيت             
اتسعت كثرياً يف السنني األخرية وبشكل ال نظري لـه اىل عهـد قريـب، وكـذلك وجـود          

، والـذي يـشكّل ظـاهرة    )عليهم الـسالم ( من قبيل امع العاملي ألهل البيت  ةاامع الدولي 
ا يف هذا الصددصحي ة ال يستهانة ونقطة قو. 

أضف اىل هذا وجود مراكز النشر واإلعالم وصدور الدوريات والنـشرات، وانتـشار        
 .الكتاب الشيعي يف شىت نقاط العامل، و مبختلف اللغات اإلنسانية احلية

إنّ هذا بالريب يشكّل قفزة نوعية يف حد نفسه وإن كـان ال يفـي مطلقـاً باحلاجـة           
 .جلوعة العاملية ملعرفة التشيع واإلسالم األصيلوا

 فهي نعمة جـديرة  )عليهم الـسالم (تتمتع الشيعة مببدأ الوالية واحملبة ألهل البيت    : التاسع
بالذكر، وأنّ هلذا احلـب دوراً عظيمـاً يف تأكيـد اهلويـة اإلسـالمية، وصـياغة الـسلوك                   
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، وجتمع الشيعة حوهلـا وزيارـا مبـا         والعواطف، فإذا أضفنا إليه وجود العتبات املقدسة      
للزيارة من معان كربى جتلّى لنا عنصر قوة جدير بالذكر لديهم، يكـاد يـشكّل إحـدى       

 .اخلصائص اليت يتمتعون ا

وجود بعض التشكيالت االجتماعيـة والدينيـة القويـة مـن قبيـل تـشكيل              : العاشر
مل، والتشكيالت االجتماعية واالُوربية     مركزاً يف أحناء العا    ٨٦اخلوجة العاملي، الذي ميلك     

 .االُخرى وكلّها عناصر قوة بال ريب

وهناك عناصر اُخرى ال جند جماالً واسعاً للحديث عنها، كاملراسم اخلاصـة ووجـود            
 .ذلك املنابر الوعظية املربية كمنطلق مستمر للوعي والثقافة وغري

 عناصر الضعف والعقبات القائمة: ثانياً

بعض األحيان، وألمـا   بني هذين العنوانني لوجود تداخل بينهما أوالً يف    وقد مجعنا   
 .ميكن ما غ جيب ملؤها بأسرعامعاً يشكّالن نقاط فر

 :وأمهها كما يلي

العسكري،  أمناط احلصار السياسي واالقتصادي واألمين واإلعالمي بل وحىت       : األول
والـروح الثوريـة     طر اإلسالمي، اليت يواجهها الشيعة نتيجة اإلحساس االستكباري باخل      

لديهم وأم يشكّلون منبع رعـب لكـل األطمـاع االسـتعمارية وعناصـر حتـرر لكـل         
 .الشعوب من ربقة األجانب

وال نرانا حباجة للتفصيل يف هذا املوضوع بعد أن اتـسعت أبعـاده وإتـضحت أمـام                 
لـشيعة بـضرورة    وربما حتولت هذه النقطة اىل عنـصر قـوة ألـا حسـست ا             ... اجلميع

التالحم، ودفعت الكثريين ملعرفة حقيقة التشيع، اليت أحدثت هـذا احلقـد االسـتكباري              
 .الواسع

 يف شـىت املنـاطق      ةفقـد اُبتلـي الـشيع     : العداء املتواصـل لـبعض احلكومـات      : الثاين
حبكومات عميلة ومتعصبة سلبتهم حقوقهم وضيقت عليهم وقتلـت وشـردت وسـلبت              

 .الطغمة البعثية يف العراق، ونقاط اُخرى يف أحناء العاملاحلريات، من قبيل 
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عدم وجود خطة إعالمية استراتيجية متكاملـه حبيـث تغطـي كـل املنطقـة               : الثالث
الشيعية وتلبي حاجة العامل اإلسالمي للتبليغ وتوضيح احلقيقة، ورغم التحسن الكـبري يف     

 احلاجة بقيـت قائمـة بـشدة لتنـسيق          أساليب التبليغ بعد جناح الثورة اإلسالمية، إالّ أنّ       
إعالمي واسع األبعاد، ومل تعد التحركات الفردية اإلعالمية لتنفع يف الـبني خـصوصاً يف               
مواجهة اخلطط االستراتيجية للبهائية واالستعمار وأعداء اإلسالم، الذين خيططـون ليـل            

 .ار لضرب الصحوة اإلسالمية، أو إجهاضها، أو احتوائها وحتريفها

ميكن القول بأن هناك املاليني من الشيعة يف أحناء العامل الذين مل يصلهم مبلّغ واحد،           و
 .ورمبا أدى م ذلك اىل االحنراف واجلهل

االحنراف الكبري الذي أصاب بعض القطاعات الـشيعية، وجرهـا اىل عقائـد      : الرابـع 
عليهم (أتباع أهل البيت  وسلوكيات غري مقبولة، وبذلك فقد الشيعة ربما ثالثني مليوناً من           

 . نتيجة لذلك)السالم

يف أثيوبيـا، واهلنـد،    فالعلويون البكتاشية،  وربما بعض الفرق املتناثرة هنـا وهنـاك،    
اىل هذا وجود قطاعات تشيع لديها     وأندونيسيا وغريها ميثّلون مناذج لذلك، وإذا ضممنا      

بعيدة، وربما بعض األعمـال     بعض األوهام وبعض العقائد الواهية خصوصاً يف املناطق ال        
اليت تضرب مسألة الوحدة اإلسالميه وتعرضها للخطر، أدركنا مدى اخلسارة اليت منينـا             

 .ا يف هذا اال

شيوع الروح اإلخبارية املفرطة يف كثري من أساليبنا الدراسية واالجتماعيـة          : اخلامس
الرتعـات اإلخباريـة     ال نفـي  ذلك أنه ما قام به علماؤنـا األجـالّء يف جمـ           : واإلعالمية

املتطرفة عن علم االُصول والفقه كالوحيد البهبـهاين، والـشيخ األنـصاري، رمحهمـا اهللا               
 .تعاىل فإنّ الكثري من قطّاعاتنا الفكرية تشهد روحاً إخبارية حمضة

ففي جمال األحاديث العقائدية، ويف اال األخالقي، ويف جمـال املفـاهيم اإلسـالمية          
جنـد إهتمامـاً كـبرياً بالقواعـد      يف دراستنا االجتماعية، وأحاديثنا املنربية، ال الكربى، و 

االُصولية والتصحيحات السندية، وإنما تلقـى األحاديـث هكـذا دومنـا دراسـة للـسند        
ومالحظة لقوانني التعارض وما اىل ذلك، األمر الذي أوجـد إرباكـاً شـديداً يف ثقافتنـا                 
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 .ن الناس حتت رمحة اجلهل وربما اجلهل املركّبالعامة وترك قطاعاً كبرياً م

 .وهذه نقطة هامة جداً جيب العناية ا وتالفيها

فرغم أنّ املرجعية شكّلت ظاهرة صـحية منـذ   : عدد الوالءات واملرجعيات : السادس
وجدت يف تارخينا، واستطاعت أن تلم مشل االُمة، وأن تصنع األحداث الكـربى، إالّ أن    

املرحلة احلساسة اليت نعيشها كطليعة لالُمة، وتسلّط األضواء علينا وقيام دولة           نقلتنا اىل   
إسالمية كربى، أضف اىل كلّ ذلك أننا منينا يف الفترة األخرية بـضربات قاسـية برحلـة     
مراجعنا العظام الواحد تلو اآلخر، واشـتداد التـزاحم املرجعـي مـع األسـف، وتـدخل                 

، وحىت العناصر الغربية الكافرة للـسيطرة وتوجيـه احلركـة           العناصر املشبوهة، واملعادية  
 .املرجعية لدى الشيعة مبا خيدم املصاحل املعادية كما خيدم املصاحل االُسرية الضيقة أحياناً

 .كل هذه االُمور أحدث إرباكاً عجيباً يف أذهان مجاهرينا

واالرتفـاع  عدم وجود خطة شـاملة لـدعم احلـوزات العلميـة، وتالمحهـا              :  السابع
 .مبستواها العلمي ودورها االجتماعي يف مناطقها

فلدينا العشرات من احلوزات العلمية الكربى والصغرى، والـيت تكـاد تتعـدد بقـدر               
توزعنا اجلغرايف، إالّ أن إنعدام هذه اخلطة أفقدنا الكـثري مـن العناصـر الفاعلـة وأهـدر       

 .الكثري من طاقاتنا العلمية واإلعالمية

 حباجة اىل خطّة شاملة تركّز علـى التنـسيق ورفـع املـستوى الدراسـي،      ولذا فنحن 
 .والتوزيع املتعادل للقوى واالستفادة الفاعلة من كلّ العناصر املفيدة

فـإنّ  : عدم وجود منظّمة قوية تتـصدى حلـل مـشاكل الـشيعة االقتـصادية             : الثامن
عطالة وما جتره هذه االُمـور  الشيعة يف شىت  مناطقهم مبتلون بكثري من الفقر واحلاجة وال 

من تبعات سلبية كبرية إالّ أننا نعيش ختبطاً اقتصادياً نفقد معه التخطيط املؤثر لالرتفـاع         
 .باملستوى االقتصادي هلم

نعم تقوم اجلهات الدينيـة واملرجعيـة واجلهـات الرمسيـة يف اجلمهوريـة اإلسـالمية                
كبرية جـداً وتتطلـب عالجـاً شـامالً،         خبطوات مشكورة يف هذا الصدد، إالّ أنّ احلاجة         

 كـبرية لـديهم ومتـتعهم مبكانـة وموقعيـة           ةخصوصاً إذا الحظنا وجود طاقات اقتصادي     
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 .استراتيجية يف اال االقتصادي

فإنّ هناك الكثري مـن الـشيعة يعـانون         : وجود الكوارث السياسية والطبيعية   : التاسع
 أنّ هنـاك الكـثري منـهم يعـانون مـن            من احملن السياسية نتيجة سياسات مناطقهم، كما      

 .الكوارث الطبيعية والفنت االجتماعية

اجتماعيـة، وجلـان دفـاع       كل ذلك يتطلب قيام منظمات سياسية ومؤسسات إغاثة       
هذه املنظمات مما يـشكّل نقطـة ضـعف كـربى      عن احلقوق، يف حني ال جند أمامنا مثل    

 .لدينا، جيب أن نتالفاها يف ختطيطنا املستقبلي

ا أننا نشهد جمموعات شيعية منعزلة عن املسرية نتيجة للوضع الـسياسي كمـا يف               كم
 .مثالً) ميامنار(بورمة 

من اجتاهات ربما    وجود صراعات سياسية حزبية أحياناً، كما نشهده أحياناً       : العاشر
تتربقع برباقع دينية، وحتاول ضرب مسرية الثورة اإلسالمية، أو ما نشاهده أحيانـاً مـن           

 بني بعض التشكيالت احلزبية العراقية أو الباكـستانية، وكـل ذلـك ينـتج الـضعف                 تنافر
 .الكبري يف جسم االُمة والطائفة

 اقتراحات للدراسة

وعلى ضوء نقاط القوة والضعف فإنّ األمانة العامة بعون اهللا تعاىل وتوفيقـه صـاغت      
اخلـروج باقتراحـات    منهج البحث يف هذا املؤمتر حبيث ميكن دراسة معظم هذه النقاط و           

 .عملية ميكنها أن تترك آثارها اإلجيابية على جممل املسرية

 :وهنا نود أن نقترح االُمور التالية

نظراً ملا لدينا من تراث فكري وثقايف ضخم فإنّ من الطبيعي أن توضع خطّـة               : أوالً
لة، شاملة لتنظيم هذا التراث الضخم، وضبطه سواء على شكله الفردي وطبق خطّة شـام  

أو على مستوى دوائر املعارف اليت تسهل االستفادة من هـذا التـراث، مثّ العمـل علـى               
 .مواصلة هذه املسرية الغنية عرب الدراسات التحقيقية املعمقة
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وكلّ ذلك مقدمة للوصول اىل التنظري احليايت املطلوب، فالفكر ال يراد للفكـر وإنمـا       
رينـا أن يقومـوا بـدورهم يف التـنظري للمجتمـع            يراد للحياة، فالبد إذن لعلمائنـا ومفكّ      

،  )علـيهم الـسالم   (اإلسالمي الفاضل، كما يريده اإلسالم األصيل، وكما يتصوره أهل البيت         
 .باعتبارهم تالمذة القرآن وأبناء الوحي والرسالة ومعدن العلم

 :إننا نشعر بطلب عاملي شامل وجوعة شديدة حنو النظريات احلياتية اإلسالمية

 . أسلمة اجلامعات والدراسات اجلامعيةـ

 .ـ واالقتصاد اإلسالمي وآثاره التطبيقية

 .ـ حقوق اإلنسان من وجهة نظر اإلسالم، والنظام العاملي املطلوب

 .ـ قضايا املرأة

 .ـ قضايا الفن

 .ـ والعالقات الدولية من وجهة نظر اإلسالم

 .ملتمركزةـ والعالقات املتطورة يف جماالت السوق احلرة أو ا

 .ـ والنظام السياسي واالجتماعي اإلسالمي

 .اىل حلّ هلا) بفكرها البعيد عن الوحي(هي كلّها قضايا مصريية مل تصل اإلنسانية 

ويبقى احللّ بيد الوحي وبيد القرآن وبيد السنة الشريفة، وبيـد مـن ربـاهم اإلسـالم      
 ويف تراثهم  الكثري الكثري مما لـو         ،)عليهم السالم (وتفهموا القرآن وجسدوه وهم أهل البيت     

 .درس بعمق ألعطى مثاره احلضارية الكربى

 .فنحن إذن حباجة اىل اخلطّة الثقافية اجلامعة

وننبه هنا اىل أن هذه اخلطة الثقافية جيب أن تأخذ بعني االعتبار لزوم تنقـيح منـابع                 
االُمـة مـن االُسـلوب      الفكر الثقايف، وتنظيم منابع املنرب واخلطب، ووضع قواعـد تنقـذ            

اإلخباري الساذج، يف نقل اخلرب والتعويل عليه دومنا إعمـال ألي مـن قواعـد الـضبط             
والتنقيح، مبا جيره هذا االُسلوب من سطحية يف الفكر وتناقض يف املضامني امللقاة ونسبة         
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 .مشكوكة اىل الوحي بال حجية متبعة

نا ايـد، وكتابتـه مـن جديـد وتتـضح            تارخي ةإننا حباجة ماسة إلعادة دراس    : ثانياً
 :ضرورة ذلك إذا الحظنا

 ـ إنّ اإلسالم شاء أن يكون أهل البيت قدوة االُمم على مر العـصور، وأن تكـون    أ
 .ممارسام احلياتية منهجاً لكلّ العصور

 ـ إنّ األعداء وكـلّ املنحـرفني والطغـاة شـوهوا احلقـائق، وضـيعوا حـدود اهللا         ب
وا املسرية اإلسالمية صبغتهم الطاغوتية يف كثري من األحيان، مبا استغلّوه           وأحكامه ومنح 

 .من قوى ومن عناصر عميلة باعت ضمريها للطغاة

 ـ إنّ التاريخ مل يكتب برتاهة وموضوعية، وإنما كُتـب مـن زوايـا نظـر متعـددة       ج
 .متأثراً برتعات كاتبيه وهوى احلكّام

يف غالب األحيان مل يكتبوه كتابة حضارية، وأـم   ـ إنّ مؤرخينا ـ حنن الشيعة ـ    د
كانوا يف الغالب يؤرخون ليدافعوا عن معتقدهم ضد احلمالت الـيت كانـت تـشن عليـه،               
ومن هنا فإننا نشعر حباجة ماسة لتشكيل جلان متخصصة تعمل وفق خطـط مدروسـة               

 :تالية فيهومتقنة إلعادة كتابة التاريخ اإلسالمي، وإبراز األدوار الثالثة ال

 . ـ مدى تأثري اخلصائص اإلسالمية األصيلة يف صياغة املسرية باستمرار١

 . ـ دور الطغاة يف حتريف املسرية٢

 يف احلفاظ علـى كيـان االُمـة وحتكـيم اخلـصائص      )عليهم السالم( ـ دور أهل البيت ٣
 .اإلسالمية يف جممل احلياة

أن يدرس متاماً، كما تـدرس احلقـائق        والذي نعتقده اعتقاداً جازماً أنّ التاريخ جيب        
الفكرية والفقهية واألخالقية االُخرى، لـيمكن بعـد ذلـك الوصـول اىل قناعـات تامـة                 

أما السطحية، والعاطفية، والتحيز، واإلخبارية فهي اُمور لـن تـؤدي           ... مبجريات االُمور 
 .اىل النتيجة املطلوبة
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الثة جندنا حباجـة قـصوى لتأكيـد شـعبية          على ضوء ما قلناه يف نقطة القوة الث       : ثالثاً
النظام اإلداري يف اإلسالم، بـدءاً بـصوره البـسيطة كعالقـة األب بأبنائـه ووصـوالً اىل            

 .مرحلة املرجعية، وانتهاء اىل النظام السياسي العام

مـسألة  (، و)مـسألة التقليـد  (وقد قلنا إنّ هناك عناصر مؤثرة يف تقوية العالقة ومنها    
 بني احلاكم   ةمسألة العالق (و) موضوع الشورى (، و )مسألة احترام العلماء  ( و ،)والية الفقيه 

 .وغري ذلك) واالُمة

فالبد إذن من إقامة هذه االُصول على قواعد علمية متينة بعيداً عن التـأثر بظـروف      
اليـأس  (، و )االقطاعيات احمللية (، و )التشرذم(املراحل السابقة اليت مررنا ا، أي مراحل        

وما اىل ذلـك، مث اإلنطـالق اىل تثقيـف    ) إيكال االُمور اىل مرحلة الظهور (، و )من الفرج 
االُمة ومجاهريها التثقيف املناسب، وكلّ ذلك يستلزم تطويراً حقيقياً يف مناهج الدراسـة             
الفقهية وال أقول االُصولية، فإننا واحلمدهللا منلك رصـيداً اُصـولياً جيـداً إالّ أنّ املـشكلة           

كيز على أبواب تقليدية، وإمهـال أبـواب حياتيـة مهمـة جـداً يف بعـض                 تكمن يف التر  
دراساتنا طبعاً، وإالّ فإننا ـ واحلق يقال ـ منلك رصيداً فكرياً ال بأس به ولكنـه حباجـة     

 .ماسة اىل توسعة وتطوير وتفصيل

فقد شهدنا التوترات الشديدة اليت حـدثت يف األعـوام األخـرية          : ويف جمال املرجعية  
 .هدنا من قبل اآلثار اإلجيابية الضخمة لبعض املرجعيات الرشيدة يف احلياة العامةكما ش

عامل ا يف جمال انتخاب املرجعية العامـة،  توأننا لنعتقد أنّ األساليب القدمية اليت متّ ال   
حيث أوكلت االُمور اىل نوعية الظروف وقدرة التبليغ باإلضافة اىل املقام الـذايت الـذي                

هذه األسـاليب إن كانـت ناجعـة يف العـصور املاضـية عـصور التـشرذم         . رجعميلكه امل 
واالستضعاف، فهي اليوم تكاد تنقلب على أهدافها يف عصر الطالئعية الشيعية لكلّ العامل             
 .اإلسالمي، عصر الكلمة الشيعية االُوىل يف قبال كلّ الطواغيت وكلّ القوى االستكبارية

ر علـى عواهنــها خــصوصاً مـع مالحظــة العــداء   إذن ال نـستطيع أن نتــرك االُمــو 
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االستكباري املخطط لضرب الثورة اإلسالمية، وتركيز األعداء على املرجعيـة وحماولـة             
 .النفوذ من خالهلا

، هـذا   )املرجعيـة (إننا حباجة الُسلوب جديد منسجم مع القواعد الشرعية النتخاب          
سـاس للمرجعيـة وختليـصها ممـا        باإلضافة اىل أننا حباجة تامة للتأكيد على الـدور األ         

 .اُضيف إليه

فاملرجعية مرجعية يف الفتوى، عليها أن تقوم بعض الوقائع على النصوص واملـصادر           
اإلسالمية، واستنباط املوقف اإلسالمي عرب عملية اجتهادية حتمل كل عناصر االجتـهاد     

 .املطلوبة

اعية لكل القضايا الفقهيـة،  وإذا اُريد أن تكون مرجعية عامة لكل قطاعات االُمة، وو      
وكلّ ماله دخل يف تنقيح املوقف الـصحيح مـن اُمـور اجتماعيـة، وسياسـية وحقوقيـة              
وغريها، كان املفروض ا أن نستعني بلجنة فتوائية من كثري من كبار العلماء باإلضـافة     

 .لكبار املتخصصني مبختلف القضايا اليت يراد فيها معرفة املوقف اإلسالمي األصيل

وربما كان من غري املمكن مبكان أن نتصور أن االجتهاد الفردي املنعزل يـستطيع أن    
تـضم النخبـة مـن      ) دار لإلفتـاء  (يلم بكل القضايا اليوم، وربما ميكن القول هنا أن قيام           

علماء الشريعة هو احللّ األمثل هلذه املشكلة، خصوصاً إذا رأينا أنّ  كل األدلة املذكورة             
 .واملعروف منها هو بناء العقالء ـ تنسجم متام اإلنسجام مع هذا الطرحللتقليد ـ 

الفعلـي  ) ويلّ األمـر (أما املسألة القيادية يف االُمة فالبد أن تترك بـشكل واضـح اىل     
وال معـىن لتـصور قيـادتني فعليـتني يف االُمـة الواحـدة              . القائم بتنظيم شؤون املسلمني   

تصور الفقهي السائد من أن كلّ فقيه ويل مطلقـاً علـى       والطائفة الواحدة هذا فضالً عن ال     
إنّ النظرية السياسية اإلسالمية،   !! كل النفوس واألعراض واألموال يف أية نقطة من العامل        

إننا من هنا نعلنها  . والواقع وكلّ بناء العقالء وجممل النصوص اآلتية يف الوالية تأىب ذلك          
س، ونؤكّـد علـى أنّ االُسـلوب التقليـدي يف           حقيقة مرة وربما ضاقت ا بعض النفـو       
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انتخاب املرجعية ال يعد اُسلوباً نافعاً، بل حيمل معه نقاط ضعف كربى ميكن أن ينفذ من         
 .خالهلا العدو، ويسري معه الوهن يف اجلسم العام

 .كما نؤكّد أنّ الوالية ال تتعدد مطلقاً مبقتضى كلّ املالكات املطروحة

ن أبناء هذه االُمة أن يعملوا علـى تركيـز هـاتني احلقيقـتني            وحينئذ فعلى الواعني م   
 :نشهد بعد هذا العصر املهمتني، حىت نضمن قدسية املرجعية ودورها الفاعل، وحىت ال

ـ ظهور مرجعيات ضعيفة، أو حىت غري كفوءة، وضياع الكـثري مـن مـصاحل االُمـة،               
 .ووقوعها بأيدي العناصر الطامعة والنفعية والوصولية

وقوع قضايا االُمة املصريية حتت رمحـة النظـرات الفرديـة والرتعـات الروحيـة          ـ و 
 .املاثلة اىل اإلفراط، أو التفريط

 :إننا حباجة لوضع اخلطط االقتصادية الكفيلة مبا يلي: رابعاً

 ـ تنظيم موارد احلقـوق الـشرعية مـن أمخـاس وزكـوات ورد مظـامل وكفّـارات،         ١
كانات تنميتها وتوسيعها عرب التوعية ونشر الثقة وحتريك وصوا من الضياع ودراسة إم    

 .العواطف اإلسالمية الغنية

 ـ تنمية أحاسيس التربع لدى املتمكنني، بل وحـىت الطبقـات الـضعيفة وتوجيهـه      ٢
 .الوجهة اليت ختدم القضية العامة

ـ  ٣ ساعدات  ـ سد عجز املناطق املنكوبة، واليت يضر ا الفقر ومتزقها براثنه، عرب امل
 .املباشرة، أو غري املباشرة وإجياد حمطّات تشغيل مناسب

 . ـ العمل على إجياد نوع من التوازن بني مستويات املعيشة وتقريبها اىل بعضها٤

 ـ إجياد تعاون بني املؤسسات االقتصادية والتجارية ذات العالقة ضـماناً لتحقيـق    ٥
 .االُمور السابقة

 . لينهض بدوره املطلوب منه)عليهم السالم(هل البيت ـ تقوية امع العاملي أل٦

إننا حباجة ملشروع ضخم يستهدف عرب دراسات مستوفية، حتقيق إحـصاء           :  خامساً
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جامع للشيعة ونشاطام وكوادرهم وجتمعام وتـشكيالم الـسياسية واالجتماعيـة،           
 .وذلك بغية تنفيذ اخلطط اإلعالمية والثقافية واالقتصادية بأفضل وجه

يف اـاالت   وهذا يتطلّب بالطبع تعاونـاً مـستمراً بـني كـلّ الغيـارى وذوي النفـوذ       
 .منه النتائج الكافية االجتماعية، ليمكن الوصل اىل إحصاء جامع ترجى

وال ننسى هنا أن نسجل أنّ هناك حماوالت كثرية متّت يف هذا اال، ومنها نشاطات          
 . إالّ أا بقيت أقل من القدر املطلوب دائماً)معليهم السال(امع العاملي ألهل البيت

وملّا كانت الثورة اإلسالمية الكربى يف إيران تشكّل كما قلنـا قـوة كـربى،      :  سادساً
 ه من الطبيعي أن يتمع، فإندعم الثورة اإلسالمية(وفخراً عظيماً للتشي.( 

ى للحفـاظ علـى الثـورة      إننا يف احلقيقة من اُولئك الذين تقع عليهم املسؤولية الكرب         
 .ومكاسبها ودعمها وتسديدها والدفاع عنها

ورغم وجود بعض وسائل اإلعالم إالّ أننا جندنا يف فقر كبري من هذه اجلهـة،            : سابعاً
األمر الذي يتطلب قيام الغيارى بوضـع اخلطّـة اإلعالميـة الـصحفية، وتنظـيم خطـوط          

ة فيما بينها يف جمال املـادة والنـشر، كمـا    استراتيجية هلا، حبيث تتعاون وسائلنا اإلعالمي    
 .تقوم بسد النقص يف كثري من مناطق الفراغ

          ح مدى التخلف الذي نعانيه يف هذا اال بالنسبة للمـذاهب    إنّ إحصاءاً سريعاً يوض
 .واألديان واالجتاهات االُخرى

تعـارف  احلاجة اىل خطّة سياحية دينية منظّمـة، ومـن الواضـح أنّ مـسألة ال     : ثامنـاً 
واملشاركة يف اآلالم واآلمال هي من صميم األهـداف اإلسـالمية، كمـا أـا يف طليعـة             

 .)عليهم السالم(الواجبات امللقاة على عاتق امع العاملي ألهل البيت

جود العتبات املقدسة وزيارا مبا حتمله مـن تعظـيم للمعـصومني            ووال ريب يف أنّ     
 اليوم ال متلك التنظيم املطلوب، ومن هنا جند أن هناك   تتضمن حتقيق هذا اهلدف، إالّ أا     

 .حاجة لتنظيم زياراتنا وموامسها ووضع خطّة لالستفادة  األفضل من هذه املراسم
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إنها فرصة مثينة للتعارف، كما إنها فرصة مثينة ملعرفة اهلموم والقيام بالواجبات، الـيت          
 .يفرضها اإلسالم والتشيع بأفضل وجه

مات عملية كربى كاحلج هي لقاء اإلمـام والتعـرف علـى    نّ من أهم متم أوال ننسى   
 .توجيهاته

وملّا كان الشباب يشكّل عنصر احليوية يف كل جمتمع، وملّا كنا منتلـك ـ ربمـا    : تاسعاً
 نسبة عالية منهم ـ يف جمتمعاتنا فمن الطبيعي أن نعمل على إنشاء منظّمـة عامليـة تعـىن    

أنشطة خاصة وإقامـة نـدوات ومعـسكرات وخميمـات تثقيفيـة       م وتعمل على توفري     
 .ودينية، ورياضية، وتوجه طاقام للخدمة االجتماعية

كما تعمل على حـشد الطاقـات اجلامعيـة واملدرسـية لتنظـيم مـشاريع للخـدمات              
االجتماعية، وتوفري أجواء لظهور اإلبداعات والطاقـات الـشابة باإلضـافة لـدور هـذه            

االت السياسية أيضاًالطاقات يف ا. 

وإذا الحظنا أمناط احلصار الذي يواجهه الشيعة مـن جهـة، وأمنـاط العنـف               : عاشراً
والضغط احلكومي ضدهم، والتفرقة الطائفية والعنصرية اليت يعيشوا يف بعض املنـاطق،         
فإننا جندنا حباجة ماسة إلجياد منظّمة عاملية حلقوق اإلنسان، تعمل علـى الـدفاع عـن                

لقضايا اإلنسانية العادلة، وتدوين انتهاكات حقوق اإلنسان وتطالب احلكومات بالتعامل          ا
العادل، وتتخذ اخلطوات الالزمة حلضور احملافل الدوليـة واإلتـصال باملنظمـات العامليـة        

 .حلقوق اإلنسان لتحقيق هذا اهلدف

و مـن قبـل   وإننا نعتقد أن ما هو موجود من منظمات صغرية واعتراضات فرديـة، أ    
 .مؤسسات صغرية ال يكفي مطلقاً لتحقيق هذه الغاية النبيلة

واملرأة يف التصور اإلسالمي ويف الثقافة الشيعية ميكنها أن حتقّـق أمسـى             : حادي عشر 
كمـا جـاء   » يرضى اهللا لرضاها ويغضب لغضبها«درجات التكامل حىت تصل اىل مرتبة  
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 .)١( )عليها السالم(يف حق الزهراء

 تشكّل نصف اتمع، واجلزء الفعال يف املسرية االجتماعيـة مـن جمـاالت      وملا كانت 
التربية الروحية والعلمية واألخالقية، فإنّ من الطبيعي أن تـتم العنايـة الكاملـة بقـضية                 

، ومن هنـا    )عليهم السالم (املرأة املسلمة، ويف اخلصوص املرأة املسلمة من أتباع أهل البيت         
نا جندنا حباجة ماساف التاليةدة جداً إلنشاء منظّمة عاملية للمرأة املسلمة حتقّق األهفإن: 

 . ـ رفع مستويات املرأة العلمية والثقافية واالجتماعية١

 . ـ الدفاع عن حقوقها٢

 . ـ تنسيق طاقاا لتخدم القضية العامة بشكل أكرب وأهم٣

 .سالمي ـ حتقيق التواصل بينها وبني أخواا يف شىت أحناء العامل اإل٤

 بالطفل وتشيع فيه مه ملطالعة واكتشاف احلاجة اىل منظّمة عاملية تعىن:  ثاين عـشر  
اهوالت، فرغم كلّ ما يبذل يف هذا اال جند احلاجة ماسة لقيام مثـل هـذه املنظّمـة                  

 .العاملية

لزوم وضع خطّة جامعة لدعم احلوزات العلمية يف كلّ مكان واالرتفـاع            : ثالث عشر 
 :توياا العلمية ونشاطاا التبليغية، وهذا يعين لزوم االعتناء باالُمور التاليةمبس

 . ـ الكوادر التدريسية١

 . ـ املناهج الدراسية٢

 . ـ الطلبة واملتعلمني فيها٣

 . ـ احلاجات املادية والرواتب٤

 . ـ النشاطات التبليغية٥

نار أينمـا حلّـوا، وميكـن أن    فاحلوزات هي منبع اخلري أينما وجدت، والعلماء هم امل  

                                                
 .١١١ص١٢،كرت العمال ج ١٠٣ ص ٢، االحتجاج للطربسي ج ١٩١ ص ٧، الغدير ج ٢١ ص ٤٣ج  حبار االنوار )١(
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 .تقاس حيوية أية منطقة ـ أحياناً ـ مبستوى احلوزات املتواجدة فيها

ومن الطبيعي أن ترتبط تلك احلوزات باملرجعيـة واحلـوزات العلميـة الكـربى مـن           
جهة، وبالقيادة اإلسالمية ووالية األمر من جهـة اُخـرى، حـىت ميكـن ضـمان الـسري                  

 .مة األهداف العليااملتوازن هلا على طريق خد

ومبالحظة ما عرضنا مـن كـوارث طبيعيـة، وضـائقات ماديـة وماليـة،               : رابع عشر 
وتضييقات سياسية، تـؤدي يف كـثري مـن األحيـان اىل تـشريد عـشرات اآلالف عـن             
مناطقهم، وتركهم يف العراء يواجهون كلّ أنواع العذاب، هـذا مـا حـدث مـثالً بالنـسبة                

لعراق وآذرباجيـان، فـإنّ مـن املـأمول أن نقـوم بإنـشاء       ألهايل جنوب لبنان وجنوب ا 
منظّمة خريية لإلغاثة واإلمداد، تعمل على استيعاب هذه احلاالت الطارئة، وسد النقص            

 .يف هذا اال

وأخرياً فإننا ندعو لوضع خطّة اقتصاديه شاملة لـدعم امـع العـاملي        : خامس عشر 
بات حركتـه العامليـة مبـا تتطلّبـه مـن إمكانـات       ، وتوفري متطلّ )عليهم السالم(ألهل البيت 

 .وجهود كربى

وال ميكننا أن نلقي كلّ األعباء على اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة خـصوصاً إذا                
الحظنا كلّ ما متر به من مشاكل اقتصادية وما تعانيه من حصار خفـي ومعلـن يف هـذا         

 .اال

* * * 
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 :وما أود أن اُضيفه من نقاط الضعف لكي نكون على علم كامل بوضعنا، هو

ـ           : أوالً ذي منلكـه  الضعف الكبري يف اال اإلعالمي، فإننا لو الحظنا احلجم الكبري ال
من اجلماهري واهلجوم الكبري الذي نواجهه مـن شـىت املراكـز االسـتعمارية، واملتعـصبة         

 .ويؤبه له لرأينا أن إمكاناتنا اإلعالمية مما ال يكاد يذكر

إنّ الصورة الشيعية واجهت منذ القرون اإلسالمية تشويهاً فـضيعاً تـصور معـه     : ثانياً
   ه حركة غريبـة متامـاً عـن    الكثري من املسلمني أنّ التشيعن الروح اإلسالمية، وأن ع بعيد

         ة يف حـني أنّ احلقيقـة الـصارخة تؤكّـد أنـه ـ يف الواقـع ـ روحالروح اإلسالمية العام
 .اإلسالم وأصالته اليت ال تنفصل عنه

إالّ أنّ اجلديد يف األمر أن األبواق العميلة واألوراق الصفراء راحت من جهـة حتُيـي            
تهم اليت أكل عليها الزمن وشرب، ولكن على مستوى عاملي وبشىت اللغـات بعـد      تلك ال 

 :وعدنا من جديد نسمع التهم التالية مثالً. أن تكِسبها ثوباً حقيقياً جديداً

 .أ ـ التقية نوع من التزوير بل هي متنع من حصول أية ثقة بني الشيعة وغريهم

 .ب ـ القول بتحريف القرآن الكرمي

 .داء حنو من نسبة اجلهل اىل اهللا تعاىلج ـ البِ

 .د ـ  الغلو يف األئمة الطاهرين

 .هـ ـ الشيعة يهينون كلّ الصحابة الكرام

                                                
اد مـؤمتره الثـاين   مبناسبة انعق) عليهم السالم(أعده املؤلف أثناء تولّيه مهام األمانة العامة للمجمع العاملي ألهل البيت          ) ١(

 ).  هـ١٤٢٠(عام 
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 .و ـ الشيعة يؤمنون بزواج املتعة وهو الزنا بعينه

 .ز ـ  الشيعة اُناس قبوريون وزيارة القبور بدعة

 ).هومةالشخصية املو(ح ـ  التشيع بدعة صنعها عبداهللا بن سبأ 

 .ط ـ  الشيعة حيتفلون باملواليد والوفيات للعظماء وهي بدعة

 .ي ـ التربك عملية نفاها اإلسالم ويؤمن ا الشيعة

 .ك ـ الشيعة يؤمنون بأنّ أئمتهم مشرعون

 .)صلى اهللا عليه وآله(م ـ إنكار خامتية الرسول

ـ     و يف فـتح بغـداد، أو   ن ـ  التهم التارخيية اليت توجه للشيعة من التعـاون مـع هوالك
إضعاف الدولة العثمانية يف مقابل دول الكفر، وغري ذلك من سيلِ التهم املوجهة واليت ال             

 .أساس هلا من الصحة مطلقاً

ية االتهام راحت الدوائر االستعمارية توجه ماً لولكي يتم إحكام اللعبة وتزداد عم     
 فاعطتـهم تـارة صـفة اإلرهـاب         من نوع جديد اىل الشيعة تتناسـب والوضـع القـائم،          

والفوضوية، واُخرى صفة املعارضني لكل استقرار حكومي يف أي مكـان، وثالثـةً صـفة     
الرجعية باعتبارهم يدعون للتمـسك باالُصـول اإلسـالمية األصـيلة، واقامـة حكومـة               
إسالمية وفق االُصول احلقيقية لإلسالم، ورابعاً باعتبارهم اُناساً خارجني عـن اإلمجـاع             

ـ      ا  قإلسالمي، فال ميكن أن يلتفت املسلمون اىل اُطروحتهم السياسية، وذلـك ـدف خل
 .هوة بعيدة بني العاملني لإلسالم وهذه الثورة املباركة، أو هذا املذهب اإلسالمي األصيل

ومن نقاط الضعف اليت ميكن أن تبعدنا عن األهـداف الكـربى الـيت نرجوهـا                : ثالثاً
الدخيلة والغريبة على اجلـسم الـشيعي، أو فلنقـل بعـض            وجود بعض العادات والسنن     

العادات الشعبية اليت لبست لَبوس الدين واكتسبت صفة مجاهريية شـائعة، وهـي بعيـدة         
كلّ البعد عن الروح اإلسالمية والشيعية من قبيل ما نشاهده من حركات اللعـب بالنـار               

 والروايات الـضعيفة، كمـا      أو التطبري املقزز للنفوس، ووجود بعض املستأكلني بالقصص       
أنّ من ذلك االستعالء العنصري على اآلخرين، والتمييـز العنـصري بـني الـشعوب ـ يف      

ـ وجيب أن نشري اىل بعض التهاون يف العبادة من قبل بعض الطبقات الـيت   بعض املناطق 
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لـى   يكفيها يف جناا دون أن تـشدد ع       )عليهم السالم (تتصور جهالً أن والءها ألهل البيت     
 .العمل بتعاليم اإلسالم

ـ           : رابعاً  يف كـثري مـن   ةوجود نقص كبري يف املراكـز اإلرشـادية والتعليميـة والتربوي
املناطق الشيعية، وعدم االستفادة املخططة واحلكيمة من اإلمكانـات التعليميـة املتـوفرة          

قـصاً  بل نستطيع القول بـأنّ هنـاك ن  .. لدى بعض املؤسسات الشيعية املتناثرة هنا وهناك 
كبرياً يف جمال إقامة احلوزات وتنظيمها التنظـيم الـذي يتناسـب ومـستوى إحتياجـات        
العصر، والطلب الشديد، وكذلك تنظيم عملية االسـتفاده مـن خرجيـي هـذه احلـوزات                

عليـه  (بالشكل الذي حيقق الغرض الذي سعوا إليه، وحيـوهلم اىل جنـود لإلمـام املهـدي               

قص املشهود يف املعلومات لدى الكثري من املناطق الـشيعية  ، أينما كانوا ويرفع الن )الـسالم 
 .احملرومة

مشكلة اإلنفصال العلمي واإلعالمي لألقليات الشيعية املتواجـدة يف البلـدان          : خامساً
النائية حيث تفتقد العالم الكُفء واملبلّغ الواعي، وبالتايل تقع فريسةً للجهـل والتعـصب،              

حمللية، واُركّز هنا على الشيعة يف كـلٍّ مـن ميامنـار، واهلنـد،              وربما احنلّت يف جمتمعاا ا    
وبعض املناطق البعيدة من املدن الباكستانية، وبعض املناطق األفريقيـة النائيـة، كمـا يف               
السنغال وساحل العاج ونيجرييا وموريتانيا والربازيـل، واُوربـا الـشرقية، ودول آسـيا              

 .الوسطى، والقفقاز وغريها

كلة حتتاج منا للعـالج الـسريع، والـتفكري املـستمر يف تربيـة املـبلّغني               إنّ هذه املش  
املضحني واملهاجرين، أو استقدام الشباب من تلـك املنـاطق وتربيتـهم التربيـة العلميـة             

 .املناسبة

نالحظـه مـن     ومن النقائص اليت أشعر بأنها تشكل ظاهرة خطرية جداً، مـا          : سادساً
ها الصفة العلمية بل الصفة الوالئية اخلالصة، وهي تعلـن          جود اتجاهات قد تدعي لنفس    و

أنّ الوحدة اإلسالمية اليت رفع لواَءها القـرآن الكـرمي واملعـصومون، إنمـا هـي عمليـة               
مبتدعة، أو عملية صعبة وأنّ جماالت التوحيد منعدمة بـني الـشيعة والـسنة، فـال جمـال         

 املواقف الـسياسية، وال جمـال للعمـل    للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، وال جمال لتوحيد 
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 .املشترك يف خدمة األهداف اإلسالمية العليا

والغريب أن جتد هذه الفكرة اليت ترفـضها أحاديثنـا بقـوة قـد القـت لـدى بعـض              
اجلاهلني الترحيب احلاد. 

والغريب أيضاً أن جند ما يقابلها لدى املتعصبني من املذاهب االُخـرى وحـىت لـدى             
املنتسبة للتشيع، وهي حتذّر من التقارب والتوحيد مدعية لنفسها وحـدها        بعض املذاهب   

 .احتكار احلقيقة اإلسالمية

ومن النقائص اليت جيب أن نعترف ا بكل صراحة فقـداننا لنظـام متكامـل             :  سابعاً
 :للمرجعية الدينية، يضمن لنا

 أن نبتلى خبلل ونقص     االنتقال الطبيعي السليم من هذا املرجع املتوىف اىل اآلخر دون         
 .أو ضياع

 .وعدم االنقسامات احلادة اليت قد تعصف بالشيعة وتشوه مواقفهم

 .وعدم تسلل بعض العناصر غري املناسبة اىل هذا املقام الرفيع

وهذه املشكلة إنّ مل نواجهها بشجاعة وصراحة، وحنلّها بكل صرب وأنـاة، واسـتناداً              
 .الوجود الشيعي للخطراىل األحكام الشرعية عرضنا كل 

لسنا اليوم شرذمةً قليلني حىت ال يؤبه لنا، ولسنا نعيش يف اهلامش حىت نتحمل مثل               
إنّ العيون واألحداق تتوجه إلينا، واجلماهري املسلمة تنظر إلينا كنماذج،          . هذه الضربات 

 .فيجب أن حنقق النموذج املطلوب

 اليت حتتاج منا للتأمـل القـوي        وخالل السنوات األربع املاضية برزت بعض الظواهر      
 :والوقفة احمللّلة، ومنها ما يلي

قدر اهللا تعاىل ـ وال راد لقدره ـ أن تصاب االُمة برحلة عدد   :  ـ  يف جمال املرجعية أ
            ا أوجد إرتباكاً هائالً لدى املـؤمنني وخلـق خظام، ممـ من اآليات الع  لـوال أن بـادر     الًلَ

 ذي يتطلب منا ـ كمـا قلنـا ـ حـالً      لتداركه وسده األمر الاملخلصون والواعون والعلماء
 .سريعاً ودقيقاً هلذه املشكلة يضمن لنا سالمة املرجعية ووحدة املقلّدين

 ـ ومازالت الساحة ملتهبـة يف الباكـستان والعـراق وغريمهـا، ومـازال الـشيعة        ب
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ـ       وآثـار التعـصب   . ليواجهون حالةً صعبةً جداً نتيجة األيدي االستعمارية وسيطرة اجله
 .املقيت األمر الذي يتطلّب منا احللّ السريع والشامل

أجدين أسهبت يف عرض املشاكل واألزمات ولكنه الواقع الذي جيب أن ال نتجاهلـه      
مطلقاً، وجيب أن يتحمل املسؤولون على خمتلف األصعدة هذا العرض ويعملوا بإخالص         

 .على تالفيه

شرات اليت تدعونا للتفاؤل، وذلـك إلمياننـا بـاهللا تعـاىل            إالّ أنّ هناك الكثري من املؤ     
ومن يتقِ اَهللا يجعل لَه مخرجـا ويرزقُـه مـن    (: وتأييده هلذه الثلّة املؤمنة بشىت الوسائل   

 .)١()حيثُ الَ يحتِسب

 :ومن هذه املؤشرات ما يلي

 على أعدائها احلاقدين، وقد متثّلت      اإلنتصارات املتالحقة للجمهورية اإلسالمية   : أوالً
يف اآلثار اإلجيابية اليت تركتها االنتخابات احلرة الرتيهة لرئاسة اجلمهورية اإلسـالمية يف          
جمال السمعة العاملية، وكذلك متثّلت يف إنتصارها على املؤامرات الـيت متثّلـت يف حمكمـة         

لك فـشل قـانون دامـاتو       ميكونوس احمللية وعدم فاعليـة اإلجـراءات االُوربيـة، وكـذ          
 .الفلسطيين األمريكي، وفشل ما يسمى بعملية السالم املفروضة على الشعب

والنجاح الباهر ملؤمتر القمة اإلسالمي الثامن يف تثبيت مقام رفيع للقيـادة اإلسـالمية              
 .اإليرانية على مستوى العامل اإلسالمي وغري ذلك

االقتصادي واالجتماعي والـسياسي يف     وإذا أضفنا اىل ذلك النجاح الباهر للتخطيط        
 .الداخل، توصلنا اىل حصيلة رائعة يبدو فيها العون اإلهلي الفياض

 .وال ريب يف أنّ إنتصار اجلمهورية اإلسالمية هو إنتصار لإلسالم وللتشيع أيضاً

احلضور الفاعل للعلماء الشيعة يف خمتلف احملافل الدولية واملـؤمترات، وانتـشار            : ثانياً
كتاب الشيعي يف شىت البقاع ومبختلف اللغات، واتساع حركة التبليغ بـشكل ال مثيـل               ال

له، وتنظيم حركة التوزيع اإلعالمي، واتساع القدرة اإلعالمية املسموعة واملرئيـة بقيـام             

                                                
 . ٢: الطالق) ١(
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ت الـشيعية املخلـصة ممـا    وعية الشاملة، وزيادة عدد االحمطات فضائية تعمل على الت   
ثر من مئة جملة ونشرة وصحيفة حمليـة وإقليميـة، وإزديـاد عـدد            يصل ا اليوم اىل أك    

املراكز اإلسالمية الشيعية عما كانت عليه من قبل، وقيام اامع الشيعية يف مناطق كثرية          
لتهتم بشؤوم، وكذلك تنامي اإلحساس الشيعي بلـزوم العمـل االقتـصادي املـستمر،              

هنـاك مـن نـشاطات، سـوف         عية، اىل مـا   لالرتفاع باملستوى احلايل للطبقات االجتما    
 خالل  )عليهم السالم (نتعرف اىل بعضها عندما نستعرض إجنازات امع العاملي ألهل البيت         

 .السنوات األربع

صدور أمر القائد املعظم بتنظيم عمليـة الدراسـات احلوزويـة علـى املـستوى               : ثالثاً
 .ائعالعاملي، ودعمها وتنسيقها مع االُسلوب التبليغي بشكل ر

 :وقد متّ تنسيق هذا العمل على النحو التايل

 ـ قيام املركز العاملي للعلوم اإلسالمية بتربية الطالب غـري اإليـرانيني، وإعـدادهم     أ
إعداداً جيداً للقيام مبهامهم العلمية والتربوية، وقد أقدم هذا املركز على خطـوات جيـدة            

 .جداً يف هذا املضمار

واحلوزات العلمية بالتعرف على املراكز العلمية احلوزويـة   ـ قيام منظمة املدارس  ب
يف أحناء العامل، والعمل على تنظيم براجمها ودعمها مبا حتتاجه من مواد دراسية ومعونات              
مالية، وقد جنحت هذه املنظمة يف سد ثغرة كربى يف الوجود الشيعي ونرجو هلا النجـاح            

 .املطّرد

 إنما هو جممـع عـاملي   )عليهم الـسالم ( العاملي ألهل البيتوجيب أن نشري هنا اىل أن امع   
مستقل له هيئته العامة وجملسه األعلى ونظامه األساسي وميزانيته املستقلّة، ولكنـه ينـسق             

 .كل التنسيق مع منظمة الثقافة والعالقات اإلسالمية يف ااالت اإلعالمية والدولية

 وتعظيمهم، حيث يغطّـي هـذا   )عليهم السالم(توهناك اتجاه واسع حلب أهل البي  : رابعاً
احلب مساحة كبرية جداً من الشعوب اإلسالمية ويروي عروق اجلمـاهري، وهـذا يعـين      

 ...إحساساً قوياً بعظمتهم ولزوم االقتداء م
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ومن هنا فمن الالزم أن تتم عملية التوعية بتعـاليمهم وآرائهـم يف خمتلـف اـاالت        
 .احلياتية

 مقترحات

د هذا العرض املوجز نود أن نطرح على املؤمتر الكرمي االقتراحات التالية ـ راجني  بع
دراستها بعمق يف اللجان املتخصـصة آملـني أن نتوصـل بـشأا اىل احللـول الواقعيـة                  

 : املطلوبة ـ 

ضرورة املوافقة على استراتيجية عامة تنظّم عملنـا خـالل الـسنوات األربـع               : أوالً
النظـرة العلميـة العامليـة لكـلّ      :  تتوفر هذه اخلطّة علـى صـفات أمهّهـا         املقبلة، على أن  

املشكالت، وتقدمي احللول العلمية والواقعية، واالعتمـاد علـى روح التـضحية واإليثـار          
 .لدى كل ذوي النفوذ أينما كانوا، والتفاعل مع الصحوة اإلسالمية يف كلّ مكان

راسة ومعاجلة املشاكل املستعصية، ومنـها  تكوين اللجان الدائمة املتخصصة بد  : ثانيـاً 
 .املشكلة االقتصادية، واملشكلة التربوية، والتعليمية وغري ذلك

ضرورة االتفاق على خطّة حكيمة ومدروسة لتحقيق التقـارب بـني املـذاهب             : ثالثاً
اإلسالمية، ونشر ثقافة التقريب، والعمل الضروري لتحقيق الوحدة اإلسـالمية الـشاملة،           

 .لتعاون مع امع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميةوذلك با

ضرورة وضع خطّة حكيمة لتحقيق اإلنـسجام األكـرب بـني الـشيعة اإلماميـة            : رابعاً
الـسمات   املذاهب، مع العمل على تقويته وإحيائه يف مناطقهـا وهدايتـه لتقويـة              وباقي

 . عليهااتباعها ونبذ العادات والتصورات الدخيلة اإلسالمية يف

ضرورة دعم منظمة املدارس واحلوزات العلمية لتقوم بواجبها العلمـي علـى         : خامساً
خري ما يرام، باإلضافة اىل لزوم السعي احلثيث لنشر احلوزات العلميـة يف كـلّ منطقـة،                 
ودعم وتقوية احلوزات املوجودة، هذا باإلضافة اىل لزوم العمـل علـى رفـع إمكانـات                

 اإلسالمية، ليكون مؤهالً الستقبال أكرب عدد من الراغيب لالنتمـاء           املركز العاملي للعلوم  
 .إليه
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من الالزم القيام بدعم خطّة  عاملية إلجياد املدارس اإلسالمية العصرية الـيت             : سادساً
 .تعتمد نظم مناطقها باإلضافة لربامج إسالمية خاصة

سعة نطاقها باستمرار، ضرورة العمل على تطوير وسائل اإلعالم وحتديثها وتو      : سابعاً
واملفضل وضع استراتيجية ثقافية إعالمية تتعاون يف سبيل حتقيقها  كلّ املؤسـسات ذات    

 .العالقة

نؤكّد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة االقتصادية للمـؤمتر األول، والـيت مل           : ثامناً
 .ن عليهتتحقق نتيجة بعض الظروف ومنها عدم تقدمي الدعم الالزم من قبل القادري

ندعو لقيام العلماء وباقي املخلصني لوضع خطة ملرجعية رشيدة نشطة، تقـوم            : تاسعاً
بتأمني وحدة الطائفة، وحتقق عملية االنتقال للمرجعيات اجلديدة بأداء أفضل، كما تقـوم   

 .بتأمني االحتياجات الفقهية والعملية اليت يسدها الفقيه اتهد

علـيهم  (ط الواليـة يف صـفوف أتبـاع أهـل البيـت           ندعو لتعميق وتفعيـل خـ     : عاشراً

عرب تعميمها على كل املسلمني وعدم حتجيمها باملساحة القومية، أو االقليميـة، أو        )السالم
 )علـيهم الـسالم  (املذهبية، وإحياء ثقافة الوالية اليت تبنتها بشكل خاص مدرسة أهل البيت       

اها ويل أمر املسلمنيوبالتايل دعم املواقف السياسية واإلعالمية اليت يتبن. 

 باألقليات الشيعية واإلسالمية يف أحناء العـامل،        ندعو لتشكيل جلنة تعىن    :حادي عشر 
وحتقّق هلا االتصال الـدائم باجلـسم العـام، وتـؤمن هلـا متطلباـا املعيـشية والثقافيـة                   

 .واالجتماعية والتبليغية

 الثـروة الفكريـة ملـذهب    نؤكّد من جديد ضرورة االستفادة األفضل مـن  : ثاين عشر 
، ونـدعو كـلّ املـذاهب اإلسـالمية لالطّـالع علـى معـارفهم               )علـيهم الـسالم   (أهل البيت 

 .واالستفادة منها

وهنا نؤكّد على ضرورة القيام مبشاريع لـدوائر معـارف فقهيـة وفكريـة وتارخييـة،                
 .واإلسراع بإجناز املوجود منها ودعمها بشىت الوسائل املادية واملعنوية

ا نؤكّد على ضرورة قيام جلان حتقيقيـة ومؤسـسات علميـة لدراسـة النظريـات                كم
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بـات الـساحة االجتماعيـة وعلـى     لّالعلمية األصيلة، الـيت تـستطيع  أن تـستجيب ملتط     
كاحلقـل التـارخيي، واحلقـل االجتمـاعي، واحلقـل      (املستوى العاملي ويف خمتلف احلقول    

 ). واحلقل االقتصادي وأمثاهلااحلقوقي، واحلقل السياسي، واحلقل التنظيمي،

 يمن الضروري أن تواصـل احلـوزات العلميـة قيامهـا بواجبـها العلمـ              : ثالث عشر 
لتحسني مستوى الدورات واملؤمترات، والوفود املشاركة يف املؤمترات الدوليـة، ووضـعية           

 .املنابر احلسينية واالرتفاع مبستواها من حيث املادة واألداء

لى ضرورة االرتفاع مبستوى املداحني والـذّاكرين والعـاملني،   هذا الصدد ع ونؤكّد يف 
 .يف أمثال هذه ااالت مع تثقيفهم بالثقافة اإلسالمية الشيعية املطلوبة

من الضروري أن يتم تشكيل جلنة تتابع األزمات اليت يواجههـا الـشيعة             : رابع عشر 
هـا والتخفيـف مـن حـدا     يف أحناء العامل وتعمل للتنسيق مع خمتلف اجلهات على تالفي        

 .وحلّها

نؤكّد ما قلناه من قبل من ضرورة محاية الثورة اإلسالمية املباركـة يف   : خامس عـشر  
إيران يف شىت ااالت، وال يتم هذا إالّ من خالل قيام كلّ املؤسسات املعنية جبعل هـذا      

لكـبري مـع   اهلدف نصب أعينها، والتخطيط احلكيم له والتـضحية يف سـبيله، والتفاعـل ا           
 .الصحوة اإلسالمية اليت أوجدا يف كل مكان

إننا نؤكد احلاجة اىل تنظيم رحالت لزيارة العتبـات املقدسـة بـشكل             : سادس عشر 
دقيق لالستفادة األفضل من هذه احلسنة، كمـا نؤكّـد علـى ضـرورة قيـام مؤسـسات                  

 .سياحية إسالمية تعمل يف إطار األهداف التربوية

 تشكيل منظمة للـشباب املـؤمن بعـد أن مل تتـوفر الظـروف               لزوم دعم : سابع عشر 
 .املناسبة حلد اآلن لقيامها

لزوم التنسيق بني املنظمات النـسائية الـشيعية يف أحنـاء العـامل وتـوفري               : ثامن عشر 
 .اللوازم الضرورية لتوسيع نشاطاا

وكذلك جيب دعم النشاطات يف جمال خدمة حقوق األطفال واالرتفـاع           : تاسع عشر 
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 .مبستويام الثقافية واالجتماعية واألخالقية

من الضروري والالزم العمل اجلاد على نفـي العـادات الـضارة، والتقاليـد       : العشرون
الدخيلة على الوجود الشيعي، وفق برنامج واقعي يراعي كـلّ حالـة وظروفهـا ويعمـل           

 .على استئصال هذه العادات وإقامة العادات األصيلة حملّها

  تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وغلبة أهوائناأعاذنا اهللا

إنه السميع ايب
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 .)هـ١٣٥٠( املتوىف  ـ أدوار علم الفقه وأطواره، علي كاشف الغطاء٨
 ).  هـ١٤٠٠(الصدر استشهد  ـ االُسس املنطقية، الشهيد السعيد حممد باقر ٩
  ).معاصر( ـ االُصول العامة للفقه املقارن، السيد حممد تقي احلكيم ١٠
 ).  هـ١٣٨٣( ـ اُصول الفقه، الشيخ حممد رضا املظفر املتوىف ١١
 ).  هـ١٤٠٤( ـ اُصول الفقه اجلعفري، السيد هاشم معروف احلسين املتوىف ١٢
 ).  هـ١٣٧١(مني العاملي  املتوىف  ـ أعيان الشيعة، السيد حمسن األ١٣
١٤ هـ٣٨١( الصدوق املتوىف بن احلسني ـ األمايل، أبو جعفر حممد بن علي  .( 
 ).  هـ١٣٩٤(، حممد أبو زهرة املتوىف )عليه السالم( ـ اإلمام الصادق١٥
 )معاصر(الشيخ باقر شريف القرشي  )عليه السالم( ـ اإلمام جعفر بن حممد١٦
 .)معاصر (ادق واملذاهب األربعة، الشيخ أسد حيدر ـ اإلمام الص١٧
 ).  هـ١٤٠٠( ـ اقتصادنا، السيد الشهيد حممد باقر الصدر استشهد ١٨
 ).معاصر( ـ أهل البيت يف الكتاب والسنة، حممدي الري شهري ١٩

 
 ).  هـ١١١١( ىف ـ حبار األنوار، الشيخ حممد باقر السي املتو٢٠
 ).  هـ٧٧٤(نهاية، إمساعيل بن كثري املتوىف  ـ البداية وال٢١
 ر الدرجات للصفارئبصا ـ ٢٢

  



٢٣٤ 

 
  ).معاصر(  تاريخ أدوار الفقه، حممود الشهايب -٢٣
 ).معاصر( ـ تاريخ التشريع اإلسالمي، الشيخ عبداهلادي الفضلي ٢٤
 ).  هـ١٤٠٤( ـ تاريخ الفقه اإلسالمي، هاشم معروف احلسين املتوىف ٢٥
 ).معاصر(خ الفقه والفقهاء ونظرة اىل تطور علم االُصول ،  أبوالقاسم الكرجي  ـ تاري٢٦
  ).  هـ٢٥٦( ـ التاريخ الكبري، إمساعيل بن حممد البخاري املتوىف ٢٧
  ).هـ١٣٣٢( الرباقي املتوىف - حسون - تاريخ الكوفة، السيد حسني -٢٨
 ).هـ٤٦٠(املعروف بابن النجار املتوىف  تاريخ الكوفة، حممد بن جعفر بن حممد التميمي الكويف -٢٩
 .تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ـ ٣٠
 .تاريخ بغداد للخطيب ـ ٣١
 ).  هـ١٣٥٤( ـ تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم، السيد حسن الصدر املتوىف ٣٢
 .)هـ١٨٥٤(، حممود بن عبداهللا احلسيين اآللوسي املتوىف  ـ حتفة اآللوسي٣٣
 ٣٨١(املتوىف ) ابن شعبة(، احلسن بن علي احلراين )صلى اهللا عليه وآله( الرسول ـ حتف العقول عن آل٣٤

 ). هـ
 ).  هـ١٤٠٩( ـ حترير الوسيلة، اإلمام روح اهللا اخلميين املتوىف ٣٥
 تفسري العياشي ـ ٣٦
 .تفسري ابن كثري ـ ٣٧
 .تفسري اآللوسي ـ ٣٨
 .تفسري الثعليب ـ ٣٩
 .تفسري القرطيب ـ ٤٠
 . أيب السعودتفسري ـ ٤١
 .تفسري جماهد ـ ٤٢
 تفسري الرازي ـ ٤٣
 ختريج االحاديث للزيعلي ـ ٤٤
 ).  هـ٣١٠(، أبوجعفر حممد بن جرير الطربي املتوىف )جامع البيان( ـ  تفسري الطربي ٤٥
 ).  هـ١١٢( ـ تفسري نور الثقلني، عبدعلي بن مجعة العروسي اجلويزي املتوىف ٤٦
 ).هـ٨٧٥(دالرمحن الثعاليب املالكي تفسري الثعاليب، عب ـ ٤٧
 ).  هـ١٣٩٩( ـ  التعرف على الفقه واُصوله، الشهيد مرتضى املطهري استشهد ٤٨
 . ـ التنقيح على العروة الوثقى، تقريرات الكالنتري الطهراين٤٩
 .)معاصر ( ـ التنقيح  على العروة الوثقى، تقريرات الغروي٥٠
 ).  هـ١٤١٣(اسم اخلوئي املتوىف  ـ  تكملة املنهاج، السيد أبوالق٥١



٢٣٥ 

 ).  هـ٨٥٢( املتوىف العسقالين ـ  ذيب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر ٥٢
 .)هـ٧٢٦(العالمة ابن املطهر احللي املتوىف  ـ ذيب االُصول، ٥٣
  .ذيب الكمال للمزي ـ ٥٤
 . تذكرة احلفاظ للذهيب ـ٥٥
 .ذيب االحكام للطوسي ـ ٥٦

 
 )معاصر(، حممد مهدي مشس الدين )عليه السالم( احلسني ـ ثورة٥٧

 
 ).هـ٩٤٠(احملقّق علي بن احلسني الكركي املتوىف  ـ جامع املقاصد، ٥٨
 .، العالّمة الشهرستاين)املقدمة( ـ جامع املقاصد ٥٩
 .جامع أحاديث الشيعة للربوجردي ـ ٦٠
 .جامع البيان للطربي ـ ٦١
 ).  هـ١٢٦٦(ح شرائع اإلسالمي، الشيخ حممد حسني النجفي املتوىف  ـ  جواهر الكالم يف شر٦٢
 ).معاصر(، مقالة الشيخ الذاكري ٥٧ و ٥٦، العددان )جملة( ـ  احلوزة ٦٣

 
 ).هـ١١٨٦(احلدائق الناضرة، يوسف البحراين املتوىف  ـ ٦٤
 . ـ حديث الثقلني، نشر و تدوين دار التقريب القاهرة٦٥
 ).معاصر(هاد عند الشيعة، الشيخ عدنان فرحان  ـ حركة االجت٦٦
 ). هـ٤٣٠(اإلصبهاين املتوىف أبو نعيم  ـ حلية األولياء وطبقات األصفياء،  أمحد بن عبداهللا ٦٧
 ).معاصر(، الشيخ باقر شريف القرشي )عليه السالم( ـ حياة اإلمام موسى بن جعفر٦٨
 ).املؤلف(سخريي تور اإلسالمي، الشيخ حممد علي التس ـ حول الد٦٩

 
 ).  هـ١٣٩٩( ـ اخلدمات املتبادلة بني اإلسالم وإيران، الشهيد مرتضى املطهري ٧٠
 ).  هـ٣٠٣(ائي املتوىف نس، أمحد بن شعيب ال )عليه السالم( ـ خصائص أمرياملؤمنني٧٠
 .خصائص النسائي ـ ٧١
 ).  هـ٣٨١( ـ اخلصال، الشيخ الصدوق املتوىف ٧٢
 ).معاصر(ياسية لتوحيد اُألمة، أمحد حسني يعقوب  ـ اخلطط الس٧٣



٢٣٦ 

 
 ).هـ١٤٢٣(املتوىف  ( ـ دائرة املعارف الشيعية، السيد حسن األمني٧٤
 ).  هـ٩١١( ـ الدر املنثور، جالل الدين عبدالرمحن السيوطي املتوىف ٧٥
 دستور معامل احلكم البن سالمة ـ ٧٦
 .) هـ١٤٠٠(د السعيد حممد باقر الصدر استشهدلشهي، ا»احللقات« ـ دروس يف علم االُصول ٧٧
 ).  هـ٤٥٨( ـ دالئل النبوة، أمحد بن حسني البيهقي املتوىف ٧٨
 ).معاصر( ـ  ديوان أيب فراس احلمداين، حتقيق حممد بن شريف ٧٩

 
 ).  هـ١٣٨٩( ـ الذريعة اىل تصانيف الشيعة، آقا بزرك الطهراين املتوىف ٨٠
 .غداد البن النجارذيل تاريخ ب ـ ٨١

 
 )هـ٣٣٣( أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين الكويف املتوىف  ـ الرجال، ابن عقدة٨٢
 .»من علماء القرن الرابع« ـ رجال الكشي، أبو عمرو الكشي ٨٣
 ).  هـ٤٥٠( ـ رجال النجاشي، أمحد بن علي النجاشي املتوىف ٨٤
 .ويب، حتقيق السند)  هـ٢٥٥(حظ املتوىف  ـ الرسائل،  أبو عثمان عمرو بن حبر اجلا٨٥
 ).  هـ١٣١٣(ات يف أصول العلماء والسادات،  السيد حممد باقر اخلوانساري املتوىف ن ـ روضات اجل٨٦
 ).٣٢٩ أو ٣٢٨( ـ  روضة الكايف، الكليين املتوىف ٨٧
 ).  هـ٦٩٤( ـ الرياض النضرة، أمحدبن عبداهللا، حمب الدين الطربي، املتوىف ٨٨

 
 .سبط ابن العجمي ـ ٨٩
 ).معاصر( ـ سلوين قبل أن تفقدوين، حممد رضا احلكيمي ٩٠
 ).  هـ٢٩٧(، حممد بن عيسى ابن سورة الترمذي املتوىف )اجلامع الصحيح( ـ سنن الترمذي ٩١
 ).  هـ٢٥٥(الدارمي، أبو حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي املتوىف   ـ سنن٩٢
 ). هـ٤٥٨(وبكرأمحد بن احلسني بن علي البيهقي املتوىف  ـ السنن الكربى، أب٩٣
 ).  هـ٣٠٣( ـ السنن الكربى، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي املتوىف ٩٤
 .سنن ابن ماجة ـ ٩٥
 .سنن ايب داود ـ ٩٦
 .سري أعالم النبالء للذهيب ـ ٩٧



٢٣٧ 

 
 ). هـ١٠٨٩(نبلي  ـ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبداحلي ابن العماد احل٩٨
  ). هـ٤٧٠( ـ شواهد الترتيل، عبيداهللا بن أمحد املعروف باحلاكم احلسكاين املتوىف ٩٩

 
 ).  هـ٢٥٦( ـ صحيح البخاري، إمساعيل بن حممد البخاري املتوىف ١٠٠
 ).  هـ٢٦١( ـ صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري املتوىف ١٠١
 ).هـ٩٤(، استشهد )عليه السالم(صحيفة السجادية، اإلمام الزين العابدين ـ ال١٠٢
 ). هـ٩٧٤( ـ الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة، أمحد بن حجر الكويف املتوىف ١٠٣

 
 ).  هـ٢٣٠( ـ الطبقات الكربى، حممد بن سعد الزهري املتوىف ١٠٤
 ).  هـ١٣٨٩(بزرك الطهراين املتوىف  ـ  طبقات مؤلفي الشيعة، آقا ١٠٥

 
 ).  هـ١٣٣٧( ـ العروة الوثقى، السيد كاظم الطباطبائي اليزدي املتوىف ١٠٦
 ).  هـ٣٨١(املتوىف ) الصدوق( ـ علل الشرائع، حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي ١٠٧
 ). هـ١٠٩١( املتوىف  ـ عمدة التحقيق، إبراهيم بن عامر بن علي العبيدي املالكي١٠٨
 .عمدة القاري للعيين ـ ١٠٩
 .) هـ٣٨١( ىف ـ عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق املتو١١٠

 
 ).  هـ١٣٩٠( ـ الغدير، العالمة عبداحلسني أمحد األميين التربيزي املتوىف ١١١
ي التميمي من علماء اآلمدبن حممد بن عبدالواحد  ـ  غرر احلكم ودرر الكلم، أبو الفتح عبدالواحد  ١١٢

 .القرن السادس اهلجري

 
 ). هـ١٤٠٠( ـ الفتاوى الواضحة، الشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر استشهد ١١٣
 .فتح امللك العلي للمغريب ـ ١١٤
 .فتح الباري ـ ١١٥
 .فتح القدير للشوكاين ـ ١١٦



٢٣٨ 

  ). هـ٧٣٠(هللا اجلويين املتوىف  ـ فرائد السمطني، إبراهيم بن حممد بن املؤيد بن عبدا١١٧
 ).هـ١٣٧٧( الفصول املهمة يف تأليف األمة، السيد عبداحلسني شرف الدين املوسوي -١١٨
ــ   ١١٩ الكي املكّــي  ـ الفــصول املهمــة يف معرفــة األئمــة، ابــن الــصباغ، علــي بــن حممــد بــن أمحــد امل
 ). هـ٨٥٥(املتوىف

  ).  هـ٢٤١(مد بن حنبل املتوىف  ـ فضائل الصحابة، أبو عبداهللا أمحد بن حم١٢٠
  ).معاصر(، مقاالت السيد منذر احلكيم ) جملة( فقه أهل البيت-١٢١
 ).هـ١١٠٤( حممد بن احلسن احلر العاملي املتوىف  ـ الفوائد الطوسية،١٢٢
 .فلك النجاة يف اإلمامة والصالة للحنفي ـ ١٢٣
  .فيض القدير للمناوي ـ ١٢٤

 

 
 .السيد حممد تقي احلكيم ـ قصة التقريب، ١٢٥
  ).هـ١٢٣٣(، املريزا أبو القاسم بن احلسن اجليالين اجلابالقي القمي املتوىف ـ القوانني احملكمة١٢٦

 

 
 ).  هـ٣٢٩ أو ٣٢٨( ـ الكايف، حممد بن يعقوب الكليين الرازي املتوىف ١٢٧
 .الكامل لعبد اهللا بن عدي ـ  ١٢٨
 ).  هـ١٤٠٩(ميين املتوىف  ـ  كتاب البيع، اإلمام اخل١٢٩
  ).هـ١٣٢٩( الشيخ حممد كاظم اخلراساين املتوىف  ـ  كفاية االُصول،١٣٠
 ).  هـ٩٧٥( ـ كرت العمال، علي املتقي ابن حسام الدين اهلندي املتوىف ١٣١
 ).هـ١٠٣١(، حممد عبدالرؤوف املناوي املتوىف  ـ كنوز احلقائق١٣٢
 .كمال الدين ومتام النعمة ـ ١٣٣



٢٣٩ 

 
 ).هـ١٤١٤( املتوىف الگلپايگاينالسيد  ـ جممع املسائل، ١٣٤
 .جممع الزوائد للهيثمي ـ ١٣٥
 ).  هـ٢٨٠( ـ احملاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي املتوىف ١٣٦
 املعيار واملوازنة لالسكايف ـ ١٣٧
 ).  هـ١٣٧٧( ـ املراجعات، السيد عبداحلسني شرف الدين املوسوي املتوىف ١٣٨
 .املبسوط للسرخسي ـ ١٣٩
 ).هـ٤٣٦( السيد علي بن احلسني بن موسى الشريف املرتضى  ـ مسائل الناصريات١٤٠
 ).  هـ٤٠٥( ـ املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري املتوىف ١٤١
 ).هـ٥٠٥  ( الغزايل املتوىف حممد بن حممد، أبو حامد من علم األصول ـ املستصفى١٤٢
 ).  هـ١٣٩٠( ـ  مستمسك العروة الوثقى، السيد حمسن احلكيم املتوىف ١٤٣
 ).  هـ٢٤١( ـ  املسند، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املتوىف ١٤٤
 ).  هـ٣٠٧( ـ  مسند أبو يعلى، أبويعلى أمحد بن علي التميمي املوصلي املتوىف ١٤٥
 ).هـ٧٤٥( علم الدين اجلاويل املتوىف  رتبة سنجر بن عبداهللا ـ  مسند الشافعي،١٤٦
 ).  هـ٣٢١( ـ مشكل اآلثار، أمحد بن حممد األزدي الطحاوي املتوىف ١٤٧
 .، تقريرات حبوث السيد اخلوئي للبهسودي ـ  مصباح االُصول١٤٨
 . ـ مطارحات األنظار، األنصاري١٤٩
 ).  هـ٦٥٤( ـ مطالب السؤول، حممد بن طلحة الشافعي املتوىف ١٥٠
 ). هـ١٤٠٠( ـ املعامل اجلديدة، الشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر استشهد ١٥١
 ).هـ١٠١١(الشيخ مجال الدين احلسن جنل الشهيد الثاين املتوىف  ـ  املعامل، ١٥٢
  ).  هـ١٤١٣( ـ  معجم رجال احلديث، السيد أبوالقاسم اخلوئي املتوىف ١٥٣
 )هـ٣٦٠( اللخمي الطرباين املتوىف  املعجم الكبري، سليمان بن أمحد-١٥٤
 ).هـ١٢٨١(مرتضى األنصاري املتوىف  ـ املكاسب، الشيخ ١٥٥
 ).هـ٤٨٣(املناقب، ابن املغازيل علي بن حممد اخلطيب الواسطي املتوىف  ـ  ١٥٦
  ). هـ١٣٥٣( ـ منتهى اآلمال، الشيخ عباس بن حممد رضا القمي ط مؤسسة آل البيت املتوىف ١٥٧
 ).هـ٥٨٨ (ابن شهرآشوب املتوىفرشيد حممد بن علي طالب،  اقب آل أيب ـ  من١٥٨
 ).  هـ٥٦٨( ـ مناقب أيب حنيفة، موفق بن أمحد اخلطيب اخلوارزمي املتوىف ١٥٩
 منتهى اآلمـال، الـشيخ عبـاس بـن حممـد رضـا القمـي ط مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسالم                      -١٦٠
 ).هـ١٣٥٣(املتوىف

 ).هـ٧٢٦املتوىف (ي الكالم واألصول، العالمة احللي  إىل علم ـ منتهى الوصول١٦١
 ). هـ٣٨١( ـ من ال حيضره الفقيه، الشيخ حممد بن علي بن احلسني بن بابويه الصدوق املتوىف ١٦٢



٢٤٠ 

 ).  هـ١٤١٣( ـ منهاج الصاحلني، السيد أبوالقاسم اخلوئي املتوىف ١٦٣
 ).معاصر(  الشيخ جعفر السبحاين الفقهاء، ـ موسوعة طبقات ١٦٤
 ).  هـ١٧٩( ـ املوطأ، مالك بن أنس األصبحي املتوىف ١٦٥

 
 ) هـ٤٠٤( ـ ج البالغة، اإلمام علي مجعة واعده السيد الشريف الرضي املتوىف ١٦٦
 ).  هـ١٣٠٨( ـ نور األبصار، مؤمن بن احلسن الشبلنجي املتوىف ١٦٧

 
 .)معاصر( ـ الوحدة اإلسالمية، واعظ زادة ١٦٨
، ويالحظ ان له طبعتني احـدامها  )  هـ١١٠٤( ـ وسائل الشيعة، حممد بن احلسن احلر العاملي املتوىف  ١٦٩

 .للمكتبة االسالمية واالخرى ألهل البيت وقد نقلنا من كليهما
 ).  هـ٦٨١( ـ وفيات األعيان، أمحد بن حممد ابن خلكان املتوىف ١٧٠
 ).  هـ١٠٢١( ـ الوافية، فاضل التوين املتوىف ١٧١

 
 )  هـ١٢٢٠( ـ ينابيع املودة، سليمان بن إبراهيم القندوزي املتوىف ١٧٢

 

 

 


