إعداد
شبكة المنير
الطبعة األولى 1434هـ 2013 -م

تقديم
بسمه تعاىل
هّ
احلمدلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين
رغم بعد العهد بإمام الزمان عجل اهلل فرجه ،ورغم األحداث والصعاب
الضياع،
األمة رجا ًال حتفظها من ّ
األمة؛ إال أ ّن اهلل عز وجل قيّض هلذه ّ
اليت متر على ّ
والصالح.
وتشد من أزرها ،وتأخذ بأيديها حنو اخلري ّ
ولقد تواصل هذا النهج على يد الثلّة املختارة من بداية الغيبة الكربى
وإىل يومنا هذا ،ومن أولئك املرجع األعلى ّ
السيد
للطائفة احملقة آية اهلل العظمى ّ
علي السيستاني دام ظله الشريف ،وقد بقي ملدة طويلة يف النجف األشرف بعيداً
ّ
فيسطر هذه
عن األضواء واإلعالم ،حتى شاءت القدرة اإلهلية أن يظهر للعامل،
صمام أمان هلذه األمة من الفرقة وإيقاف محام
املواقف اخلالدة اليت كانت مبثابة ّ
أحب املتشددون أن يظل نازفاً.
الدم الذي ّ
الصفحات املشرقة اليت تكشف لنا بعض جوانب هذه
وإليك هذه ّ
السيد منري اخلباز حفظه
ّ
الشخصية العظيمة ،من خالل ما أفاده األستاذ العالّمة ّ
خترج
اهلل يف حماضرة له يف قم املقدسة عام 1428هـ ،فمن أحرى منه بذلك وهو ممّن ّ
السيد السيستاني ،واستفاد من علمه الغزير ،وعاش معه عن قرب.
على يد ّ
وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين
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تمهيد
بسم اهلل والصالة والسالم على املصطفى وآله الطاهرين
متهيد يتضمن عدة نقاط:
النقطة األولى :مكمن القوة للمذهب اإلمامي
إن مكمن القوة للمذهب اإلمامي هو يف التفاف الشيعة اإلمامية حول
موقع املرجعية ،إذ ال توجد قيادة إسالمية مجاهريية نافذة الكلمة يف املاليني من
املسلمني إال قيادة املرجعية يف صفوف الشيعة اإلمامية ،حيث إن لكلمتها يف األمر
والنهي املوقع األول يف التأثري.
النقطة الثانية :سر القوة للمرجعية
إن سر القوة ملوقع املرجعية اإلمامية؛ يرجع هليبتها القدسية يف النفوس،
فهي لدى اإلمامية امتداد ملقام اإلمام املعصوم  ،واكتساب هذه القدسية إمنا
نشأ عن عاملني :اإلحاطة مبعارف آل البيت  ،والتقوى.
ولو كان مقام املرجعية منصباً حكومياً ،أو خاضعاً لالنتخاب الشعيب ،أو
مستنداً لقوة عسكرية ،أو ثروة مالية ،أو مرتكزاً على أبواق إعالمية ،ملا اكتسب
هذه القداسة الفريدة اليت تقتضي أن يضحي املاليني من الشيعة بأنفسهم ،أو
أوالدهم ،أو أمواهلم ،جملرد كلمة يسطرها قلم املرجعية.
ولذلك دأب أعداء الدين واملذهب إىل الطعن يف املرجعية ،والتشكيك
يف قداستها ونزاهتها على مدى السنني األخرية؛ من أجل إسقاط موقعيتها يف
النفوس ،وإزالة مكمن القوة للمذهب اإلمامي.
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النقطة الثالثة :مقام المرجعية له ثالث مناصب
إن مقام املرجعية يف املذهب الشيعي يتضمن مناصب ثالثة:
 /1اإلفتاء :وهو عبارة عن حجية فتوى الفقيه يف حق غريه ،فلو عمل
العامي بفتوى الفقيه كان معذراً له أمام اهلل تعاىل.
رده وجيب
 /2القضاء :فله فصل اخلصومة واملنازعة ،وحكمه نافذ ال جيوز ُّ
تنفيذه ،بل حيرم نقض حكمه حتى من قبل فقيه آخر ،ما مل حيرز خطؤه يف
املستند ،أو االستناد.
 /3الوالية :وقد اختلف الفقهاء يف سعتها وضيقها بني طرفني:
أحدهما :يقول بالوالية يف األمور احلسبية ،وتعريفها :هي األمور اليت
يتوقف عليها حفظ النظام ،فيتوقف عليها حفظ النفوس ،واألعراض ،واألموال،
ولذلك يقطع بعدم رضا املشرع بإهماهلا ،نظري حفظ األموال العامة واخلاصة عن
التلف ،كمال اليتيم ،ومال الوقف عن الضياع.
والوجه يف ثبوت الوالية للفقيه؛ أن حفظ املال  -مث ً
ال  -يتوقف على
التصرف فيه ،والتصرف فيه حيتاج للوالية ،والقدر املتيقن ممن له الوالية الفقيه
العادل.
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وثانيهما :يقول بالوالية املطلقة يف مجيع القضايا واجملاالت ،وهي الوالية
العامة ،وتعريفها :هي أن كل مورد تقتضي فيه املصلحة العامة إصدار أمر ،أو
نهي من الفقيه ،أو تصرف معني ،فله ذلك ،وحكمه نافذ وإن كانت املصلحة
كمالية ،ومل تكن ضرورية حلفظ النظام ،حنو فرض قوانني لتحسني التعليم ،ووفرة
اإلنتاج ،وتعبيد طرق املواصالت ،وحنو ذلك من املصاحل الكمالية.

وقد حبثها النراقي يف العوائد ص ،550وصاحب اجلواهر يف ج 21ص،396
والشيخ األنصاري يف املكاسب ج 3ص ،554وقد حبثها السيد اإلمام اخلميين 
يف كتابه البيع ج 2ص ،617وقال :فللفقيه العادل مجيع ما للرسول واألئمة ،
مما يرجع إىل احلكومة والسياسة ،وقال :ومع اقتضاء املصاحل يأمرون الناس باألوامر
اليت للوالي ،وجتب إطاعتهم.
وإذا رجعنا إىل الكتب املعدة هلذا البحث؛ جند أن هناك عدة أمور ،هي
حمل البحث والتحقيق:
األمر األول:
هل أن من حق الفقيه اخلروج املسلَّح على حكام زمانه ،وإقامة احلكومة
اإلسالمية وإن كلَّف ذلك الدماء واألموال؟ فهناك عدة روايات يف باب  ،13من
أبواب جهاد العدو ،من وسائل الشيعة ج ،15اختلف الفقهاء يف مفادها :فهل
مضمونها حرمة اخلروج املسلَّح مطلقاً؟ أم حرمة اخلروج إذا كان اخلارج ممن يدعو
الناس إىل نفسه؟ أم أنها ترشد إىل قضية خارجية :وهي أن من خيرج لطلب إقامة
الدولة فإنه ال حيالفه التوفيق بل يقع يف االبتالءات اليت تزيد من املكاره على
الشيعة؟ أم أن هذه الروايات حممولة على التقية فال يعمل بها؟
كما أن بعض الفقهاء اعترب هذه الروايات منافية لصريح القرآن ،فتطرح
ملخالفتها للكتاب كما يف قوله عز وجل إِ َّن اللهََّ يَأُْمُر ِباْل َع ْد ِل َوالإِْ ْح َسانِ(((،
اس أَ ْن تحَْ ُك ُموا ِباْل َع ْد ِل((( ،أو حتمل على النظر
وقولهَ :
وإِ َذا َح َك ْمُت ْم َبينْ َ النَّ ِ
لزمان الصادق  ،وماحدث بعد حركة زيد بن علي رضي اهلل عنه ،والبحث
مفصل يف حمله ،وموكول ألهله وهم أرباب الفقاهة.
((( سورة النحل ،اآلية .90
((( سورة النساء ،اآلية .58
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األمر الثاني:
الريب أن للمعصوم  الوالية العامة التكليفية والوضعية.
فالتكليفية :هي إطاعة ما يصدر عنه من أمر ،أو نهي ،متعلق باألمور
السياسية واإلدارية.
وأما الوضعية :هي نفوذ تصرفه يف شؤون احلكومة واألموال العامة،
ني
وكذلك تصرفه يف النفوس واألموال ،استناداً لقوله تعاىل :النَّبيِ ُّ أَ ْولىَ ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ُس ِه ْم((( ،فإذا اقتضت املصلحة صدور أمر من اإلمام  بدفع ضريبه
ِم ْن أَْنف ِ
وجب إطاعته يف أمره ،وإذا اقتضت املصلحة أن يتصرف يف أمالك الناس -مث ً
ال-
ألجل فتح شارع عام ،أو بناء جسر ،كان تصرفه نافذاً.
فهل أن هذه الوالية بشقيها التكليفي والوضعي ثابتة للفقيه؟
األمر الثالث :في دليل ثبوت الوالية العامة للفقيه
وإذا رجعنا هلذه املسألة يف الفقه يف كتاب «البيع» جند أن األدلة املبحوث
عنها إلثبات الوالية العامة نوعان؛ نقلي وعقلي.
فالنقلي :حنو مرسلة الفقيه يف من ال حيضره الفقيه ج 4ص ،520ورواية
البطائين يف الوسائل ج 3ص  ،284وموثقة السكوني يف الكايف ج 1ص،46
ورواية أبي خدجية يف الوسائل ج 27ص ،139وصحيحة القداح يف الكايف ج1
ص ،34وقد وقع البحث يف اجلميع سنداً أو داللة ،كمقبولة عمر بن حنظلة،
والتوقيع الصادر إلسحاق بن يعقوب ،وقد وقع البحث يف سندهما وداللتهما
يعوا
على الوالية العامة ،كما وقع البحث يف داللة اآلية :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين َ
آمُنوا أَ ِط ُ
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((( سورة األحزاب ،اآلية .6

الر ُس َ
ول َوُأوِلي الأَْ ْم ِر ِمنْ ُك ْم ((( ،وأن املراد بها األئمة  أو مطلق
اللهََّ َوأَ ِط ُ
يعوا َّ
الفقهاء.
والعقلي :يتلخص في مطلبين:
المطلب األول :قد أفاد السيد اخلميين  يف كتاب البيع ج 2ص620؛
أن دليل اإلمامة هو دليل ضرورة احلكومة يف عصر الغيبة بوالية الفقيه ،لضرورة
بسط العدالة ،والتعليم ،والرتبية ،وحفظ النظم ،وسد الثغور ،ولكن يف الطرف
املقابل من يرى أن دليل اإلمامة ليس يف إقامة احلكومة ،وبسط العدالة ،فذلك
واجب على املسلمني مجيعاً يف فرض القدرة عليه ،وإمنا دليل اإلمامة هو حكم
العقل بضرورة وجود حجة يرجع إليه يف معرفة الشريعة أصو ًال وفروعاً ،سواًء
متكن من الوصول إىل إقامة احلكومة ،كاإلمام علي  ،أم مل يتمكن كغريه.
وبعبارة أخرى :هل أن الضرورة اليت اقتضت وجود اإلمام  امتداداً
للنيب  هي يف ثبوت الوالية العامة ملن هو قادر على إقامة القسط والعدل،
وتطبيق أحكام الشرع احلنيف ،وسد الثغور؟
فإذا كانت كذلك فإن نفس هذه الضرورة تقتضي ثبوت الوالية العامة يف
عصر الغيبة للفقيه اجلامع للشرائط ،لنفس الغاية واهلدف ،أم أن الضرورة اليت
اقتضت وجود اإلمام  ،وجود حجة هلل على الناس يكون هو املرجع يف بيان
اس َعَلى اللهَِّ ُح َّجٌة َب ْع َد
حكم كل واقعة ،وتفسري الكتاب الكريمِ :لئَلاَّ يَ ُكو َن ِللنَّ ِ
الر ُس ِل((( ،وهذه العلة ال تقتضي ثبوت الوالية العامة للفقيه يف عصر الغيبة.
ُّ
نعم بالنسبة لإلمام املعصوم  ،مبقتضى العصمة عق ً
ال ،ومقتضى
منصب اإلمامة اجملعول من قبل اهلل للمعصوم  على مجيع اخللق يف مجيع
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة النساء ،اآلية .165
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شؤونهم ثبوت الوالية له  على كل من سواه يف مجيع شؤونه َّ
وإال مل يكن
إماماً على كل شخص ،ويف كل شأن ،كما دلت على ذلك النصوص اخلاصة
أيضاً.
المطلب الثاني :هل املستفاد من أدلة جعل األحكام ،والقوانني اجلزائية،
واحلدود وحنو ذلك ،ثبوت الوالية العامة للفقيه ليقوم بتطبيقها ؟ إذ لوال ذلك
كان تشريعها لغواً ،كما أن املطالبة بإقامة العدل على األرض يف الكتاب والسنة
تقتضي ذلكَّ ،
لغوا ،أم أن غاية ما يستفاد من ذلك
وإال كانت هذه اخلطابات
ً
مطلوبية هذه األمور من مجيع املسلمني ال خصوص الفقيه على حنو الواجب
الكفائي ،ويف فرض القدرة ال مطلقاً؟
وقد أفاد((( السيد اإلمام ؛ أن األحكام اإلهلية املربوطة باملاليات،
والسياسات ،واحلقوق ،مل تنسخ بل تبقى إىل يوم القيامة ،ونفس بقاء تلك
األحكام يقضي بضرورة حكومٍة وواليٍة ،تضمن حفظ سيادة القانون اإلهلي،
وتتكفل باجرائه.
وقال يف ص 626:فللفقيه العادل مجيع ما للرسول واألئمة  ،مما يرجع
إىل احلكومة والسياسة ،وال يعقل الفرق ،ألن الوالي -أي شخص كان -هو اجملري
ألحكام الشريعة ،واملقيم للحدود اإلهلية ،واآلخذ للخراج وسائر الضرائب،
واملتصرف فيها مبا هو صالح املسلمني.
ويف املقابل؛ من يرى أن تطبيق هذه القوانني واألحكام ضروري ،إال
أن ذلك يقتضي أنه جيب على اجملتمع اإلسالمي -على حنو الواجب الكفائي-
القيام بالتطبيق واإلجراء ،ويكفي يف حتقق ذلك تصدي شخص ثقة ،أوجلنة من
الثقات العارفني باألحكام الشرعية ،وال يقتضي ذلك ثبوت الوالية العامة للفقيه
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((( راجع كتاب البيع ،ج 2ص .619

خبصوصه.
نعم؛ حيث يتوقف حفظ النظام على تطبيق هذه القوانني ،وكان تطبيقها
متوقفاً على تدخل الفقيه ،كان للفقيه الوالية ،لكن ال بعنوانه ،بل لتوقف حفظ
النظام عليه ،فريجع ذلك للوالية يف األمور النظامية.
والمهم :أن مسألة والية الفقيه العامة حبث فقهي يتناوله أربابه يف موضعه
يف الفقه ،وقد أردنا من استعراض األدلة جمرد اإلرشاد هلا ،ال ترجيح رأي على
آخر.
األمر الرابع:
هل أن من ينكر الوالية العامة للفقيه ،ينكر الوالية للفقيه يف إدارة نظام
بالد املسلمني ،وحفظ ثغورها ،وتطبيق القوانني اليت حتفظ األنفس ،واألعراض،
واألموال عن التلف والضياع؟ وهل من ينكر الوالية العامة ال يرى للفقيه دوراً
فاع ً
ال؟ والصحيح :أن مجيع الفقهاء يرون للفقيه دوراً حمورياً ،وليس يف الفقه
اإلمامي من حيصر دور املرجعية يف كتابة الرسالة العملية فقط ،إمنا املرجعية ذات
مناصب ثالثة ،وإن وقع خالف يف املنصب الثالث ،بني السعة والضيق ،وذلك
يظهر مبراجعة كلمات((( سيد الطائفة اإلمام اخلوئي  ،حيث ذكر إن للمرجعية
منصب الوالية يف األمور احلسبية اليت يقطع بعدم رضا الشارع بإهماهلا.
وأوضح هذا املفهوم فقيه عصره تلميذه الشيخ التربيزي  بقوله((( :إن
األمور احلسبية هي كل ماعلم أن الشارع يطلبه ،ومل يعني له مكلفاً خاصاً ،ومنها
بل أهمها إدارة نظام البالد ،وتهيئة املعدات واالستعدادات للدفاع عنها.
((( راجع كتاب التنقيح ج 1ص 423حتى ص ،425ومستند العروة ج 2ص  88وحتى ص.89
((( راجع كتاب صراط النجاة ،ج 1ص.10
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وقال يف كتابه((( :إنها تشمل أموال القصر ،واملوقوفات العامة ،وإقامة
احلدود والتعزيزات ،والتصديق جلميع احلقوق الشرعية ،وصرفها يف مواردها.
بل ذهب السيد اخلوئي  ،يف فتواه إىل ما هو أوسع من كثري من
الفقهاء ،فقد أفتى بوجوب اجلهاد االبتدائي يف عصر غيبة اإلمام عجل اهلل فرجه،
وأن املسلمني إذا امتلكوا العدة ،والعتاد ،والقدرة ،فإن جهاد الكفار لدعوتهم
لإلسالم واجب عليهم ،وأفاد يف الصفحة  366من منهاج الصاحلني اجلزء ،1عند
حديثه حول اجلهاد« :مبا أن عملية هذا األمر املهم يف اخلارج حباجة إىل قائد ،وآمر
يرى املسلمون نفوذ أمره عليهم ،فال حمالة يتعني ذلك يف الفقيه اجلامع للشرائط،
فإنه يتصدى لتنفيذ هذا األمر املهم من باب احلسبة على أساس أن تصدي غريه
لذلك يوجب اهلرج واملرج.
وكالمه واضح يف أن للفقيه الوالية على تنفيذ اجلهاد ،الذي يستلزم بذل
النفوس واألموال ،وأن له الوالية على حفظ نظام بالد املسلمني ،ومنع اهلرج
واملرج يف اجملتمع اإلسالمي ،وذلك لواليته فيما يتوقف عليه النظام ،ومن يرى
للفقيه الوالية على اجلهاد فمن باب أوىل يرى له الوالية على إدارة نظام البالد(((.
واملتحصل من ذلك أن للفقيه الوالية يف مجيع األمور الدخيلة يف حفظ
النظام ،واستقراره وثباته ،وهو ما أشار إليه اإلمام اخلوئي  يف بياناته اليت
أصدرها يف االنتفاضة الشعبانية ،حيث أوضح أن منطلقه يف التصدي لقيادة
الشعب آنذاك هو ضرورة حفظ النظام((( ،وقد أسس جلنة علمائية إلدارة البالد،
استناداً لضرورة حفظ النظام ،والنتيجة أنه ال فرق بني القائلني بالوالية العامة يف
األمور احلسبية يف أن اجلميع يرى للفقيه دوراً قيادياً يف إدارة شؤون اجملتمع إذا
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((( إرشاد الطالب ج 3ص.26
((( قد أشار لذلك أيضاً يف كتاب املعتمد يف القضاء والشهادات ص.73
((( أحد بيانات اإلمام اخلوئي  يف االنتفاضة الشعبانية:
http://www.mediafire.com/view/?ho6z0xl10orameq

متكن من ذلك ،وإمنا الفرق يف أمرين:
األمر األول:
هل والية الفقيه يف إدارة النظام خلصوصية يف الفقيه؟ أم ألنه القدر
املتيقن ممن له الوالية على حفظ النظام؟
األمر الثاني:
هل أن والية الفقيه بسعة والية املعصوم  متتد حتى للمصاحل الكمالية
للمجتمع اإلسالمي؟ أم ختتص باملصاحل العامة الدخيلة يف حفظ النظام فقط؟
وتكون الوالية فيما عدا ذلك للناس أنفسهم ،حبسب مناهجهم يف تصريف
األمور.
النقطة الرابعة :منشأ القيمة العلمية للمرجع
ماهو منشأ القيمة العلمية للفقيه؟ وهنا اجتاهان:
االتجاه األول :السمة العلمية لمرجع التشيع.
َر ِم ْن
تستند ملفهوم التفقه يف الدين ،الذي ورد يف اآلية املباركة َفَل ْولاَ َنف َ
ين((( ،وهو شامل للعلم مبعارف الدين:
ُك ِّل ِف ْرَقٍة ِمنْ ُه ْم َطاِئ َفٌة ِليَتَف َّ
َق ُهوا فيِ ِّ
الد ِ
ين -
أصوله وفروعه ،وعقيدته ،وفقهه ،كما هو مقتضى قوله عز وجل  -فيِ ِّ
الد ِ
َو َم ُه ْم إِ َذا
حيث إن الدين ال خيتص بالفقه ،ومقتضى قوله عز وجل َ
وِلُينْ ِذُروا ق ْ
َر َج ُعوا إَِليْ ِه ْم((( ،واإلنذار عام.
كما أن ذلك هو مفاد صحيح يعقوب بن شعيب «ق َ
ْت َألِبي َعبْ ِد
َالُ :قل ُ

((( سورة التوبة ،اآلية .122
((( سورة التوبة ،اآلية .122
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اس؟ ق َ
َو ُل اللهَّ
اإل َم ِام َح َد ٌث ،كَيْ َ
اهلل  ،إِ َذا َح َد َث َعَلى ِ
ف يَ ْصنَ ُع النَّ ُ
َال :أَيْ َن ق ْ
َو َم ُه ْم
َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْرَقٍة ِمنْ ُه ْم طاِئ َفٌة ِليَتَف َّ
َق ُهوا فيِ ِّ
َع َّز َ
الد ِ
ين وِلُينْ ِذُروا ق ْ
وج َّلَ :فَل ْو ال َنف َ
َّه ْم يحَْ َذُرونَ ،ق َ
َالُ :ه ْم فيِ ُع ْذ ٍر َما َد ُاموا فيِ َّ
ب ،و َه ُؤلاَ ِء
إِذا َر َج ُعوا إَِليْ ِه ْم َل َعل ُ
الطَل ِ
ين يَنْتَ ِظُروَن ُه ْم فيِ ُع ْذ ٍر َحتَّى يَ ْر ِج َع إَِليْ ِه ْم أَ ْص َح ُاب ُه ْم» ،فإن مضمونها مشول
َّال ِذ َ
التفقه ملعرفة اإلمام .
ويتفرع على ذلك ثمرتان:
الثمرة األولى :إن املقياس يف علمية اجملتهد وأعلميته بتميزه يف علمي الفقه
والكالم  -أي علم العقائد  -ال خصوص الفقه.
ولكن املالحظة على ذلك؛ أن ظاهر اآلية هو اإلنذار مبا تفقهوا ،فال
ظهور لإلنذار يف اإلطالق والشمول لكل ما هو علم ،بل مقتضى السياق أن
املطلوب اإلنذار مبا تفقهوا به ،فالعمدة هو ظهور التفقه يف الدين  -يف الشمول
لغري العلم بالفروع  ،-لكنه قد يتأمل فيه بأن هناك فرقاً بني :تفقه الدين،
والتفقه يف الدين ،فلو كان املنظور هو علم العقائد فهي علم بالدين نفسه،
ألن العقائد هي قوام الدين ،واملناسب لذلك التعبري  -بتفقه الدين  -ولو كان
املنظور علم األحكام الشرعية فهو تفقه يف الدين.
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كما أن الرواية وإن دلت على مشول التفقه يف اآلية ملعرفة اإلمام َّ 
إال
أنها ال تدل على مشول عنوان التفقه يف غري ذلك من النصوص ملعرفة العقائد،
«فأما َم ْن كَا َن ِم َن الُف َق َهاِء َصائنَاً
كما يف قول اإلمام احلسن العسكري َّ :
ام أ ْن ُيقِّ
َل ُدوه»،
ِلنَ ْف ِسِهَ ،حاِف َظاً ِل ِدينِِه ،م
ألم ِر َم ْوالهَ ،فِلل َ
خَُاِل َفاً َعَلى َه َو ُاهُ ،م ِطيعاً ْ
ْع َو ِ
ألن مشول عنوان التفقه يف اآلية ملعرفة اإلمام  مستند لقرينة التطبيق ،ال
لظهور اللفظ يف ذلك ،كما أنها لو دلت يف نفسها  -ولو من خالل عنوان التفقه
يف الدين  -على اإلحاطة بكال العلمني (الفروع واألصول) ،فإنها ال تدل على

حجية رأي الفقيه يف الفروع واألصول ،وإمنا غاية مفادها حجية خرب الثقة فيما
أخرب به مما عرفه سواًء كان من الفروع ،أو من املوضوعات املرتبطة بالعقائد،
كمعرفة اإلمام .
الثمرة الثانية :التقليد يف العقائد.
هل يكون الفقيه مرجعاً في المسائل الفقهية ،والمسائل العقائدية أيضاً؟ مبعنى:
أن رأيه حجة على من مل يكن فقيهاً يف كليهما ،أم أنه حجة فقط يف املسائل
الفقهية؟ فهنا تصوران:
التصور األول :أن رأي الفقيه حجة مطلقاً ،وذلك لوجهني:
الوجه األول :الروايات الواردة يف مدح الفقهاء ،حنو ما ورد عن اإلمام
الصادق « :الفقهاء أمناء الرسل» ،وحيث إن الرسل مبلغون عن اهلل الفقه
والعقيدة ،فأمناؤهم على نسقهم ،وما ورد عن اإلمام الكاظم « :الفقهاء
حصون اإلسالم» ،وال ميكن أن يكون الفقيه حصناً لإلسالم ما مل يكن هو املرجع
يف الفقه والعقيدة.
وما ورد عن اإلمام الصادق « :العلماء ورثة األنبياء» ،ومقتضى
ذلك إرثهم علم العقائد أيضاً ،ومثل هذه الروايات النصوص اآلمرة باألخذ من
الفقهاء حنو قول اإلمام الرضا  يف جوابه للسائل« :ممن آخذ معامل ديين؟
قال»:من زكريا بن آدم القمي املأمون 7على الدين والدنيا» ،وقوله  ملا
سئل« :أفيونس بن عبدالرمحن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديين؟ قال
 :نعم» ،حيث إن من الواضح مشول عنوان معامل الدين للفروع واألصول
معاً.
الوجه الثاني :السرية العقالئية على حجية رأي اخلبري فيما هو خبري به،
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ومن صغريات ذلك :حجية رأي الفقيه يف املسائل العقائدية اليت ال تنال َّ
إال
بواسطة الفقيه.
التصور الثاني :اختصاص حجية رأي الفقيه باملسائل الفقهية ،وذلك لنقد
األدلة على التصور األول ،أما الدليل األول ففيه تأمل ،والوجه فيه أن الروايات
املادحة للفقهاء ،فمضافاً لضعف سند بعضها ،أنه يالحظ على االستناد لألوىل
والثالثة أنه متسك بإطالق احملمول إلثبات مشول األمانة والوراثة لعلم العقائد ،مع
أن املقرر يف األصول أن اجلملة اخلربية يف مقام بيان نسبة أصل احملمول للموضوع،
وليست يف مقام البيان من جهة احملمول حتى يتمسك بإطالقه.
فإذا قال أحد :زيد كاتب ،فال يستفاد منه أنه حميط جبميع فنون الكتابة،
وكذلك إذا قيل زيد عامل ،فإنه ال يستفاد منه حميط جبميع العلوم ،وكذلك قوله
« :أمناء الرسل  ..وورثة األنبياء» فإنه ال إطالق له جلميع علوم األنبياء،
َّ
وإال لكان الفقهاء حميطني بالعلوم الغيبية اليت ثبتت لألنبياء أيضاً.
وأما التعبري عن الفقهاء بأنهم حصون اإلسالم؛ وإن دل على أن من
وظيفة الفقهاء الدفاع عن االسالمَّ ،
إال أنه ال تالزم بني وظيفة الفقيه ،وتكليفه
بالدفاع عن حريم اإلسالم ،وبني كون رأيه يف األمور العقائدية حجة ،ومضافاً
لذلك؛ فإن الروايات اآلمرة باألخذ حمل حبث من جهتني:
الجهة األولى :لعل األمر باألخذ من هؤالء الصفوة ،مثل زكريا بن آدم،
ويونس بن عبدالرمحن ،وأمثاهلم ،بلحاظ أن رواياتهم منشأ لإلطمئنان والوثوق
بالقول الواقعي ،نظراً لقربهم من اإلمام  ،ومسو منزلتهم العلمية ،ال ألن
الفقيه حجة.
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الجهة الثانية :لعل املنظور يف هذه الروايات حجية اخلرب الصادر من الثقة،

سواًء كان يف قضية فقهية ،أو عقائدية ،ال حجية رأي الفقيه ،وألجل ذلك؛ فال
ظهور هلا يف حجية رأي الفقيه مطلقاً.
وأما الدليل الثاني فالمالحظ عليه أن العقائد على قسمين:
القسم األول :ما كان مطلوباً فيه حتصيل العلم لكون دليله قطعياً ،حنو
أصول الدين ،وما يتعلق بها كالعصمة والوالية.
القسم الثاني :ما مل يطلب فيه العلم ،ولكن إذا قام الدليل عليه جاز
التدين به.
ومن الواضح أن جمرد رأي العامل ال يوجب االطمئنان ،نعم لو حصل
العلم من أقوال العلماء لكان حجة ومعذراً له ،وأما القسم الثاني  -وهو ما
كان التدين به منوطاً بقيام الدليل عليه  ،-فجواز التقليد فيه يفتقر لدليل آخر
غري السرية ،بلحاظ أن السرية دليل ليب كما قيل يف علم األصول ،والدليل الليب
يقتصر فيه على القدر املتيقن ،واملتيقن منه ما يرتتب عليه عمل خارجي ،وهذا
إمنا يتحقق يف املسائل الفقهية ال العقائدية ،خصوصاً اليت ال يطالب املكلف
باالعتقاد بها ابتداًء ،نعم لو حصل له االطمئنان بقول الفقيه كان االطمئنان
حجة ،ال قول الفقيه.
االتجاه الثاني :موقعية علمية الفقيه.
إن املنشأ للموقعية العلمية للفقيه هو عنوان النظر ،واألمانة ،فأما النظر:
فقد ورد يف املقبولة «روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا» ،وأما األمانة :فقد ورد
يف الرواية احلسينية «جماري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل ،األمناء على
حالله وحرامه ،ومن هنا نقول:
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إن السمة العلمية للفقيه يكتسبها من خالل الدراسة احلوزوية ،حيث
ال بد لطالب احلوزة من دراسة مجيع العلوم املتعلقة بفهم روايات أهل البيت
 ،وما يرتبط بإثبات حقانية الدين واملذهب من علوم املعارف العقائدية،
كشرح الباب احلادي عشر ،وشرح جتريد االعتقاد ،وغريها ،ثم يقوم الفقيه بعدها
بدراسة النصوص املتحدثة عن املعارف األصلية ،من كتاب الكايف ،وغريه،
ليكون على إحاطة تامة بذلك.
فقد حبث سيدنا اخلوئي  يف البيان حقيقة البداء على ضوء ما يستفاد
من النصوص ،ونفي شبهة حتريف القرآن الكريم بنحو النقيصة على ضوء ما
يستفاد من النصوص الصحيحة ،وحبث حقيقة اإلرادة اإلهلية يف احملاضرات يف
أصول الفقه اجلزء الثاني على ضوء ما يستفاد من النصوص ،كما حبث يف التنقيح
يف حبث جناسة الكافر ركنية الوالية لإلسالم الواقعي ال لإلسالم االعتباري.
كما حبث شيخنا التربيزي  يف كتابه األنوار اإلهلية؛ ضرورة وجود
اإلمام يف كل عصر ،وضرورة العصمة املطلقة على ضوء املستفاد من النصوص.
كما حبث السيد األستاذ السيد السيستاني دام ظله؛ حقيقة الوالية
املعصومية بأقسامها الثالثة :الوالية التشريعية ،والوالية اإلجرائية ،والوالية
التبليغية ،يف تقريرات درسه يف تعارص األدلة الشرعية ،بقلم تلميذه احلجة
السيد هاشم اهلامشي.
وكل تلك الشواهد دالئل على تضلع علمائنا يف علم العقائد ،على
مستوى ماهو املستفاد من النصوص املعصومية املتضمنة لتلك األحباث ،مضافاً
ملعارفهم املوسوعية يف اجملاالت األخرى.
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ولذلك ترى مجيع مراجعنا العظام ،من دون استثناء على براعة ومهارة

ونظر ثاقب يف مجيع العلوم الدخيلة يف حتديد احلكم الشرعي ،أو املفهوم اإلسالمي
يف أي حقل من احلقول.
فمثالً :استنباط السيد الشهيد  من النصوص القرآنية واملعصومية؛
أن املشكلة االقتصادية ليست يف قلة املوارد الطبيعية ،وال يف عدم التناسب
بني مستوى اإلنتاج ومستوى التوزيع ،بل يف عدم التناسب بني غريزة التملك
واملصلحة العامة ،وأن نظرية اإلسالم هي فتح اجملال للملكية الفردية ،مبا هي
طريق لتحقيق املصلحة العامة ال مطلقاً.
واستنبط العالمة آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني؛ نظرية العقل الباطن
من الروايات العلوية ،واستنبط سيد الطائفة اإلمام اخلوئي  عدة مفاهيم
إسالمية من النصوص الشريفة ،منها :ما ذكره يف حبث التقية من التنقيح ،من
أن عزة الدين تقوم بعزة قادته ،وال ينسجم مع هذا املبدأ قيام القائد مبا يوجب
وهن الدين أو إذالله ،فلذلك ورد عن اإلمام الصادق « ثالثة ال أتقي فيهن
أحدا ،شرب املسكر ،ومسح اخلفني ،ومتعة احلج».
ومنها :ما ذكره على مستوى الفلسفة؛ ناظراً إىل ما ذكره الفالسفة يف أن
النفس من اجملردات لعدم قابلية النفس لالنقسام ،وحمصل كالمه :أن املادي على
نوعني ،فهناك ما له جرم ،وهو قابل للقسمة ،وما ليس له جرم ،كالطاقة املتحولة
من مادة ،فإنها ال تقبل القسمة َّ
إال بالوهم ،وأن النفس ليست من اجملردات
املطلقة طبقاً ملا هو املستفاد من النصوص الشريفة.
ومنها :ما ذكره يف كتاب القضاء وغريه؛ من أن هناك قضية حيكم بها
العقل والنقل ،وهي ضرورة حفظ النظام ،فال بد من وجود نظام حيفظ األنفس،
وفرع على هذا املبدأ الذي هو من مبادىء علم اإلجتماع
واألعراض ،واألموالَّ ،
حرمة خمالفة النظام ،وأن للفقيه الوالية على حفظ النظام.
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ومنها :ما ذكره على مستوى االقتصاد؛ من أن الطاقة من الثروات العامة
اليت ال تدخل حتت ملك الفرد ،وإمنا له حق االختصاص يف إطار ما يقع حتت
احليازة وحنو ذلك.
فإذا أراد الفقيه حتديد حكم شرعي يف جمال العبادات ،أو املعامالت،
أو العالقات العامة ،أو اخلاصة ،أو أراد أن حيدد مفهوماً إسالمياً يف حقل علم
النفس ،أو علم االجتماع ،أو علم اإلدارة ،أواالقتصاد ،فالبد له من الرجوع
للنصوص القرآنية ،أو النبوية ،أو روايات أهل البيت .
واستنتاج احلكم الشرعي ،أو املفهوم اإلسالمي من هذه النصوص يفتقر
لعدة علوم ،منها :علم اللغة ،وعلم املنطق ،وعلم البالغة ،وعلم األصول ،وعلم
الرجال يف بعض املوارد.
لذلك ال ميكن أن ينال اإلنسان رتبة الفقاهة حتى يكون صاحب باع
طويل ،وتضلع يف هذه العلوم ،كما أن الوصول إىل الرأي الصائب يف عدة
مسائل أصولية ،وفقهية ،ال ميكن أن يتم للفقيه ما مل تكن له إحاطة يف اجلملة
بالفلسفة ،وقدرة تامة على تقويم النظرية الفلسفية نقداً أو قبو ًال.
ومن أجل توضيح هذا المطلب نتحدث عن نقطة وهي :الفقه والفلسفة:
هناك فكرة محصلها :أن لعلم الفلسفة دخ ً
ال ضرورياً يف تأصيل الفكر
اإلسالمي على مستوى املفاهيم العامة ،وعلى مستوى الفقه واستنباط احلكم
الشرعي ،بلحاظ أن الفلسفة هي العلم احلاكي عن الوجود ،وأحوال املوجود مبا
هو موجود ،فهو العلم املعبرِّ عن احلقائق الواقعية ،ولذلك يفتقر إليه كل علم
آخر افتقاراً عضوياً ،ولكن هذه املقالة حمل تأمل ،وبيان ذلك بذكر أمرين:
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األمر األول:
الريب يف حاجتنا لتحرير املفاهيم العقائدية يف أصول الدين ،كالتوحيد،
والنبوة ،واملعاد؛ إىل األحباث العقلية ،كما حنتاج يف مقام املقارنة بني الفكر الديين
واملدارس الفكرية الغربية ،يف جمال نظرية املعرفة ،وحقيقة النفس ،وقيمة الدليل
املنطقي املعبرَّ عنه بـ«باب القياس» ،والدليل الرياضي املعبرَّ عنه بـ دليل حساب
االحتماالت» ،وصياغة املفاهيم يف حقل األخالق ،والرتبية ،وعلمي النفس
واالجتماع ،وغريها؛ إىل األحباث العقلية املبنية على إعمال الدقة وكمال التحقيق.
وذلك يقتضي الرجوع  -أحياناً  -لألحباث والقواعد الفلسفية ،ال ألجل
احلاجة الذاتية هلا ،بل من أجل صياغة هذه املطالب العقلية صياغة فلسفية،
فالقواعد الفلسفية مبنزلة العلة الصورية فقط ،وأما العلة املادية فهي من نتاج
العقول ودقتها ،وقد تشكل القاعدة الفلسفية جواباً عن بعض الشبهات ،يف
التوحيد ،والعدلَّ ،
إال أن دفع الشبهات ال ينحصر بها.
ولتوضيح المطلب نقول :ليس علم الفلسفة علماً ثابت النظريات مطلقاً،
كي يكون ميزاناً يف العلوم األخرى ،وليس دخي ً
ال يف بنية الفقه واألصول ،حبيث
من مل يكن فيلسوفاً من العلماء مل يكن فقيهاً ،وألجل إثبات ذلك نذكر يف املقام
عدة مطالب:
المطلب األول :ليس علم الفلسفة كعلم الرياضيات يف أنه يفتقر إليه
كل استدالل افتقاراً عضوياً ،بلحاظ أن الرياضيات  -مث ً
ال  -قواعد منتزعة من
قضايا بديهية ال جمال إلنكارها ،بل علم الفلسفة هو يف نفسه يتضمن جد ًال يف
كثري من أحباثه ،كبحث أصالة الوجود أو املاهية ،وحبث أن الوجود حقائق أم
حقيقة واحدة مشككة ،وحبث أن للوجود الرابط تأص ً
ال يف اخلارج أم ال ،وحبث
أن للعرض وجوداً نفسياً وراء وجود اجلوهر أم ال.
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وكذلك علم املنطق  -مث ً
ال  -يف بعض نظرياته مثار جدل وحبث ،ففي
الدليل التجرييب املستند لالستقراء؛ ذكر يف علم املنطق أن إنتاجه يعتمد على
مقدمة عقلية مطوية ،وهي أن االتفاقي ال يكون دائمياً وال أكثرياً ،وأن حكم
األمثال يف ما جيوز وما ال جيوز واحد ،هلذا عدت القضايا التجريبية من القضايا
الضرورية ،بينما السيد الشهيد  يف كتابه األسس املنطقية لالستقراء أنكر
هذه املقدمة العقلية ،وقال بإمكان استناد األثر يف كل جتربة لسبب خاص عق ً
ال،
وأرجع إنتاج الدليل االستقرائي إىل دليل حساب االحتماالت.
المطلب الثاني :إن مجلة من املفاهيم الفلسفية وقعت موقع النقد لدى
بعض علماء األصول ،حنو :مشول قاعدة الواحد ال يصدر منه َّ
إال الواحد للباري
عز وجل ،حيث ناقش السيد اخلوئي  ،يف ذلك ،وذهب إىل الفرق بني العلة
الطبيعية والفاعل املختار ،وأن القاعدة ال تشمل الثاني موضوعاً.
رتيب ال
تأخر ٌّ
ونحو :مسألة ِقدم العامل ،وأن تأخره عن اخلالق عز وجل ٌ
زماني ،مبقتضى قاعدة أن العلة واملعلول متعاصران زماناً متفاوتان رتبة ،وهذا ما
ٌّ
اعتربه كثري من علمائنا خمالفاً لصريح النصوص الدالة على حدوث العامل حدوثاً
زمانياً.
وجد ،حيث عممها الفالسفة للفعل
ونحو :قاعدة إن الشيء ما مل يجَِب مل ُي َ
االختياري لإلنسان  -مث ً
ال  ،-بينما ذهب السيد الشهيد  يف أصوله إىل أن
مشوهلا له خالف حقيقة االختيار واإلرادة ،يف أنها سلطنة للنفس على ترجيح
جانب الوجود ،أو العدم بالنسبة للفعل.
ونحو :ماذكره السيد الشهيد  أيضاً يف أصوله؛ من أن لوح الواقع
أوسع من لوح الوجود ،املنايف بظاهرة للقول بأصالة الوجود.
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وهذه شواهد واضحة على أن دخل علم الفلسفة يف البنية الفقهية
واألصولية حمل تأمل ،وأن من يأبى ذلك فرفضه مستند ملناقشات منه جوهرية
لبعض النظريات الفلسفية ،ال لقصور منه يف فهم الفلسفة.
المطلب الثالث :إن علماءنا األقدمني ،كاملفيد ،واملرتضى ،والشيخ
الطوسي ،وغريهم ،خاضوا األحباث الكالمية املتعلقة بالعدل ،والنبوة ،واإلمامة،
وطرحوا نكاتاً عقلية جديرة باالمتياز ،كما يالحظ كتاب الشايف يف اإلمامة للسيد
املرتضى ،وكتاب تنزيه األنبياء له أيضاً ،ومل يستندوا للقواعد الفلسفية أص ً
ال،
مما يؤكد أن احلاجة لألحباث العقلية يف تقويم االستدالل شيء ،واحلاجة للقواعد
الفلسفية شيء آخر.
المطلب الرابع :إن كثرياً من النظريات الفلسفية إمنا هي دخيلة يف صياغة
البحث الفقهي ،أو إضافة لنكتة أخرى من نكات البحث ،وال تصلح أن تشكل
منهجاً جديداً يف االستدالل الفقهي واألصولي.
فمثالً :عندما نالحظ منهج احملقق الشيخ حممد حسني األصفهاني  ،يف
الفقه :نراه أدخل النظرية الفلسفية يف االستدالل  -وهو سلطان الفلسفة  -لكن
ذلك مل يوجب تغيريا جذرياً يف املنهج ،وإمنا أضاف نكاتاً صياغية للبحث ،أو
وجوهاً ال يتوقف عليها اإلنتاج.
مثالً :يف صالة املسافر يطرح هذا الفرع؛ وهو أنه لو ركب املكلَّف السيارة
املغصوبة ،فإن ذلك ال يوجب التمام ،والسر يف ذلك ،بالصياغة العرفية املذكورة
يف مستند العروة للسيد اخلوئي ؛ أن السفر هو البعد عن الوطن ،والبعد عن
الوطن ما مل يكن حمرماً النطباق عنوان حمرم عليه ،كاإللقاء يف التهلكة ،أو كان
لغاية حمرمة ،فليس موضوعاً لوجوب التمام.
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واملفروض يف املثال؛ أن البعد عن الوطن ليس حمرماً ،وال لغاية حمرمة،
وإمنا احملرم أمر مقارن له وهو ركوب السيارة ،حيث إن نظر العرف يفرق بني:
السفر نفسه ،وركوب الوسيلة له ،ولذلك قد حيصل احملرم ،وهو ركوب السيارة
املغصوبة من دون سفر ،والعكس.
بينما احملقق األصفهاني  ،يف صالة املسافر ص ،70صاغ املسألة صياغة
فلسفية ،فقال إن هناك أموراً ثالثة:
األمر األول :األكوان النسبية القائمة باملسافر.
األمر الثاني :األكوان النسبية القائمة بالدابة ،وكالهما من مقولة األين.
األمر الثالث :ركوب الدابة ،وهو من مقولة اجلدة.
واملقوالت متباينة وجوداً وماهيةً ،فال حمالة أن سريه ليس معنوناً بعنوان
الغصب ،وال مقدمة له ،وإمنا الغصب مقدمة للسري ،فال يكون السري موجباً
للتمام.
وهناك فرع آخر يف حبث اإلجارة؛ حيث عرف املشهور اإلجارة بأنها:
متليك املنفعة بعوض ،وأشكل على هذا التعريف من قبل احملقق الطهراني 
أن سكنى الدار  -مث ً
ال  -عرض ،وفعل من أفعال الساكن ،وليس صفة من
صفات الدار ،فمالك الدار ال ميلك السكنى ألنها فعل غريه ،وإذا مل يكن مالكاً
للسكنى ،فكيف يقوم بتمليكها للمستأجر؟
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وأجاب عنها األعالم ،كما يف مستند العروة أيضاً ،بأن ما يقوم مالك
الدار بتمليكه للمستأجر ليس هو السكنى بالفعل ،وإمنا هو قابلية الدار للسكنى
 القابلية العرفية  ،-ال نفس السكنى ،والقابلية صفة من صفات الدار ،فهيمملوكة بتبع ملك الدار.

بينما صاغ اجلواب احملقق األصفهاني  ،يف كتاب اإلجارة بصياغة
فلسفية ،وقال :إن سكنى الدار مبدأ لعنوان الساكنية وعنوان املسكونية ألنهما
متضايفان ،وما هو من شؤون الدار حيثية املسكونية ال الساكنية ،وميكن أن يقال
إن السكنى هو الكون يف الدار ،فهو من األعراض النسبية ،والعرض النسيب له
نسبة إىل موضوعه ،وهو الشخص الساكن يف املثال ،وله نسبة إىل طرف اإلضافة،
وهو الدار يف املثال ،فبلحاظ النسبة الثانية يصح التمليك.
فهذه األمثلة وغريها شواهد على دخل جزٍء وافر من الفلسفة يف
الصياغة ،وإضافة بعض النكات ال يف أسس علم الفقه واألصول.
وكذلك األمر على مستوى املفاهيم اإلسالمية أيضاً ،فعندما نبحث يف
حقيقة القاعدة العقائدية ،وهي األمر بني األمرين؛ تارة نقول بأن الفعل الصادر
من اإلنسان يفتقر إىل عنصرين :اإلرادة ،والقدرة على اإلجياد ،والعنصر األول
وإن كان بشرياً إال أن الثاني إهلي ،فالفعل ليس اختيارياً حمضاً ،وال جربياً حمضاً،
بل هو أمر بني أمرين ،وهذه صياغة عامة ملبدأ األمر بني األمرين.
وتارة نقول :بأن حدوث الفعل يفتقر للمقتضي ،وهو ما منه الوجود،
ٌ
وشرط ،وهو ما به فعلية الوجود ،واملقتضي لوجود الفعل هو املدد اإلهلي ،حلاجة
املعلول جبميع شؤونه  -ومنها فعله  -للعلة حدوثاً وبقاًء حاجة ذاتية ،والشرط
هو اختيار اإلنسان وإرادته ،فحيث إن املقتضي لوجود فعل اإلنسان خارج عنه،
مل يكن فعله حمضاً ،وحيث أنه يتوقف على اختياره مل يكن جمبوراً عليه حمضاً ،فهو
أمر بني أمرين ،وهذه صياغة فلسفية هلذه احلقيقة.
ومثالً :يف حبث النبوة يقال إن إظهار املعجزة دليل على صدق مدعي
النبوة ،وصياغة الدليل تارة مبا هو مذكور يف كتب علم الكالم ،وحمصله أن إعطاء
املعجزة بيد الكاذب قبيح ،لكونه إغراًء باجلهل ،فيتعني أن يكون مظهر املعجزة
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صادقا.
وتارة بالصياغة الفلسفية ،بأن يقال :إن اإلعجاز تفويض من قبل عامل
األمر ،والتفويض متفرع على اتصال عامل األمر بعامل اخللق ،مبقتضى السنخية بني
املعلول والعلة ،فاإلعجاز دليل النبوة.
واملتحصل مما سبق؛ أن الفلسفة  -غالباً  -ما تكون دخيلة يف صياغة
البحث الكالمي ،أو الفقهي ،أو األصولي ،أو تضيف نكتة لنكات البحث،
لكنها ال تعين تغيرياً يف جوهر العلم نفسه ،كي يعترب يف الفقيه ،أو األصولي ،أو
املتكلم ،بأن يكون فيلسوفاً.
األمر الثاني:
إن حاجة الفقيه الفعلية للفلسفة تكمن في جهتين:
الجهة األولى :فهم املصطلحات؛ وحمصل الكالم فيها :إن كثرياً من
املصطلحات الفلسفية تتكرر يف ألسنة علماء األصول ،حنو الفرق بني أقسام
احلمل وأقسام الذاتي ،وأقسام العرض ،وأنواع املعقول ،والفرق بني البساطة
والرتكيب ،ومقولة «إن الذاتي ال ُي َعلَّل» ،وأقسام التقابل ،وأجزاء العلة ،ومقولة
الشرط ،وأنواع الالزم ،واجلعل البسيط والتأليفي ،وأمثال ذلك.
ومن الواضح أن فهم هذه املصطلحات ،ووضعها يف موضعها ،ال حيتاج
بنحو إمجالي ،وال يتوقف على التضلع فيها.
ألكثر من االطالع على الفلسفة ٍ
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فلو سأل شخص وقال :هل وقع للفقهاء خلط بني هذه املصطلحات،
وعدم وضعها يف مواضعها ،وتفسريها بغري واقعها ،مما يكشف عن عدم اطالعهم
على الفلسفة ،وأنهم إمنا ورثوها ممن سبقهم؟

والجواب :من راجع كلمات فقهائنا رضي اهلل عنهم ،خصوصاً سيدناً
اخلوئي  ،وجد التمييز الدقيق هلذه املصطلحات مفهوماً وتطبيقاً ،فمث ً
ال :يذكر
تضاد حقيقًة بني االعتباريات ،وأن التضاد
سيدنا يف حبث مسألة الض ّد ،أنه ال
َّ
إمنا هو يف املبدأ ،أو املنتهى ،كما يذكر فيها املناقشة ملا قيل :إن ما مع املتقدم رتبة
متقدم رتبة ،بأن التقدم الرتيب على نوعني :سليب ،وإجيابي ،وأن الثاني حيتاج
ملالك يقتضيه.
كما يذكر يف حبث الشرط املتأخر؛ أن دعوى استحالته مبنية على تسرية
أحكام عامل التكوين لعامل االعتبار ،كما أفاد يف حبث الفرق بني الرتكيب،
واالنضمامي ،واالحتادي ،أن االحتادي إمنا يتصور يف األمور االنتزاعية ،بلحاظ
أن العنوان االنتزاعي مما يوجد بوجود منشأ انتزاعه ،على حنو وجود املقبول
بوجود القابل ،ولذلك كان وجودهما اخلارجي واحداًَّ ،
وإال فال يعقل احتاد
املوجودين احلقيقيني ،وحنو ذلك يف أحباثه وأحباث تالمذته ،الكاشف عن
إحاطتهم باملصطلحات الفلسفية إحاطة دقيقة.
الجهة الثانية :توقُّف نتيجة االستنباط عليه؛ وحمصل الكالم فيها :أننا
باالستقراء مل جند مورداً يف الفقه بتوقف استنباط حكمه على قاعدة فلسفيةَّ ،
إال
على حنو نادر ،وعلى ضوء بعض املباني ال مطلقاً ،مث ً
ال :يف حبث اجتماع األمر
والنهي ،يقع البحث يف أن اجملمع هلما ،هل هو من باب الرتكيب االحتادي أو
االنضمامي؟
وهو حبث صغروي له مثرة بلحاظ أن بعض املباني ترى استحالة اجتماع
األمر والنهي يف واحد خارجي ،ومث ً
ال :يف حبث هل أن األمر بالشيء يقتضي
النهي عن ضده ،يقع البحث يف معقولية التضاد بني األحكام الشرعية ،بناًء
على أن احلكم عبارة عن اإلرادة والكراهة يف أفق النفس ،مع غمض النظر عن
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التضاد من حيث املبدأ ومن حيث املنتهى.
والبحث عن أصالة الوجود أو املاهية ،عند التطرق يف حبث استصحاب
العدم األزلي إىل الفرق بني إجراء االستصحاب يف لوازم الوجود وبني إجرائه
يف لوازم املاهية ،وقاعدة الواحد ال يصدر منه َّ
إال الواحد يف حبث مفهوم الشرط
مث ً
ال.
وقد يظن أن بعض البحوث املطروحة هي حبوث فلسفية ،كبحث حقيقة
اإلرادة ،وحقيقة األمر بني األمرين يف حبث احتاد الطلب واإلرادة ،واحلال بأن هذه
البحوث كالمية مضافاً إىل أن ذكرها يف األصول من باب االستطراد ال لتوقف
استنباط موقف الشارع عليها.
وكذلك قد يظن احلاجة لبحث قيمة الدليل العقلي ،وقيمة القطع
يف مقام االستدالل ،وحبث احلسن والقبح العقلينيَّ ،
إال أن هذه حبوث كالمية
يتطرق هلا يف حبث العقائد ال يف الفلسفة ،وهذه الشواهد واألمثلة املختلفة تؤكد
لنا حقيقة واضحة أن مجيع مراجعنا ،وفقهائنا هلم يد مبسوطة يف تقويم الرأي
الفلسفي ،ومن هنا يتبني لنا أمور ثالثة:
األمر األول :في حقيقة األعلمية:
إن األعلمية :هي األقدرية على حتديد احلكم الشرعي ،أو املفهوم اإلسالمي
يف أي جمال ،وهذه األقدرية تبتين على عوامل ثالثة:
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العامل األول :أن يكون صاحب مهارة ،وبراعة يف مجيع العلوم الدخيلة يف
حتديد رأي الشرع احلنيف ،لقوته يف تقويم النظريات املختلفة قبو ًال أو رفضاً ،مبا
فيها النظريات الفلسفية والكالمية الدخيلة يف حتديد احلكم الشرعي وإن مل يكن
فيلسوفاً ،وكلما كان الفقيه أشد ذكاًء من غريه كان أقوى مهارة يف تقويم هذه

النظريات من حيث دخلها يف استنباط احلكم ،وأكثر براعة يف تطبيقها.
والخالصة :أنه ال يعترب يف األعلمية أن يكون الفقيه متخصصاً يف علم
النحو ،وعلم البالغة ،وعلم املنطق ،والفلسفة ،وحنو ذلك مما له نوع من الربط
مع استنباط احلكم الشرعي ،بل املعترب فيها أن كل نظرية يف هذه العلوم تكون
دخيلة يف استنباط احلكم الشرعي أن يكون الفقيه قادراً على نقدها مبقدار دخلها
يف احلكم الشرعي ،بينما بالنسبة إىل النظريات األصولية اليت ال مثرة هلا إ َال
الدخل يف استنباط احلكم الشرعي ،فال بد من كون الفقيه متخصصاً فيها.
العامل الثاني :جودة الفهم ،وحسن السليقة ،حبيث يكون فهمه للنصوص
القرآنية ،والروائية ،أوفق بالقواعد اللغوية واالرتكازات العرفية ،وكلما كان
أشد صفاًء يف ذهنه وذوقه ،وأكثر مزاولة للقرائن العرفية احلافة باخلطابات ،كان
أجود فهماً.
العامل الثالث :اخلربة بروايات أهل البيت  ،وأسانيدها ،ومتونها،
وكتب احلديث والرجال ،واللغة ،وكلما امتد به العمر واستمر يف البحث
والتحقيق كان أكثر خربة من غريه.
فتحديد مفهوم األعلمية ،والعوامل الدخيلة فيه ،ليس حمل خالف يف
احلوزة ،وليس فيه اجتاهات خمتلفة ،نظري مفهوم االجتهاد والفقاهة الذي ال خيتلف
علماؤنا يف حتديده ،والعوامل الدخيلة فيه.
وأما األعلمية املطلقة؛ فتارة يراد بها أن يكون األعرف واألخرب بعلمي
الفقه والكالم  -أي علم العقائد  ،-ويالحظ عليه أنه ال دليل عليه ،حيث إن
هناك ختصصني أحدهما يف الفقه ،وثانيهما يف علم الكالم ،وال دليل على أنه
يشرتط يف حجية رأي الفقيه يف التخصص األول ثبوت التخصص الثاني للفقيه
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مع اختالفهما موضوعاً.
والروايات املادحة للفقهاء بأمانة الرسل ،ووراثة األنبياء ،وحصون
اإلسالم ،إمنا هي يف مقام بيان مدح الفقيه بأصل هذه املقامات الثالثة ،وليست
يف مقام بيان حجية رأي األعلم عند االختالف ،فال شاهد فيها على حجية رأي
األعلم.
وتارة يراد باألعلم األقوى يف سائر العلوم الدخيلة يف االستنباط ،بأن
يكون الفقيه هو األقدر يف مجيع احلقول اليت هلا نوع ربط بالفكر الديين ،فهذا مما
ال ميكن حتققه ألي فقيه حبسب األعمار املتاحة للبشر ،ومل يتحقق ألي فقيه منذ
زمن األئمة  إىل يومنا هذا ،فكما أنه ال ميكن يف زماننا أن يكون اإلنسان هو
األقوى يف مجيع التخصصات الطبية؛ ألن كل ختصص حيتاج عمراً مديداً ،فكذلك
ال ميكن للفقيه أن يكون هو األقوى يف مجيع العلوم اليت هلا ربط بالفكر الديين
ولو ربطاً يسرياً.
بل ذهب الشهيد املطهري  يف كتابه التجديد واالجتهاد يف اإلسالم،
ناق ً
ال عن الشيخ عبدالكريم اليزدي احلائري  ،أن احلاجة تدعو يف زماننا هذا
للتخصص ،حبيث يكون كل فقيه مرجعاً يف باب معني لتخصصه فيه ،بلحاظ
تشعب علم الفقه ،وطول حبثه ومسائله ،وهذا يعين عدم انسجام املرجعية
الشمولية بنظره مع العصر.
ولو أدخلنا يف حتديد مفهوم األعلمية األقوائية  -مث ً
ال  -يف علم الفلسفة،
وعلم الكالم ،للزم أن ندخل فيه أيضاً األقوائية يف علم النفس ،وعلم االجتماع،
والقانون ،لدخلها أحياناً يف حتليل معاني النصوص ،واملرتكزات العقالئية.
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فهذه العلوم هلا دخل  -بنحو من األحناء  -يف فهم النص ،وحتليل

مفادها ،فإما أن نلتزم باعتبار األقوائية يف مجيعها دخيلة يف حتقق األعلمية ،أو
نلتزم بعدم الدخل ،وأما التفصيل بأن يقال :إن الفلسفة ،والعرفان ،دخيالن يف
حتديد مفهوم النص ،وحتليله ،دون علم النفس ،واالجتماع ،فال وجه له.
وفي المقام عدة اسئلة:
األول :إن للفقهاء مناهج خمتلفة ،فبعضهم ذو منهج فلسفي ،كاحملقق
األصفهاني ،ومنهم ذو منهج عريف ،كاإلمام احلكيم  ،والزم ذلك عدم إمكان
حتديد األعلمية ،إذ مع اختالف املناهج فال يعقل اتصاف أحدهم باألعلمية؟
والجواب:
أوالً :ال يوجد اختالف منهجي بني الفقهاء ،فإن املنهج عبارة عن
املعلومات املؤثرة يف معظم املسائل الفقهية ،وليس هذا حاص ً
ال ،فإن الفلسفة ،أو
علم الكالم ،مث ً
ال ،إمنا هو مؤثر يف بعض املسائل ،ال معظمها ،وهذا املقدار ال
يشكل منهجاً.
وثانياً :إن املنهج الفلسفي الذي أضافه احملقق األصفهاني  لألصول
مث ًال ،-مل يوجب تغيرياً يف جوهر علم األصول ،وإمنا يضيف نكاتا أخرى
بصبغة فلسفية ،ال أنه حيدث جتديداً جذرياً وجوهريا يف العلم نفسه ،فمث ً
ال :يف
مفهوم الشرط يف األصول ،إذا قال املوىل «إذا طرفت العني للذبيحة ُ
فك ْل منها،
فإن هلذه اجلملة مفهوماً يسمى مفهوم الشرط ،ومؤداه :أنه إذا مل تطرف عينها حني
الذبح فال تأكل منها ،والطريق إلثبات املفهوم تارة طريق لغوي؛ وهو أن يقال:
إن أداة الشرط (إذا) وضعت واستعملت يف تعليق اجلزاء( ،فكل) على الشرط
(إذا طرفت العني) ،حبيث ينتفي بانتفائه.
وتارة طريق أصولي عريف؛ وهو أن يقال :إن ظاهر اجلملة الشرطية كون
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الشرط علة للجزاء ،وإطالق الشرط يفيد أنه العلة املنحصرة للجزاء ،والزم
ذلك انتفاء اجلزاء بانتفاء الشرط.
وتارة طريق فلسفي؛ وهو أن يقال :إن اجلزاء وهو (جواز األكل) إما أن
تكون له علل متعددة ،حنو حركة العني ،أو السقوط من شاهق ،أو االصطدام
حبجر مث ً
ال ،والزم ذلك :ورود علل متعددة على معلول واحد ،وهو حمال بلحاظ
أن الواحد ال يعقل استناده للكثري.
وإما أن تكون له علة واحدة وهي املذكورة يف اجلملة ،والزم ذلك انتفاء
اجلزاء بانتفاء الشرط وهو املطلوب ،فظهر أن املنهج الفلسفي ال يوجب تغيرياً يف
جوهر العلم األصولي ،وإمنا أضاف بعض النكات.
فكما أن وجود بعض النكات واألحباث اللغوية يف علم األصول مثل
حبث املشتق واألوامر ،ال يوجب تغرياً يف جوهر العلم ،فكذلك وجود بعض
النكات واألحباث الفلسفية ،وإن حتول إىل منهج جزئي ضمن علم األصول ،لكنه
ال يصنع تغيرياً يف العلم ،وكذلك احلال يف علم الفقه أيضاً ،وألجل ذلك ال يؤثر
ذلك يف حتديد ملكة الفقاهة ،أو حتديد األفقهية.
ثانياً :ماهو الدليل على دخل األعلمية يف حجية فتوى الفقيه؟
والجواب :أننا إذا رجعنا للمجتمع العقالئي ،رأينا منهم أنه إذا اختلف
اخلرباء يف أمر معني ،فإن العقالء يأخذون برأي من هو أكثر خربة وأدق نظراً.
مثالً :إذا اختلف األطباء يف تشخيص املرض ،أو الدواء ،فإن العقالء
بطبعهم يأخذون برأي الطبيب األكثر خربة ،واألدق نظراً.
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وهذه السرية العقالئية مل يردع عنها الشارع املقدس ،فهي ممضاة من
قبله ،فتلك السرية دليل على أنه إذا اختلف الفقهاء يف حتديد حكم فإنه يؤخذ

برأي األعلم منهم ،كما أن حجية فتوى األعلم  -مبعنى كون العمل بها معذراً
أمام اهلل عز وجل  -أمر متيقن ،بينما حجية فتوى غريه عند االختالف مما يشك
فيها ،فال قطع بكون العمل بها معذراً عند اهلل تعاىل ،ومقتضى استصحاب عدم
احلجية عدم حجية فتواه.
ثالثاً :إن املطلوب لإلنسان على نوعني :إذ تارة يكون مطلوبه حتصيل
الواقع ،وأخرى يكون مطلوبه إبراء الذمة ،وبناء العقالء على األخذ برأي األعلم
إمنا هو يف النوع األول.
مثالً :إذا أراد اإلنسان أن يعاجل مرضه ،فإن مطلوبه إصابة الواقع يف
تشخيص الطبيب ،وألجل ذلك إذا اختلف األطباء يف التشخيص أخذ العقالء
برأي األعلم منهم.
وأما إذا كان مطلوب اإلنسان إبراء الذمة ،كما يف الفقه ،حيث إن
املكلف ال ميكنه الوصول للحكم الواقعي ،فال حمالة يكون مطلوبه حتصيل ماهو
معذر له أمام اهلل عز وجل ،ويف هذه الصورة ال توجد شواهد على أن بناء العقالء
قام على األخذ برأي األعلم دون غريه.
والجواب عن ذلك يتم بالنظر ألمرين:
األمر األول:
إن املطلوب األهم من املكلف يف باب األحكام الشرعية هو الوصول
للواقع يف فرض إمكان الوصول له ،بلحاظ أن مجيع التكاليف واألحكام الشرعية
إمنا شرعت ألجل مصاحل مهمة ،ودفع مفاسد كذلك عن اجملتمع اإلنساني.
ومبا أن اهلدف من تشريع األحكام هو حفظ املالكات الواقعية من مصاحل،
ودفع مفاسد ،كان املطلوب شرعاً من املكلف هو الوصول للحكم الواقعي ،من
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أجل حفظ مالكه ،ومبا أن الطريق للوصول ال يتم من دون نظر واجتهاد ،فالفقيه
هو الذي يأخذ على عاتقه بذل أقصى درجات اجلهد من أجل إحراز الواقع.
والسبيل لذلك منحصر يف الرجوع إىل النصوص من الكتاب والسنة،
حيث أن أغلب األحكام الشرعية اليت أنزهلا اهلل على نبيه صلى اهلل وآله وسلم
قد أخربت عنها اآليات والروايات الواردة عن املعصومني  ،ومهمة الفقيه
هو الوصول لتلك األحكام الواقعية املبثوثة يف هذه النصوص ،فيقوم باستخدام
األدوات املعرفية املتنوعة من لغة ،ومنطق ،وأصول ،وحنو ذلك ،من أجل الوصول
لذلك الواقع ،وهو احلكم الشرعي احملكي عنه يف الكتاب أو السنة.
وكلما كان الفقيه أكثر خربة بهذه النصوص ،وأكثر دقة يف استخدام
األدوات املعرفية العقالئية ،لتحديد املراد اجلدي من هذه النصوص ،كان رأيه
أقرب للواقع من غريه.
لذلك فإن بناء العقالء على األخذ برأي األعلم عند اختالف أهل العلم
يف كل فن يف حتديد ماهو الواقع ،يشمل اختالف الفقهاء يف حتديد املراد من
النصوص ،لكونه من موارد طلب حتصيل الواقع.
األمر الثاني:
أن ال يكون يف البني دليل من النص على احلكم الشرعي فتصل له
النوبة لتحديد الوظيفة العملية عند الشك يف احلكم الشرعي ،وهنا لألعلمية
دور مهم ،فإن الغرض من حتديد الوظيفة هو حتصيل املعذرية أمام اهلل عز وجل،
وكلما كان الفقيه أدق نظراً يف حتديد الوظيفة كان رأيه هو القدر املتيقن مما هو
معذر أمام اهلل عز وجل.

36

رابعاً :إن األعلم الذي يرجع له العقالء عند االختالف هو ما كان رأيه

األقرب للواقع ،وهذا ما ميكن اكتشافه يف القضايا احلسية ،والتجريبية ،كما يف
الطب مث ً
ال ،فإن معرفة الطبيب األكثر خربة إمنا تتم عرب التجارب ،وظهور موافقة
رأيه للواقع يف غالب هذه التجارب ،وأما إذا مل ميكن معرفة الواقع يف باب معني،
فمن أين لنا حتديد من هو األعلم من بني أصحاب الرأي؟
وهذه هي املشكلة يف حتديد األعلم يف الفقه ،حيث ال ينكشف لنا الواقع
لنعرف من هو من الفقهاء األقرب هلذا الواقع ،واألكثر إصابة له ليتم حتديد أنه
هو األعلم.
والجواب عن ذلك:
أوالً :ذكرنا أن الواقع الشرعي هو جمموعة األحكام الصادرة عن املشرع
األقدس ،والطريق للوصول إليه هو استنطاق النصوص من القرآن واحلديث،
ومبا أن املشرع عرب عن األحكام يف النصوص بنفس الطريقة املتعارفة لدى املرتكز
العريف ،فالوصول لواقع احلكم من خالل استنطاق النص ،كالوصول ألي مقصد
أو مراد عريف من خالل الكالم احلاكي عنه.
فلذلك ميكن تشخيص ما هو املنهج األقرب للواقع يف هذا اجملال ،بأن
نتأمل يف أدوات االستظهار واالستنطاق من النصوص ،فاألدوات املعرفية اليت
سلكها اجملتمع العقالئي وأبناء العرف العربي يف استكشاف مقاصد املتكلمني،
وقامت التجربة العقالئية على أن مؤداها األقرب للواقع ،نتيجة إصابتها للمقاصد
الواقعية للناس عند حديثهم عنها يف غالب املوارد ،فهذه األدوات هي املتبعة يف
حتديد مراد املشرع اإلسالمي.
مثالً :إذا حتدث ملك ،أو رئيس ،أو شاعر ،أو مدرس ،عن أمر معني ،فإن
الطريق ملعرفة مراده الواقعي هو استخدام األدوات اللغوية ،والقرائن العرفية،

37

لتحديد ماهو مراده ،ونفس هذه الطريقة متبعة يف حتديد احلكم الواقعي ،واملراد
احلقيقي لإلسالم من خالل النصوص اليت حتدثت عن األحكام ،وألن املشرع
األقدس مل يردع عن هذه الطريقة العقالئية ،وكما أن الناس قد خيتلفون يف فهم
كالم الرئيس  -مث ً
ال  ،-فريجع ملن هو األخرب بكالمه ،واألقدر على استخدام
األدوات يف حتديد مراده ،فكذلك األمر يف املقام.
فلذلك كلما كان الفقيه أكثر دقة يف تقويم هذه األدوات ،وتشخيص
موارد تطبيقها ،كان جهده واستنباطه األقرب للواقع ،وهو اصطياد مراد املشرع
األقدس.
فالتجربة اليت على أساسها يعني العقالء من هو األعلم يف حتديد مقاصد
املتكلمني من رؤساء وشعراء ،هي بعينها جارية يف حتديد من هو األعلم يف الفقه
باألحكام الشرعية.
ثانياً :إن اكتشاف الواقع ال ينحصر باألساليب التجريبية احلسية ،بل
ميكن عن طريق املعارف والقواعد اليت قام الربهان القطعي عليها ،فإن العقل
البشري يرى املالزمة بني املعلومة اليت قام الربهان عليها وبني مطابقتها للواقع،
بل ال معنى لتماميتها إال املطابقة للواقع ،وإن مل تقم التجربة احلسية على صدق
هذه املعلومة.
فمثالً :حنن ال ندري هل أن اإلمامة مالزمة للعصمة أم ال؟ فهذه املعلومة
إمنا تكتشف صحتها ومطابقتها للواقع ال عن طريق التجربة ،وإمنا عن طريق قيام
الربهان القطعي على ذلك ،فكذلك األمر يف املقام.
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واملفروض أن القواعد املقننة يف الفقه ،واألصول ،مما قام الربهان القطعي
على متاميتها ،فاكتشاف واقعها بقيام الربهان عليها ،وكلما كان الفقيه أدق نظراً

يف حتديد هذه القواعد وتطبيقها ،كان هو األعلم األقرب من حيث نهجه للواقع.
وال ريب؛ أن حتديد األعلم من الفقهاء  -خصوصاً يف هذا الزمان -أمر
ميسور ألهل اخلربة يف احلوزات العلمية ،وهم اجملتهدون ،وأساتذة احلوزة ،ذلك
لتوفر وسائل االتصال يف هذا العصر ،وانتشار البحوث ،وإمكان االطالع على
دروس مجيع الفقهاء ،وتداول كتبهم وآرائهم بني الفضالء ،مما يسهل يف حتقيق
هذه املهمة.
األمر الثاني :الفقيه والتفسير:
إن من كانت له املهارة يف علم اللغة ،والبالغة ،وعلم الكالم ،واألصول،
كانت له املهارة يف علم التفسري ،فاألدوات اليت يستخدمها الفقيه لتحديد احلكم
الشرعي  -وهي هذه العلوم -هي اليت يستخدمها يف علم التفسري ،فال يتصور
أن يكون هناك فقيه ليس مبفسر للقرآن ،بل كيف يتصور ذلك وقسم كبري من
األحكام دليلها من القرآن الكريم ،كآيات املرياث ،وأحكام املعامالت.
فالفقه ،والتفسري توأم ال ينفك أحدهما عن اآلخر من حيث املنهج،
وهذا ما تراه يف كتب فقه علمائنا ،عندما يتعرضون آلية من القرآن.
فإن تفسري القرآن الكريم إما بالكتاب نفسه من خالل اآليات املتعرضة
لنفس املوضوع ،ولو يف سورة أخرى ،وإما بالسياق يف السور اليت أحرز فيها وحدة
اخلطاب ،وزمان النزول ،وإما باألحكام العقلية البديهية ،واملرتكزات العقالئية،
مبقتضى احتفاف النص القرآني بها ،وإما باألدوات اللغوية ،واالستظهارات
العرفية ،وإما بالرواية الشارحة ،ونفس هذه األدوات ،وعلى ضوء هذا املنهج
الذي يقوم به الفقيه يف فهم آيات أحكام وروايات املعصومني .
نعم؛ قد ال يكون الفقيه متفرغاً لتفسري القرآن من أوله آلخره ،أو أن ال
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ميلك اخلربة بتمام مضامني القرآنَّ ،
إال أن ذلك ال يلغي صدق املفسر عليه ،حيث
إن األدوات والعناصر الالزمة للمفسر متوفرة فيه.
األمر الثالث :التاريخ العلمي لفقهاء الطائفة.
إن احلقيقة اليت ال تقبل التشكيك واإلنكار مهارة مراجعنا السابقني
واملعاصرين مجيعاً يف العلوم احلوزوية املختلفة.
فالسيد اإلمام اخلميين ؛ كتب يف الفقه ،واألصول ،والعرفان،
واألخالق ،ونقح الكثري من اآلراء الفلسفية يف كتبه األصولية أيضاً ،وسار على
دربه تالمذته يف التنوع ،وتعدد املهارات كما ال خيفى.
كما متثلت يف سيدنا أستاذ الفقهاء واجملتهدين اخلوئي  ،وتالمذته،
املدرسة املتكاملة يف مجيع املعارف ،فقد كتب يف التفسري «البيان» ،وكتب يف
العقائد نظرية األمر بني األمرين ،وكتاب «نفحات اإلعجاز» ،وحقيقة اإلرادة
اإلهلية يف مبحث احتاد الطلب واإلرادة يف األصول ،وحتدث مبهارة بالغية ولغوية،
ونظر ثاقب ،يف آية الوالية يف اجلزء اخلامس من احملاضرات ،وآية لاَ يَنَ ُ
ال َع ْه ِدي
َّ
ني((( يف حبث املشتق يف األصول ،مبا يكشف عن أملعية متميزة يف علم
الظالمِِ َ

البالغة واللغة.

وعدم وجود كتاب جيمع هذه البحوث العقائدية املنثورة يف كتبه األصولية؛
ال يلغي تضلعه يف علم الكالم ومهارته فيه.
وقد قام مشكوراً الشيخ إبراهيم اخلزرجي جبمع هذه النكات العقائدية
يف كتاب أمساه حبوث عقائدية للسيد اخلوئي  ،كما قام مشكوراً العالمة الشيخ
إبراهيم النصرياوي بشرح املنظومة العقائدية للسيد اخلوئي  وطبعها.
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كما أبرز براعته يف الفلسفة ،من خالل مقاربة نظرياتها يف علم األصول،
كنظرية الواحد ال يصدر منه إال الواحد ،ونظرية إن تقدم اخلالق على املخلوق
تقدم العلة على املعلول ،ونظرية جترد النفس اإلنسانية.
كما أظهر مهارته يف العلوم العقلية ،يف حبث الشرط املتأخر وحبث
الرتتب ،مضافاً ملا أبدعه يف علم الرجال من كتابه «معجم رجال احلديث».
ومن تالمذته؛ أستاذ احلوزة العلمية يف قم املشرفة الشيخ الوحيد
اخلراساني دام ظله ،حيث تتجلى إحاطته املوسوعية ،وبراعته الفلسفية ،يف كتاب
«احلق املبني» ،وكتاب «مقتطفات والئية» ،كما تتضمن حبوثه األصولية كثرياً من
نظرياته يف جمال التفسري ،وعلم الكالم ،واللغة.
وفقيه عصره الشيخ التربيزي  ،حيث يتلمس الباحث إحاطته بالعلوم
الدخيلة يف حتديد املوقف الشرعي ،من خالل كتبه األصولية ،والفقهية ،كما
تتضح معارفة اجلمة يف علم الكالم ،والتفسري ،يف كتاب «األنوار اإلهلية يف
املسائل العقائدية».
كما أن للفقيه املتضلع السيد حممد سعيد احلكيم دام ظله معارفه
الواسعة ،يف علوم اللغة ،والكالم ،والتفسري ،واحلديث ،اليت جتلَّت يف كتابه
«يف رحاب العقيدة» ،وكتابه اآلخر «أصول العقيدة» ،واألمثلة كثرية يف احلوزة
العلمية ،ومن أبرزها السيد املقدس والنور امللكوتي املسدد عالَّمة التفسري
ومنهل الفقه وسلطان الفلسفة والعرفان السيد السبزواري قدس اهلل نفسه،
يف كتابيه «مهذب األحكام» ،و»مواهب الرمحن يف تفسري القرآن» ،وغريه من
علماء احلوزة ،والنخبة املنتجبة من مراجع التشيع املعاصرين يف إيران ،والعراق،
وغريها ،أدام اهلل ظالهلم الوارفة مجيعاً.
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وهذه الشواهد اليت ذكرتها لنتاج بعض أساتذتي ال لغرض احلصر فيهم،
وإمنا لبيان أن املرجعية يف احلوزات العلمية يف النجف األشرف ،وقم املقدسة،
جممع مدارس فكرية متنوعة ،وباب ملدينة علوم آل البيت  ،وامتداد ملقام
اإلمامة يف ملكاتهم القدسية ،ومواهبهم العلوية.
النقطة الخامسة :هوية كل علم بغرضه
إن هوية كل علم بغرضه ،والغاية من تدوينه ،فالغاية من علم النفس:
حتليل شؤون النفس ،حبيث حتتفظ بقدرتها وحيويتها ،والغاية من علم الفلسفة:
حتليل حقيقة الوجود واملوجود ،والغاية من علم األصول :إثبات حجية الدليل
املستخدم يف املعارف الدينية ،والغاية من علم الفقه :إثبات مشروعية أي موقف،
أو عمل ،أو استناد أي مفهوم للشرع املقدس.
فلذلك كانت هناك ضرورة لعلمي الفقه واألصول يف منظومة املعارف
اإلسالمية ،وليس دورالعلم املتكفل بإثبات حجية الطريق وهو علم األصول،
أو العلم املتكفل بإثبات املشروعية وهو علم الفقه أقل أهمية من العلم املتكفل
بتحليل املعارف نفسها سواًء كان فلسفة أم كالماً أم عرفاناً فاجلميع مما يفتقر إليه
قوام املعارف االسالمية سواًء كان العلم طريقياً أم حتليلياً.
ومن هنا نقول:
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إن من الركائز األساسية ملقام املرجعية علم الفقه ،املعرب عنه بعلم احلالل
واحلرام ،وهو ال يقل صعوبة ،وعمقاً عن الفلسفة ،وعلم الكالم -كما يشهد به
أهله -كما أنه ال يقل أهمية عن علم العقيدة ،بل ال ميكن فصل أحدهما عن
اآلخر ،فمث ً
ال :ما مل نثبت يف علم الكالم حجية كالم املعصوم ،ال ميكن استنباط
احلكم الشرعي من احلديث املنسوب إليه ،وما مل نثبت يف علم أصول الفقه حرمة

التشريع ،وحجية االطمئنان ،أو حجية خرب الثقة ،ال نستطيع يف قسم مهم من
علم العقائد ،وهي اليت يكون دليلها النقل ،نسبة كثري من املفاهيم العقائدية
للشارع ،فإن نسبتها من دون إثبات حجية اخلرب ،أو حجية االطمئنان ،يف علم
أصول الفقه تشريع حمرم.
وكذلك مسألة جواز التقليد يف العقائد ،أو حرمته ،حتتاج لتدخل علم
الفقه ،بل إن علم الفقه يتدخل حتى يف علم األخالق ،وميدان الثقافة اإلسالمية
مبساحته العامة ،فاملفاهيم اخللقية :كقبح الغرور ،وحسن التواضع ،واإلقرار
باخلطأ ،إمنا يصح نسبتها للشرع املقدس بواسطة علم الفقه ،وكذلك موقف
اإلسالم من املرأة ،وحقوق احليوان ،وبعض نظريات العلوم اإلنسانية ،كإثبات
نظرية العقل الباطن يف علم النفس ،ونظرية القيادة يف علم اإلدارة ،ونظرية
الرتابط بني وسائل اإلنتاج وروافد التوزيع ،والتزاوج بني امللكية العامة واخلاصة
يف علم االقتصاد ،أو بلورة أي مفهوم إسالمي ،يف أي جمال إنساني ،ال يصح
نسبتها للشرع املقدس من دون تدخل الفقه واستخدام أدواته.
فإن أي مفهوم ،يف أي جمال كان ،لكي يعرف صحته وعدمها ،فال بد من
عرضه على النصوص الشرعية ،واستنباط حكمه منها ،قبو ًال أو رفضاً باألدوات
األصولية ،واللغوية ،والرجالية ،واملنطقية ،وعلى أثر ذلك يتبني جواز نسبة
املفهوم للشرع املقدس ،أو حرمة نسبته ،وهذا هو منهج علم الفقه ،الذي يدخل
يف كل حقل.
بل حتى يف جمال السياسة؛ فإن تقرير مشروعية أي موقف سياسي لألمة،
أو بني الدول ،يتوقف على كلمة من الفقه ،باحللية ،أو احلرمة ،واملشروعية
وعدمها ،وهذا ما يؤكد لنا نفوذ علم الفقه يف شتى اجملاالت ،مما يعين أنه مبثابة
العصب للفكر اإلسالمي ،وأن نسبته للفكر اإلسالمي ال تقل عن .%70
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وهناك ما هو من قبيل اآلداب واملعارف ،واملفاهيم اليت هي من حيث
نسبتها لإلسالم حكم فقهي ،ومن حيث مضمونها تعنون بعنوان األدب ،أو
العقيدة ،أو املفهوم اإلسالمي العام ،واحلاجة املاسة لعلم الفقه ال تلغي احلاجة
للعلوم األخرى اليت تكون مبثابة الوسيلة للتأمل والتحليل للمعارف اإلسالمية،
كعلم النفس ،وعلم االجتماع ،وعلم الفلسفة ،فإن دخل علم الفلسفة ،وعلم
االجتماع ،يف حتليل املعارف بعد ثبوت نظرياتهما بطريق برهاني ال يقل أهمية
عن علم الفلسفة.
والمتحصل :هو أن دور الفقه يف املنظومة املعرفية الدينية دور القوام لكيان
الشرع املقدس ،خصوصاً إذا نظرنا لفقه املعامالت الذي عبرَّ عنه االقتصاد
اإلسالمي ،فإنه عند التأمل صاحل ألن يكون نظاماً للحياة ،إذ ال يقتصر الفقه على
باب العبادات ،بل يشمل أحكام الظواهر االقتصادية.
فإذا رجعت  -مث ً
ال  -للكتب املعنية بذلك ،مثل كتاب اقتصادنا للسيد
الشهيد الصدر  ،وجدت أن الفقه االسالمي يف باب املعامالت يشكل نظاما
من حيث عناصره الثالثة( :فلسفة االقتصاد ،واملذهب االقتصادي ،والقوانني
التفصيلية) ،فهو بعناصره املذكورة حييط بالساحة االقتصادية ،وبالتالي فإن فقه
احلالل واحلرام نظام اقتصادي شامل.

44

ريي (احلالل ،واحلرام) يف اإلسالم
ولذلك قال عنه السيد الشهيد« :أن تعبِ َ
جتسيدان للقيم واملثل اليت يؤمن بها اإلسالم ،فمن الطبيعي أن ننتهي من ذلك
إىل اليقني بوجود اقتصاد مذهيب إسالمي ،ألن قصة احلالل واحلرام يف اإلسالم
متتد إىل مجيع النشاطات اإلنسانية ،وألوان السلوك :سلوك احلاكم واحملكوم،
وسلوك البائع واملشرتي ،وسلوك املستأجر واألجري ،وسلوك العامل واملتعطل،
فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إما حرام وإما حالل ،وبالتالي هي إما

ٌ
عدل وإما ظلم ،ألن اإلسالم إن كان يشتمل على نص مينع عن سلوك معني سليب
أو إجيابي فهذا السلوك حرام ،وإال فهو حالل.
وإذا كانت كل ألوان النشاط يف احلياة االقتصادية خاضعة لقضية احلالل
واحلرام ،مبا تعرب عنه هذه القضية من قيم ومثل ،فمن حق البحث يف اإلسالم
أن يدعونا إىل التفكري يف استخالص وحتديد املذهب االقتصادي ،الذي تعرب عنه
قضية احلالل واحلرام بقيمتها ومثلها ومفاهيمها»(((.
ومما يشهد على ذلك أن كتاب الكايف ،الذي هو أبرز الكتب احلديثية
احلاكية ألقوال أهل بيت العصمة  ،يقع يف مثانية أجزاء :اثنان يف العقائد
واملفاهيم العامة ،وستة أجزاء يف علم احلالل واحلرام ،بل أغلب األحاديث
الواردة عن األئمة  يف الكتب املعتمدة لدى قدماء علمائنا هي يف بيان
احلالل واحلرام ،كما يالحظ يف الكتب األربعة ،ووسائل الشيعة ،وغريه.
بل ترى أن الروايات اليت حتدثت عن العلماء ،وتناولت منصب القيادة،
ركزت وأكدت على ضرورة علم احلالل واحلرام ،وأهميته ،فمث ً
ال :يف مقبولة عمر
ان إِلىَ َم ْن كَا َن ِمنْ ُك ْم ممَِّ ْن َق ْد َر َوى َح ِديثَنَا،
بن حنظلة قول الصادق « :يَنْ ُظ َر ِ
وح َرا ِمنَا ،و َع َر َف أَ ْح َك َامنَاَ ،فْليرَ ْ َض ْوا ِبه َح َكماًَ ،فإِِّني َق ْد َج َعْلُته
وَن َظ َر فيِ َحلاَ ِلنَا َ
َعَليْ ُك ْم َحا ِكماً» ،ويف الرواية عن احلسني « جماري األمور واألحكام على
أيدي العلماء باهلل ،األمناء على حالله وحرامه».
ولذلك نرى مرجع التقليد ال يكتفي بكتابة الرسالة العملية ،بل يظل
يصرف ما ال يقل عن مثان ساعات يومياً ،لرصد األسئلة املوجهة إليه من خمتلف
بقاع العامل ،يف شتى املسائل يف العبادات ،واملعامالت ،وفقه العالقات ،وفقه
األسرة ،وفقه احلقوق ،وفقه الطب والصحة ،وفقه القانون ،وكيفية استثمار
((( راجع كتاب اقتصادنا ص.347
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الثروات وتوزيعها ،والقضايا العامة ،واخلاصة ،واملفاهيم الفكرية املتنوعة،
ليحدد املوقف الشرعي منها ،بدقة ومتانة وأمانة ،وهو يف طوال هذه الساعات،
وباجلهد املستميت ،يف خدمة األمة اإلسالمية ،وخدمة علوم آل حممد  ،وهذا
مايعين أن الفقه ليس كتاباً يف أحكام الطهارة والنجاسة ،واحليض والنفاس ،وإمنا
هو نظام للحياة.
وقد سبق أن استعرضنا شواهد وأمثلة حية من كلمات سيدنا اخلوئي
 ،وتالمذته ،على مشولية نظر املرجعية ملا يتجاوز دائرة احلالل واحلرام يف
النقطة الرابعة ،وسيأتي املزيد منها عند التعرض للشخصية العلمية للسيد
السيستاني دام ظله.
النقطة السادسة :أهمية مقام المرجعية
لقد طرح السيد الشهيد الصدر  رأيه يف تطوير املرجعية من الفرد
إىل املؤسسة ،مبعنى أن هناك مؤسسة تدير أمور املسلمني يف العامل كله ،وهلذه
املؤسسة أجهزة؛ أحدها جهاز مسؤول عن إدارة شؤون اخلمس ،وثانيها جهاز
مسؤول عن إدارة القضايا احلقوقية للشيعة ،وثالثها جهاز متخصص يف املفاهيم
العقائدية ،ورابعها جهاز الفتوى وهو يضم املرجع األعلم وهو املشرف على
اجلوانب الشرعية يف املؤسسة كلها.
وهذا املشروع الذي طرحه الشهيد  وقع موقع املناقشة والتأمل من
قبل بعض الفقهاء ،مضافاً لعدم مساعدة الظروف على تطبيقه حتى اآلن ،وحنن
نتحدث فع ً
ال عن منصب املرجعية بواقعه الفعلي ،فنقول :إن أهمية مقام املرجعية
تتضح من خالل املسؤوليات اخلطرية ،اليت حيملها الفقيه على عاتقه ،واألدوار
العمالقة اليت ينهض بها ،وهي عديدة:
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األولى:
ما يقوم به الفقيه ،من تدريس طالب احلوزة ،وتربية الفضالء ،وختريج
الفقهاء واجملتهدين ،فإن الساحة السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية اإلسالمية ،ال
ميكن أن تقف على قدميها من دون عامل دين ،وهذا العامل إمنا يتلقى علمه من
الفقيه املرابط يف احلوزة العلمية ،مما يعين أن مبدأ الفضل ،ومنبع الفكر ،وأساس
كل ماعندنا من مواقف وثقافات ،هو ذلك الفقيه احلوزوي.
ولذلك ورد عن الرضا «« :يقال للعابد يوم القيامة :نعم الرجل
كنت ،همتك ذات نفسك ،وكفيت الناس مؤونتك ،فادخل اجلنة ،أال إن الفقيه
من أفاض على الناس خريه ،وأنقذهم من أعدائهم ،ووفر عليهم نعم جنان
اهلل ،وحصل هلم رضوان اهلل تعاىل .ويقال للفقيه :يا أيها الكافل أليتام آل حممد،
اهلادي لضعفاء حمبيهم ومواليهم ،قف حتى تشفع ملن أخذ عنك ،أو تعلم منك،
فيقف فيدخل اجلنة معه فئاما وفئاما وفئاما ،حتى قال عشرا ،وهم الذين أخذوا
عنه علومه ،وأخذوا عمن أخذ عنه ،وعمن أخذ عمن أخذ عنه إىل يوم القيامة،
َر َق بني املنزلتني؟»
فانظروا كم ف َّ
الثانية:
إن الفقيه احلوزوي باالستعانة بالفضالء من تالمذته يقوم برصد ما يثار
من شبهات حول الدين ،واملذهب ،وما يستجد من البدع من قبل املنحرفني
فكرياً ،ليقوم بنفسه ،أو باإليعاز إىل تالمذته لر ِّد هذه الشبهات ،وكشف زيفها،
وإبطال البدع ،ودحض الفنت املتكررة يف كل زمان طبقاً ملا ورد عن الرسول:
««إذا ظهرت البدع يف أميت ،فليظهر العامل علمه ،فمن مل يفعل فعليه لعنة اهلل».
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وقد أشارت هلذا الدور اخلطري الذي يقوم به الفقهاء؛ رواية اإلمام
الصادق« :علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته،
مينعونهم عن اخلروج على ضعفاء شيعتنا ،وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته
النواصبَّ ،
أال فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والرتك
مرة ،ألنه يدفع عن أديان حمبينا ،وذلك يدفع عن أبدانهم».
واخلزر ألف ألف َّ
الثالثة:
ما يقوم به الفقيه من بلورة النظريات الدقيقة ،يف الفقه ،واألصول،
والرجال ،والتفسري ،وغريها من العلوم يف كل يوم ،ليساهم بذلك يف تطوير
الفكر اإلمامي ،ومواكبته ملستجدات احلضارة وحقوهلا الفكرية املختلفة ،وبيان
عظمة الدين واملذهب يف عمق فكره ،ومتانة كلماته على مجيع ا ًألصعدة ،فالفكرة
اليت خترج من قلم الفقيه ،ال تقل يف خدمة كيان اإلسالم ورفعته ،عن التضحيات
واجلهود والشهداء اليت تبذهلا األمة يف هذا السبيل ،بل ورد عن الصادق 
أنه قال« :إذا كان يوم القيامة ،مجع اهلل عز وجل الناس يف صعيد واحد ،ووضعت
املوازين ،فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء ،فريجح مداد العلماء على دماء
الشهداء».

48

فمث ً
ال؛ إذا نظرت نتاج السيد اخلوئي  ،يف الفقه ،واألصول ،والرجال،
والتفسري ،ملا يصل إىل مثانني جملداً ،ال تكاد جتد مرجعاً يف العصر احلاضر ،وال
فقيهاً ،وال فاض ً
ال ،وال طالب علم ،وال باحثاً أكادميياً ،يستطيع أن يلج أي حبث
فقهي ،أو أصولي ،أو رجالي ،لبلورة أي مفهوم ،دون الرجوع لبحوث السيد
جتاوُز هذه النافذة ،وهذا
اخلوئي واالستقاء منها ،فمن العصي على أي عامل ُ
الباب ،يف أي علم حوزوي ،وهو حماضرات سيدنا اخلوئي  ،مما شكل الرافد
واملعني األول ،لكل مفكر أو باحث ،فأي خدمة تضاهي هذه اخلدمة للفكر

اإلمامي ،اليت قدمها هذا العلم العظيم ،وتالمذته.
ومن أبرزهم العبقري احملقق السيد حممد الروحاني  ،يف كتابيه «املنتقى
يف األصول» و»املرتقى يف الفقه» ،وفيهما الكثري من النكات البكر ،وكذلك
املفكر العظيم السيد الشهيد حممد باقر الصدر  ،الذي أسهم يف تطوير الفكر
اإلنساني يف جمال االقتصاد ،واملنطق ،والفلسفة.
ولذلك يكفي السيد اخلوئي  ،فخراً ،وشرفاً أنه صاحب الفضل
العظيم على الطائفة كلها ،فإن أغلب الفقهاء ،واملراجع ،والفضالء ،والباحثني،
وأصحاب القرار يف العامل الشيعي؛ يف جمال السياسة ،أو االجتماع هم تالمذته،
أو تالمذة تالمذته‘ فهو املنبع األول واملصدر األمني.
الرابعة:
من أهم اإلجنازات وأبرز األدوار؛ اليت يقوم بها مراجعنا األعالم ،مواقفهم
القيادية اخلالدة ،فلم يتسلم املرجعية العامة للشيعة فقيه أصبح نائماً ،أو منعز ًال
عن الساحة ،أو غاف ً
ال عن خماضها.
فلقد قامت ثورة العشرين على عاتق مراجع التشيع ،كالشيخ حممد
تقي الشريازي ،وشيخ الشريعة األصفهاني قدس سرهما ،ونهضت قيادة اإلمام
احلكيم  بأعظم دور ،يف حماربة املدارس اإلحلادية ،واألحزاب السياسية الظاملة.
كما قام اإلمام اخلميين  ،مبشروع عظيم مل يسبق له مثيل ،وهو الثورة
اإلسالمية يف إيران ،ورفع بذلك كيان اإلسالم شاخماً على العامل.
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وسار سيد الطائفة اإلمام اخلوئي  على درب سلفه من العطاء املتواصل يف
إجنازاته املؤسساتية يف الغرب ،واهلند ،وباكستان ،وتايلند ،ومشاريعه اخلريية يف
هذه البلدان وغريها ،كما ثابر بكل صالبة وإرادة حديدية على خط الصمود
والصرب ،حتت أنياب أكرب طاغية يف زمانه ،ملدة مخس وعشرين سنة ،فقد قتلت
حاشيته ،واعتدي على أبنائه ،وضيق اخلناق عليه.
ومع كل هذه احملاوالت مل يستطع النظام الوحشي آنذاك أن ينتزع منه
كلمة تأييد ،أو مباركة له ،أو كلمة ضد الثورة اإلسالمية يف إيران ،مدة مثان
سنوات من احلرب الضروس ،وحافظ على كيان احلوزة العلمية من دون أن يلني،
أو يضعف ،أو يتغري موقفه من النظام البعثي ،صابراً ،ثابت اجلأش ال يتزلزل،
ورعى شجرة التدين يف العراق ،حتى مضى لربه شهيداً مظلوماً.
وكذلك تلميذه العظيم السيد الشهيد حممد باقر الصدر  ،الذي بذل
نفسه قرباناً ملبادئه وقيمه ،فكان رمزاً للجهاد ،والفداء ،كما سار على طريقه يف
اجلهاد ،والصرب ،والتحدي ،الفقيه العظيم السيد السبزواري .
أما بيان مواقف املرجعية العليا للسيد السيستاني دام ظله الوارف،
واحلديث املفصل عن معامل شخصيته ،فقد حتدثت عنه بشكل مسهب يف قم
املقدسة قبل سنوات ،وقام األخوة األعزاء بصياغته وترتيبه بأفضل صورة ،ورمبا
يستغرب القاريء عدم ذكر املراجع اآلخرين يف العراق ،وإيران مع أن هلم تارخياً
علمياً وعملياً معروفاً.
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والجواب :أنين اقتصرت يف هذه املقدمة املختصرة على ذكر أساتذتي
وفاًء هلم ،وألجل أن إجنازات بعضهم جمهولة ،فأردت التعريف بهاَّ ،
وإال فجميع
أساتذة احلوزة ،والصفوة املنتجبة من املراجع األعالم ،يف إيران ،والعراق ،هلم
الفعال يف حفظ الدين والدفاع عن املذهب.
الدور األول َّ

ويف األخري؛ نبتهل إىل اهلل تعاىل أن حيفظ مجيع مراجعنا األعالم أوتاد الدين،
وأن يصون بهم املذهب والدين ،وأن حيميهم ،وحيمي هذا املقام من كيد أعداء
الدين ،وخططهم اخلطرية ،وأن يبصر األمة بعظمة مقام العلماء ،واملراجع،
ويربطهم بهم يف مجيع شؤونهم إنه ولي التوفيق.
 16شوال 1433هـ
السيد منري السيد عدنان اخلباز
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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد وآله الطيبني
الطاهرين ،وبعد:
ليس حديثي املفصل عن السيد األستاذ السيستاني دام ظله إغفا ًال ملقام
املراجع العظام اآلخرين ،فكلهم يف موقع التقديس ونهاية اإلجالل واإلحرتام من
قبلي ،خصوصاً من هو أستاذي منهم ،مثل آية اهلل العظمى الفقيه احملقق الشيخ
الوحيد اخلراساني دام ظله الوارف.
أو من هو مبثابة أستاذي الستفادتي من حبوثه وفيض قلمه؛ مثل آية اهلل
العظمى الفقيه املتبحر السيد حممد صادق الروحاني دام ظله الشريف.
ومثل آية اهلل العظمى الفقيه املتضلع السيد حممد سعيد احلكيم دامت
بركاته ،وغريهم من املراجع األفذاذ أوتاد املذهب وأقطاب التشيع.
وإمنا حديثي اآلتي هو رد لبعض الشبهات ودفع لبعض اإلعتداءات اليت
رميت بها مرجعية السيد األستاذ السيستاني دام ظله الوارف من قبل أعداء
املذهب احلق قبل مخس سنني ،فنقول ان احلديث عن شخصية أستاذنا ومالذنا
زعيم الطائفة املرجع األعلى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف يف عدة
حماور:
 /1معالم شخصيته الذاتية.

 /2معالم شخصيته الكمالية.

/3معالم شخصيته العلمية.
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معالم شخصيته الذاتية
وهي السمات اليت جبل عليها ،وعرف بها منذ صغره ونعومة أظفاره،
وكانت عوامل مؤثرة يف بناء شخصيته العمالقة ،يف جمال الزعامة ،والعلم،
والعرفان ،وهي عديدة:
المعلم األول :أنيسه الكتاب
لقد عرف منذ طفولته برغبته الشديدة يف أن يقضي معظم أوقاته وحده
والكتاب بيده ،ال ُيعنى وال يهتم باألسفار الرتفيهية ،والتالمحات االجتماعية،
وهمه يف
فهو قليل األصدقاء ،وقليل الزيارة للمجالس املختلفة ،وقليل املزاحّ ،
أن يعمر جملسه بالبحث العلمي ،أو التحليلي ،دون شيء آخر ،وهذا ما ّ
شكل
عام ً
ال مهماً يف بناء شخصيته الثقافية ،حتى أصبح موسوعة متنوعة املعارف،
متعددة الثقافات ،ومكتبة متجسدة يف شخصه املبارك.
المعلم الثاني :خلقه الوئام
لقد جبل منذ طفولته على كراهيته الشديدة للعنف واالختالف،
وميله للهدوء والوئام ،فكان طف ً
ال مساملاً يكره املشاكسات واملواجهات ،مهما
اعتدي عليه ،وعاش مسريته يف النجف األشرف -احلافلة بالصراعات الفكرية،
والسياسية ،واالجتماعية -من دون أن يدعم جهة معينة ،أو ينخرط يف تيار،
أو يؤيد حزباً أو ّ
خطاً معيناً ،ونأى بنفسه عن مجيع مواطن التوتر والتشنج
واالختالف ،ومل يشغل وقته بنزاع شخصي ،أو اجتماعي مع شخص ،أو جهة،
بل حتى إذا احتدم النقاش يف جملس درسه بينه وبني بعض تالمذته ،فإنه يؤثر
السكوت ال ضعفاً عن اجلواب ،ولكن رغبة يف إزالة االحتقان واالختالف.

وهذه السمة جعلت من تارخيه املاضي صفحة نقية سليمة حمبوبة لدى 55

سائر األطراف ،كما أنها عامل مؤثر يف الصورة املعروفة عن مرجعيته الشريفة،
حيث غدا أباً حنوناً جلميع األطراف املختلفة ،جامعاً للشتات موحداً للكلمة.
المعلم الثالث :تعلقه بالسماء
لقد نشأ يف مشهد املقدسة ،يف بيت عبادة وعرفان ،فأصبح وِلعا باألذكار،
واألوراد ،واخللوة بنفسه منذ صباه ،وجرى على هذا املنوال إىل أن أصبح أستاذاً
من أساتذة احلوزة ،حتى نعته بعض معاصريه بأنه راهب أو درويش ،وهذا
ال دخي ً
النفس الروحي صار عام ً
ال يف بناء شخصيته العرفانية املتسمة بالورع
وشدة اخلوف من اهلل ،والبعد عن املغريات الرباقة ،فكان ومازال جملسه جملساً
يذكر جليسه باآلخرة.
المعلم الرابع :روح االستقالل
لقد جبل على استقاللية الشخصية من جهتني:
أ /فهو من جهة :يكره االتكالية واالعتماد على الغري ،فكان ينجز ُأموره
بنفسه دائماً ،ويعتمد على عقله وقراره منذ صغره ،وهذه الروح من مناشيء مسة
الطموح الفريد يف مسريته ،حيث تنقل بني حوزة مشهد ،وحوزة قم ،وحوزة
النجف األشرف ،مرتدداً على خمتلف األساتذة ،باحثاً عن أقدرهم على إشباع
نهمه العلمي ،وتلبية طموحاته املعرفية ،كما عرف أيام دراسته يف النجف
األشرف بأنه من أكثر الطلبة تردداً على املكتبات املختلفة ،معتمداً على نفسه يف
الوصول للمصادر املوثوقة ،أو استنطاق الرأي األصوب عن قبول وقناعة.
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ب /ومن جهة أخرى :فقد أثرت عليه نزعة االستقالل بأن ال يرتبط جبهة،
ال دخي ً
ال لغريه ،سواء كان جهة ،أو شخصاً ،وكان هذا عام ً
وأن ال يكون ظ ً
ال يف
زعامته ،وبلورة مواقفه وقراراته .فهو الذي ال يتأثر حباشية ،أو أوالد ،أو أقارب،

بل يستقل يف بناء قراره ،واختاذ موقفه بعد املشورة والتأمل والدراسة احملكمة.
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معالم شخصيته الكمالية
وهي السمات اليت اكتسبها نتيجة خوضه جتربة احلياة ،وممارسته ملضمار
مليء بالصعوبات ،والتغريات السياسية واالجتماعية.
المعلم األول :البصيرة وبعد النظر
فحنَ َكة
إن القيادة ليست منصباً ،وال انتخاباً ،وال وراثة ،وإمنا هي موقفَ ،
القيادة هي يف اختيار القرار املؤثر ،يف الظرف املناسب ،باألسلوب الفاعل،
وهذا ما يتوقف على بعد النظر ،والقدرة على قراءة الواقع ،واستشراف أحداث
املستقبل ،ودراستها بروية وتأمل.
وذلك ما اتسمت به الشخصية القيادية لسيدنا األستاذ دام ظله ،كما
شهدت به قراراته ،ومواقفه يف أحداث النجف وسامراء ،وموقفه يف قضية
االنتخابات الربملانية واحمللية.
فرمبا يصفه بعض املختلفني معه؛ أنه بطيء يف اختاذ القرار ،إال أن رؤيته:
أ ّن مفسدة العجلة ،وعدم النضج يف اختاذ القرار ،أشد من مفسدة التأخري
والتأني ،فقد دأب يف تعامله مع األحداث املختلفة ،على النظر للعواقب احملتملة
على أمته ،بتمام مفاصلها ،وخنبها ،يف اختاذ أي قرار مؤثر.
وقد كان هذا ديدناً له يف مسريته السابقة ،فهو الذي اقرتح على أستاذه
السيد اخلوئي  أيام االنتفاضة الشعبانية أن يقوم بتشكيل جلنة لدراسة مصادر
القوة املساندة لبقاء االنتفاضة من اخلارج والداخل ،قبل اختاذ أي قرار سياسي،
أو إداري يف شأنها ،استشرافاً منه لألحداث املستقبلية ،وملعرفته بطبيعة النظام
الوحشي آنذاك.
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المعلم الثاني :الواقعية
ّ
يستغل الظروف السياسية ،أو االجتماعية،
إ ّن كثرياً من القادة قد
من أجل اكتساب ألقاب جديدة ،أو صيت ذائع ،فهو حريص على ركوب أي
موجة ،من أجل تلميع صورته ،أو توسعة مساحة نفوذه االجتماعي ،ولكن
القائد املخلص ألمته :هو احلريص على أن يتعامل مع الظروف املختلفة مبنطلق
الواقعية ،وتقديم األهم على املهم ،ودفع األفسد بالفاسد ،يف إطار املصاحل العامة
للمجتمع اإلسالمي.
وهذا ما جتسد يف مواقف السيد دام ظله ،فهو الذي كان بإمكانه أن
يستغل ظرف االحتالل األمريكي للعراق يف إصدار فتاوى اجلهاد واملقاومة
املسلحة ،ليحرز بذلك صيتا كبرياً يف األمة اإلسالمية والعربية ،ويكون بط ً
ال من
أبطال العروبة ،ولكنه تعامل مع احلدث بواقعية تامة ،وركز على املصاحل العامة
يفت بوجوب املقاومة املسلحة
للشعب العراقي ،يف إطار املمكن وامليسور ،فلم ِ
لالحتالل ،ولكنه مل حيرمها ومينع منها يف نفس الوقت ،وذلك جلهتني:
أ /فمن جهة؛ قد أدرك أن الشعب العراقي املظلوم على مدى مخس
وثالثني سنة قد نزف من الدماء واجلراح عشرات اآلالف ،وقدم من الضحايا
واملآسي ما ال حيصى ،فمقتضى حب القائد لشعبه ،وإخالصه له ،وحفاظاً على
دمائه ،وأعراضه ،وأمواله؛ أن ال يكلفه ويلزمه ببذل املزيد من الدماء ،وتقديم
الكثري من الضحايا ،خصوصاً وأ ّن قطاعاً كبرياً من هذا الشعب قد سئم من كثرة
اجلراح واملآسي ،وآثر أن خيلد إىل الراحة وترميم اجلراح.
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ب /ومن جهة أخرى؛ فإن التعامل مع األمور بواقعية جمردة عن نداء
درس املواقف ضمن قاعدة «املهم واألهم» ،وقد رأى
العواطف واالنفعاالت ،أن ُت َ
أ ّن إخراج احملتل من العراق أمر مهم ،ولكن إعطاء فرصة للشعب العراقي ليبين

له كياناً سياسياً بإرادته ،وانتخابه واختياره أهم.
وقد شخص أنه لو أفتى بوجوب إخراج احملتل ،وبذل الشعب العراقي
آالف الدماء والضحايا ملدة ثالث سنوات ،أو أكثر ،فإن نتيجة املعركة ومثرتها
لن حيصدها الشعب العراقي ،حيث إن البعث الص ّدامي وتنظيم القاعدة كان
يف تلك الفرتة قوة عسكرية واستخبارية ،ممتدة يف طول البالد وعرضها ،وبالتالي
فهم قيادة جاهزة لركوب املوجة ،واغتنام الفرصة ،حبيث متى ما خرج احملتل
سيطروا على مقدرات البالد من جديد ،وحكموا باحلديد والنار ،وعاثوا يف
األرض فساداً ،كما كانوا وجتربة الشعب اجلزائري ،وغريه من الشعوب اليت
بذلت آالف الدماء يف ثورات وحركات مستميتة ،وكانت النتيجة :أن حصد
الثمرة فئة قليلة من اجملتمع ،وهي اليت سيطرت على إدارته وقيادته.
فاحلري واألوفق باملصاحل العامة؛ أن يتفرغ الشعب العراقي لبناء قيادة
سياسية ،واجتماعية ،عن قناعة وإرادة واختيار ،ويقوم برتميم جراحه ،وبناء
مؤسساته الثقافية ،واخلريية ،والعلمية .فإذا ملك كياناً قوياً شاخماً ،استطاع بعد
ذلك أن خيرج احملتل بأساليب خمتلفة ومتنوعة.
مراً ،وصعباً ،ومصادماً لغليان
فتقديم األهم على املهم -وإن كان أمراً ّ
العواطف واملشاعر -إال أنه هو املنسجم مع رشد القيادة ،وواقعيتها ،وإخالصها.
ومضافاً لذلك كله ،فإنه مل حيرم القيادة املسلحة ،ومل يستقبل أي طرف
يتعاون مع االحتالل ،أو يكون ممث ً
ال له ،ومل يعرب عن الوجود األمريكي والربيطاني
وأصر على إجراء االنتخابات ،مع أ ّن
يف العراق إال باالحتالل ،إىل يومنا هذا،
ّ
أصر على
املخطط األمريكي هو ْ
نص ُب حكومٍة موالية له بأساليب معينة ،كما ّ
عدم عقد اتفاقية اسرتاتيجية مع اجلانب األمريكي إال إذا تضمنت عنصرين:
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 احملافظة على سيادة العراق واستقالله. وتوفر اإلمجاع الوطين على قبوهلا والتفاعل معها.وقد مجع األخ العزيز البَّحاثة حامد اخلفاف البيانات الصادرة من السيد
دام ظله يف كتابه الرحلة العالجية ،اليت كان اهلدف منها معاجلة األوضاع ،أو
الدفاع عن حرمة الدين ،أو كرامة الشعب العراقي ،فكانت ستة وتسعني بياناً
مهماً ،تشكل رصيداً ومادة أساسية لتاريخ العراق احلديث.
المعلم الثالث :الروح األبوية
إن القيادة الرشيدة :هي اليت تتعاىل على الصراعات الفئوية ،واالختالفات
االجتماعية ،وتكون مرجعاً ألبنائها ،مهما اختلفت مشاربهم واجتاهاتهم ،وهذا
ما متثل يف قيادته احلكيمة ،فهو الذي عاش مخسني سنة ،أو أكثر يف العراق ،ورأى
كثرياً من االختالفات الفكرية ،والسياسية ،واالجتماعية ،وأدرك بنظره الثاقب
أن تلك االختالفات أحدثت شرخاً خطرياً يف جسم األمة ،وكانت عام ً
ال مهماً يف
تشتيت قوتها ،وبعثرة جهودها ،حبيث انشغلت بأجواء االختالفات عن القضايا
األساسية واملصريية ،مع أن نقاط االتفاق واالشرتاك فيما بينها تبلغ مثانني باملائة،
بينما نقاط االختالف ال تزيد على عشرة باملائة ،ورأى أ ّن اخليط الرابط بني هذه
االجتاهات املتباينة ،والكلمة اجلامعة لشتاتها ،هو االستظالل بظل آل حممد .
ولذلك اعتنى وأفاض حنانه األبوي ،وتواضعه ،وعنايته على اجلميع،
واستوعب معارضيه واملختلفني معه بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة.

64

ومن مالمح منهجه األبوي ،تعامله مع القادة السياسيني يف العراق معاملة
األب بالشدة تارة ،والرأفة تارة أخرى ،فإذا رأى املصلحة يف استقباهلم ،ونصحهم،
وإرشادهم ،قام بذلك ،وإذا رأى أن الظرف حيتاج لنوع من االحتجاج ،والتأديب

هلم نتيجة التقصري من بعضهم يف مصاحل الشعب امتنع عن استقباهلم يف بعض
الفرتات.
المعلم الرابع :انصهاره بعظمة اإلسالم واإليمان
إن القيادة الواعية :هي اليت ال تنشغل بالقضايا الثانوية واهلامشية ،على
حساب القضايا األساسية واألولية ،وهذا ما أفاده السيد دام ظلّه فع ً
ال ،وحركةً،
وديدناً.
أهم قضية ُيعنى بها مرجع األمة ،والقائد املسلم ،هي
فهو الذي يرى أ ّن ّ
الدفاع عن حرمة اإلسالم واملذهب اإلمامي ،واحملافظة على نقاء صورته ،وصفاء
مسعته ،يف نظر اجملتمع العقالئي العام ،وأ ّن حرمة اإلسالم واإلميان أشد من حرمة
وأي حرمٍة أخرى ،وهلذا أفتى بأّنه ال جيوز للمسلم االستيالء على أموال
املؤمنِّ ،
غري املسلم يف البالد اإلسالمية ،وغريها ،إال بطريق قانوني عقالئي ،مبقتضى
عقد األمان اجلاري بني أبناء الشعوب املختلفة ،حفاظاً منه على مسعة اإلسالم،
صمام األمان للشعب العراقي املظلوم.
وقيادته بل أصبح َّ
حرم دماء املِلل األخرى يف اجملتمع العراقي،
كما أنه وِب ِع ّدِة بيانات؛ ّ
واجملتمع العربي ،واإلسالمي كله ،كاملسيحية ،واليهودية ،والصابئة ،واليزيدية،
يتصد حملاربة الكيان اإلسالمي ،أو االعتداء على حرمات املسلمني ،كما
ممن مل
َّ
حرم أمواهلم ،ونادى بتوفري مجيع حقوقهم االجتماعية والوطنيةَ ،مثَُل ُهم َمثَ ُل سائر
ّ
غين باملباديء
املسلمني ،كل ذلك من أجل إعطاء صورة نقية عن اإلسالم ،وأّنه ٌّ
اإلنسانية اليت حترتم مجيع أبناء اجملتمع البشري ،وأن القيادة اإلسالمية هي اليت
تفيض حنانها األبوي ،حتى على غري املسلمني من أبناء جمتمعها ،لينهلوا من
مساحة اإلسالم ورأفته وعنايته.
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ومن أبرز مواقفه ،اليت ُتظ ِهر مدى اهتمامه حبرمة اإلسالم وعظمته؛ وقوفُه
الصارم أمام الفنت الطائفية ،اليت حاولت العبث باجملتمع العراقي الواحد ،فقد
حرم على كل عراقي دماء املسلمني من أبناء املذاهب اإلسالمية األخرى ،وأ ّكد
جلب
األخوة ،ال
على أنهم إخوٌة يف اإلسالم ،وأ ّن هلم مجيع حقوق
ٍ
لضعف ،أو ِ
ّ
مو ّدٍة ،أو حيازِة مسعة ،أو لقب ،بل ألجل أ ّن حرمة اإلسالم ،وأهمية امتداده
ستخف بها.
وقوته ،وبيان مدى مساحته ومشوليته األبوية ألبنائه ،قضيٌة أساسية ال ُي
ّ
كما أ ّن مواقفه يف أحداث سامراء ،وبياناته العديدة يف ُنصرة الشعب
الفلسطيين املضطهد ،من أوضح الشواهد على اهتمامه العميق حبرمة اإلسالم
وعظمته.
غري غيري
المعلَم الخامس :يا دنيا ّ
ملنصب قيادي استغالل منصبه ،يف مجع ثروة
رمبا يحُ اول بعض من يصل
ٍ
أمالك وعقا ٍر وأموال ،إال أن الصورة
له ،وألبنائه ،أو اغتنام فرصة املنصب لتوريث ٍ
ملرجعية السيد املف ّدى دام ظله مغايرة لذلك متاماً ،فهو الذي يتمثل يف سريته -منذ
إماماً يَ ْقتَ ِدي ِبِه،
أيام شبابه -كلمات ج ّده أمري املؤمنني « أال َو َّ
وم َ
إن ِل ُك ِّل َمأُْم ٍ
إم َام ُك ْم َق ِد ا ْكتَفَى ِم ْن ُدْنيَ ُاه ِب ُط ْم َريِْهَ ،و ِم ْن ُط ْع ِمِه
ْمِه ،أَال َو َّ
يء ِبُنو ِر ِعل ِ
إن َ
َويَ ْستَ ِض ُ
ِبُق ْر َصيِْه» ،فهو -منذ عشرات السنني -يسكن كوخاً من أكواخ النجف القدمية،
شهر ،ويعيش عيشة الزاهد يف املظاهر الدنيوية،
بأجرة يدفعها يف موعدها كل ٍ
من دون أن يعبأ بلذٍة أو إغراء.
وحاُله يف :لباسه ،وأثاثه ،ومائدة طعامه ،بعد املرجعية ،هو حاله عندما
كان طالب علم يف الثالثني من عمره ،يعيش على راتب قليل ،يستلمه من بعض
أساتذته.
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وهو الذي منع على نفسه ،وأبنائه ،أن يتملَّك داراً ،أو سيارة ،أو أي
مهم ،كما منع نفسه وأبنائه قبول أي هدية توجب احنيازاً نفسياً ألحد على
جهاز ٍّ
حساب آخرين ،ومل يقبل أن ختصه احلكومة العراقية بطاقة من الكهرباء ،أو إقامٍة
معينة دون غريه من أبناء شعبه ،مستشهداً بكلمات مثله األعلى أمري املؤمنني
اس ،كَيْال
َر َ
َّ 
الع ْد ِل أ ْن ُيق ِّ
أئمِة َ
ُس ُه ْم ِب َض َع َفِة النَّ ِ
َدُروا أْنف َ
ض َعَلى َّ
«إن اهللَ ف َ
ري َف ْقُرُه».
يَتَبَيَّ َغ ِبال َف ِق ِ
وإن البيئة اليت عاشها يف مشهد املقدسة -منذ نعومة أظفاره ،حيث
كانت بيئَة ُزه ٍد ،وانصراف عن زخارف الدنيا ومظاهرها -جعلته يأبى أن ينشغل
بأي مظهر يشعر أن فيه زهواً ،وبروزاً دنيوياً ،فلذلك نأى بنفسه عن الظهور يف
الوسائل اإلعالمية املختلفة ،إال مبقدار الضرورة القصوى ،حفظاً لنفسه السامية
برصيد التقوى ،والورع عن التلذذ بأي مظهر دنيوي أو مادي.
كما أبى على ُوكالئه ،ومقلديه ،رفع صوره ،أو إبرازه دون غريه من
موقع على االنرتنت،
مراجع التقليد ،يف أي مكان كان ،أو إنشاء قناة فضائية ،أو ٍ
وسم القيادة
يتحدث عنه ،أو ُيثين على مرجعيته أو قيادته ،حرصاً منه على أن ال ُت َ
العلوية اإلمامية بسمة االنشغال بالدعاية واإلعالم املادح ،فإن رأيته وجلست بني
ا...غ ِّري َغيرْ ِي» هو مظهره العام واخلاص.
يديه ،وجدت أن املثل العلوي «يَا ُدْنيَ ُ
ورمبا يرى بعض احملبني املخلصني ،أن تعامل املرجعية مع الشعب،
واألمة ،من خالل بيانات تصدر من بيت املرجع متضمن لنوع من االحتقار،
واالستصغار لألمة ،بينما لو أنشئت قناة ختص املرجعية ،وتنهض بدور إبراز
املرجع القائد ،وهو خياطب أبنائه بصوته وصورته ،واستعراض أخبار املرجعية
بشكل يومي ،وطرح بياناتها ورؤاها يف مجيع الظروف واملواقع ،لكان ذلك مظهراً
حضارياً للقيادة األبوية والشفافية ،والوضوح ،وعام ً
ال أساسياً يف تعميق التواصل
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بني القائد وأمته.
إالَّ أن للسيد األستاذ دام ظله نظرة أخرى تتضمن أموراً:
 /1إن املهم يف احرتام األمة ،واإلخالص هلا ،ليس يف إنشاء القنوات،
والتحشيد اإلعالمي ،وانشغال الناس بصور القائد ،وبياناته ،وكلماته ،وإمنا يف
اإلجنازات العملية على األرض ،فلذلك يرى دام ظله أن ما يقوم به املعتمدون من
وكالئه من إنشاء مراكز للعلوم العقائدية ،ومراكز للتبليغ ،وإعداد املبلغني كما
يف مكتبه يف قم ،وما يقومون به من بذل آالف األموال على الفقراء إلنعاشهم،
وإنقاذهم ،وإنشاء املستشفيات ،وإعداد املؤسسات التنموية واملدنية العامة ،ومن
بعض الشواهد على ذلك شبكة رافد للتنمية الثقافية ،وقناة هدهد لألطفال،
وبناء املدن لطلبة العلم يف قم والنجف ،وحنو ذلك من اخلدمات ،مع كونه يعيش
داخل بيته بنهج عيشة الفقراء هو احملقق الحرتام األمة ،واإلخالص هلا ،واملواساة
ألوضاعها ال باإلعالم.
ولذلك كان منهجه يف كثري من الثورات واحلركات تقديم خطوات عملية
فاعلة ،ال بإصدار البيانات النارية.
 /2أنه لو تصدى إلنشاء قناة ختصه؛ لكان ذلك سبباً لوالدة ظاهرة قنوات
املراجع ،فسرتى بعد ذلك أن كل مرجعية تتبنى قناة ختصها ،وتعنى بشؤونها،
وهو ما خيلق ساحة لالختالف ،والتنافس احملموم ،وإشغال األمة بأمور ثانوية عن
القضايا األولية.
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 /3إن يف اختيار الظروف املناسبة للظهور ،وتعويد األمة على أن املرجعية
ال تتحدث َّ
إال يف القضايا املهمة الشائكة ،جيعل لبيان املرجعية وقعاً يف النفوس
أكثر تأثرياً ،وأبلغ حتريكاً من أسلوب كثرة البيانات واستهالك الطرح.

ونعود لنقول :إن العامل املتجذر يف شخصيته ،يف الرغبة عن الظهور،
واالنصراف النفسي عن كل ما يراه مظهراً دنيوياً زائ ً
سبب مؤثر
ال ،هو باحلقيقة ٌ
يف امتناعه عن الربوز يف وسائل اإلعالم.
المعلم السادس :صدق اليقين
يظهر نهمه بالعبادة ،وبروزه يف ساحة العرفاء واملتعلقني
ترى كثرياً ممَِّن
ُ
ولكن سيدنا الكبري دام ظله يتمثل يف حركته وسلوكه باملقالة
بعامل امللكوت،
ّ
املشهورة للعارف املقدس السيد علي القاضي أعلى اهلل مقامه« :من وصل مل يقل،
ومن قال مل يصل.
فهو الذي يقضي الكثري من وقته يف اخللوة مع نفسه ،وفوق سطح بيته،
ناظراً لقبة جده أمري املؤمنني  ،متذكراً سريته ،متأم ً
ال يف حياته ومنهجه ،فهو
اس ُب َن ْف َسُه إ َذا َخال َوُيقِّ
َل ُب
مصداق ملا ورد يف مدح ج ّده أمري املؤمنني « :يحَُ ِ
َفيِْه َعَلى َما َم َضى» ،وهو الذي يعيش لذًة خاصة بالذكر ،والنافلة ،ومع ذلك
ك َّ
كله فإنه مل يظهر يوماً من األيام انتسابه لعالمَ العرفاء ،ومل يتش ّدق بكونه من أهل
العبادة والذكر ،بل كان أيام قدرته على اخلروج من بيته يواظب على زيارة قرب
أوقات ال
جده أمري املؤمنني  ،وزيارة مسجد الكوفة بالذات ،والسهلة ،يف
ٍ
يراه فيها إال القليل من الناس.
كما أ ّن عالقاته بالعرفاء الصادقني يف النجف األشرف مل يطلع عليها
حتى بعض خواصه املقربني لديه ،فالعربة عنده بصدق اليقني بينه وبني ربه ،ال
بالصورة السائدة بني الناس.
َسه العبادي ،وروحه العرفانية،
ولكن خري شاهد يدلك على جتذر َنف ِ
أّنك إذا جَلست عنده وجدته مصداقاً للحديث عن الصادق  ،حني سئل
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العَل َماء ِعبَا َدة» ،قال :
عن قول الرسول األعظم « :النَّ َظُر يف ُو ُجوِه ُ
العالمُِ الذي إذا َن َظ ْر َت إليه َذ َّك َر َك اآلخرة».
َ
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معالم شخصيته العلمية
مما ال شك فيه؛ أن مقام املرجعية هو اإلحاطة جبميع العلوم الدخيلة يف
االستنباط ،وحتديد احلكم الشرعي ،ومنها :اللغة ،والتفسري ،وعلم الكالم ،بل
ال بد من كون الفقيه صاحب رأي ونظر ثاقب يف هذه العلوم كلها ،ومجيع املراجع
األعالم ،أساتذة احلوزة العلمية ،على هذه الصفة من دون أن تنحصر مهارتهم
يف الفقه واألصول ،وهذا يقتضي عرضاً تفصيلياً على العنصر العلمي لشخصية
هذا العظيم.
واحلديث هنا عن املنهج العلمي الذي تبناه السيد األستاذ يف حماضراته
يف احلقول احلوزوية الثالثة :األصول ،والفقه ،والرجال.
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الحقل األصولي
إن للسيد األستاذ يف علم األصول منهجاً متميزاً ،ومساراً خيتلف عن
مسار كثري من أرباب علم األصول وأساتذته ،ويتبني ذلك باستعراض معامل
مدرسته األصولية:
	أ -الرؤية الشمولية:
إن األستاذ قبل أن يشرع يف حبث أي مسألة أصولية ،وعرض تفاصيلها،
يقرأ املسألة قراءة مشولية ،من أجل اقتناص النكات العامة ،املؤثرة يف بناء املسألة
قبو ًال أو رفضاً ،وفرزها عن النكات الثانوية واجلزئية ،مما ُيعطي بصرية لكل
ري من األساتذة الذين يتناولون
باحث يتناول املسألة ،وهذا خيتلف عن منهج كث ٍ
بنحو ختتلط فيه النكات
كل مسألة مبنهج جتزيئي ،واالنتقال من فقرة إىل أخرى ٍ
العامة بالنكات اخلاصة.
	ب -تنوع الثقافات:
بارع ،ورجالي ماهر،
ّع ،وأصولي ٌ
إن السيد األستاذ كما هو فقيه متضل ٌ
وصاحب نظر ثاقب يف الفلسفة ،والتفسري ،فإنه متعدد الثقافات أيضاً ،فقد
دأب على قراءة بعض العلوم اإلنسانية :كعلم النفس ،وعلم االجتماع ،وعلم
القانون ،ودقّق النظر يف القانون املصري ،والعراقي ،والفرنسي ،كما أ ّن له
اطالعاً وافراً بالتاريخ ،وخصوصاً التاريخ السياسي للدول العربية ،واإلسالمية،
وهذا التنوع الثقايف جتلّى أثره حتى يف حبوثه األصولية ،فقد استفاد من علم
األلسنيات يف :تقسيم الداللة يف باب املفاهيم ،وتقسيم احلكومة ،وتنوع ألسنة
ُ
التنزيل يف النصوص ،كما استعرض ذلك يف حبثه يف قاعدة ال ضرر.
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واستفاد من دليل حساب االحتماالت الرياضي يف :حتليل حجية اإلمجاع،

واخلرب املتواتر ،كما استفاد من علم القانون :يف نظرية االستبطان اليت طرحها
يف تفسري حقيقة احلكم الوضعي وعالقته باحلكم التكليفي ،كما استفاد أيضاً
من علم النفس يف :حتليل احملركية العقلية للتكليف الشرعي ،من خالل موازنة
النفس بني حجم االحتمال وأهمية احملتمل ومؤونة العمل.
ومازالت روحه الوثّابة حنو معرفة كل جديد متجددة ومتوقدة ومسيطرة
على جمامع فكره اخلالق ،مع جتاوزه للثمانني من عمره ،فهو ال يفتأ أن يقرأ أي
كتاب يصل بيده يف أي جمال.
	ج -روح التجديد:
ليس حبث السيد األستاذ تقريراً لكلمات اآلخرين ،وال عرضاً تقليدياً
حبث ،إما يف :صياغة
ملا قيل يف شروح الكفاية وحواشيها ،وإمنا جتده يتميز يف كل ٍ
مبنى مل ُيسبق إليه.
البحث ،أو إضافة بعض النكات له ،أو اختيار ً
ويف قراءة عاجلة ألحباثه األصولية؛ جند كثرياً من املباني والنكات قد متيَّز
بها ،إما البتكاره هلا ،أو لقيامه بتعميقها وبلورتها بأسلوب جديد.
فمن ذلك :نظرية اهلوهوية التصورية يف تفسريه للعلقة الوضعية بني
اللفظ واملعنى.
ومن ذلك :ما طرحه من نظرية متمم اجلعل التطبيقي يف حبث احلقيقة
الشرعية.
ومن ذلك :ما أفاده يف مراتب ظهور املشتق يف الفعلية تبعاً لتنوع املباديء:
من مبد جلي ،ومبدأ خفي ،وحتليله لبساطة املشتق على مستوى املعقول األولي
الذي ال يتنافى مع تركيبه حبسب املعقول الثانوي.
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ومما متيًّز به؛ حتليله حلقيقة احلكم التكليفي ،واألمر املولوي ،ببنائه على
عنصرين :عنصر البعث ،والعنصر اجلزائي من وع ٍد أو وعي ٍد ،وما اختاره من
نظرية الوجوب االندماجي ،يف باب مقدمة الواجب ،وقوله باختالف مراتب
القدرة ،من حيث الدخالة يف احلكم التكليفي ،حيث ذهب إىل أن أصل القدرة
ٌ
دخيل يف مرحلة الفعلية ،والقدرة التامة دخيلة يف مرحلة الفاعلية والتنجز.
كما ذهب لعدم عقالئية الرتتب بني املتزامحني املتساويني ،وأن متعلق
التكليف يف مثل هذا املورد هو اجلامع االنتزاعي املعبرَّ عنه بعنوان األحد.
الع َرض ليس وجوداً
كما استفاد من نظرية «آقا علي مدرس» ،القائلة بأن َ
ولون من ألوان الوجود اجلوهري يف متييز الرتكيب
حنو ٌ
وراء وجود اجلوهر ،بل هو ٌ
االنضمامي عن الرتكيب االحتادي ،يف حبث اجتماع األمر والنهي.
كما بلور يف حبث املطلق واملقيَّد الفرق بني اإلطالق الوارد يف مقام
ورتب عليه عدة آثار ،ومن ذلك :إن القدر
التعليم ،والوارد يف مقام اإلفتاءَّ ،
املتي ّقن يف مقام التخاطب مضر باإلطالق الوارد يف مقام اإلفتاء ،دون الوارد يف
مجع ٌّ
عريف
مقام التعليم ،مضافاً إىل أ ّن اجلمع بني املطلق واملقيَّد -بتمام صورِهٌ -
يف اخلطاب الوارد يف مقام التعليم ،بينما اإلطالق الوارد يف مقام اإلفتاء؛ إذا كان
ترخيصيّاً وكان املقيَّد املنفصل إلزامياً وارداً بعد حضور وقت العمل كان اجلمع
بينهما بالتقييد -كما هو املتداول يف علم األصول -تأخرياً للبيان عن وقت
مستهجن عرفاً.
احلاجة وهو
ٌ
ومن نظرياته؛ ما سلكه يف حبث حجية القطع ،من أن حجيته مبعنى
املعذرية ليست ذاتية ،بل هي عقالئية ،فإن موضوعها القطع الناشيء عن منشأ
عقالئي.
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التجري ،من أن ِمالك احملركية واستحقاق العقوبة
وما سلكه يف حبث
ِّ
لدى املخالفة هو إدراك العقل النظري استبطان احلكم املولوي لعنصر الوعيد،
حكم العقل العملي حبق الطاعة ،وقبح التمرد على املوىل واالستخفاف به.
ال ُ
منجزيَّته للجامع عقلية،
كما اختار يف حبث منجزية العلم اإلمجالي؛ أن ِّ
طرف عقالئية.
منجزيَّته للواقع يف كل ٍ
بينما ِّ
واختار يف مسألة الرباءة العقلية؛ أ ّن موضوعها ليس مطلق الشك يف
التكليف ،وإمنا الشك اجملرد عن قوة االحتمال ،أو إحراز أهمية احملتمل.
كما ذهب جلريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية مبالك عدم املعارضة
وأن استصحاب عدم سعة اجلعل ٌ
ت ،ألنه ال ين ّقح ما هو اجملعول نفياً أو
أصل ُمثْبِ ٌ
إثباتاً ،كما هو رأي احملقق النائيين.
وأبدع باباً جديداً يف حبث التعارض ،وهو باب مناشيء اختالف احلديث
َ
حبث مؤثر يف عالج تعارض النصوص.
وهو ٌ
كما اختار يف حتليل الروايات املتضمنة لعالج التعارض بني األدلة ،أنها
ليست يف مقام الرتجيح التعبدي ،وإنمّ ا هي يف مقام اإلرشاد ،للمائز بني احلجة
والالّحجة ،وأرجع الرتجيح فيها إىل التنبيه على مرتكز عقالئي قائم على األخذ
بكل مزيَّة تصرف الريب من الطرف الواجد هلا إىل الطرف اآلخر.
وما ذكرناه غيض من فيض ،من نكاته الكثرية اليت بلورها يف ميدان علم
األصول.
	د -استيعاب المدارس األصولية:
الست :مدرسة
إن مسرية حبثه ترتكز على عرض املدارس األصولية ّ
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الشيخ األعظم ،ومدرسة صاحب الكفاية ،ومدرسة احملقق الطهراني ،ومدرسة
احملقق النائيين ،والعراقي ،واألصفهاني ،واحملاكمة بينها ،ومقدار ما أضافته كل
مدرسة من نكات جوهرية يف املسألة.
هـ -الرؤية العقالئية:
إن من السمات البارزة يف حبثه األصولي ،فصل املباني الفلسفية املبنية
على الرباهني العقلية اجملردة بعد مناقشتها عن حتقيق املسألة األصولية ،واإلصرار
على ربطها باملرتكزات العقالئية القانونية.
املوارد.
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وهذا ما استفاد منه يف حبث الواجب املشروط ،وحبث الرتتب وغريها من

الحقل الفقهي
بسمات ُتشبع َن َه َم الباحث ،وتروي غليله
إن حبوثه الفقهية تتميز
ٍ
باستيعاب نكات املسائل ،والوصول ألفضل اآلراء دقّة ومتانة وهي عديدة:
السمة األولى :تاريخ المسألة
كتاب فقهي
إن السيد األستاذ يَستعرض املسألة منذ بداية طرحها يف أول ٍ
ومنوها
وصل إلينا ،من كتب
ّ
اخلاصة أو العامة ،وال شك أن قراءة سيرْ املسألة ّ
وكنهها.
ب املسألة ُ
دخيل يف حتقيق األقوال ،ومعرفة مدى ارتباطها أو بعدها عن ُل ّ
السمة الثانية :كتب القدماء
إن الرتكيز يف حبثه على مراجعة كتب القدماء يف املسألة ،والتدقيق يف
عباراتهم عند تناول املسألة له صلة وثيقة باستكشاف القرائن االرتكازية املُعاشة
عندهم ،واليت مل تصل إلينا بلحاظ أّنهم أول من تل ّقى النصوص ،وهم أقرب
لزمان صدورها ،وأكثر إحاطة بقرائنها احلالية واالرتكازية.
ٌ
دخيل يف معرفة حجم احلكم ،وأنه بدرجة الشهرة ،أو
كما أن ذلك
اإلمجاع ،أو التسامل ،أو الضرورة.
السمة الثالثة :أجواء النصوص
إن من الركائز األساسية يف حبثه قراءة الكتب الفقهية ،واحلديثية للعامة،
يف كل مسألة بلحاظ أ ّن كثرياً من الروايات ما هي إال تعليق على رأي اجلمهور،
لتخطئٍة ،أو إضافٍة.
ٌ
كاشف عن األجواء املعاصرة للرواية
فقراءة كلمات العامة يف املسألة
مجع من
الصادرة عن املعصوم ،وقرينٌة من
ِ
تعرض لذلك ٌ
قرائن َمفا ِدها ،كما ّ
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الذمي.
األعالم يف وجوب اخلمس يف األرض املشرتاة من ّ
السمة الرابعة :وفرة القرائن
حيث إن مسلك السيد األستاذ هو أن موضوع احلجية الوثوق ال خرب
الثقة ،فإنه يدأب على مجع القرائن املختلفة املوجبة للوثوق بالرواية.
ومن تلك القرائن شهرة العمل بالرواية ،وموافقة مضمونها للمباديء
قائم
واملِالكات العامة ،املستفادة من الكتاب ،والسنة الشريفة ،حيث إن مبناه ٌ
باملرجح -املعبرَّ عنه يف روايات الرتجيح مبوافقة الكتاب -هو
على أن املقصود
ِّ
املوافقة الروحية ،وهو ما عبرَّ ت عنه بعض النصوص بقوله َ« :ف ِق ْسُه َعَلى
اب اهللِ َوأَ ْخبَا ِرنا» ،ومنها شهرة مضمون الرواية يف كتب احلديث واللغة واألدب.
ِكتَ ِ
السمة الخامسة :الخبرة بكتب الحديث
إن حبثه الفقهي يشتمل على خمزون وافر من اخلربة بالنسخ اخلطية للكتب
األربعة ،وغريها من كتب احلديث ،والدقة يف التتبّع واملقارنة بني موراد االختالف
فيها ،والقدرة البارعة على ترجيح بعض النسخ على األخرى ،وهذا ما ال جتده يف
كثري من البحوث احلوزوية.
كما أن ما اشتهر من أن الكايف أشد ضبطاً من التهذيبني لرتجيح مصادر
الكايف على مصادر غريه هو مما ال شاهد عليه ،بل الشواهد املتوفرة على عدمه
حبسب نظره الشريف.
السمة السادسة :الظهور االستنباطي
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لقد تبنّى يف حبث حجية الظهور يف علم األصول أن موضوع احلجية
الظهور املوضوعي العريف ال الظهور الذاتي.
ُ

ومن مصاديق الظهور املوضوعي الظهور اخلاص ،حيث إن لكل مقنِّ ٍن
قتنص
لغًة خاصة،
ٍ
ومصطلحات يتميز بها ،فال يصح لدى املرتكز العريف أن ُي َ
جل ّدي من أي قانون بعرضه على الفهم العريف العام ،مع االلتفات إىل أن
املراد ا ِ
ملؤسس هذا القانون لغة خاصة يف صياغة قوانينه.
ومن أمثلة ذلك؛ األحاديث الواردة عن أهل البيت  ،فإن اخلبري بها
األئمة  ،وهذا ما
جيد أن هلا لغةً ،وحلناً خاصاً ،ومعاريض متداولة يف ألسنة ّ
الر ُج ُل ِمنْ ُك ْم
ر ّك َزت عليه كثري من النصوص حيث ُص ِّرح يف بعضها« :ال يَ ُك ُ
ون َّ
َإن ِل َكال ِمنَا ُو ُجوهاً َلنَا ِم ْن جمَِي ِع َها املَ ْخ َر ُج» ،وورد
َف ِقيهاً َحتّى يَ ْع ِر َف لحَ ْ َن كَال ِمنَا ف َّ
«إن ِل َكال ِمنَا َظ ْهراً َوَب ْطناً» ،وهذا ما يقتضي أن يكون للفقيه خربة
يف بعضهاَّ :
طويلة األمد مبزاولة فقه رواياتهم  ،لتحقيق موضوع احلجية فيها وهو الظهور
االستنباطي؛ أي املُقتَنَص من اجلمع بني مواردها املختلفة.
الحس اللغوي
السمة السابعة:
ُّ
ري من النصوص -خصوصاً يف القرآن ،والسنة النبوية -يتوقف
إن فهم كث ٍ
على اإلملام بفقه اللغة العربية ،وال ميكن حتديد املراد منها مبجرد مراجعة كتاب
أمهات كتب
من كتب اللغة ،ككتاب املنجد ،أو الرائد ،بل البد من االطالع على ّ
اللغة ،كالصحاح ،والقاموس ،ولسان العرب ،ومتييز ما هو السابق والالحق
منها ،ملعرفة الكتب القريبة من زمان صدور النص ،كما يقتضي ذلك التأمل
يف كتب فقه اللغة ،كمفردات الراغب ،وأساس البالغة ،وفقه اللغة ،وغريها،
مع مراجعة كتب األدب ،لتتبع النصوص الصادرة من العرب املعاصرين لزمان
النص القرآني ،أو النبوي ،أو العلوي.
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الحقل الرجالي
فارس يف ميدان علم
إن من مسات الشخصية العلمية للسيد األستاذ أنه ٌ
الرجال ،لوضوح مهارته ،وبراعته الفائقة ،يف عدة جهات من هذا العلم:
أ -خربته مبختلف الكتب الرجالية ،لدى اخلاصة والعامة ،وحتديده
للغرض من تدوين كل كتاب منها ،ل َدخالة ذلك يف قيمة التوثيق والتضعيف
فيها.
ب -متييز السابق من الالحق ،لتحديد كون اجلرح أو التعديل تأسيساً،
أو موروثاً.
الرتضي ،أو
ج -الرتكيز على ألسنة التوثيق املتنوعة ،من املدح ،أو
ّ
احلديث ،أو صاحل الروايِة ،أو أن حديثه
التوثيق الصريح ،أو النعت ،بأنه صحيح
ِ
ال ُينكر ،فإن اختالف العبارات ليس جمر َد تفنّ ٍن ،وإمنا هو دخيل يف تقويم درجة
خمالف للقواعد.
حكم
ٍ
الوثوق بالراوي ،وقيمة االعتماد على الرواية يف إثبات ٍ
بل إن لكل رجالي مصطلحات خاصة به ال تعرف َّ
إال باخلربة بكتابه.
د -مجع القرائن:
لقد ذهب السيد األستاذ أمد اهلل يف عمره املبارك إىل أ ّن قول الرجالي
حدسي ،فكلمات الرجاليني إحدى
رأي
توثيقاً ،أو تضعيفاً ،ليس شهادة وإمنا هو ٌ
ٌ
مجع القرائن املختلفة املُتصيَّدِة من كتب احلديث،
قرائن الوثوق ،ومقتضى ذلك ُ
والفقه ،وكتب األدب ،كشهرة الراوي ،أو كونه من مشائخ اإلجازة ،أو استحسان
ٌ
دخيل يف حتديد وثاقته لدى اخلاصة.
العامة له ،أو رفضهم إيَّاه ،فإن كل ذلك
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هـ -فن الرتجيح:
الكشي
إن تقديم كلمات النجاشي على الشيخ ،أو تقديم كلمات
ّ
قوم باخلربة االستقرائية لكتب الثالثة ،ومعرفة مدى الدقة واملهارة
عليهما ،يتَ ّ
لكل منها يف مقام اجلرح والتعديل ومدى قيمة املصادر املعتمدة لدى مؤلفي هذه
الكتب.
و -ثقافة الراوي:
إن من مجلة قرائن الوثوق بالراوي؛ استقراء رواياته املختلفة ،لشهادة
مضامينها بثقافته ،وحتديد أن املتعارف يف رواياته رواية ما هو خمالف للقواعد ،أو
ما هو َ
موافق للمضامني العامة للدين
نخ أحاديثه
منك ٌر يف علم الكالم ،أو أن ِس ُ
ٌ
احلنيف والشرع املطهر.
ز -صفة الراوي:
إن حتديد صفة الراوي ومتييز كونه من اجملتهدين ،أو من الرواة ،دخيل
أيضاً يف قيمة الوثوق باملنت املروي من ِقبله عن املعصوم .
وال ننسى أن نشري إىل أن ومن املواهب اليت حباها اهلل تعاىل لسيدنا
األستاذ دام ظله ،أن رزقه اهلل ولدين فقيهني جليلني هما من علية أساتذة حوزة
النجف األشرف ،وهلما من النتاج العلمي ما يستفيد منه أهل الفضل والتدقيق.
وأخرياً؛ فإن ما ذكرناه يف عرض معامل شخصية السيد األستاذ دام ظله
التعرف على عظمة مقام املرجعية ،وأ ّن عناية
ما هو إال ٌ
نزر قليل ،قصدنا بذكره ُّ
الباري تبارك وتعاىل ،وصاحب األمر عجل اهلل فرجه ،بهذا املقام اخلطري ،هو املؤثّر
يف اختيار مناذج معينة بعدد األصابع من عشرات اآلالف من أبناء احلوزة العلمية،
بلحاظ أهليتهم ،وكفاءتهم ،ونقاء سريتهم ،منذ نعومة أظفارهم ،ولياقتهم هلذا
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املنصب الكبري.
وجيد بنا أن ننوه يف خامتة تناولنا لشذرات مضيئة ،وحملات مشرقة من
شخصية سيدنا املعظم مد ظله إىل أن معرفة عظمة مراجعنا أدام اهلل ظالهلم الوارفة
وباب من أبواب معرفة ِّ
حمال معرفة اهلل ،ومساكن بركة
ٌ
أئمتناٌ ،
طريق ملعرفة عظمة ّ
اهلل ،ومعادن حكمة اهلل.
واحلمد هلل رب العاملني .
رجب 1428هـ
قم املقدسة
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المصادر
 القرآن الكريم. ما استفاده مساحة السيد منه دام ظله باملباشرة. تقريرات حبوثه دام ظله للسيد هاشم اهلامشي ،وابنه السيد حممد باقر دامتوفيقهما.
 نهج البالغة. الكايف للشيخ الكليين . التنقيح يف شرح العروة الوثقى ،تقرير املريزا الغروي  ،ألحباث السيداخلوئي .
 املستند يف شرح العروة الوثقى ،تقرير الشيخ الربوجردي قدرس سره ألحباثالسيد اخلوئي .
 منهاج الصاحلني للسيد اخلوئي . كتاب القضاء والشهادات للسيد اخلوئي . إرشاد الطالب إىل التعليق على املكاسب ،للشيخ املريزا التربيزي . الكنى واأللقاب ،الشيخ القمي. تنبيه اخلواطر ،ابن أبي فراس. حبار األنوار. روضة املتقني ،للمجلسي األول . -كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد حممد باقر الصدر .
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