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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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رسالتنا
الورع في الفتوى ش
ش
ش
ِ
التثبت التام في الفتوى من جهات شتّى:
الذي عليه اإلمامية قديماً وحديثاً ،هوّ :
ففقيه :اجتنبها من أصلها!!..
وآخر:لم َّ
يعد نفسهُ من أهلها!!..
وثالث :ابتلى بها مع كراهتها!!..
ورابع :اتّخذ االحتياط أكبر وسيلة للتخلّص منها.
وخامس :بذل الجهد ،وأفنى العمر ،في طلب كل ما يحتمل توقفها ِ
عليه!!..
وسااادس :لاام يااتل متااردداً ومستشااكلً فااي جملااة ماان الفااروه ..اتهام ااً لنفسا ِاه ،أو ن اار تااار ،

اقتداء باألساطين تار أُخرى!!..
و ً

وهكااذا ..التال دأبهاام علااى االهتمااام واالحتياااط التااام ألجلهااا ..وهااذا أماار ارتكاااتي اااهر

اإلمامية.
لجميع
ّ

فمن العجيب الغريب ما ن ار ُ في تماننا من التسامح فيها ،والتساره اليها!!..
بل من البديهي سقوط جملة من ر ّشح نفسهُ لاها قديماً وحديثاً!!..
مجرد أن يرى نفسهُ أهلً لاها ،وعرف بذلك!!..
بل ّ
وهكذا ..كله الينافي َّ
مادل على سماحة الملّاة ،وماا قيال مان ساهولة أمار االجتهااد السايما

وأنااه قااد ثباات حصااولهُ لجماعااة ب قاال مااد  ..إذ ال نمنااع هااذا ،وانمااا نقااول :إن أخااذ الماارء عهااد
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الفتوى علاى عاتق ِاه تكلاف ااهر يناافي الاوره فاي الادين،كما هاو ااهر جاداً ،هاذا ماع اقترانهاا
الحسبية.
ب شياء ع يمة ،كالجباية والحرمان ،والتوثيق والتفسيق ،وكإقامة األمور
ّ

ِ
العنايااة ،وكااان مسا ّادداً با نواه
ّ
وهكااذا ..ممااا يعجاات اإلنسااان عاان إقامتااه!! ..إال ماان أدركتااهُ
التسديد.
فالواجااب جعاال مااا كتبنااا ُ بااين عينيااك .وأعجااب شاايء ماوجاادنا فااي تماننااا تكلّااف بع ا
القاصارين ،والين اار إلااى ذلااك كلّااه ،باال وال إلااى لياار ذلااك ماان كاال المحاااذير الساايما إذا لاام
العاديااة ،التااي بهااا يسااتعين علااى طلااب هااذا األماار،
يكاان مهيًااً لااهُ مااا تهيًتااه لغياار ماان األمااور
ّ
ويشتد حرصه ِ
عليه.
ُ
اب ماان هااذا كلّااه اتخاااذ الفتااوى عنوانااً اعتباريااً ،أو تعيشااياً ،كمااا وقااع قااديماً وحااديثاً..
وأعجا ُ
نس لهُ تعالى المعافا في األديان ،كما نس لهُ تعالى المعافا في األبدان.

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش من فكر اإلمام المجاهد
السـ ّيد البغدادي
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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(قدس سـرهُ)

ششششششششششششش ش

مقدمة الكتاب
الحم ااد ب رب الع ااالمين والص اال والس االم عل ااى س اايدنا محم ااد وآل ااه الطيب ااين المنتجب ااين،

والتابعين لهم إلى يوم الدين ،وعلى جميع األنبياء والمرسلين.

وبعااد :فااإن هناااك ماان الشخصاايات العلميااة الدينيااة المرجعيااة شخص ااً ممي ا اًت فااي عناصاار

شخصيته مان حياث صالبته فاي الحاق ،وطهارتاه فاي الارو  ،وثباتاه فاي الموقاف ،باإلةاافة

إل ااى منتلت ااه العلمي ااة الفقهي ااة ..وه ااو آي ااة اب الع م ااى الس اايد محم ااد الحس ااني البغ اادادي ،ال ااذي
عاص ارنا وعشاانا فااي األج اواء النجفيااة الحوتويااة شخصاايته الممياات  ،وقااد لاااب عنااا منااذ مااد

طويلة ،ولم ينتشر من مؤلفاتاه الفقهياة واألصاولية الكثيار ..مماا جعال طالب العلام ينت ارون
صدورها للتعرف على منتلته ومكانته العلمية.
وقاد باادأ حفياد فةاايلة العلماة الحجااة السايد أحمااد الحسااني البغادادي ـ حف ااه اب ـ الااذي

يتمياات بالكلمااة القويااة ،والموقااف الصاالب ،والوفاااء الخااالص ،إصاادار بع ا
تشاار بع ا

المؤلفااات التااي

أفكااار وآراء الفقهيااة ممااا ييساار للباااحثين اإلطااله عليهااا ..ومنهااا :هااذا الكتاااب

الااذي يبحااث عاان مس ا لة سااهم اإلمااام هي الااذي أختلفاات فيااه األراء الفقهيااة ،ال ساايما ال ارأي

المشهور الذي يرى أناه ملاك شخصاي لمماام بحياث تحركات الفتااوى فاي هاذا االتجاا  ،ولكان
الرأي األقرب هو أنه ملاك اإلماماة فاي شاخص اإلماام الاذي يعبار موقفاه عان شخصاية الدولاة

ممااا يفسااح المجااال للتصاارف بااه فااي كاال المواقااع ،التااي تمثاال مسااؤولية الدولااة فااي األعمااال

االجتماعيااة ،والمواقااع الجهاديااة ،والحااوتات العلميااة ،وليرهااا ...ممااا يمثاال ةاارور إساالمية
في حال الغيبة.
وقااد أفااا

المؤلااف فااي شاار أفكااار الساايد البغاادادي ا رةاوان اب عليااه ا وعاار

الفقهية الوارد في هذا الموةوه ،مع بع
كانت هناك بع

المناقشات الفقهية ،التي اختتلها البحث ...وربماا

الملح اات با ن مسا لة التادري فاي طار األحكاام تحتااي إلاى إعااد ن ار،

كمااا كنااا نجااد فااي البحااث قسااو فااي نقااد مرجعيااات النجااف ،التااي ربمااا عاشاات ،وتعااي

بع

ا راء

ال روف القاسية الصعبة.

إن الكتاب رلم وجاتته تناول مساًل مهمة جداً ،وهي جدير بالبحث والدراسة..
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االن

ومنهااا :مس ا لة المرجعيااة الش ايعية الكفااؤ فااي عناصاارها الذاتيااة والموةااوعية ،التااي تؤهلهااا

للقيااام بالمسااؤولية الكباارى فااي حجاام العااالم اإلساالمي ،بالحةااور الااداًم فااي ساااحة األحااداث،
وحركة الصراه المتنور في المجاالت العامة.
ومنه ااا :النه ااو

ب ااالواقع الح ااوتوي حت ااى تس ااتطيع الح ااوت أن تق ااوم برس ااالتها ف ااي مس ااتوى

حاجات اإلسلم في العصر.

ومنها :مس لة تو يف الحق الشرعي بالطريقة ،التي تمنع الهدر فيه ،والةاياه ،وصارفه
فااي القةااايا الشخصااية فااي تقريااب هااذا ،أو تبعيااد ذلااك ،بعناااوين لياار واقعيااة ،وربمااا لياار

شرعية.

ومنها :المحاولة الجريًة في نقد الواقاع المرجعاي ،الاذي نتمناى أن تتاوفر الكفااءات العلمياة
الواعية على معالجة هذ المس لة ،وفق رؤية جديد  ،ومن ور متطور.
وأخي ا اًر :إن البحااث رلاام مناقشااته المختتلااة المةااغوطة ،يحتةاان لفتااات فقهيااة لاام يسااتطع

البح ااث المة ااغوط أن يعطيه ااا حة ااورها الواة ااح ،آمل ااين أن تج ااد ه ااذ ه ااذ اللفت ااات الذكي ااة
متنفسها الرحب في بحوث علمية قادمة واسعة.

واب أس ل أن يوفق المؤلف العتيت ألبحاث علمية فقهية واجتماعياة واسالمية نافعاة ،وأن

يتغمااد ا يااة الساايد البغاادادي بواسااع رحمتااه ،واب ساابحانه ولااي التوفيااق ،وهااو حساابنا ونعاام

الوكيل.

شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششمحمًشحمهنشوضلش هللش ش
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الخمس
فريضة إسالمية
إسلمية واجبة مافي ذلك ريب ،وهوالذي جعلهُ اب سبحانهُ وتعاالى لرساول
الخمس فريةة
ّ
حمااد صي وآلا ِاه هي ،وذرّيتا ِاه ماان بنااي هاشاام ..عوةااً عاان فريةااة التكااا ،التي هااي ماان
اب ُم ّ
وماان امتنااع ماان أداًا ِاه كااان ماان الفاسااقين
أوساااأ أياادي الناااس إك ارم ااً واع ا ات اًت وتع يم ااً لهاام ،ا
كان مستحلً لذلك كان من الكافرين.
الغاصبين لحقهم ،بل امن ا
وقااد صا ّار أسااتاذنا اإلمااام المجاهااد جا ّادي السا ّايد البغاادادي
تشريع الخمس لعشير ِ
ته صي ،إذ كتب قاًلً:
عاار

وأسرارها.

رسااول اب

صي

ت 2931ه ااي

فااي رد ماان لاام يقباال

اإلساالم علااى كااافر ف ا بى ماان قبولا ِاه حتااى يعلمااه بفواًااد ش ار ِ
يعته
ُ

فذكر صي له الصل  ،وفاًدتها :عبادتهُ تعالى  ..والتكا  ،وفاًدتها :صلة الفقاراء ..والحا ،
وفاًدتهُ :االجتماه بالمسلمين.
وهكااذا ...فاستحساان كلَّمااا ذكاارُ ،فلمااا إنتهااى با ِاه الحااال إلااى ذكاار الخمااس ،وفاًدتااهُ :صاالة
ته وذري ِ
عشير ِ
ته.
ّ
قال الكافر :هذا يوجب اتكالهم ِ
عليه ،فليكتسابون ،واليكاون فايهم لناي ،ويصابحون كلّهام

ثم أسلم.
فقراءّ ،

أقول :يرد هذا الجاهل:
أوالً :أنا ااهُ
ِ
إلحسانه.

صي

ااء
أكبا اار محسا اان إلا ااى البشا اار ،السا اايما أمتا ااه ،فما اان الواجا ااب صا االتهم ،وفا ا ً

وثانياً :إنك إذا ن رت إلاى الملاوك ،وجادت فاي طاواًفهم وأطارافهم ام يان هاو فقيار وةاعيف،
ومن ال يناسبهُ الكسب.
ومن الحيلة لهُ ،ي
ي
ومن هنا ..جعلوا لاهم رواتب ،وليس

صي

إال كذلك.
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ِ
مماان يجااري عليااه تغيياار الحااال ،وكااذلك ذرّيتااهُ
وثالثااً :الريااب فااي وجااود األلنياااء والملااوك ّ
وعشيرتهيي 2ي.
الفقهية
ُمة المسلمة على وجوب التخميس ،وان ُو ِجد على الساحة
ّ
إن هنالك إجماعاً بين األ ّ
االسلمية الساًد .
خلف وصراه طويل في بع المنطلقات بين المدارس
ّ
قال القرطبي

ت 172هاي:

كيفية تقسيم الخمس على أقوال ستّة:
واختلف العلماء في ّ
األول :قالاات طاًفااة :يقساام الخمااس علااى سااتّة فيجعاال الساادس للكعبااة :وهااو الااذي ب..
والثاااني :لرسااول اب صي ..والثالااث :لااذي القربااى ..وال اربااع :لليتااامى ..والخااامس :للمساااكين..
والسادس :البن السبيل.
وقال :بع

أصحاب هذا القولُ :ي ارد السهم الذي ب على ذوي الحاجة.

العاليااة ،والربيااع :تقساام الغنيمااة علااى خمسااة ،فيعااتل منهااا واحااد ،وتقساام
الثاااني :قااال أبااو
ّ
ِ
ِ
األربعة على الناسَّ ،
ثم يةرب بيد على السهم الذي عتلهُ ،فما يفي عليه من شيء جعلاهُ
بقية السهم الذي عتلهُ على خمسة :مانهم النباي صي ..ومانهم لاذوي القرباى..
للكعبةَّ ،
ثم يقسم ّ
ومنهم :لليتامى ..ومنهم :للمساكين ..ومنهم :البن السبيل.

حمد بن علي ،وعلي بان الحساين عان
الثالث :قال المنهال بن عمرو :س ُ
لت عبد اب بن ُم ّ
الخمس ..فقال :هو لنا ..قلت لعلاي :إن اب تعاالى يقاول :واليتاامى والمسااكين وابان السابيل..

فقال أيتامنا ومساكيننا.

ِ
ص اارف فاي
الرابع :قال الشافعي :يقسم على خمسة ،ورأى أن سهم اب ورسوله واحد ،وأنهُ ُي ي
مصالح المؤمنين ،واألربعة األخماس على األربعة أصناف المذكورين في ا ية.
الخامس :قال أبو حنيفة :يقسم علاى ثلثاة ،اليتاامى والمسااكين وابان السابيل ،وارتفاع عناد ُ
حكاام ق اربااة رسااول اب صي بموتا ِاه ،كمااا أرتفااع حكاام سا ِ
اهمه ..قااالوا :ويباادأ ماان الخمااس باصاال
وروي نحو هذا عن الشافعي أيةاً.
القناطر ،وبناء المساجد ،وأرتاق القةا والجندُ ..
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السااادس :قااال مالااك :هااو موكااول إلااى ن اار اإلمااام واجتهاااد ِ ،في خااذ منااهُ ماان لياار تقاادير،
ويعطى منه القرابة باجتهاد  ،ويصرف الباقي في مصالح المسلمينِ ،
وبه قال الخلفااء األربعاة
ِ
ِ
وعليه يدل قولهُ صي:
وبه عملوا،
اردود علايكميي فإناهُ لام يقسامهُ أخماسااً،
مالي مما أفاد ُ اب عليكم إال الخماس ،والخماس م ل
وال أثلث ااً ،وانمااا ذكاار فااي ا يااة ماان ذكاار علااى وجااه التنبيااه علاايهم ،ألانهاام ماان أهاام اما يان ياادفع
ِ
ِ
اون ُق يال اماا أانفا يقاتُم م يان
سي يسا الُ ا
إليه ..قال ّ
التجاي محتجاً لمالك :قاال اب ع َّات وجال :ا
ون اك اماا اذا ُينفقُ ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين و ياب ِن َّ ِ
يم
اخ يير افليل اوال اد يي ِن اواألا يق اربِ ا
السبِيل او اما تا يف اعلُويا م ين اخ يير فاِإ َّن اللّها بِه اعل ل
ين اوايل ايتا ا
امى اوايل ام اساك ِ ا
}البقار  ،122وللرجال جااًت بإجمااه أن ينفاق فاي ليار هاذ األصاناف فاإذا رأى ذلاك ..وذكار
النساااًي عاان عطاااء ،قااال :خمااس اب ،وخمااس رسا ِ
اوله واحااد ،كااان رسااول اب صي يحماال منااهُ،
ويعطي منه ،ويةعه حيث يشاء ،ويصنع ِ
به ما شاءيي 1ي.
ُ
ُ
واألصل فيه النص التشريعي ،القاًل:
اول وِل ِاذي ايلقُرباى وايليتااامى وايلمس ِ
اعلامويا أَّانما النِمتُم من اشيء فا َّ ِ ِ
ِ
ِ
ااك ِ
ين
يا ا ا ا ا ا ا
ي
سو ي ُ ا
ان للّاه ُخ ُم اساهُ اول َّلر ُس ا
ا
ي
ِِ ِ
اان اي ياوام ايلتاقااى ايل اج يم اع ِ
انتيل اناا اعلااى اع يب ِاد انا اي ياوام ايلفُ يرقا ِ
آمناتُ يم بِاللّ ِاه او اماا أ ا
اان اواللّااهُ
او ياب ِان السَّابيل إن ُكناتُ يم ا
اعلاى ُكل اش ييء قاِد لير } 9ي.
لغويااة مااا يسااتفيد ُ اإلنسااان ماان أي مكسااب وفاًااد
إن المقصااود با ا الغنيمااةيي ماان وجهااة ّ
كانت.
قال الشيخ الطريحي

ت  2802هاي:

الغنيمة في األصل هي الفاًد المكتسبةيي

4ي

وقبلهُ قال ابن فارس 932ي:
لنم الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على إفاد شيء لم يملك من قبليي 2ي.
وادع ااى الش اايخ الطبرس ااي ت 240هاااي :اس اام الغنيم ااة ف ااي ُع اارف اللغ ااة ُيطل ااق عل ااى ك اال فاً ااد
التخميسية 1ي.
تحصل للنسان من المكاسب ،ونحوها من الروافد
ّ
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يعية الصادر عن مدرسة أهال بيات الرساول الكاريم
وكذلك داللة العرف ..والنصوص التشر ّ
هي ف ااي تفس ااير مفه ااوم الغنيم ااة ب ااالمعنى األع اام ،الت ااي ت اانه بوج ااوب ةااريبة التخم اايس ف ااي
العملية الخاتمة في مطلق الفاًد المكتسبة.
الشريعة
ّ
منها ُسًِل اإلمام الصادق
فقال

هي

هي

عن ِ
قوله تعالى :واعلموا أنما لنمتم من شيء.

هي واب الفاًد يوماً بيومي

ومنه ااا ق ااال:

7ي

أم ااا الغن اااًم والفواً ااد فه ااي واجب ااة عل اايهم ف ااي ك اال ع ااام ..ق ااال اب تع ااالى:

واعلموا أنما لنمتم من شيء ..إلخ ،والغناًم والفواًاد يرحماك اب ،فهاي الغنيماة يغنمهاا المارء،
والفاًد تفيدها ،والجاًت من اإلنسان لمنسان التاي لااها خطار ،والمياراث الاذي اليحتساب مان

لير أب وال ابن.يي

0ي

وعلى ماا يبادو أن هاذا الانص المعصاومي القاًال ب ا الفواًاديي تفساير للغنااًم ..إذن فيغادو
ذكر كلمة :االكتسابيي بعد الغنيمة في بع

يعية من قبيل النص القاًل:
النصوص التشر ّ

على كل إمرء لنم أو اكتسب الخمس مماا أصااب لفاطماة ،ولمان يلاي أمرهاا مان ذرّيتهاا

الحج ا علااى الناااس ،فااذلك ل ااهم خاصااة يةااعونهُ حيااث شاااءوا ،وحا ّارم علاايهم الصاادقة حتااى
خياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق ،فلنا منهُ دانق..يي 3ي من باب ذكر الخاص بعد العام.
ال ّ
ومان هناا ..يستكشاف مان العناصار المتقدماة أن المعناى اللغاوي علاى حال ِاه ساواء بساواء..

وأن أطلق مدلول الغنيمة على الفاًد المكتسبة ،بل مطلق الفاًد سواء كان باألكتساب ،أو

عية فهي بمعنى واحد :لغةً ،وعرفاً ،وشرعاً.
عية ،أو المتشر ّ
ليرِ ..ليست من الحقيقة الشر ّ

الفقهياة مادلول الغنيماة لكال ماا يساتفيد ُ اإلنساان مان
ومن هذا المن ار اساتوعبت األوسااط
ّ
أربا .
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تفنيد
شبهة إسق اط الخمس

هناك شبهة طُ ِرحت من لدن بع الكتّاب والدارسين لشجب العنصار الساابع مان الماوارد،
التي يجب فيها الخمس ،وهو ما يفةال عان مؤناة س ِ
انته ،ومؤناة عيال ِاه مان أرباا التجاارات،
والصااناعات ،ونحوهااا ،ماان ساااًر التكسا ّابات ،باال مطلااق الفواًااد ،وان لاام تحصاال باالكتساااب
بدعوى:
لمية فااي عصاار
يعية لتصا ّادت القياااد اإلس ا ّ
لااو كاناات آيااة الغنيمااة مطلقااة ماان وجهااة تش ار ّ
حم ااد صي ،وخلف ااة أمي اار الم ااؤمنين عل ااي هي،
التشا اريع ،والس اايما ف ااي عص اار الرس ااول الكا اريم ُم ّ
النتاتاه خمااس أربااا التجااارات ،والصااناعات ،كمااا كاناات تلااك القياااد تصاادر األواماار لكوادرهااا

المسالمة لجباياة التكاوات ..بال وصاال األمار علاى ماا هاو أكباار مان ذلك..وصال األمار أناهُ لاام
المية هااذا العنصاار ماان فريةااة التخماايس ..باادءاً ماان صاادر اإلساالم،
يوجااد فااي الساااحة اإلسا ّ
الحديثياة القليلاة
ووصوالً إلى عصر الصادقا يين هي من آل بيت العصمة ..حيث أن النصوص
ّ

التمنية المحدود  .أما قبل ذلك ،فلم نجد لها وجاود ياذكر
الصادر هرت كلها في هذ الحقبة
ّ
إطلقاً!!..
ونجيب في تفنيد هذ الشبهة:
يعية كافااة دفعااة واحااد  ،باال كاناات
أوالً :نجااد الش اريعة اإلساالمية لاام تصاادر األحكااام التش ار ّ
يعية مان
يجية بحسب المصالح والمفاسد ،ففي بع األحيان تا خير األحكاام التشار ّ
بصور تدر ّ
عصاار الرسااالة إلااى عصاار اإلمامااة ،باال ي هاار ماان بع ا
هااور المهاادي المنت اار هي ،باال قااد نكتشااف ماان بع ا

األخباااري مااا يؤجاال بيانهااا عنااد

الروايااات أن بع ا

األحكااامي لاام

المية إطلقااً ،وأنهااا مودعااة عنااد هااور المهاادي المنت اار
تُطا اار فااي الساااحة اإلسا ّ
األوامر في ذلك.
وثاني ااً :ذهااب مالااك

ت  273ه ااي،

واباان ادريااس

ت 184ه ااي

الخمس في الركات 21ي ،واستدال برواية عن النبي
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صي:

هي

ليصاادر

وهمااا ماان فقهاااء الساانة إلااى وجااوب

اار ،وفاي الركاات الخماسيي 27ي وماع ذلاك لام نجاد فاي المصاادر الحديثياة،
في المعدن ُجب ل
المياً لجبايت ِاه ،فعادم اإلرساال
حمد صي أو من بعاد أرسال كااد اًر إس ّ
وال الت ر ّ
يخية أن الرسول ُم ّ
أعم من عدم وجوب الخمس.
وثالث ااً :فااي الوقاات الااذي نجااد أن أهاال السا ّانة والجماعااة قااد رووا هااذا الخمااس عاان الرسااول

يعياً نقالً عان صاحيح البخااري :أن رجالً مان بناي عباد قايس
نصااً تشار ّ
حمد صي فقاد أصادر ّ
ُم ّ
فلمااا أراد الخااروي ماان مجلسا ِاه الش اريف أماارُ صي با ا الصاال والصاايام
جاااء إلااى النبااي صيّ ،
والتكا واعطاء الخمس مما لنميي 20ي.
م اان هن ااا ..نكتش ااف م اان خ االل ه ااذا ال اانص التشا اريعي ع اادم إراد الخم ااس م اان لن اااًم دار
الحرب ،لعدم فر

قتالية ،بل المقصود خمس الفواًد واألربا .
معركة ّ

ورابعاً :والحقيقة تُقال :إنه لم ينكشاف عنادنا بعاد ماا إذا كانات الحالاة علي ِاه فاي تمان ِاه
باإلةافة إلى أخذ هذا النوه من الخمس ،وعدم ِه.

صي،

وكيف اليكون كذلك؟ ..وأن هناك فاصلً تمنياً على االمتاداد األفقاي والعماودي ،وقاد ُو ِجاد

األمويااة مسااتعملة فااي ذلااك أبشااع الوساااًل لتقااوي
الجاهليااة
بااين مجتمعنااا عصاار الساالطة
ّ
ّ
اإلجتماعيااة ،واسااقاطها قاعااد أثاار
عية ،وقواعاادها وش اراًحها
ّ
الدولااة اإلساالمية ،وقيادتهااا الشاار ّ

الكونياة ،والتعتايم عليهاا بكال الوسااًل والغاياات ،وعادم
قاعد  ،مستهدفة تشويه شريعة اإلسلم
ّ
المية ..وطالماا نارى النااس لام يعرفاوا فةايلة التكاا الواجباة
نشر أحكامها بين الجماعاة االس ّ

اليوميااة ،باال صا ّار اباان سااعد فااي
باال طالمااا ناارى أهاال الشااام لاام يعرفاوا تعااداد فاراً الصاال
ّ
عبااس أناه:
طبقاته 23ي طالما نجاد النااس لام يعرفاوا مناساك حجهام ..وروى ابان حاتم عان ابان ّ
خطب في مدينة البصر :وباين أحكاام تكاا الفطار ،فلام يعرفاوا شاروط منطلقاتهاا حتاى أصادر

أم اًر ألصحابه أن يعلموهم.

سبحان اب ! ..إذا كاان الوةاع بهاذا الشاكل الماتري ،والسايما فاي حسااب الفقاه اإلسالمي
االية واجبااة ..فكيااف ياااترى فااي الخمااس الااذي هااو ماان الحقااوق الخاصااة لبنااي هاشاام،
حاجاة رسا ّ
ُماة بمااا كاان عليا ِاه أماار
ولام يكاان مان الحقااوق العامااة؟! ..فال عجااب إذني فاي تبرياار جهاال األ ّ
وعطاء.
الخمس في عصر التشريع اإلسلمي أخذاً
ً
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اإلسلمية لجباياة
بيد أن ما طرحنا من الدوافع والبواعث ..ومن أبرتها عدم بعث الكوادر
ّ
المقدساة ،وعادم وصولااها
ُمة ..طبيعي
اليفسر عن عدم وجوب هذ الفريةة ّ
ّ
األخماس من األ ّ
اليلتم عدم التشريع.

ايعية فاي عادم جاوات دفااع
انية والش ّ
وخامسااً :لام يكان هنااك خالف فقهاي باين المدرساتين الس ّ
فريةة التكا لبني هاشم ،وقد َّ
يعية بلغات حاد التاواتر ،وردت مان
دل علاى ذلاك نصاوص تشار ّ
طرق الفريقين وفي صحيح مسلم ،وهي طويلة ،إ يذ جاء فيها:

حمد بن أسماء الةابعي ،ح ّادثنا جورّياة عان مالاك عان التهاري :أن
ّ
حدثني عبد اب بن ُم ّ
حدثهُ أن عبد المطلاب بان ربيعاة بان الحاارث،
عبد اب بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلبّ ،

العباااس باان عبااد المطّلااب فقاااال :واب لااو بعثنااا هااذين
ّ
حدثااهُ قااال :اجتمااع ربيعااة باان الحااارث ،و ّ
عبااس إلاى رساول اب صي فكلّماا علاى هاذ الصادقات ،ف دياا
الغلمين قاال لي ،وللفةل بن ّ
مااا يااؤدي الناااس ،وأصااابا ممااا يصاايب الناااس ..فانطلقااا ..فلمااا ص الّى رسااول اب

صي

ال هاار

ثم قال أخرجا ماا تص ّاران ،ث ّام دخال،
سبقنا ُ إلى الحجر  ،فقمنا عندها حتى جاء ،ف خذ بآذانناَّ ،
ودخلنااا عليا ِاه وهااو يومًااذ عنااد تينااب بناات جحا  ،قااال :فتوكلنااا الكاالم ،ثا َّام تكلَّاام أحاادنا ،فقااال:
يارسول اب

صي

أبر الناس ،وأوصل الناس ،وقد بلغناا النكاا  ،فجًناا لت مرناا علاى بعا
أنت ُّ

هااذ الصاادقات ،فنااؤدي إليااك كمااا يااؤدي الناااس ،ونصاايب كمااا يصاايبون ،قااال :فسااكت طااويلً

حتااى أردنااا أن نكلّمااهُ ،قااال وجعلاات تينااب تلمااع علينااا ماان وراء حجاااب أن التكلمااا  ،قااال :ثا َّام
حمااد ،إنمااا هااي ماان أوساااأ الناااس ،ادعاوا لااي محميااة ،وكااان
قااال :إن الصاادقة التنبغااي ل ُم ّ
لمحميااة :أنكااح هااذا
علااى الخمااس ،ونوفاال باان الحااارث باان عبااد المطّلااب ،قااال فجًنااا  ،فقااال
ّ
العباس ف نكحهُ ،وقال لنوفال بان الحاارث أنكاح هاذا الغالم ابنتاك لاي،
الغلم ابنتك للفةل بن ّ

لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذايي 18ي.
ف نكحني ،وقال
ّ
إذن ..فكيف يعي

فقراء ومساكين بني هاشم؟!..

ُمااة المساالمة ،وقااوى الكفاار العااالمي
وسادس ااً :إن الحاارب المساالحة لاام تكاان موجااود بااين األ ّ
علااى طااول التاااريخ ،لتحقااق بااذلك فريةااة التخماايس ماان لناااًم دار الحاارب حتااى تاادفع لبنااي
هاشاام ،وعلااى ةااوء هااذا كلّااه ..فلااو كااان الخمااس مااؤط اًر علااى لناااًم دار الحاارب ،ولاام يكاان

اناعية ،ونحوهمااا..
متعلّق ااً بمالااه ديمومااة باال انقطاااه ماان الفواًااد واألربااا التجارّيااة منهااا والصا ّ
حمااد صي فااي عصااور الحاروب البااارد مااع نهااو
إذن فكياف يعااي الفقاراء ماان ساادات آل ُم ّ
تقدم ؟!..
ُمة المسلمة على تحريم التكا لبني هاشم كما ّ
اإلجماه بين األ ّ
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هذا العنصر من موارد الخمس ،الذي يتعلّاق ب رباا

ومن هنا ..ي هر أنهُ :البد من فر
التجارات ..لكي يكون عوةاً عن فريةة التكا على مر العصور.

اإلمامية على ثبوت هاذا القسام مان أقساام الخماس ،بال هاو
استقر مذهب الشيعة
وسابعاً:
ّ
ّ
القطعيااة فااي كاال العصااور واألمكنااة باادءاً ماان
اإلماميااة ،وجاارت عليا ِاه ساايرتهم
ممااا أنفااردت با ِاه
ّ
ّ
عصر أًمتهم هي إلى يومنا هذا علاى إرساال الاوكلء لجبايت ِ
اه مان لادن األًماة هي وناوابهم ق ّادس
ّ
يعية المستفيةااة علااى شاامول آيااة الغنيمااة
اب أسارارهمي ،مةااافاً إلااى ذلااك داللااة النصااوص التش ار ّ
لمطل ااق الغنيم ااة ب ااالمعنى األع اام ،وع اادم اختصاص ااها بالغنيم ااة ب ااالمعنى األخ ااص ،كم ااا س اابق

النبو والرساالة ،الاذين وجبات طااعتهم كماا
بعةها في صدر المبحث فإنهم هي هم أهل بيت ّ
القطعياة ا كماا ُح ِارر فاي محلّ ِاه ا فهام معصاومون قاوالً ،وفعالً ،وتقريا اًر ،وب
د ّل علايهم األدلّاة
ّ
الحمد أوالً وآخ اًر.
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أقوال
حول حق اإلمام ..ومناقشتها

حمد
الخمس ينقسم إلى ستة أسهم :سهم ب ،وسهم للرسول ُم ّ

صي،

وسهم لمماام

علي ِاه السالمي،

وه ااذ الثلث ااة ف ااي عصا ارنا لمم ااام المه اادي المنت اار عاا ي ..وثلث ااة لايت ااام والمس اااكين ،وأبن اااء
السبيل من بني هاشم ..بشهاد آية الغنيمة ،واإلجماه ،والنصوص المستفيةة ،بل المتواتر .

ويقااع كلمنااا فااي حكاام هااذين السااهمين ..أمااا بالنساابة إلااى سااهم الق اربااة ،فااالرأي الساااًد بااين
مشروعية تصدي اإلنسان المالك فاي عصار
صر بعةهم اإلجماه في
األوساط
ّ
ّ
الفقهية ،بل ّ
الغيبة ،وله والية القسمة كالتكا  ،فل حاجة الستًذان الحاكم الشارعي الجاامع لشاراًط الفتاوى

اإلمامياة فاي ذلاك حتاى
في ذلك ..وأما بالنسابة إلاى ساهم اإلماام هي ،فقاد اختلفات أقاوال فقهااء
ّ
أنهاها المحقق البحراني ت2201هاي إلى أربعة عشر قوالً ،ونحن نطر أهم األقوال:
القول األول :إجراء حكم مجهاول المالاك علي ِاه ،كماا هاو ماورد بعا

وقوا المحقق النجفي
الوارد في الرفيق في طريق م ّكة 12يّ ،

ت2111هاي

يعية
النصاوص التشار ّ

إذ كتب قاًلً:

ِ
وأقوى من ذلك معاملتهُ معاملة المال المجهاول ،باعتباار تعاذر الوصاول إلياه روحاي لاهُ
امه ونسا ِ
الفااداءي إن معرفااة المالااك باسا ِ
ابه دون شخصا ِاه التجاادي ،باال لع ا ّل حكمااهُ حكاام مجهااول
المالك ،باعتبار تعذر الوصاول إلي ِاه للجهال ب ِاه ،فيتصادق ب ِاه حينًاذ ناًاب الغيباة عناهُ ،ويكاون
ذلك وصوالً ِ
إليه على حسب ليرِ من األموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابهايي 11ي.
وعلى هذا القول يسوغ صرف حق اإلمام إلى بني هاشم وليرهم.
ِ
عليه ..وذلك:
ولكن ما أفاد ُ اليمكن المساعد
ِ
مجرد تع ّذر إيصاال الماال إلاى مالك ِاه،
أوالً :فلو كان المناط في وجوب
ّ
التصدق عن مالكه ّ
به في اللقطة ،وال نعمل ِ
القتةى القول ِ
به.
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يعية موردها صاور عادم إمكاان إيصاال الماال إلاى مالك ِاه،
وثانياً :ألن تلك النصوص التشر ّ
وف ااي المق ااام القط ااع ف ااي تش ااخيص رة ااا هي يحص اال اإليص ااال ،وعل ااى ه ااذا األس اااس يك ااون
التصدق ِ
التصرف ِ
به.
بحقه هي لكل أمر ديني أقرب من
ّ
ّ
القااول الثاااني :اختصاصااهُ بقبيلااة بنااي هاشاام حكااا العلّمااة الحلّااي
الفقهاي عاان جماعااة ماان فقهاًنااا ،وقبلااهُ نساابهُ الشااهيد الثاااني 14ي ت 312هااي

19ي

إلى المشهور بين المت خرين ،واستد ّل ببع
منها :رواية حماد بن عيسى عن بع

قال:

يعية:
النصوص التشر ّ

أصحابنا عان العباد الصاالح

ت711هااي فااي مختلفا ِاه
فااي روةا ِ
الفقهيااة
اته
ّ

هي

فاي حاديث طويال

ِ
اهم
ولااه يعنااي اإلمااامي نصااف الخمااس كمالً ،ونصااف الخمااس الباااقي بااين أهاال بيتااه ،فسا ل
اهم ألبن اااء س اابيلهم ..يقس اام بي اانهم عل ااى الكت اااب والس ا ّانة م ااا
اهم لمس اااكينهم ،وس ا ل
أليت ااامهم ،وس ا ل
يس ااتغنون ب ا ِاه ف ااي س اانتهم ،ف ااإن فة اال ع اانهم ش اايء فه ااو للا اوالي ،ف ااإن عج اات ،أو نق ااص ع اان

اسااتغناًهم كااان علااى ال اوالي أن ينفااق ماان عنااد ِ بقاادر مااا يسااتغنون بااه ،وأنمااا صااار عليا ِاه أن
يمونهم ،ألن له ما فةل عنهميي 12ي.
حمد عن بع
ومنها رو ّاية أحمد بن ُم ّ

أصحابنا رفع الحديث إلى أن قالي:

فالنصف لهُ يعني نصف الخماس لمماام تحدياداًي والنصاف لليتاامى ،والمسااكين ،وأبنااء
وعوة ااهم اب مك ااان ذل ااك
الس اابيل م اان آل ُم ّ
حم ااد ،ال ااذين ال تح اال له اام الص اادقة ،وال التك ااا ّ ،
بااالخمس ،فهااو يعطاايهم علااى قاادر كفااايتهم ،فااإن فةاال شاايء فهااو لااهُ ،وان نقااص عاانهم ،ولاام
يكفهم أتمهُ لهم من عند  ،كما صار له الفةل كذلك يلتمهُ النقصانيي 11ي.
ّ
الفقهية.
وةعف هاتين الروايتين منجبر بعمل المشهور بين األوساط
ّ
السيد البغدادي في هذا الصدد ،إذ كتب قاًلً:
صر بذلك أستاذنا اإلمام المجاهد جدي ّ
ّ
س لني بع

التجار الوجهاء عن مصرف سهم اإلمام هي..

ف جبته بجوات ِ
دفعه إلى الساادات ،بال هاو األحاوط ،وعلي ِاه ساير أكاابر الفقهااء إلاى ماا قبال
ُ
سرُي.
تمن شيخنا األع م المرتةى األنصاري قدس ّ
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وكان هاذا الساؤال بمحةار جماعاة مانهم ،فاعترةاوني!! ..ب ناهُ :ماا وجاه مةاايقة بعا
دفعه ِ
علماء العصر في ِ
شد ابتلًنا بالسادات ،وكونهُ األحوط.
إليه مع ّ
فقلاات لهاام :الريااب فااي كااون عملا ِاه صااحيحاً ،فاال لااوم عليا ِاه فااي تشااديد ِ علاايكم ،مااع شا ّاد
ابتلًا ِاه بماان يطلبااهُ منااهُ إنمااا اللااوم علاايكم مااع شااد ابااتلًكم بالسااادات ،الساايما أرحااامكم مااع
تياد اطلعكم على متيد فقرهم!! ..فهل كان اهتمامكم ألنفسكم تخلصاً عما يطلبهُ منكم؟!.

ااء
وك ااان ف ااي مجلس اانا بعا ا الس ااادات ،فاستحس اانوا من ااي الجا اواب ،إذ ك ااان اهتماما ااً واعتن ا ً
ب مرهم ،وتنبيهاً للتجار في ِ
وتقدير للعلماء َّ
مد لهميي 17ي.
دفعه إليهم،
اً
ِ
عليه وذلك:
يعية المتقدمة اليمكن المساعد
ولكن ..االستدالل بهذ النصوص التشر ّ
التتمااة كمااا ي هاار ماان
أوالً :أن وجااوب الصاارف علاايهم ماان لاادن المعصااوم هي ماان باااب ّ
هاتين الروايتين ،إنما يكون في صور بسط يد ِ هي ووصول جميع الخمس ِ
إليه ،واال لم يجاب
اإلتمام.
حصة ساهم
وثانياً :أنه لم يعلم من هاتين الروايتين أن تتميم ما نقص من مؤنتهم كان من ّ
ِ
معينااً الينفقهاا هي فاي
اإلمام هي ،ويحتمل أن يكون مان ماال آخار ،وكاان لساهمه هي مصارفاً ّ
المعين
لير ذلك المصرف
ّ

وثالثاً :الدليل على اختصاص حق اإلمام

هي

بهم ،،فإن المناط في صرف حاق اإلماام هي،

كمااا ساايجيء هااو حصااول القطااع برةااا هي ،وهااو يختلااف باااختلف الماوارد والخصوصاايات،
والقدر المتيقن منهُ هو لكل أمر ديني.

القول الثالث :أن يصرف في القنوات التي تحرت تشخيص رةا

هي

فاي ماوارد صارفها فاي

الخاصااة منهااا أو العامااة :كاادعم الحااوت
المية ،والمشاااريع الخيرّيااة ماان المصااالح
الجهااات اإلسا ّ
ّ
ِ
العلي ااا،
العلمي ااة الرس ا ّ
ّ
االية الملتتم ااة ،والفقا اراء الع اااملين ،وم ااا في ااه مس اااند المص االحة االس االمية ُ
واعلء كلمةُ التوحيد والرسالة والقرآن ،وحرب االستكبار والكفر العالمي.
هاذا ..وتشاخيص إحارات رةاا اإلماام

هي

علمااً ،أو أطمًنانااً فاي صارف حاق اإلماام هي فاي

هذ الروافد يختلف باختلف الخصوصيات ،واألتمان ،واألحوال.
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ق ااال أس ااتاذنا اإلم ااام المجاه ااد الس ا ّايد البغ اادادي
عية:
الشر ّ

قا ّادس س ا ّارُي

كيفي ااة إنف اااق الحق ااوق
بالنس اابة إل ااى ّ

اروجين لاهُ،
كان بع العلماء ّمد لهمي يوصال أرحاماهُ ،وتلمياذ ُّ ،
وخداماهُ ،والادعا  ،والم ّ
والساااًلين منااهُ ،وجميااع ماان يلتااف حولااهُ ويةاااف إليا ِاه ! ..وال يوصاال لياارهم!! ..معتااذ اًر عاان
عية.
ذلك ب ني مبتلى بهؤالء ،وهم مصداق الحقوق الشر ّ
وكااان بعةااهم لياار مقتصاار علاايهم ،باال يوصاال ماان لاام يكاان كااذلك قاااًلً :إن االقتصااار

عية علااى الاانفس ،فالااداعي اإللااهي موقااوف علااى
علاايهم معنااا ُ هااو قصاار صاارف الحقااوق الشاار ّ
تحري ليرهم ،وهذ طريقة شيخنا صاحب الجواهر 10ي وهذان الن ران صحيحان شرعاً.
ّ
الدينية ،كما في تماننا ،وكيف النقاول
العلمية
نعم ..األحوط هو االهتمام في إقامة الحوت
ّ
ّ
بهذا؟ ..مع قولنا بوجوب الطلب العلمي الديني كفايةً أجماعاً أو عيناً على قول معتنى ِ
به في
ً
ِ
علماًه.
هذا العصر عند
وبالجملااة ..القااول بااالوجوب يلتمااهُ عقالً تخصيصااهم باإلنفاااق والصاالة ،وهااذ طريقااة سا ّايدنا
األع م العلّمة الشيراتييي 13ي.
وفي موةاع آخار ص ّار أساتاذنا اإلماام المجاهاد الس ّايد البغادادي
الدينية ..وهي موقوفة على أمور ،إذ كتب ،يقول:
العلمية
إقامة الحوت
ّ
ّ

قادس سار ي

فاي مقاام وجاوب

الكافية لاها ،وهذا هو المقام ،الذي تتق ّادم ب ِاه الحاوت تق ّادماً راقيااً ،بال
المالية
الثالث :تهيًة
ّ
ّ
ِ
ألجل اإلخلل ِ
أصله!!..
به ت خرت ،بل تكاد أن تسقط من
والكلم هنا في مقامين:
كيفيااة تحصاايلها وجلبهااا ،وال موجااب لتياااد االهتمااام فيا ِاه ،بعااد إقبااال المااؤمنين
األول :فااي ّ
على تهيًتها ،وكثر أسبابها ،ووجوبها.
الثاني :في كيفية بذلها ،وصرفها ،وهذا هو المهم ،الذي يجب ألجل ِاه متياد االهتماام ،فيلاتم

الارًيس أن يقااوم بهااذا األماار علااى نحااو يسااير معهاام سااي اًر صااحيحاً كاااملً يجااوه ويعاارى مااثلهم
تار  ،ويهتم ب مرهم مر أخرى ،بل األولى أال ياده ياد ُ علاى الماال أصالً ،بال يكاون عناد ثقاة،
ويكون توتيعهُ بن رِ.
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وأعجااب شاايء ابتلااى با ِاه العلماااء فااي هااذ العصااور هااو :اتهااامهم فااي أخااذ ِ ،وصار ِ
فه علااى

أنفسهم.

فالواجب حف مقامهم برفع أيديهم عنهُ ،حذ اًر من تهمة المتهماين ،وقطعااً لطماع الطاامعين
العلمية الباطلة الناشًة عن طمعهم في المال.
في الرًاسة
ّ
العلمية ..فليكن كما ذكرنا ..واال فليجتنب أمرها!!..يي
تصدى للرًاسة
وبالجملة ..من ّ
ّ

98ي

وفااي موةااع آخاار كااذلك صا ّار أسااتاذنا اإلمااام المجاهااد الساايد البغاادادي قاادس سا ّاري فااي مقااام
ِ
ومساعدته ..قاًلً:
وجوب تقويم الطالب الحوتوي
كان الطالب الديني قانعاً منقطعاً ِ
إليه تعالى ،بل كان بع المؤمنين مقومااً لاهُ ومعينااً،
باال كااان المرجااع الااديني ملتف ااً إليا ِاه ،مقاابلً عليا ِاه ،وقااد أصاابح اليااوم خاس ا اًر محروم ااً ،فاال ت ا ار
منقطع ااً إليا ِاه تعااالى!! ..والقانع ااً ،والتاارى ماان المااؤمنين يهااتم ألماارِ بعااد إنص ارافهم عنااهُ تااار
ِ
ِ
محنته.
ابتلًه ،وع يم
وانحرافهم أخرى ،والترى المرجع الديني مهتماً في أمرِ لشد
فياعجب ااا ! ..مم ااا ش اااهدنا م اان إهم ااال نفس ا ِاه ،واقبال ا ِاه عل ااى ام ا يان أدب اار عن ااهُ ،فه ااو بي اانهم
كاألسير ،بل أسوأ حاالً ،إذ التال مدفوعاً من شخص إلى آخر.
عليه ..هو التوجه ِ
فالواجب ِ
إليه تعاالى ،واليا س واالنصاراف عان النااس ،وان وجاب علايهم
تقويمهُ ومساعدتهُ.
اعتناء بقدرِ ،واب المستعان ،واب الموفقيي
كتبنا لك هذا ..اهتماماً ب مرِ ،و ً

92ي.

هكااذا ..اسااتعر أسااتاذنا اإلمااام المجاهااد السا ّايد البغ ادادي
العلميااة بوصااف ِها الساابيل الوحيااد لتشااخيص
المية الهادفااة ،بوجااوب دعاام مؤسسااة الحااوت
ّ
اإلسا ّ
قاادس سا ّار ي

فااي هااذ التص اريحات

التحتي ااة للعقي ااد
إحا ارات رة ااا اإلم ااام المه اادي المنت اار هي ..واال أدى ذل ااك إل ااى نس ااف البن ااى
ّ
ُمة في التيه الم لِم بل قاًد رسالي ع يم.
اإلمامية ،والممارسات
ّ
ّ
األجتهادية ،ولدت األ ّ
إذا عرفاات هااذا ..انكشااف لااك ةااعف مااا أفاااد ُ األسااتاذ السا ّايد اإلمااام الخمينااي
كتب قاًلً:
و ّادعى بعةهم العلم برةاا اإلماام
ونحوها.

هي

ت 2483هااي

إذ

العلمياة
بتلاك المصاارف المعهاود لحفا الحاوتات
ّ
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وليت شعري كيف يحصل القطع بذلك؟!..
أفل يحتمل أن يكون الصرف في بع

الجهات أرجح في ن رِ الشريف هي؟!..

كالصرف في رد الكتب الةالّة الموجبة النحاراف المسالمين سايما ش ّابانهم ،وكالصارف فاي
الاادفاه عاان حااوت اإلساالم ..إل ااى لياار ذلااك ممااا العلاام لن ااا با ِاه ،فاادعوى القطااع التخلااو م اان

مجاتفةيي

91ي

ولكاان ..ساابحان اب! ..داخلنااي األسااف األساايف حااين لمساات بوةااو فااي عصارنا يصا ّار
الشيعية العليا بالنجف األشرف لكل ام ين يقلد
للمرجعية
المتصدين
أحد
ّ
ّ
ّ
عية ،الس اايما ح ااق اإلم ااام
ُُ* ب ا ا ع اادم إعط اااء الحق ااوق الش اار ّ
الملتتمااة!!..يي فااي الوقاات الااذي يماانحهم مخصصااات جت ًّيااة فااي كاال شااهر ،التس اد متطلبااات
هي

العلمي ااة
لطا الّب الح ااوت
ّ

االجتماعية المختلفة..
المعيشية الصعبة! ..ويصر بصرفها إلى الشراًح
الحوتوية و
الحيا
ّ
ّ
ّ

الحوتوي ا ااة
ث ا ا َّام يتدادن ا ااي األل ا اام المري ا اار ..ح ا ااين ت ا اارى ال ا ااتعم القاً ا اال :م ا اان قب ا اال الواجه ا ااات
ّ

العلمية مع االكتفاء بالقليل منها.
اللموةوعية ..ب نه :الحاجة لكثر طلب الحوت
ّ
ّ
السيد البغدادي
وأجاب أستاذنا اإلمام المجاهد ّ

سر ي
قدس ّ

لتفنيد هذ الشبهة  ،حيث قال:

الري ااب ف ااي اهتم ااام اإلمامي ااة ف ااي طل ااب العل اام ال ااديني ..حت ااى ش اااه ف ااي أبن اااء المل ااوك،

واألم اراء ،والرؤساااء ،واأللنياااء مااع النعمااة والتاارف والغنااى أكباار صااارف ،وأع اام مااانع ماان
ِ
طلبه!!..
ِ
تحمل اوا شااداًد
وهااذا ..بخ الف أبناااء الفق اراء ،فلاام يكاان لهاام دافااع عاان طلبااه ،وان كااانوا قااد ّ
التحصى كثر ،بل لهم في ذلك كرامات م ثور .
فإن قلت :ما وجه ذلك االهتمام الشديد حتى قاسى الفقراء شداًد الفقار ،وفاات ذوي النعماة
ل ّذاتهم؟!..
قلت :الريب في أبتناء دين اإلسلم على ذلك ،واألدلة ِ
عليه الي تي عليها اإلحصاء كتاباً،

المعد لذكرها.
وسّنةً ،وعقلً ،واجماعاً ،وةرور  ،فراجع الكتب
ّ
ُ

ِ
اإلمامية.
العلمية التالت منتشر في أكثر بلد
لطلبه ،بل الحوت
ومن هنا تكاثر الطلّب
ّ
ّ
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فإن قلت :الوجه لهذ الكثر مع االكتفاء بالقليل منها ؟!..
قلت:
أوالً :هذا مخالف للدين اإلسلمي.
وثانياً :إنما رلبنا إلى ذلك ،وأكدنا لكثر العوار

على ذهابها من أصلها مع قلّتها.

على الطالّب فاي أثنااء طلابهم ،فنخشاى

وثالثاً :قد ذكرنا فواًد العلم ،والحاجة إلى العلماء ما ِ
الكفاية.
فيه
ّ
فإن قلت :ما وجه شيوه االنصراف عن ِ
طلبه اليوم؟!..
قلت لهُ سببان:
ِ
بقسميه فيهم.
أوالً :داخلي ..وهو شيوه الخليط الساقط
اإلمامي ااة ،فتكثّاارت فين ااا
المية ،إلس اايما
ّ
وثانيا ااً :خ ااارجي ..مس اابب ع اان س ااقوط الدول ااة االس ا ّ
الشبهات واألهواء القاةية على ِ
طلبه.
بااالحوت  ..ب نهااا كثياار

إذا عرفاات هااذا ..فاال وجااه لمااا شاااه بااين أهاال تماننااا ماان التعا ّار
الحاجااة لهااا ،فااإن ذلااك لياار صااحيح لكثاار المساالمين ،وشااد حاااجتهم إليهااا ،باال وجاادنا اما يان
البد لهُ من علماء متعددين.
الينفعهُ العالم الواحدّ ،
م اان هن ااا ..ه اار ل ااك ل ااتوم نش اار العلم اااء ،ف ااي األقط ااار ،فا ال وج ااه لقص اار األن ااار عل ااى
الشاااخص المشااهور ماانهم ،باال ماان البااديهي إرجاااعهم
وةو عصمتهم.

هي

إلااى العلماااء فااي ساااًر األقطااار مااع

تنبه لذلك جملة من أكابر العلماء واألساطين ..ويكفي في إثبات ِاه ساير شايخنا األع ام
وقد ّ
الدينياة فاي األقطاار علاى نحاو لهام االساتقلل فاي
صاحب الجواهر قدس سري في نشر الم ارجاع
ّ

المرجعيةيي
الفتوى و
ّ

99ي
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ِ
هااذا و الريااب فااي رجحااان طلااب العلاام الااديني تااار  ،ووجوبااه أخاارى ،كمااا الريااب فااي أنااهُ
عليه ،والترليب ِ
يستفاد من ذلك حكم الحث ِ
إليه رجحاناً ،ووجوباً ،كما هو اهر ،مةافاً إلى

أدلّة أخرى.

فعلى هذا ..فقد اتةح لك خط بعةهم في التنفير منه ،والتتهيد ِ
فيه ،فإن ذلاك منااف لماا
ُ
ِ
ِ
َّ
ووجوبه.
رجحانه
دل على
إذا عرفاات هااذا ..فلإشااكال فااي أنااه يسااتحب لااك ،باال قااد يجااب عليااك االعتناااء بااالطلّب

الطيبااة ،وأخاارى بااالبر والصاالة ،وثالثااة بنحوهمااا ..مةااافاً إلااى مااا د ّل
الاادينيين ،تااار بالكلمااات ّ
أهله ،والدين ومعر ِ
على تقدير العلم و ِ
فته.
ِ
ِ
أعتناء ،وتبجيلً.
وعلى األجمال ..يحث الطالب عليه ،ويرلبهُ فيه قوالً ،وفعلً ،وصلةً ،و ً
هااذا كلّا ِاه ..إذا كااان مشااروعاً .أمااا إذا لاام يكاان كااذلك ،فاال يجااوت لااك أخااذ المااال ماان لياار
ِ
وبذله في لير محلّ ِه ،فةلً عن الشهادات الباطلة ،والعنايات الساقطة.
محلّ ِه،
كتبنا لك هذا ..لتكون من هذا األمر على بصيريي

94ي

اإلماميااة مطلقااً ،وال يجااب أداؤُ كمااا اختااارُ فريااق ماان فقهاًنااا
القااول ال اربااع :إباحتااهُ للشاايعة
ّ
معصومية.
تمسُّكاً بنصوص
ّ
منها صحيحة الفةلء عن أبي جعفر هي ..قال :أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب هي:
هلك الناس في بطونهم وفاروجهم ألنهام ال ياؤدون إليناا حقّناا ،أال وأن شايعتنا مان ذلاك

وآباءهم في حليي

92ي.

ومنها :صحيحة ترار عن أبي جعفر
إن أمير المؤمنين

هي

هي

أنهُ قال:

حلّلهم من الخمس يعني الشيعةي ليطيب

مولدهميي 91ي.

ومنها معتبر الحارث بن المغير النصري ..قال:
نجياة قاد اسات ذن علي ِاه ،فا ذن لاهُ ،فادخل
دخلت على أبي جعفار هي ،فجلسات عناد ُ ،فاإذا ّ
ِ
ت فداك أني أريد أن أسا لك عان مسا لة ،واب ماا أرياد بهاا إال
فجثا على
ركبتيهَّ ..
ثم قالُ :ج ِعيل ُ
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فك اااك رقبت ااي م اان الن ااار فك ن ااهُ َّ
رق ل ااهُ ،فاس ااتوى جالسا ااً ..إل ااى أن ق ااال :الله اام أان ااا ق ااد حللن ااا
لشيعتنا ...الخيي 97ي.
ونجيب عن ذلك:
أوالً :أنها مخالفة للرأي الفقهي الساًد ،بل اإلجماه ،مع إع ار

األصحاب عنها.

يعية الدالااة علااى وجااوب دفااع الخمااس ماان عناصاارِ
وثانيااً :أنهااا معارةااة بالنصااوص التشار ّ
المختلفة.
اإلمامية في كل العصاور علاى
القطعية من دون الشيعة
العملية
وثالثاً :أنها مخالفة للسير
ّ
ّ
ّ
وجااوب إخاراي فريةااة الخمااس بكاال قسااميه ،وارسا ِ
االه إلااى اإلمااام المعصااوم هي ،أو إلااى نا ّاوابهم

بواسطة الوكلء من قبلهم.

السني.
ورابعاً :أن هذ النصوص
التحلي ّلية البد من طرحها ،ألنها موافقة للفكر ّ
ّ
فريةااة الخمااس بكاال

التحليليااة اهرهااا دالّااة علااى إجهااا
وخامس ااً :أن هااذ النصااوص
ّ
قسميه ..مع أن الهدف األساس من حكمة تشريعها هو سد حاجاة فقاراء بناي هاشام ،إذ لاو لام
اإلمامي ااة ..إذن أي اان يك ااون مص ااير ه ااذ
المقدس ااة م اان قب اال الش اايعة
يج ااب أداء ه ااذ الفرية ااة ّ
ّ
هاشمية المباركة.
الدوحة ال
ّ

المعصومية الشاجبة للتحليل مطلقاً مثل :ما روا علي بن
وسادساً :أنها لبع النصوص
ّ
ِ
ِ
حمااد باان
اب اراهيم عاان أبيااه ..قااال كناات عنااد أبااي جعفاار الثاااني هي إذ دخاال عليااه صااالح باان ُم ّ
ساهل ،وكااان يتااولى لااهُ الوقااف بقاام ،فقااال :ياساايدي :اجعلنااي ماان عشاار آالف درهاام فااي حاال،
فإني قد أنفقتها ،فقال لهُ :أنت في حل ،فلما خري صالح ،فقال أبو جعفر هي:

حمد ،وأيتامهم ،ومساكينهم ،وأبناء سبيلهم ،في خاذ ُ ،ث َّام
أحدهم يثب على أموال حق آل ُم ّ
يجيء فيقول :اجعلني في حل ،أتا ار َّان أناي أقاول الأفعال؟! ..واب ليسا لنهم اب ياوم القياماة

عن ذلك سؤاالً حثيثاًيي

90ي

فإن المقصود من األموال هذ الرواية ..هو فريةة التخميس ،كما هو المستفاد من بع
الداخلية.
القراًن
ّ
ومثل :معتبر أبي بصير عن أبي جعفر

هي

قال سمعتهُ يقول:
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من أشترى من الخمس لم يعذرُ اب ..اشترى ما اليحل لهيي 93ي.
حمد بن تيد ..قالِ :قد ام قوم من خ ارساان علاى أباي الحسان الرةاا هي
ومثل :رواية عن ُم ّ
فس لوُ أن يجعلهم في حل من الخمس ،فقال:
عنااا حقااً ،جعلااهُ اب لنااا ،وجعلنااا لااهُ،
مااا أمحاال هااذا تمحةااونا المااود ب لساانتكم ،وتااتوون ّ
وهو :الخمس ،النجعل،النجعل ،النجعل ألحد منكم في حليي 48ي.
المعصومية المباركة الدالّة على ذلك.
ولير ذلك من النصوص
ّ
وفي مقام الجمع بين نصوص التحليل ،وبين النصاوص النافياة للتحليال ..نحمال نصاوص
التحلياال علااى مااا إذا انتقاال إلااى الفاارد مااال فيا ِاه الخمااس مماان اليعتقااد وجوبااهُ ..كالمخااالف كااان
مان أرباا التجاارات ..أو ليرهاا ..وساواء كاان مان المنااكح والمسااكن والمتااجر ..أو ليرهاا..
ويشهد لهذا الجمع بع

يعية.
النصوص التشر ّ

منها ماروا الشيخ الصدوق بإسنادهما عن يونس بن يعقوب قاال :كنات عناد أباي عباد اب
ات فااداك تقااع فااي أياادينا األم اوال واألربااا
هي ،فاادخل عليا ِاه رجاال ماان القماااطين ..فقااالُ :ج ِعلا ُ
والتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ،وانا عن ذلك مقصرون ..فقال أبو عبد اب هي:
ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوميي

42ي

ومنها :ما روا الشيخ بإسناد ِ عن أبي سلمة ساالم بان مكارم أباو خديجاة عان أباي عباد اب
هي ..قاال :رجاال وأناا حاةاار ...حلال لااي الفاروي ففااته أباو عبااد اب هي ..فقاال لااهُ رجال :لاايس

يس لك أن نعتر الطريق ،إنما يس لك خادماة يشاتريها ،أو إما أر يتتوجهاا ،أو مي ارثااً يصايبهُ،
أو تجار  ،أو شيًاً أعطيه .فقال:
المياات ماانهم ،والحااي ..ومااا يولااد ماانهم إلااى
هااذا لشاايعتنا حاالل الشاااهد ماانهم ،والغاًاابّ ..
يوم القيامة ..فهو لهم حلل ،أما واب اليحل إال لمن أحلّلنا لهيي 41ي
مقياد بتماان دون تمااان،
وساابعاً :وةاو صاحة التمساك باإطلق آيااة الغنيماة ،وأنهاا ليار ّ
صر في المه ّذب الباره:
فل يسوغ دعوى اإلهمال مطلقاًّ ..
الخمس واجب بنص القرآن ،فل يترك بروايات شا ّذ  ،وأجماع األصاحاب أن ا ياة ليسات

بمنسوخةيي.
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ِ
الحقيقياة،
يعية مجعولاة علاى نها القةاايا
ّ
وثامناً :مان المقارر فاي محلّاه أن األحكاام التشار ّ
الخارجية ..وبهذا ي هر وجه اإلطلق في أللب موارد ِ.
وليست مجعولة على نه القةايا
ّ
ِ
بناء على جريان االستصاحاب فاي
وتاسعاً:
ّ
التمسك باستصحاب الوجوب عند الشك فيهً ..
الشبهات الحكمية.
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جواز
التصرف بحق اإلمام

وقااد اسااتعر أسااتاذنا اإلمااام المجاهااد السا ّايد البغاادادي
ثم اختار عدم الدليل على دفع حق اإلمام هي إلى الفقيه العادل ،إذ كتب يقول:
وليرهاَّ ..
قا ّادس سا ّارُي

المتقدمااة،
هااذ المق اوالت
ّ

الةرور اإلسلمية على تشريع الخمس ،وان كان للمسلمين فاي جملاة مان مس ِ
ااًله كالم
ّ
لسنا في صدد ِ
نقله إنما المهم بيان جهتين:
اامه إلااى ساات سااهام ،ثاالث ب ،ولرسا ِ
الجهااة األولااى :الريااب عناادنا فااي انقسا ِ
اوله ،واإلمااام..
عجل اب فرجه الشريف ا.
هذ الثلث ا ن لصاحب األمر ا ّ
نعم ..وقع الكلم في حكمها في تمن الغيبة على عد آراء:
ونحو ذلك من أسباب حف ِه إلاى تماان هاورِ هي ..والحاق

الرأي األول :دفنهُ في األر
أنهُ مستغنى عنهُ بعدما يخري تعالى لهُ كنوتها.

اتقر رأيهام
الارأي الثااني :إباحتاهُ للشايعة،وهذان القاوالن الياوم متروكاان عناد علماًناا ،وقاد اس ّ
على طرحهما ،وشذوذهما ،بل النصوص عامة والسايما علاى خلفهماا ،وهاو المعتناى ب ِاه باين

أصحابنا.

تمسااكاً بمااا ورد عاانهم فااي أخبااار األع اوات ،فااإنهم
ال ارأي الثالااث :ص ارفهُ علااى السااادات ّ
كااانوا إذا قبة اوا الخمااس أخااذوا سااهمهم ،ودفع اوا إلااى السااادات سااهمهم ،فااإن تاد علاايهم أخااذو

هي

منهم ،وا ين نقص كملوُ من أسهمهم.
وهذا قو لل متين ،بل كانت سير العلماء ِ
عليه لالباً قبل مًاة سانة تقريبااً أريااً وعمالً ..وبعاد
ذلااك توسااع فيا ِاه ،ف ا لحقوا بااذلك كاال أماار دينااي ،فلب ا س باإللحاااق ،إال أن األحااوط االقتصااار

علااى الساااد  ،وكااان ماان علماااء العصاار ماان يقتصاار فااي ص ار ِ
فه علااى العلااوي إذا كااان طالب ااً
ِ
سابقه.
دينياً ،وهذا هو أحوط من
ّ
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المية،
الارأي ال ارباع :صارفهُ لكاال أمار ديناي ..كتقاويم الطالّب الادينيين ،وحفا الثغاور اإلسا ّ
ونحوهما ..استناداً إلى حصول القطع برةا هي بذلك ..وهذا هو األقوى.
وهل يتوقف صرفه على استًذان الفقيه الجامع لشراًط الفتوى؟..
تمسكاً ب صالة الشغل ولكن األقوى إجراء أصالة البراء  ،ولكان دعاوى حصاول
قيل نعمّ ..
ِ
ِ
استًذانه.
بدونه لير لريبة ،ولها ن اًر ،وان كان األحوط
القطع برةا
اإلماميا ااة باألسا ااهم الا ااثلث األخا اارى علا ااى ص ا ارفها علا ااى
اتقر ما ااذهب
الثانيا ااة :اسا ا َّ
ّ
الجها ااة ّ
مفصا ا االة ت خا ا ااذ ما ا اان الكت ا ا ااب
الهاشا ا ااميين ما ا اان دون اسا ا ااتًذان ما ا اان المجتها ا ااد ،ولها ا ااا أحكا ا ااام
ّ

المبسوطةيي

49ي

اإلماميااة هااو :وجااوب اسااًذان الحاااكم الشاارعي فااي
إن ال ارأي الفقهااي الساااًد بااين المدرسااة
ّ
التصارف بحاق اإلماام هي ..واس َّ
اتدل أساتاذنا اإلمااام المجاهاد الس ّايد البغادادي ق ّادس س ّارُي فااي
ّ
المتقدمة ِ
ِ
عليه با أصالة االشتغاليي.
مقولته
ّ
توةيحه :إن األصل الجااري فاي حاق اإلماام هي هاو :أصاالة االشاتغال لادى دوران األمار
بااين التخيياار والتعيااين ،فااإن مقتةااى القاعااد عاادم جاوات التصا ّارف فااي مااال الغياار ،إال بإذنا ِاه،
والقدر المتيقن ممن قطع ِ
به برةا المعصوم هي هو :استًذان الحاكم الشرعي الجاامع لشاراًط

الفتوى ،والشغل اليقيني ،يستدعي الفراغ اليقيني.

بيااد أن أسااتاذنا اإلمااام المجاهااد السا ّايد البغاادادي
البراء  ،وقد اختار فريق من فقهاًنا األعا م إلى عدم وجوب مراجعة الحاكم الشرعي في حق
اإلمام هي ،وجوات تصرف المالك ِ
فيه ..منهم الشيخ المفيد 44ي والمحقق البحراني 42ي ،والشيخ
ّ
الخاقا اااني 41ي ت 2994ها ا اي ،والشا اايخ األصا اافهاني 47ي ت2912ه ا ااي ،وأسا ااتاذنا اإلما ااام المجاها ااد السا ا ّايد
قا ّادس سا ّارُي

البغدادي

سرُي.
ّ
قدس ّ
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أجاارى فااي هااذ المس ا لة أصااالة

والية الفقيه العامة إلى أين ؟!..

العام ااة للفقيااه الع ااادل الشااجاه الع ااارف ب ا مور ال اادين
قااد تس ا ل :أو ل اام تقا يال بعم ااوم الواليااة ّ
التصرف في حق اإلمام هي؟!..
والدنيا ..ولهُ
ّ
ونجيب عن ذلك :أجل ..نقول بعمومها ما في ذلاك رياب ..إال ماا خاري بالادليل
في موةع كلمنا اليجدي ،ألن أدلّة الوالية العامة التعمل ما كان ثابتاً للمعصوم
ِ
راجع إلى أمو ِ
ومختصاته ،بل تعم ما كان راجعاً لممام هي بما هو إمام.
اله
الية على مال الغاًب ،اإلمام المهدي
قد تس ل :أليس لللحاكم الشرعي الو ّ
بحسب ن رِ ..فحينًذ يجب دفعه ِ
إليه.
ُ

هي

40ي
هي

ولكان
بما هو

فاي التص ّارف

ونجيااب عاان ذلااك :كااون الحاااكم الشاارعي لااه الواليااة علااى مااال الغاًااب مطلق ااً ،ممااا الدلياال
ِ
عليه أصلً ..كساًر مال الغاًبين ،فلايس لاهُ تنمياة ماال اإلماام هي بالمعااملت التجارّياة كافاة.
أجل له الوالية على حف ِه له هي من التلف فقط ،ال التصرف ِ
التصرف
فيه لقاعد عدم جوات
ّ
ّ
في مال الغير إال ِ
بإذنه.
قد تس ل :هل حق اإلمام هي ملك لشخص المعصوم هي ،أو هو ملك لمنصب اإلمامة؟..
يعية أن حق اإلمام
ونجيب عن ذلك :يستفاد من بع النصوص التشر ّ
ويعبَّر عنه في مصطلحات العصر الحديث ب ا ملكياة الدولاةيي ،واذا ماات
منصب اإلمامةُ ..
اإلمام هي اليقسم بين ور ِ
ثته ،بل يعطى لممام ،الذي من بعد ِ.
هي

فعن علي بن ارشاد ..قلات ألباي الحسان الثالاث

جعفر

هي

فقال

عندنا ..فكيف نصنعهُ؟..

هي:

أما ما كان ألبي

وسنة نبّيهيي
على كتاب اب ّ

هي

هي

من مختصاات

إناا ناؤتي بشايء فيقاال :هاذا كاان ألباي

بسبب اإلمامة فهاي لاي ..وماا كاان ليار ذلاك فهاو مياراث

43ي

الفةاالء عاان

قااال أُسااتاذنا اإلمااام المجاهااد السا ّايد البغاادادي قاادس سا ّارُي :حكااى لااي بع ا
بع معاصر ِ
يه قوالً لريباً!! ..وهو :استحقاقهُ سهم اإلمام هي من باب اإلرث ،وان كان لنياً
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ِ
ِ
يتصرف ِ
أصر على
فيه كيف شاء ،و ّ
اشتد أستغرابهُ ،وانكر عليه أشد اإلنكار ،وأردنا معرفته ،و ّ
ّ
ِ
إخفاًه!..
قلاات :عاان هااذا القاًاال قااد أبااده ساابباً لاامرث لاام يكاان موجااوداً فااي كتااب الفقهاااء!! ..والواليااة
ِ
أسبابه.
على فر عمومها لم تكن من
فه ِ
هذا ..وبخلف عالم فاطمي ..سًل عن وجه تصر ِ
فيه.
فقال :من باب األعوات.
فقيل لهُ :كيف وأنت من العلماء الذين لهم منتلة في خدمة الدين.
فق ااال :نع اام ..ولك اان ال أرى لخ اادمتي أث اار ي ااذكر بع اادما ش اااهدنا م اان انصا اراف الن اااس ع اان
الدين!!..
وقااد ذكرنااا هااذين الن ارين عاان هااذين العااالمين ..لتعاارف تفاااوت المن اتلتين ..نس ا لهُ تعااالى
سعاد الدارين ،بجا محمد ِ
وآله هييي()01
ُ ّ
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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نحو
مرجعية موضوعية صالحة
وأخي اًر ..إني أنتقد!! ..ألني أبكي وأتع ّذب ،الألني أكر  ،أو أُعادي ،أنتقد هؤالء باألسااليب

يخيااة ..وأنتقااد
اؤولية
الحركيااة اإلساالمية الت ر ّ
ّ
العلميااة الهادفااة!! ..ألنااي أرياادهم بمسااتوى المسا ّ
ّ
العلمي ا ااة الملتتم ا ااة ..أنتق ا ااد الحي ا ااا
الديني ا ااةيي!! ..ألنه ا ااا التحت ا اارم منط ا ااق الح ا ااوت
المرجعي ا ااة
ّ
ّ
ّ
الفكرّية!! ..ألني أعيشها بمعانا  ..بل شروط ..بل اقتناه ..بل ن رّية.

الدينياة القادامى مانهم والجادد تنصاب فاي
إن كل دموه هاؤالء الةاحايا مان رجاال الحاوتات
ّ
عياوني!! ..وأحاتانهم تتجمااع فااي قلباي!! ..وآالمهاام ت كاال أعةاااًي!! ..لايس ألنااي قا ّاديس ،باال

معمقة.
ألني إنسان مت لم حتين يتصور العذاب الحوتوي ،ويجربهُ ويعيشهُ معايشة
ّ
ميدانية ّ

حمد بن علاي البااقر هي :يكاون فاي آخار التماان
ومن هنا نقول :قال موالنا اإلمام القاًد ُم ّ
قوم ينبع فايهم قاوم ماراؤن ،فينفارون وينساكون حادثاء سافهاء ،وال يوجباون أما اًر باالمعروف ،وال
نهي ااً عاان المنكاار ،إال إذا أمن اوا الةاارر يطلبااون ألنفسااهم الاارخص والمعاااذير ا إلااى أن قااال:
ِ
بعقابهيي 22ي.
هنالك يتم لةب اب عليهم ،فيعمهم

ُما ااة يا اادعون أنها اام ما اان أها اال الفقاها ااة
ها ااذا الا اانص المعصا ااومي محما ااول علا ااى فًا ااة ما اان األ ّ
المية ..وليسا اوا بفقه اااء ،ب اال متفقه ااين ،والمعتق اادين بفقي ااه رس ااالي ث ااوري حرك ااي ف ااي ك اال
اإلس ا ّ
توجهاتهم وممارساتهم المختلفة.

ويتتايدني األلم المرير حين لمست بوةو أنهم يجعلون أنفسهم من أهل الخبار ،وحواشاي

العلم اااء المتص ا ّادين ،وم اان ث ا ّام يوجه ااون العلم اااء الم ارج ااع كي ااف يش اااؤون ،ويتص ا ّارفون بقي اااد
ويقرباون قاوى الثاور المةااد فاي كال
ّ
المرجعية بما يريدون ،ويطاردون األتقيااء متاى يرلباونّ ،
ُمة أنهم هم المصلحون المتدينون!!..
وقت يحاولون ،ويت اهرون إتاء األ ّ

إن ه اؤالء وه اؤالء ينساابون إلااى الاادين لم ااً ،ويدرسااون الاادين د ارسااة وقلااوبهم عنااه بعيااد ،

االية ،وال يتقااون اب ،وال يرهبونااهُ ،وأنمااا يدرسااونهُ ليت ا ولوا ويحتااالوا !!..
والي خذونااهُ عقيااد رسا ّ
ويوجهونااهُ كيااف يشاااؤون فااي تلبيااة الرلبااات واألطماااه حيثمااا انكشااف لهاام أن هناااك مصاالحةً

ذاتيةً تنجت ،وأن هناك شيًاً من أشياء هذ الدنيا يكسب.
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المية سااتبقى تعاااني المتاعااب والااويلت واالنكسااارات ماان ه اؤالء الااذين
إن
المرجعيااة اإلسا ّ
ّ
مطيااة ،وساابيلً للسااتغلل ،واالحتاواء ،ووساايلةً للهاادم،
اتخااذتهم قااوى الثااور الرجعيااة المةاااد
ّ
يخية الهادفة.
والتخريب ..بدالً من البناء والمسؤولية
الرسالية التار ّ
ّ

ولقاد عارفهم دعاا اإلسالم ا وب الحماد ا أنهام الي ارعاون شاعور الغيار فاي المبادأ ،والفكار،

واإليما ااان ..وأنها اام اليعرفا ااون أن للحا ااق فلسا اافةً ،وتفكي ا ا اًر ،وثا ااورً ..وأنها اام ي لما ااون الشخصا ااية
المية ..لم ااً فاحش ااً ..وأنهاام متيفااون المتاادينون..
المية ،والحيااا الفكريااة ،والقياااد االسا ّ
اإلسا ّ
وأنهم مساوقون إلشاباه بطاونهم وكفاى ..وأنهام علاى عتباة اإلنهيار ا وهاذ هاي الحقيقاة ا فكاانوا
مصداق قول ِاه تعاالى ومان النااس مان يعجباك قولاهُ فاي الحياا الادنيا ويشاهد اب علاى ماا فاي
قلبا ِاه وهااو ألااد الخصااام واذا تااولى سااعى فااي األر ليفسااد فيهااا ويهلااك الحاارث والنساال واب
اليحب الفساديي 21ي.

ِ
المية
فمتى تعال قياد المرجعية الدينية مشكلة هاؤالء! ..علجااً تشاترك فياه الطلًاع اإلس ّ

المؤمنة الواعية با الواقاع السايءيي باستًصاال جاذورهم ،ألن بقااءهم مهلاك لجسام الشخص ّاية

اإلسلمية ،ومثلها العليا.
ّ

إن الحيا في طبيعتهاا ثاور  ..علاى ال لام وال االمين ..ثاور علاى الخياناة والخااًنين ..ثاور
علااى العبااث والعااابثين ..ثااور علااى االسااتغلل والمسااتغلين ..ثااور علااى التاادلس والمتدلسااين..

ثور على التعصب والمتعصبين ،ثور عارمة على كل شيء.

االية كلهااا ..يباادأ اإلمااام القاًااد موسااى الكااا م
ماان أجاال هااذ الب ارام الرسا ّ
القاعد الثورّية الحاسمة:

هي..

فيةااع هااذ

فيه هلكك ،فإن ِ
قل الحق وان كان ِ
فيه نجاتك ..وده الباطل وان كاان في ِاه نجاتاك ،فاإن

ِ
فيه هلككيي 29ي.

االية قاًاد علاى الصاعيد التقادمي اإلسالمي بمعناا الواساع
فإذن ..البد أن نثاور ..بثاور رس ّ
الشامل ..فهاذا هاو الطرياق الثاوري ،الاذي يصال بناا إلاى الغاياة ،التاي نحان نبتغيهاا قبال فاوات
اممية
األوان ..وهذا هو الحل الوحيد الفريد ،حتى نثبت دعاًم شخصاية الحاوتات
العلمياة االس ّ
ّ
في كل مكان ،وجودها األصيل ،وأهدافها
الحقيقياة ..وحتاى نصانع لناا تاريخااً رساالياً حةاارياً
ّ
جديداً في العصر الحديث ،واال فل مستقبل لنا.
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العلمي ااة ف ااي
والحااق يق ااال ..س ااتنفجر الث ااور ف ااي ه ااذا التمااان حقا ااً ..ث ااور تط ااوير الح ااوتات
ّ
النج ااف ،وليره ااا ..ع اان قري ااب بس اارعة الة ااوء لص اايالة المعجا اتات ،الت ااي ستس اامح لط االب
ُمة الواعياة بممارساة العمال الرساالي الثاوري الحاسام لتنباه االماة
المدارس
ّ
العلمية مع تلحم األ ّ
المية ،والحيااا الفكرّيااة تتحقااق أمنيتهااا
ب ا ن ه اؤالء إذا انعتل اوا عاان توجيااه قياااد
المرجعيااة اإلسا ّ
ّ

الحوتويااة تغيي ا اًر شاااملً متكاااملً جااذرياً فااي الصااميم .فااي الوقاات
الكباارى لتغيياار مسااير الحيااا
ّ
الحركياة
الذي نحن نعلم كل العلم أن هؤالء مع األسف المرير ،هم العقبة الكبرى في مسايرتنا
ّ

اإلسلمية.
الثورّية
ّ

المية التلً اام اتجاه اااتهم
فطالم ااا يعتق ااد ها اؤالء ان ك اال عم اال ،وان ك اال حرك ااة
تقدمي ااة اس ا ّ
ّ
المية ،إنمااا هااي ماان ة ارب الخيااال ،واالبتعاااد عاان الحيااا الفكرّيااة والاادفع واالنطاالق،
اللإسا ّ
االية ،فك اال محاول ااة ثورّي ااة نحاوله ااا ..وك اال تجرب ااة جدي ااد
وع اان تقالي ااد الح ااوتات
العلمي ااة الرس ا ّ
ّ
نجربها ،إنما هي في أحلمهم الخاًبة مكتوب عليها الفشل المحتوم.

النجفياة
والشيء بالشيء يذكر نرى اليوم ب ُم أعيننا مرجعاً دينياً إقليمياً هار علاى السااحة
ّ
يحاااول بكاال ثقلااه السااتراتيجي ترشاايح أحااد حواشا ِ
المرجعيااة
ايه لمنصااب
ّ
ّ
اإلماميااة ،باال فااتح لااهُ
رصيداً من الدوالر األصفر بل حدود من أرتاق الكادحين والمحرومين! ..وهاو ب ا اإلجمااه

الحوتوييي لم يكن مجتهداً مطلقاً ،بل ديكو اًر ،بل كان ي ن أنهُ تحكام فاي كا ّل شايء ،وأصابح
قاااد اًر علااى كاال شاايء ..لااذا نا ار ُ ينفااق فااي تبااذير ويتلااذذ فااي تبااذير ،وهااو ال يتقااي لةااب اب،
والساخط المستةاعفين ،ويحسااب أن أجلاهُ مماادود ،وأن لايس وراء ُ حساايب ،وال رقياب ..وحتااى

نساى أن هنالاك واجبااً ،وأن هنالاك ح ارمااً ،وأن هنالاك موتااً ،وأن هنالاك نشااو اًر ،وكانات نهايااة
طم ااو مخطط ا ِاه التة االيلي ،إذ أم ااات اب خليفت ااهُ المرتق ااب فج اااء  ،وب اال علّ ااة ،وف ااق مفه ااوم
المداولة القرآني :وتلك األيام نداولها بين الناسيي 24ي
*

*

*

االية ،واشا ااعاعها الفكا ااري ،والروحا ااي ،وكيانها ااا
المدرسا ااة
النجفيا ااة الكريما ااة ..بجاذبتها ااا الرسا ا ّ
ّ
المية ،والعلمانيااة فااي
اإلساالمي ،والعااالمي لهااا طااابع خاااص يميتهااا عاان بقيااة الجامعااات الغسا ّ

أصاقاه العاالم ..هاي تلاك األماوال الطاًلاة التاي تُجباى لهاا مان جمياع الماؤمنين األبارار ا باسام
المية ،لايس لهاا أياة مخصصاات مان الجهاات
األخماس والتكاوات ا مان مختلاف األقطاار اإلس ّ
الرسمية ا مهما كان طابعها ا منذ ت سيسها حتى اللح ات الحاةر..
الرسمية ،أو شبه
ّ
ّ
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ايعية
اتقللية
التكاملي ااة ف ااي الم ااال تش اامل جمي ااع الم اادارس الش ا ّ
ّ
وه ااذ القاع ااد المذهبي ااة االس ا ّ
المية المباركا ااة ..بعكا ااس الجامعا ااات ،والمعاها ااد اإلسا االمية األخا اارى فا ااي رقعا ااة الا ااوطن
اإلسا ا ّ

االسلمي الكبير ..وأعتقد أن هذا االرتباط يةار فاي اساتقللها الفكاري ،والرساالي ،والسياساي

!!..

ومن هنا نبدأ بكشف األقنعة.
ُمااة
أيان تاذهب هااذ األماوال الطاًلاة! ..وبا ي مكاان تصارف حقااوق اب تعاالى ..وحقاوق األ ّ

المجاهد ؟!..

أياان األصاوات الثوريااة المؤمنااة ،واألقاالم الحاار الباساالة ،تاادعوهم إلااى الحساااب ماان الفقهاااء

الثوريين ،والدعا الرساليين؟!..
فماذا ننت ر يا دعا ؟!..

إننا مسؤولون عن حق اب تعالى في ِ
ماله ..مسؤولون على كل حال عن عدالة اإلسلم..
ماذا ننت ر يا دعا ؟!..
النجفياة قيااد مؤسسااتية حكيماة تقسام هاذ األماوال علاى الوجاه ،الاذي
ليس في المدرساة
ّ
تقررُ عدالة اإلسلم.
ماذا ...ننت ر يا دعا ؟!..
وطا الّب الح ااوت الة ااحايا ،محروم ااون جي اااه ف ااي ك اال مك ااان ..بع ااد أن كان اات له اام اله اادايا

والتقسيمات من كل مرجع عام..
ماذا ننت ر يا دعا ؟!..

العالياة،
المية
ّ
وطلّب الحاوت فاي مدرساتنا كثيارون ،وهام اليقصادون بطلاب الد ارساات االس ّ
وسيلة للكسب واالرتتاق ،وانما يقصدون من ذلك قربة إلى اب تعالى ،والصلة باب ،والمجاهد

في سبيل المباديء والمثل الكبرى وكفى ..في حين لهم مخصصات وتقسيمات جتًية في كل

شخصااية الطالااب الرسااالي بهااذ الرواتااب المحاادود  ،والحيااا المعيشا ّاية
شااهر ..فكيااف تعااي
ّ
تةخمت وتطورت في العالم البشري على أوسع نطاق ؟!..
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ماذا ننت ر يا دعا ؟!..
العلمية ،بعد أن كانوا الكثر الكاثر  ..وكلهم من
التسيب والةياه في كل البيوتات
ونشاهد
ّ
ّ
حملاة الفكاار اإلساالمي األصاايل فاي رقعااة الااوطن االساالمي مبلغاين مرشاادين فااي ساابيل الحااق
اإللهي ..بشتى ةروب البيان ،واقامة البرهان ،وسفراء لها في كل مكان..
ماذا ننت ر يادعا ؟!..
ونحاان نعااي

فااي لمااار األحااداث الرهيبااة ،والوةااع العااالمي الاراهن ا كمااا تعلمااون ا فااي

اإلسلمية ،واالستكبار والكفر العالمي..
صراه عنيف بين القوى
ّ
ماذا ننت ر يا دعا ؟! .ماذا ننت ر يادعا ؟!.

نري ااد أن ن ه اار أم ااام ش ااعوب الع ااالمَّ ..
أن لن ااا ن اما ااً أقتص ااادياً إس االمياً متك اااملً ..يحق ااق

الدينية ،وبين عامة المسلمين..
االجتماعية في التوتيع بين طلب الحوت
العدالة
ّ
ّ

نريد أن نةع هذ الفرو المالية في بيت مال المسلمين بشكل عام ،تشرف ِ
عليه القياد
ّ
المية المتمثلااة بااالمراجع العليااا ،الااذين يتصاافون ب ا العدالااةيي حتااى تااوته هااذ الثاارو فااي
اإلسا ّ

النجفية وليرها بصور متواتنة عادلة.
البيًة
ّ

اثيااة ..التااي التحتاااي إال
دينيااة جديااد ! ..إذ تكفينااا الماادارس التر ّ
نريااد عاادم إنشاااء ماادارس ّ
بع الترميمات الجتًية لجعلها على البناء التراثي القوي المتين..
نرياد أن نكشاف بعا

الحواشاي واألبناااءيي المتساترين ،والمحتارفين باساام الادين! ..الااذين

تحولاات حياااتهم المعيشااية الةاايقة إلااى قصااور شااامخة فخمااة ،وحيااا مترفااة! ..ونحاساابهم ماان

أين لكم هذا؟!..

إننا نريد أن نقترب من مستوى اإلمام علي بن أبي طالب هي ،والحسن والحسين ،وفاطمة
التها اراء هي ،وأب ااي ذر الغف اااري ،ومال ااك األش ااتر

ر ي

ونري ااد أن نبص اار ال اارؤى ،الت ااي أروا به ااا

مستقبل اإلنسان ،ومستقبل الحيا  ...وما دمنا قد ذكرنا اإلمام أميار الماؤمنين

هي

نقاول :عنادما

االية ال اهرّي ا ااة ..ك ا ااان
الذاتي ا ااة ،والس ا االطة التنفيذي ا ااة الرس ا ا ّ
تهيا ا ا ت ل ا ااه ال ا ااروف الموة ا ااوعية و ّ
ِ
ِ
باستطاعته أن يحياا حياا أرلاد بنصايبه مان الفايء والغنااًم ،وبالهادايا المتتالياة قوافلهاا ،ولكناهُ
أبااى وجعاال ذلااك كلااه ماان ح ااو أمتا ِاه ،وأصا ِ
احابه س اواء بس اواء..الحباً فااي الجااوه ،والاختيااا اًر
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ُمااة والشااعب ..اسااتمع هنااا عنااه مبااادر
للفقاار ،ولكاان مشاااركة لاكثرّيااة الساااحقة ،التااي هااي األ ّ
جبار تسري في شرايين الفؤاد ..حباً وفخ اًر وع اًت داًماً ،ونموذجاً
ّ
للفعل المقتدر ..فتمتد ياد البنااء الرساالي ،وتمتاد ياد القاًاد الم فار ..تط ّارت العدالاة ،وتاوق
ُمااة بعااد ساانوات التفاااوت فااي العطاااء علااى عصاار
فااي الوجاادان أروه المشاااعر ،وتصااحو األ ّ

عب اارت ع اان المع اادن األص اايل النف اايس للمب اااديء
النه ااو الث ااوري ،والحق اااًق الجدي ااد  ،الت ااي ّ
المية الحقّااة ..وهااو أنااهُ هي عناادما بعااث رسااالتهُ الثورّيااة الهادفااة إلااى عثمااان باان حنيااف
االسا ّ
األنصاري عاملهُ على البصر قال لهُ هي:

 ...أما بعد ياابن حنيف ..فقد بلغني أن رجلً من فتية أهال البصار  ..دعااك إلاى م دباة

ات أناك تجياب إلاى طعاام
ف سرعت إليها ،تستطاب لاك األلاوان ،وتنقال إلياك الجفاان ..وماا نن ُ
قوم ..عاًلهم مجفو ،ولنيهم مدعو ..فان ر إلى ما تقةمهُ من هذا المقةم فما اشاتبه علياك
علمه فالف ه ،وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منهُ..
ِ
أال وأن لكل م موم إماماً يقتدى ِ
علمه ..أال وان إمامكم قد أكتفى مان
به ،ويستةيء بنور
دنيااا بطمريا ِاه ،وماان طعما ِاه بقرصا ِ
ايه ..أال وانكاام التقاادرون علااى ذلااك ،ولكاان أعينااوني بااوره
ُ
واجته اااد ،وعف ااة وس ااداد ،فا اواب ما اا اكن ااتت م اان دني اااكم تبا ا اًر ،وال ادخ اارت م اان لناًمه ااا وفا ا اًر،

والأعددت لبالي ثوبي طم اًر.

 ...ولاو شااًت الهتااديت الطريااق إلااى مصاافى هاذا العساال ،ولباااب هااذا القمااح ،ونساااً هااذا

القت ،ولكن هيهات أن يغلبني هواي ،ويقودني جشعي ..إلى تخير األطعماة ،ولعال بالحجاات،

أو اليمامااة ماان الطعاام ل اه فااي القاارص ،والعهااد لااه بالشاابع ،أو أبياات مبطان ااً وحااولي بطااون
حرى ،أو أكون كما قال القاًل:
لرثى ،واكباد ّ

وحولك أكباد تحن إلى القد

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

فمااا خلقاات ليشااغلني أكاال الطيبااات ،كالبهيمااة المربوطااة همهااا علفهااا ،أو المرساالة شااغلها

تقممهااا تكتاار ُ ماان أعلفهااا ،وتلهااو عمااا ي اراد بهااا ،أو أُتاارك ساادى ،أو أهماال عابث ااً ،أو أجاار
ّ
حبل الةللة ،أو أعتسف طريق المتاهة.
وك ا ني بقاااًلكم يقااول :إذا كااان هااذا قااوت أباان أبااي طالااب فقااد قعااد با ِاه الةااعف عاان قتااال

األقران ،ومناتلة الشجعان ..أال وأن الشجر البرّية أصلب عوداً ،والرواًع الخةر ُّ
أرق جلوداً،
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البدويااة أقااوى وقااوداً ،وأبطا خمااوداً ..وأنااا ماان رسااول اب
والنباتااات
ّ
والذراه من العةد...يي 22ي

صي

كالصاانو ماان الصاانو،

النجفياة النتيهاة فاي
وعلى الرلم من إيماني إيماناً مطلقاً ..باساتًناف مساير الحياا الفكرياة
ّ
العملي ااة ..يتع ااين ،ب اال المف اارو المب ااادر
تطبيقاته ااا ،وامت ااداد مفاهيمه ااا ومنطلقاته ااا الن ري ااة و ّ

الفعليااة الثورّيااة الجذرّيااة إلااى سااد هااذا الاانقص ماان نقاااط الةااعف والموآخااذات علاايهم ماان قباال
ّ
األع ااداء أع ااداء المب اادأ والعقي ااد  ،والقي اااد والح ااوت  ..وه ااذ مس ااؤولية ع م ااى تق ااع عل ااى ع اااتق

اإلسلمية ،والحيا الفكرية في المدرسة النجفية الكبرى.
القاًمين بشؤون المرجعية
ّ
ولكن..
هل هم يشعرون بهذا الخطر المحدق بالحيا الفكرية النجفية؟!..

وها اال ها ااذ المشا اااكل الخطيا اار أيق ا اات الفقها اااء الم ارجا ااع ،والمخلصا ااين ما اان أبنا اااء الرسا ااالة
اإلسلمية الخالد من سباتهم العميق العميق؟!..
ّ
النجفيااة علااى
وهاال هتفاوا ب صاوات ثوريااة باين أقطاااب أمناااء القياااد اإلساالمية فااي األجاواء
ّ
هذا الخط السافرالسافر؟!..
ِ
ُمااة ،ماان أجاال التحرياار والخاالص ،ماان النهااب والجااوه
ولا اام لا يام يهتف اوا ماان أجاال حقااوق األ ّ
والعرى؟!..
أليس التطبيق والتنفيذ من واجبهم األخلقي والعقيدي؟!..
أل اايس اإلس االم الث ااوري ين ااادي ف ااي تحقي ااق العدال ااة االجتماعي ااة ،بم ااا ف ااي ه ااذ الكلم ااة م اان

رسالية راًد ؟!..
يخية
ّ
انعطافة تار ّ

امولية فاي األجاواء النجفياة ا وخارجهاا ا
ألايس الفقهااء العادول ..حققاوا العدالاة
التكاملياة الش ّ
ّ
يومذاك؟!..
النير  ،والوجدان الحي ،واإلدراك السليم؟!..
أوليس هذا العمل التقبلهُ ذوو الةماًر ّ
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اقعيااة ..وخاااري
سابحان اب!!..هااذا عماال منفصاال عاان أهاداف مسااير الشخصا ّاية النجفيااة الو ّ
ِ
ون الَّ ِاذي ُه ااو
عن حدود الرسالة
ّ
اإلسلمية ..ف ي انحراف هذا ،وأي خطار داهام؟! ..أاتا يساتايبدلُ ا
أ ياد انى بِالَِّذي ُه او اخ ييلريي؟!..
الحركياة الحاسامة ،ونحان فاي هاذا الطرياق الطويال
والخلصة :يهمني من هاذ التوجيهاات
ّ
المية
الا ااوعر المفا اارو بالعقبا ااات واألش ا اواك ،أن نحا اااول بمختلا ااف األسا اااليب والطاقا ااات اإلسا ا ّ

النجفيااة متدهاار عااامر مسااتقلّة حا ّار كريمااة ماان حيااث هااي
المعمقااة أن تبقااى معااالم الشخصااية
ّ
س ااند ف ااي الش ااداًد ..وبلس اام للخط ااوب ..وس ااكن للنف ااوس ..وانع ااا للقل ااوب ..ومرك اات للعل ااوم..
ودعو لمباديء اإلسلم ،وعلي لشقاء الحيا  ...حتاى تخاري دعوتناا إلاى العاالم ساافر ترمقهاا

ُمااة
ُمااة كاال األ ّ
العيااون باإلعجاااب واإلكبااار ،وتحييهااا األلساان بااالتع يم واإلحتارام ،وتنقاااد لهااا األ ّ
من هنا وهناك إلى أبعد األلوار..
ُم ااة
المية ف ااي المدرس ااة
ّ
فعل ااى أقط اااب القي اااد اإلس ا ّ
النجفي ااة أن يتص اافوا بم ااا ي ااوحي إل ااى األ ّ
المساالمة ..با نهم أها لل للثقااة الموةااوعة فاايهم ،وأمناااء علااى مسااتوى المسااؤوليات العامااة الملقااا
على كواهلهم عرو وثقى الانفصام لها..

المية فاي المدرساة النجفياة أن ين اروا إلاى الحقااًق بعاين التج ّارد
وعلى أقطاب القياد اإلس ّ
الموةوعية الصالحة.
المرجعية
واإلخلص حف اً على كيان الحيا الفكرّية ،و
ّ
ّ
المية ،ولكاان اإلساالم الحركااي
هااذا ..واننااا النقصااد بااذلك الطعاان فااي أقطاااب القياااد اإلسا ّ
الرسالي يدفعنا إلى ذلك.
* *

*

فج اارت ثورته ااا ..وك اال فك اار فتح اات أبص ااارها ..وك اال قة ااية كش اافت
ك اال أُم ااة ف ااي الع ااالم ّ
مة ااامينها ..وك اال مدرس ااة ط ا ّاورت مناهجها ااا!! ..إال مدرس ااة النج ااف المعاص اار بقي اات علا ااى
جمودها!!! ..لتتحارر المدرساة النجفياة ..ليتحارر الفكار والعقياد  ..ليتحارر الادعا والعلمااء!..

من ال لم وال لم ،من التا خر واالنحطااط ،مان الرجعياة والعمالء ،مان االنكماا

واالنطاواء،

من سوء االدراك ،من سوء الفهم ،مان ساوء التطبياق ..لنصانع الغاد ال اتهار المرجاو ،ث َّام لتكاون
لنا آيديولوجيا بديهية على الصعيد اإلجتماعي ،والفكري ،والسياسي ،واالقتصادي.
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المية
يخية األصيلة مان تقاديم تجرباة عملياة حةاارّية إس ّ
علينا أن نعود ..إلى الجذور التار ّ
جديد شاملة في صيغتها الخالد في جسم المدرسة.
علينا أن نعود ..للنهو

بهذ المسؤولية الرسالية الكبرى فاي هاذ األتمناة تتطلاب الجهاود

الةااخمة ماان الحركااة ،واالنطاالق ،والاادفع ..ماداماات مدرسااة النجااف اإلساالمية تنتابهااا ها ّاتات
الجاهلية المةاد .
خطير  ،وتحديات قاسية ..للقةاء عليها من قوى الثور
ّ
المية ف ااي الفتي ااا ،والت اادريس ،والش ااؤون العام ااة ..اليفتح ااون
م ااع ذل ااك فتعم اااء القي اااد اإلس ا ّ
البية إتاء القةاايا التقدمياة الثورّياة
بصاًرهم على هذا الخطر المكشوف ،بال يساتمرون فاي الس ّ

العالمية.
في مسير حياتهم الرسالية والفكرية بشكل اليناسب مكانة النجف اإلسلمية و
ّ

اتمروا علاى هاذ السالبية ،واالنطواًياة ،واللمبااال  ..فساوف
والنكون مغاالين إذا قلناا :إذا اس ّ
يكون مصيرهم الفاجع!! ..كمصير رجال الدين في أوروبا حينذاك أبان النهةة الحديثة ..بل

الء،
يكون مصيرهم أتعس الخلًق ،وأسوأها ح اً ،وأحطها منتلة ،وأرذلها مساتقبلً ،وأشادها ب ً

اقاء ..تلاك هاي الحقيقاة! ..فاألجادر بهام أن يواصالوا سايرهم الاداًم الاداًب دون أن
وأع مها ش ً
يلتفت اوا يمين ااً وشااماالً ،ألن التخلااف الفكااري ،والت ا خر الرسااالي المت اتيااد ..الينتهااي إال بالفشاال
والس ااقوط ..فلب ااد أن يحش اادوا كا ال طاق اااتهم الجب ااار  ..بإيم ااان مطل ااق ،وعقي ااد ص االد  ،وكف ااا

مساتمر ،لتحقياق التجربااة الفكرياة الحديثااة فاي أجاواء مدرسااة النجاف المعاصاار  ..فلايس أفةاال
وأدق من هذ التجربة الرسالية التاريخية الراًد مًة في المًة.

العلميااة فااي موةااوه تغيياار الحيااا
وفااي الوقاات الااذي نشاارت الكتااب ،والصااحف األدبيااة و ّ
النجفية ..و ُكتِب من أجلها الفصول الطوال! ..وكثيا اًر ماا تحساس الارأي العاام ،الاذي هار فاي
جميع األوساط المثقفة في العراق بالذات.

وق ااد ب اادأ ه ااذا المس ااار الث ااوري الرس ااالي الس االيم ..بتط ااوير مس ااير مدرس ااة النج ااف ..تط ااوي اًر

االجتماعية في كل عصر على الخط
نموذجياً خلقاً ،وجعلها مدرسة عالمية تساير األوةاه
ّ
التق ّادمي اإلسالمي العااام ،بعاد أن اكتساب العاراق المسالم اساتقلله الااوطني علاى إثار المقاومااة
يطانياة الغاصابة للشاعب الع ارقاي المسالم بحق ِاه
المشروعة ،التاي انتهات بااعتراف الحكوماة البر ّ
في السياد واالستقلل.
وقا ااد لّا اات ها ااذ الحركا ااة الثوريا ااة وسا ااماتها وملمحها ااا حتا ااى ا ن محا اال جا اادل ،ونقا ااا ،

النجفية.
العلمية في المحافل
وحوار!! ..بين الفقهاء المراجع ،والحوت
ّ
ّ
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وفا ااي الوقا اات ذاتا ااه ..وقا ااف بع ا ا

العلما اااء الم ارجا ااع وأع ا اوانهم ..المواقا ااف المعاديا ااة لها ااذ

المب ااادرات التقدمي ااة م اان أج اال تط ااوير الشخص ااية النجفي ااة بالثقاف ااة الجدي ااد  ،وبا االفكر العلم ااي،
وبالعمل الحركي.
ورلاام المحاااوالت العديااد ،التااي بااذلت إلخماااد هااذ الحركااة الثوريااة الع يمااة التااي تةاامن

التحرر من الجمود والرجعية! ..لم تتل ،والتتال حياتها يوماً بعد يوم تتداد خصوبة واساتقطاباً

اإلسلمية ،وتاتلمس
العلمية ،وأبناء الرسالة
وتمكناً في نفوس جماعة واعية ملتتمة من الحوت
ّ
ّ
ذلك واةحاً جلياً فيما ألف من الكتب ،وماا نشار مان المقااالت ،التاي تادعو بإلحاا وقاو إلاى

هذا الحدث الرسالي الثوري التاريخي المنشود الذي يتناسب ماع دورهاا الع ايم ،ولكان ماع هاذا
ِ
يخياة ـ
نبعاثيااة الت ر ّ
كلاه التاتال المحاااوالت والممارساات المشاابوهة ـ إلخمااد هااذ االنعطافااة اال ّ
قاًمااة نشااطة تااؤثر فااي األللبيااة الغالبااة ،فتحااول بينهااا وبااين التفكياار الجاادي فااي مجااال عمليااة
صيرور التمن ..وتبقيها رهن التخلف ،تعاني من رواسب القاديم ،حريصاة علاى معارةاة كال

المية
فكار انقلبيااة ثوريااة حةاارية تتبناهااا مسااير مدرساة النجااف علااى إطاار الجامعااات اإلسا ّ

الحديثة!!..

فااي حااين واجاابهم أن ياادركوا َّ
أن مدرسااة النجااف حااين ت خااذ دور التطااور ،وعمليااة التغيياار

الكبرى ،إنما تكمل استًناف الحيا اإلسلمية في رقعة الوطن االسلمي ،وتجعلهاا جادير با ن

ُم ا ااة الواعي ا ااة م ا اان ح ا اارب الط ا ااالوت السياس ا ااي
تك ا ااون مس ا ااتوعبة ش ا ااروط المواجه ا ااة واراد األ ّ
العالميااة فااي أُطرهااا
المية
ّ
واالقتصااادي والفكااري س اواء بس اواء ..باال وتقاادم إلينااا التجربااة االسا ّ

العامة.

ويشااير أحااد المفكارين اإلساالميين فااي مذك ارتا ِاه المخطوطااة ..إلااى أهميااة التجربااة االنقلبيااة
النجفي ااة ،والوس اااًل اللتم ااة للتخط اايط والتنفي ااذ والنج ااا المحت ااوم ،إذ كت ااب
ف ااي طبيع ااة الحي ااا
ّ
يقول:
وأعتقد أن من أسباب فشل هذ الحركة أيةاً ..أن الدعو كانت لعمل كبير جاداً ..لايس
ِ
التدري س ّانة اب فاي خلق ِاه ،ولان تجاد
من السهل تحقيقهُ مر واحد  ..ـ مهما كان القاًمون به ،و ّ
لسا ّانة اب تبااديل .فماان الةااروري لمثاال هااذا العماال أن يباادأ صااغي اًر ،وينماو بماارور الااتمن ،إذا
تعوِه ااد مان رجاال مخلصاين بالساعي والجهااد المتواصال ا ولاو تحققات يومًاذ هاذ الفكار لتغيار
مجاارى تاااريخ النجااف إلااى لياار مااا نشاااهد اليااوم ،ولكاناات عللااي العلاام سااامقة دونهااا ناطحااات

السحابيي.
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وه ا ااذ نتيج ا ااة طبيع ا ااة الفوة ا ااى الموج ا ااود !! ..والتس ا ا ّايب والة ا ااياه الناش ا اايء م ا اان عن ا اااد
حتمية! ..إذن نقلب أيادينا في أسف ونقول على كل حاال
المعاندين ..وهي نتيجة تكاد تكون
ّ
ياحسر على مدرسة النجف المعاصر .

النجفي ااة فةا الً ع اان كونه ااا مبعث اار لي اار منس ااجمة ،ف ااإن
العلمي ااة ف ااي األجا اواء
وأن الح ااوت
ّ
ّ
اطلعهاا علااى تطاور االنقلبااات الثورّياة فااي مناااه الد ارساات الفكريااة واالقتصاادية فااي العااالم
ةيق األفاق والشامول ،يالاساى واألساف الشاديد ،علاى أن الاتمن فاي مساير ِ
ته وتطو ارت ِاه كفيال

ب ا ن يهياايء لمصاال أساابابهُ ومقوماتااهُ ..فتشاارق الشاامس ،وينطااوي بااانطواء اللياال كاال آثااار
الرجعية.
التخلّف والجمود و
ّ
اللموةوعية..
يتةح لنا من ذلك كله ..أن االنطواًية ،واللمباال  ..أو األفكار التبريرية
ّ
ِ
فروعه.
ليست من أصول اإلسلم ،وال من
االية الثورّياة الحةاارّية ..مساتعينين
يجب بالةرور أن تبادر إلى تحقيق هاذ الادعوى الرس ّ
بذوي الرأي والتفكير ،مخططين التخطيط العلمي المدروس ،الذي ينبغي أن تقوم ِ
عليه نهةة
النجااف ..نهةااة شاااملة متكاملااة جديااد لبناااء الحيااا  ،توةااح أهاادافها العميقااة ،وتكفاال بهااا
التناس ااق الت ااام ،واالنس ااجام الوثي ااق ب ااين عناص اارها المختلف ااة عل ااى الخ ااط التق اادمي الحة اااري

الهادف ،والمنه اإلسلمي القاًد.
قدساها اإلسالم ،ورّلاب فيهاا ..كماا قدساتها الماذاهب
وهذ الدعو ـ دعو التغيير الكبارى ـ ّ
المعاصر .
االجتماعيااة
العلميااة الملتتمااة ..وفااي قلااوب الشاريحة
اار فااي قلااوب الحااوت
ّ
ّ
دعااو  ..عتياات حا ّ
المثقفة الثاًر ..تلك القلوب المطمًنة باإليمان سواء بسواء.
ات
عرةا ي
دعاو  ..كالصااور التاي اليااتم كيانهااا ،واليكتمال معناهااا ،والي هار جمالهااا ..إال إذا ا
للنا ر بكامل أجتاًها في إطار واحد.
دعااو  ..ملحااة تناب

فااي الصاادور ..مشاااعر ..وأحاساايس ..وخواطر..هااذ معالجااة عمليااة

النجفياة ..ولكان نحان
موةوعية في أعمااق حادود نطااق الوةاع الاراهن فاي األجاواء
عقلنية
ّ
ّ
ّ
تقدمياة
إنقلبياة ثورّياة
النجفياة تحتااي إلاى محاولاة
نعترف بالحق والحاق يقاالي ان الشخص ّاية
ّ
ّ
ّ

ماان أجاال التعبياار عاان اتجاهاتهااا فاي الوجااود ،وت كيااد هااذا االتجااا كنمااوذي إنساااني حةاااري،
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اإلسلمية ذاتها ،ولكن ..ليس معنى ذلاك أنهاا عديماة القيماة..
صالح لامم األخرى بالشروط
ّ
رسالية ةخمة من وراًها تاريخ ..ومن أمامها مستقبل رفيع.
حيث لها طاقات فكرّية
ّ
ونس ل اب تبارك وتعالى أن يحقق اليوم الذي تستعيد ِ
النجفياة كامال نهةاتها،
فيه األجاواء
ّ
فتسااير مااع عجلااة التقا ّادم والتطااور والحةااار الصاااعد عباار الكفااا والنةااال الثااوري فااي حيااا

اانية المتنوعااة ..حتااى تااؤدي رسااالتها
ُمااة ،وكيانهااا الفكااري والعملااي فااي شااتى الميااادين اإلنسا ّ
األ ّ
االسلمية الرحبة ،ودورها الع يم في ثبات ..وفي صبر ..وفي استقرار ..وفي اعتادال علاى
ّ
أوسع نطاق ..كما سبق أن أدتها في لل العهود الغابر منذ قرابة ألف عام.

اإلستداللية بهذا الدعاء الرسالي الهادف.
الفقهية
وأخي اًر ..نختم هذ الرسالة
ّ
ّ
وعجال فارجهم والعان أعاداء الحاق ،والعادل ،والحرّياة،
ـ َّ
حمادّ ،
حماد وآل ُم ّ
أللهم صل علاى ُم ّ
والكلمة الملتتمة.
أللهم الفر لناا ،و باًناا ،وألقرباًناا ،وأصادقاًنا ،وجيرانناا ،ولمان لاهُ الحاق عليناا ،وألخوانناا
ـ َّ

اللذين سبقونا باإليمان ،الذين أنالوا في األدوار الخطير لامة العت ،والمنعة ،واألمان.

أللهم ارفاع درجاات علماًناا القارآنيين ،وفقهاًناا المجاهادين ،وأسااتذتنا الرسااليين ،ووعا ناا
ـ َّ

العاملين.

تد فا ااي درجا ااات شا ااهداًنا ،الا ااذين رفع ا اوا با اادماًهم المتوهجا ااة إعا االء كلما ااة التوحيا ااد
ا ا ا أللها اام ي
اهادية عاان
والرسااالة ،فااي باادريي وفااي عاشااوراءيي،
ّ
ونتمنااى أن نكااون علااى ساايرتهم اإلستشا ّ

قريااب ـ إن شاااء اب تعااالى ـ ألنااا مؤمنااون ،وألنااا موقنااون برحمتااك يااا أرحاام ال اراحمين ،فإنااك
من أجاب.
أفةل ام ين ُدعي ،وأحسن ي

ـ ألله َّام إناا نرلاب إليااك فاي دولاة كريماة ،تع ُّات بهاا اإلساالم وأهلاهُ ،وتاذ ُل بهاا النفااق وأهلااهُ،
وتجعلنااا فيهااا ماان الاادعا إلااى طاعتااك ،والقاااد ِ إلااى ساابيلك ،وترتقنااا بهااا ك ارمااة الاادنيا وا خاار

آمين َّ
يارب العالمين.

أحمد الحسني البغدادي
النجف األشرف  45شعبان 4147هـ
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لهك مش ش
ش
()1ش لِحمهلشويشأكقختش لِعطهل/شمحمًش نش لمخًقش نشمحمًش لحمدنيش ل غدً ًيش/678/0شمِطكطدةشششش

م ِ ةش إلمخ ش لمجخً.ش لمهًش ل غً ًيش لعخمةش عق :ش 430ش

()4ش لجددخمعشألح ددخ ش لد دعون/شأ ددكشت ددً هللش ددنشأحمددًش ألنمددخعيش لدعط دديش/11/6شً عش ل ِددبش لممددعهةش

 1306/ش

()3ش ألنفخل 41/ش
()4شمجمعش ل حعهنشكمطوعش لنهعهنش/وِعش لًهنش لطعهحيش/045شط عةشحجعهة ش
()0شمعجد شمدددخههلش لوغددة/شأ ددكش لحمددهنشأحمددًش ددنشوددخعلش ددنش عهددخش357/4شط:شً عش ل ِددبش لعومهددة-

إهعن ش

()8ش نظددع:شمجمددعش ل هددخنشودديشِفمددهعش لد دعون/شأ ددكشتودديش لفضددلش ددنش لحمددنش لط عمدديش/044/3ط عددةش

مهً ش 1304ش

()7شكمخئلش لرهعةشإلقشِحمهلشممخئلش لرعهعة/شمحمًش دنش لحمدنش لحدعش لعدخموي/ش دخب4:شمدنشأ دك بش
ه
مخشهجبشوهتش لِملشحًهثش/7شط عةشً عشإحهخءش لِعثش لعع ي-ل نخنش 1551ش
()6ش لممًعش لمخ قش /خب:ش6شمنشأ ك بشمخشهجبشوههخش لِملشحًهث:ش 0ش
()5ش لممًعش لمخ قش /خب:ش6ششحًهث:ش 3ش
()11ششششششششششششششششش ش
()11ششش لِ هخنشويشِفمهعش لدعونش/757/1شط عةشحجعهةش1380شكش /نظع:شممخئلش لِد فشمحمدًش دنش

لحمنش لطكميش/40/4شط عةشحجعهةش1371شكش/مجمعش ل هخنش 044/3ش

()14ششرعئعش إلم شويشممخئلش لح لششك لحع /شأ كش لدخمد شنجد ش لدًهنشجعفدعش دنش لحمدنش/341/1ش

لط عةش لمحددةش ألكلقش 1365ش
()13ش لجخمعش 1/6ش

()14ش نظع:شذِهععش لمعخًشويشرعحش العرخًش/محمًش خقعش لم ك عيش/مفحةش شأعقخ شوديشم حدثشأع دخحش

لم خمبشمنش ِخبش لِمل ش

()10ش نظع:شمدً ع ش ألح دخ شوديشردعحشردعهعش إلمد ش/محمدًش دنشتوديش لحمدهنيش لعدخمويش/ك هخمردهخش
ِعوهدةشمحمًش خقعشأ ملش/مفحةش شأعقخ ش/ط عةشحجعهةش 1486ش
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() 18ششقًشِمأل:شمخش لمعًش د(( لع خ ))؟ شك لجك ب:ش لع دخ ش( مدخش.دكشوديشمجمدعش ل حدعهن)شهطودقشتودقش

لمعًن،شكتوقش ل ن ،شألنش وشمنهمخشمع ك شكمِفيشويش ألعض ش

()17ش نظددع:شتمددًعش لدددخعيءشرددعحشمددحه ش ل ِددخعي/ش ددًعش لددًهنشأ دديشمحمددًشمحمددكًش ددنشأحمددًش لع ندديش

55/5شمددنش ددخبشودديش لع ددخ ش لِمددل/شط عددةشممددعش د شِددخعه/شك/شمددحه ش ل ِددخعيش/أ ددكشت ددً هللشمحمددًش ددنش
إممختهلش ل ِخعيش104/4شطشممعش شِخعه /ش

()16شمحه ش ل ِخعي/شأ كشت ً هللشمحمًش نشإممختهلش ل ِخعيشششش/ششششطشممعش شِخعه /ش
()15ش نظع:ش لط دختش ل عىش/شمحمًش نشمعًش خِبش لك قًيششششش/ششششطش لدخ.ععش 1306ش
()41محه شممو شرعحش لنكعيش/177/7شط عةش شِخعه /ش
()41ش نظع:ش لكمخئل/ش خب7:شمنشأ ك بش لودطة،شحًهث 4:ش
()44شجك .عش ل

شويشرعحشرعهعش إلمد ش/محمدًشحمدنش دنشت دًش لدعحه ش لنجفديش /177/18لط عدةش

لمخًمةشطهعنش 1354ش
()43ش نظع:شمِِوفش لرهعةشويشأح خ ش لرعهعةش/ش لحمنش نشهكمفش لمطهعش لحويش/ط:ش 1344ش
()44شأنظددع:ش لعكضددةش ل ههددةشودديشرددعحش لومعددةش لًمردددهةش/ش هددنش لددًهنش لج عدديش لعددخمويش/75/4شط:ش

لنجفش لمحددةش ألكلقش1367ش.د ش

()40ش لكمخئلش /خبشكجكبشقممةش لِمل/ش لحًهث:ش 1ش
()48ش لممًعش لمخ ق/شحًهث 4:ش
()47ش لِحمهلش/5ش لكعقةش شأعقخ ش
.دًشنفمدتش خلدًنهخ،شالهم ندتش إلحخطدةش خلممدخل شك لمفخمدً،ش مدخش
()46ششحهثشقخل:ش((إنشمثونخشممدنشلد شِ
ُ
.دديشودديشنظددعش إلمددخ ش(ع)شو هددفشهدطددعش عضددخه،شمددعشتددً شِوددك ش لددنفلشمددنش لمو ددختش لعًهئددة،ش خلمددً قةش
ك لدع ة،شكنحك.مخشمنش لممخل ش لًنهكهة،شودًشهفضلش ل عضشلذل ،شكهِع ش ل خقيشويشردًعش لجدكعشك لحهدعع))ش
نظع:ش لجك .عش( ِمعف)شش 173/18ش
()45ش لِحمهلش 1147/8ش
()31ش لممًعش لمخ قش 450/4ش
()31ش لممًعش لمخ قشش 647/4ش
()34ش ِخبش ل هعش465/4شطش لنجفش 1351ش
()33ش لِحمهلش 1184/7ش
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()34ش لممًعش لمخ قش 488/3ش
()30ش لكمخئلش /خب:ش4شمنششأ ك بش ألنفخل/ش لحًهث 1:ش ش
()38ش لممًعش لمخ قش/ش لحًهث:ش 10ش
()37ش لممًعش لمخ قش/ش لحًهث:ش 14ش
()36ش لممًعش لمخ قش/ش خب:ش3شمنشأ ك بش ألنفخل/ش لحًهث 1:ش
()35ش لممًعش لمخ قش/ش لحًهث 0:ش
()41ش لممًعش لمخ قش/ش لحًهث 3:ش
()41ش لممًعش لمخ قش /خب4:شمنشأ ك بش ألنفخل/ش لحًهث 8:ش
()44ش لممًعش لمخ قش/ش خب4:شمنشأ ك بش ألنفخلش/ش لحًهث 4:ش
()43ش لِحمهلش 755/4ش
()44ش نظع:ش لممخئلش لغعهةشند شتنش لجك .عش 177/18ش
()40ش لحددً ئقش لنخضددععشودديشأح ددخ ش لعِددععش لطددخ.ععش/هكمددفش ددنشأحمددًش ل حعندديش471/14شطش لنجددفش

 1364ش

()48شش نظع:شردعحش لومعدةش لًمرددهةشِ -دخبش لِمدل-شتوديش دنشحمدهنش لِخقدخنيش /لكعقدةش د شأعقدخ /ش
مِطكطةشم ِ ةشأحفخًه ش
()47ش نظع:شحخرهةش لم خمبش/محمًشحمهنش لغعكيش ألمفهخنيش/417/1شط عةشق ش 1383ش
()46ششكِجددًعش ألرددخععشأنشأمددِخذنخش إلمددخ ش لمجخ.ددًش لمددهًش ل غددً ًيش(قددًلشمددعه)شقددًشومددنش(( خلكالهددةش

لعخمةشلوفدهت))،شكمعحش هخشويش ِخ تش لفدهيش لِخلً:شكجكبش لنهضة،ششكويشمكمدكتِتش إلمد مهةش ل دعى:ش

لِحمهل،شإذش ِبشقخئ و :ش

((وهلشهدك ش لحخ ش لرعتيشويش مخننخ،شك.كش لنخئبش لعخ شمدخمت(ع)،شأ شال؟ ش
لحقشذل

شلعمك شأًلةش لكالهة))ش نظع:شكجكبش لنهضةش 37/ش

-4ش (( ألمعءشويش مخنشأمهعش لمؤمنهن،شك لِوفخءش لدذهنشِددًمك شتوهدت،شك لمودك ش لدذهنشِدأِعك شمدنش خودةش

لممومهنشأهخ شموطخنه شكح كمِه شقممخن:شكالع شكقضخع ش
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أمددخش ل دكالعشوه د ش لمنمددك كنشمددنشق د وه شإلقخمددةش لحددًكًشك لِع هددعت،شكنظ د ش ل د ً،شكطددعًش ألتددً ء،شكعًش
لظددخل شتددنشظومد هدت،شكنمددععش لمظوددك شلددًوعشظ مِددت،شك إلل د ش ددعًش لحدددكقشأل.وهددخشكحفظهددخ،شكحفددظشأمددك لش
لدخمعهن شك .ذ ش
كأمخش لدضخعشوه ش لمنمدك كنشلدطدعش لِمدكمختش دهنش لندخل،شكمدخشهِعودقش هدخ،ش.دذ شكقدًش ِفدقشندخًعوشأنش

هِكلقشرِ

شك حًش وشمنش لكالهةشك لدضخء ش

.ذ شكالعهبشتنًش إلمخمهةشويش رِعطش لدضخءش رعئطش لفِكى ش
ك.لش لكالهةش ذل ؟ ش
لحقشذل

شألنشمنمد هخشأتظد شمدنشمنمدبش لدضدخءالش دلشالشمدخهمدةش هنهمدخ،ش دلشهمدِفخًشمدنشمدهعِه ش

إه خلشأمعش لدضخعشنم خوشكت الوشإلقش لكالع،ش لش لذيشهفه شمنشذل ،ش.دكشأنشنمد ةش لدك ليشإلدقش لمود ،ش نمد ةش
لمو ش لمغهعشإلقش لمو ش ل هع ش ش

كتوددقش.ددذ شومددنش لك ض د شإه ددخلشأمددعش لدضددخعشإلددقش لدكالع شك هددذ شِعود شأنه د شودديشطددكلش لكالهددة،شالودديش
تعضه ش
ك لمِحملشلنخش.كشأنت:شلدهلشألحدًش المدِد لش خلكالهدةشك لدضدخءش دًكنشنمدبش لمدوطخنشكأذندت،ش.دذ شمدعش
مددطشهد ه
دًه،شكنفددكذش ومِد هدت ش.ددذ ،ششكمدخشتوهد هدتش لممددومكنش خوددةشودديشمددهعِه ،شكتوهد هدتشإط ددخقش ومددِه ش.ددذ ،شش
كالعهبشويشأنه ش(توهه ش لم )شقًشنم ك ش لعومخءشقضخعشويشحخلشغه ِه ،شو شإر خلشويشإذنهد شلهد ،شإنمدخش
إلر خلشوهمخشهعكًشإلقش لكالع! ش
وهلش ألمعش ذل ؟! ش
العهبشويشكالهةش لن يش(

)،شكلهخشمعنهخن :ش

ألكل:شأنشلتشحقش لِمعفش لمطوقشويش لنفكلشك ألمدك ل شك.دلشهمدِفخًشِردعهعش لِمدعفشمدنشأًلِهدخ ش

أ شالهمِفخًشمنهخ،شإالشأنتش(

)شأكلقشوهمخش دخنشمردعكتخو شكجهدخن:شأظهع.مدخش ألكل شأِدذ وش دخإلط ق،شك نش

خنشالشثمععشويشِحدهقشذل ش عًمخشتومنخشتممِت،شككجكبشطختِت،شكنحك.مخ ش لشالعهبشويشمددكطش لثمدععش
ه
كنشألكمهخئتش لمعمكمهنشمنش
منشأموهخشويش منشغه ِه ش(ع) شك هفش خن شوهذهش لكالهةشتنًش إلمخمهةشِ
ه
عًه،شكلهلشلوفدهخءشوههخشنمهب!! ش

لثددخني:شِكقهددفشجموددةشمددنش ألتمددخلشتوددقشإذنددتش(ع)،ش مددخش.دديشمددذ كععشودديشمحوهددخ ش.ددذهش لكالهددةشثخ ِددةش
ألكمهخئتش لمعمكمهنشمنش ه
عًه،ش لشثخ ِةشلوكالعشك لدضدخع،ش دلشالعهدبشوديشث كِهدخشلوفدهدخءشوديشحدخلشغه دِه ش

(ع)شمعش كنه شقضخع ش

ك.لش.يشثخ ِةشلده شوهمخشهعكًشأمعهُشلوكالع؟ ش
قكالن:شمنرأ.مخشًتكىشإط قشمخشًلشتوقش لعجكعشإلقش لعومخءشكنحكه،ششكمنعهخ ش

48

.ذ شك لحقشأنشل لشمنهمخشكجهخوشكجههخو،شكلهلشمنعش إلط قشأظهعشمنشث ه
كِت،ش لشهم نش مِفخًعشمخشهًلش

توهتشمنشكجتشوِع ش

ك ه
هخنت:شأنشمخشهِكقفشتوقشإذنتش(ع)شالهمدطش غه ِت،شل كنتشمطوك خوشتوقش لشحخل شو ًشمنش مِِ فش
منشهدك شمدخمتشويش هجخًه،شوإنش خنش لمنمكبشمنشق ه
وتشش.ك:ش لشمنشهدًعشتوهت،ششوهذ شهنخويشمدخًلشتودقش
تِ خعشإذنت،شك نش دخنش لمنمدكبشمدنشق ودتش.د شغهدعش لفدهدخء،شوهدكشمدطدكعش لد ط ن،شوِعدهنشأنشه كندك ش.د ش

لمنمك هن ش
ه
دلشقدخضش عددً شِعهدهنش لفدهددخءش
.دذ شوهمدخشإذ شتود شِكقهفدتشتوددقشإذندتش(ع) شأمددخشإذ شرد شودديشذلد ،شوخألمد

كنم ه ،شوإنشتو ش كنتشمطوك خشمطودخ،شكجبش فخهةشتوقش لشأحًش لدهخ ش ت،شك الشمدطشمنشأموت ش

كتوقش إلجمخلشمخشتو شِكقهفتشتوقشإذنت شوخلكالهةشثخ ِةشلوفدهدخءشوديشحدخلشغه ه
ِدتش(ع) شكمدخشتود شتدً ش

ِكقهفتشتوقشإذنت،شوإنشتو شإعًِت،شكلدكش دإط قشًلهودت،شكجدبش فخهدةشتودقش دلشأحدًش لدهدخ ش دت،شك الشو هجدبش
ذل ش ألمع،شو شمحلشلودكلشوهمنشهدك ش ت ش
ه
هل:شهجبشأنشنععفشمخشهِكقفشتوقشإذندت،شكمدخشالهِكقدفشتودقشإذندت شومدخش.دكش لمهد نش لفدخعقش دهنش
إنشق

لدممهن؟ ش

قوت:ش لشأمعش خنشمعجعتش لعؤمخء،شوهكش لمكقكفشتوقش لغذن،شك الشود شهِكقدفشتوهدت،شكلدكشرد م شوههمدخش
كل شهحملشمخشهمه ش هنهمخ،شوإنش خنش.نخ شمخشهًلشتوقشِرعهعت،شكجدبش لدهدخ ش د هتش فخهدةشمدنش دلشأحدً،شك الش
مدطشمنشأموت))ش نظعش لِحمهلش 444/3ش
( )45لكمخئلش /خب:ش4شمنشأ ك بش ألنفخلش/حًهث:ش 8ش
()01ش لِحمهلش7ش/ش لكعقةش شأعقخ ش
()01ش لكمخئلش/ش خب:ش4شمنشأ ك بش ألمعشك لنهيشحًهث 8:ش
()04شش لدعونش ل عه ش/مكععش ل دعع/ش 410-414ش
()03ش الِِمخ

413ش.د)ش/ش

/شأ كشت ًش هللشمحمًش نشمحمًش لنعمخنش لع عيش ل غً ًيش لموددبش خلرده/ش لمفهدًش(تش

34:ش/ط:شطهعنش1375ش.د ش

()04ش لدعونش ل عه ش/مكععشولشتمعنش 141/ش
()00شنهجش ل غةش/شرعحشمحمًشت ًهش/ج3:ش/ش

71:ش/ط:شً عش لمععوةش هعكتش شِخعه /ش ش
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