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(٧)

مقدمة الطبعة األولى

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله الميامين.
المرجعية الدينية .. مفهوم ازدحمت عنده الطروحات، وتباينت 
حوله النظريات، حتى نســجت حوله ظالًال من الشــك، كان (ثمرته) 
إغفال الدور المشــّرف وكثير من الصفحات المشرقة التي تزّين هذه 

المرجعية .. وبات المثقف الشيعي معبًأ بعالمات االستفهام.
وفي خضم هذا التيه.. كان هذا الحوار الصريح ـ حول شؤون 
المرجعية الدينية وغيرها من القضايا المطروحة في الساحةـ  مع َعَلم 
بارز من أعالم النجف األشرف، وأحد مراجع الدين الكبار .. سماحة 
آية اهللا العظمى السيد محمد ســعيد الطباطبائي الحكيم«مدظله»، لما 
هو المعروف عن ســماحته من أصالة وصراحة وواقعية، خصوصًا 
أّنــه عاصر أكثر من مرجعية عامــة، وكان قريبًا من مرجعية اإلمام 
الحكيمu إحــدى أبــرز المرجعيات الدينيــة الفاعلة لشــيعة أهل 

البيتDفي العصر الحديث.
وفيما يلي نص الحوار ..





(٩)

M
قد تميزت الطائفة اإلمامية اإلثنا عشرية ـ أعز اهللا شأنها 
وأعلى كلمتها ـ بفتــح باب االجتهاد على مر العصور وتعاقب 
الدهور، وعلى ذلك جرى علماؤها األبرار(رضوان اهللا عليهم)، 
وهم ال يريدون باالجتهاد التوسع على حساب الحكم الشرعي 
وتغييره تبعًا لتغيير الظــروف واختالف العصور، أو إرضاء 
لعامة الناس، أو للحكام والمتسلطين وغيرهم من أهل النفوذ، 
أو لغير ذلك، بل االجتهاد عندهم هو بذل الجهد لمعرفة الحكم 
الشــرعي من منابعه األصيلة، والحفاظ عليه كأمانة يسأل اهللا 
تعالــى المجتهد عنها عندما يقف بين يديه، يوم العرض األكبر 
يوم ال يغني مولى عن مولى شــيئًا والظالمون ما لهم من ولي 

وال نصير. 
كمــا تميزت هــذه الطائفة بالتقليد، الــذي هو عبارة عن 
رجوع عامة الناس الذين ال معرفة لهم باألحكام الشــرعية في 
أعمالهم ـ من عبــادات ومعامالت وغيرها ـ للمجتهد المأمون 



علــى الحكم الشــرعي الذي ال يفرط فيه تســامحًا في البحث 
والفحص، أو تبعًا لســلطان، أو إرضــاًء لعامة الناس، أو حبًا 
للظهــور في ابتداع الجديد أوفي التخفيف والتســهيل، أو لغير 
ذلك من المكاســب واألغراض الماديــة والمعنوية. كل ذلك 

خوفًا من اهللا تعالى وفرقًا من عظيم عقابه وشديد نكاله. 
ولذا تراهم ُيكنِّــون لعلمائهم عامة ولمن يقلدونه خاصة 

من االحترام والتقديس والتعظيم والتبجيل الشيء الكثير. 
وحــق لهذه الطائفــة أن ترفع رأســها فخــرًا واعتزازًا 
بمحافظتها على أحكام اهللا تعالى، واهتمامها بأخذها من منابع 
التشريع األصيلة، وصمودها في ذلك متحدية أعاصير الزمن 
وظلمات الفتن على طول المدة وشــدة المحنة. كل ذلك بفضل 
علمائها المخلصين الذيــن ال تأخذهم في اهللا تعالى لومة الئم، 
وأتباعهم المؤمنين الذين ال يأخــذون دينهم إال ممن هو أهل 
لألمانة فــي دينه وورعه وقدســيته، رافضين غيرهم ممن ال 
يتحلى باألمانة والورع، وال يبالي في أي واد ســلك، قد تورط 

في الشبهة ووضع نفسه في مواضع التهمة. 
الهــدى  أئمــة  تعاليــم  ذلــك  فــي  أعينهــم  وأمــام 
مــن أهــل البيــت (صلــوات اهللا عليهــم) المطابقــة لحكــم 
 .nالنبــي ولســنة  المجيــد  والكتــاب  الســليم  العقــل 
فقد ورد عنهمDفي ذلك الشــيء الكثير، وفي الحديث 



(١١)

الشريف عن اإلمام الصادقA أنه بعد أن ذم اليهود بتقليدهم 
لعلمائهم وشــدد عليهم، قال: «وكذلك عــوام ُامتنا إذا عرفوا 
من فقهائهم الفســق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على 
حطام الدنيا وحرامهــا، وإهالك من يتعصبون عليه وإن كان 
إلصــالح أمره مســتحقًا، وبالترفرف بالبر واإلحســان على 
مــن تعصبوا له وإن كان لإلذالل واإلهانة مســتحقًا، فمن قلد 
مــن عوامنا مثل هــؤالء الفقهاء فهم مثل اليهــود الذين ذمهم 
اهللا تعالــى بالتقليد لفســقة فقهائهم، فأما مــن كان من الفقهاء 
صائنًا لنفسه حافظًا لدينه مخالفًا على هواه مطيعًا ألمر مواله 
فللعــوام أن يقلــدوه، وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشــيعة 
ال جميعهــم، فأما من ركب مــن القبائــح والفواحش مراكب 
فســقة فقهاء العامة فال تقبلوا منهم عنا شــيئًا وال كرامة. . . ». 
فعلى المؤمنين سددهم اهللا تعالىـ  العلماء منهم واألتباعـ  
أن يعرفوا عظيم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وثقل األمانة 
التي حملهــا اهللا تعالى إياهم، وليكن الهم األول واألخير للعالم 
هو معرفة الحقيقة والحفاظ عليها والوصول للحكم الشــرعي 
من منابعه األصيلة، وبيانه، أداًء للوظيفة الشــرعية، من دون 
اهتمام بكثرة األتباع واألنصــار، وال بالبهرجة وحب الظهور، 
وال بغير ذلك مــن مغريات الدنيا الزائلة ودواعي الشــيطان 



(١٢)

َقاِويِل  َل َعَلْيَنا َبْعَض اْألَ المهلكة. وأمام عينيه قوله تعالى: Pَوَلْو َتَقوَّ
ْن َأَحٍد َعْنُه  َخْذَنا ِمْنُه بِاْلَيِميِن* ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتِيَن* َفَما ِمنُكم مِّ * َألَ

  .(١)Oَحاِجِزيَن
كما ليكن همُّ األتباع الخروج عن تبعة األحكام الشــرعية 
بأخذها من العلماء العاملين، من أهل الورع والتقوى والنزاهة 
واإلخالص واالســتقامة، وممن ال تنالهم الطعون وال تلوكهم 
األلســن، لبعدهم عن الشــبهات وعن مواقــع التهم، مع كمال 
التثبت والتروي، ليكونوا بذلــك على بصيرة من الخروج عن 
المسؤولية وقيام العذر لهم بين يدي اهللا تعالى، يوم يعرضون 
عليــه ال يخفى عليه منهم خافية، وال يكون اّتباعهم للشــخص 
مبنيًا على التســرع واالنخــداع ببهرجة األقــوال أو لموافقته 
ألهوائهــم ورغباتهم، فإن الرقيب في جميع ذلك هو اهللا تعالى 
المطلع على السرائر والعالم بالخفايا والضمائر، وال يعزب عنه 

مثقال ذرة في األرض وال في السماء. 
وقــد يقف الناس حيارى ـ لمالبســات خاصة وظروف 
طارئة ـ أمــام كثرة الدعاوى وتعدد االتجاهات، إال أن ذلك ال 
ينبغي أن يجّر للتفريط في الوظيفة والتقصير في أداء الواجب، 
إذ مهما التبســت اُالمور وشــبهت الفتن فإن اهللا جلت آالؤه ال 

(١)  احلاقة: ٤٤-٤٧. 



(١٣)

يضيع حجته وال يخفي معالم دينه ـ بفضله ورحمته إن شــاء 
اهللا ـ علــى من حــاول البحث عنها وجهد فــي الوصول إليها 
 ،(١)Oَه َلَمَع اْلُمْحِسـِنيَن ِذيـنَ َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسـُبَلَنا َوإِنَّ اللَّ Pَوالَّ

  .(٢)Oُة اْلَبالَِغُة َفَلْو َشاء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن Pُقْل َفلِّلِه اْلُحجَّ
الحمد هللا رب العالمين(٣). 

(١)  العنكبوت: ٦٩.
(٢)  األنعام: ١٤٩. 

(٣)  سبق أن نرش هذا التمهيد يف مقدمة الرسالة العملية لسامحة السيد احلكيم (مد ظله) ارتأينا 
أن نصّدر به هذا احلوار حول املرجعية الدينية الرتباطه الوثيق بموضوع احلوار (النارش).





(١٥)

س ١  ـ هـل كان التقليـد والرجوع للعلماء 
موجـوداً لـدى شـيعة أهـل البيـتD فـي 
الغيبـة  عصـر  أو  األئمـة،  حضـور  عصـور 

الصغرى، أو بدأ بعدها؟

الحمد هللا رب العالمين والصالة والســالم على ســيدنا 
ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنــة اهللا على أعدائهم أجمعين 

إلى يوم الدين.
وبعد ... فالرجوع للعلماء وسؤالهم عن األحكام الشرعية 
العملية مما جرت عليه ســيرة الشــيعة وجميع المسلمين من 
الصــدر األول ، وعرف في كل عصر جماعــة ممن يتصدى 

للفتوى.
نــت النصوص تصدِّي بعض علماء الشــيعة  وقد تضمَّ



(١٦)

لذلك، مثل أبان بن تغلب ، الذي قال الشيخ الطوسي في حقه: ـ 
مه ـ : «وقال له أبو جعفر الباقرA: اجلس  بعد أن مدحه وعظَّ
في مســجد المدينة ، وأفــت الناس ، فإني ُأحــب أن ُيرى في 

شيعتي، مثلك ، فجلس»(١).
ومثل معاذ بن مســلم النحــوي فقد روى في حديثه عن 
اإلمــام الصادقA: «قال: بلغني أنــك تقعد في الجامع فتفتي 
الناس ؟ قلت: نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. 
إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء ، فإذا 
عرفته بالخالف لكــم أخبرته بما يفعولــون ، ويجيء الرجل 
أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل 
ال أعرفه وال أدري من هو ، فأقول: جاء عن فالن كذا وجاء عن 

فالن كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك.
قال: فقال لّي: اصنع كذا ، فإني كذا أصنع»(٢).

لكن الفقه الشــيعي لم يكن متميزًا بنفســه وبفقهائه في 
ت على الشيعة ،  الصدر األول بســبب الفتن والمآسي التي مرَّ
والتي كانت الســبب فــي تركيزهم على الجانب السياســي، 
واهتمامهم بتســنم أهــل البيت (صلوات اهللا عليهم) الســلطة 

(١)  الفهرست: ١٧.
(٢)  وسائل الشيعة: ١٨ / ١٠٨.



(١٧)

واســتالمهم دفة الحكم من دون أن تتضح لهم معالم الخالف 
بين أهل البيتD وغيرهم في الفقه، وربما كانوا يســتفتون 
ة ويأخــذون األحكام منهــم غفلًة عــن مخالفتهم ألهل  العامَّ

البيتDفيها. 
وبعد فاجعــة الطف حيث قضي على أمل اســتالم أهل 
البيتD الســلطة في الزمن القريــب المنظور، وحيث تجلت 
ظالمة أهل البيت وظهر حقهم، واتضحت معالم الضالل والباطل 
في الجانب اآلخر، اتجه الشــيعة ألئمة أهل البيت (صلوات اهللا 
عليهــم) من أجل أخذ دينهم منهم في عقائدهم وفقههم وباينوا 

غيرهم وأعرضوا عنهم.
ورأى األئمــة (صلــوات اهللا عليهم) األرضيــة الصالحة 
والظرف المناسب لتركيز مفاهيمهم في شيعتهم وبث تعاليمهم 
لهم في العقائد والفقه ومعايير الحب والبغض والتولي والتبري، 
وجهــدوا في قيام كيان علمي لهم يحمــل تلك التعاليم ويبثها 

فيهم، ليستغنوا به عن غيرهم.
ويبدو اهتمــام اإلمام الباقرA بهذا الجانب من وصيته 
لإلمــام الصادقA. ففي صحيح هشــام بن ســالم عن أبي 
عبداهللاA قال: «لما حضرت أبي الوفاة قال: يا جعفر ، أوصيك 
بأصحابي خيــرًا. قلت: جعلت فــداك ، واهللا ألدعنهم والرجل 



(١٨)

منهم يكون في المصر ، فال يسأل أحدًا»(١).
وقام (صلوات اهللا عليه) بما وعد ، وبدأ الشيعة يقصدون 
علماءهــم ويرجعون إليهم ، وتصدَّى جماعة منهم للفتيا ، كما 

أرشد األئمةD إلى جماعة منهم . 
 :Aففي صحيح شــعيب العقرقوفي: «قلت ألبي عبد اهللا
ربما احتجنا أن نســأل عن الشــيء فمن نســأل؟ قال: عليك 

باألسدي. يعني أبا بصير»(٢).
وفــي صحيح عبد اهللا بــن أبي يعفور: «قلــت ألبي عبد 
اهللاA: إنه ليس كل ســاعة ألقاك ، وال يمكن القدوم ، ويجيء 
الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. 
فقال: ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي ، فإنه سمع من أبي 

وكان عنده وجيهًا»(٣).
وفي حديث علي بن المســيب: «قلت للرضاA: شــقتي 
بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ 
قــال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال 
علي  بن المســيب: فلما انصرفت قدمنا علــى زكريا بن آدم، 

(١)  الكايف : ١ / ٣٠٦.
(٢)  اختيار معرفة الرجال: ١ / ٤٠٠.

(٣)  وسائل الشيعة: ١٨ / ١٠٥.



(١٩)

فسألته عن ما احتجت إليه»(١).
 :Aوفي معتبر عبد العزيز بن المهتدي: «ســألت الرضا
إني ال ألقاك في كل وقت، فعن من آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ 

عن يونس بن عبد الرحمن»(٢).
كما ورد اإلرجاع إلــى جماعة آخرين ، مثل الحارث بن 
المغيــرة ، وزرارة بــن أعين، والمفضل بــن عمر ، والعمري 

وابنه ، في أحاديث كثيرة ال يسعنا استقصاؤها(٣).
كما ورد االرجاع للعلماء عامة من دون تعيين لشــخص 
خاص في نصوص كثيرة منها: التوقيع الشــريف المشــهور 
الصــادر من اإلمــام المنتظر صاحب الزمان f في أواســط 
عصــر الغيبة الصغــرى أو أوائلها: «وأما الحــوادث الواقعة 
فارجعــوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 

.Aاهللا»(٤). ومنها ما يأتي عن اإلمام الهادي
وتكامل للشيعة فقههم واستغنوا عن غيرهم. ففي معتبر 

(١)  وسائل الشيعة:  ١٨ / ١٠٦.
(٢)  وسائل الشيعة: ١٨ / ١٠٧.

(٣)  ُانظـر رجـال الكـيش: ٣٥٧، ٤٨٣، ٥٩٥. ورجـال الشـيخ الطـويس: ٥٠٩. ووسـائل 
الشيعة: ١٨ / ١٠٣ـ١١١.

(٤)  وسائل الشيعة: ١٨ / ١٠١.



(٢٠)

محمد بن حكيم: «قلت ألبي الحســن موسىA: جعلت فداك 
فّقهنــا في الدين وأغنانا اهللا بكم مــن الناس، حتى أن الجماعة 
منا لتكون في المجلس ما يســأل رجــل صاحبه [إال]يحضره 

المسألة ويحضره جوابها فيما مّن اهللا علينا بكم...»(١).
وفي كتاب اإلمــام الهاديA ألحمد بــن حاتم وأخيه: 
«فاصمدا في دينكما على كل ُمِســنٍّ في حبنا وكل كثير القدم 

في أمرنا ، فإنهما كافوكما إن شاء اهللا تعالى»(٢).
بل ربما كان غيرهم يرجع إليهم في معضالت المسائل، 
لعلمهــم بأنهم قد أخذوا أحكامهم مــن عين صافية ال تنضب. 
ففي موثق محمد بن مسلم: «إني لنائم ذات ليلة على السطح، إذ 
طرق الباب طارق... فأشرفت فإذا امرأة، فقالت: لي بنت عروس 
ضربهــا الطلق، فما زالت تطلق حتى ماتت، والولد يتحرك في 
بطنها، يذهب ويجيء، فما أصنع؟ فقلت: يا َأمة اهللا ُســئل محّمد 
بن علي بن الحسين الباقر A عن مثل ذلك، فقال: يشق بطن 
الميت، ويستخرج الولد، يا أمة اهللا أفعلي مثل ذلك. أنا ـ يا أمة 
اهللا ـ رجل في ســتر، من وّجهك إلي؟ قــال: قالت لي: رحمك 
اهللا، جئــت إلى أبي حنيفة صاحب الــرأي، فقال: ما عندي في 

(١)  وسائل الشيعة: ١٨ / ٦١.
(٢)  وسائل الشيعة : ١٨ / ١١٠.



(٢١)

هذا شــيء، ولكن عليك بمحمد بن مســلم الثقفي، فإنه َيخبر، 
فما أفتاك به من شيء فعودي إلي فأعلمينيه. فقلت لها: امضِ  
بســالم. فلما كان الغد خرجت إلى المسجد وأبو حنيفة يسأل 

عنها أصحابه، فتنحنحت. فقال: اللهم غفرًا. دعنا نعيش»(١).
وعن السياري قال: «روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه 
رجل خصمًا له، فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على 
ركبها حين كشفتها شعراً، وزعمت أنه لم يكن لها قط، قال: فقال 
له ابن أبي ليلى: إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، 
فما الذي كرهت؟ قال: أيها القاضي إن كان عيبًا فاقض لي به. 
قال: اصبر حتى أخرج إليك، فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل 
وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال له: أي 
شيء تروون عن أبي جعفرA في المرأة ال يكون على ركبها 
شعر، أيكون ذلك عيبًا؟ فقال محمد بن مسلم: أما هذا نصًا فال 
 nعن أبيه عن آبائه عن النبي Aأعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر
 أنه قال: كلما كان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص فهو عيب. فقال له 
ابن أبي ليلى: حسبك. ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب»(٢).
وقد أكد األئمةD على كتابة العلم والحديث من أجل أن 

(١)  رجال الكيش: ١٤٦.
(٢)  وسائل الشيعة: ١٢ / ٤١٠.



(٢٢)

يحفظ العلم وينتفع الناس به، خصوصًا في عصر الغيبة، حيث 
ال مفزع للناس إّال كتب الحديث، ففي معتبر أبي بصير: «سمعت 

أبا عبداهللاA: اكتبوا فإنكم ال تحفظون حتى تكتبوا»(١).
وفي موثق عبيد بن زرارة: «قال أبو عبداهللاA: احتفظوا 

بكتبكم، فإنكم سوف تحتاجون إليها»(٢).
وفي حديث المفضل بن عمر: «قال أبو عبداهللاA: اكتب 
وبث علمك فــي إخوانك، فإن مت فــأورث كتبك بنيك، فإنه 

يأتي على الناس زمان هرج ال يأنسون فيه إّال بكتبهم»(٣).
وبدأ فقهاء الشــيعة يؤلِّفون الكتب في األحكام الشرعية 
لعمــل الناس التي هي أشــبه بالرســائل العمليــة ، يحضرنا 
منها كتاب (يوم وليلة) ليونــس بن عبد الرحمن من أصحاب 
الرضاA ، الــذي ورد عنهمD في نصــوص كثيرة الثناء 

عليه ، وإقرار العمل به(٤). 
وكذا كتاب يوم وليلة المعروف بكتاب (التأديب) لتلميذه 
أحمد بن عبد اهللا بن مهران المعروف بابن خانبة ، ورسالة علي  بن 

(١)  وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٦.
(٢)  وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٦.
(٣)  وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٦.

(٤)  وسائل الشيعة: ١٨ / ٧١ ـ ٧٢.



(٢٣)

بابويه القمي والد الصدوق المتوفى في عصر الغيبة الصغرى.
البــن  الرســول)  آل  بحبــل  (المتمســك  وكتــاب 
أبــي عقيــل العمانــي المعاصــر لــه، وكتــاب (المختصــر 
األحمــدي في الفقــه المحمدي) البــن الجنيد المقــارب لهما.
وما كتاب (من ال يحضره الفقيه)ـ  الذي أّلفه الصدوق في 
ر  أوائل الغيبة الكبرى ـ إّال رسالة عملية يرجع إليها من ال يتيسَّ

له سؤال الفقيه ، وهي تتضمن فتاوى الصدوق.
ثم تتابعت الرســائل للعلماء طبقة بعد طبقة، كـ(المقنعة) 
للشــيخ المفيــد ، و(جمل العلــم والعمل) للســيد المرتضى ، 
و(النهاية في مجرد الفقه والفتوى) للشيخ الطوسي ، (قدس اهللا 

أسرارهم الزكية) ، وغير ذلك مما ال يحصى كثرة.

العمليـة  رسـالتكم  مقدمـة  فـي  ـ   ٢ س 
والتقليـد  االجتهـاد  حـول  مقدمـة  ذكرتـم 
أثـارت إعجـاب الكثيرين، ما الـذي دعاكم 

إلى ذلك؟
ج: كثيرًا مــا يختلط مقتضى التكليف الشــرعي بالعادة 
والروتين، وتتحكم فيه العواطف والمصالح، فينحرف المكلف 
في تطبيق الحكم الشــرعي غفلة وذهوًال عن حقيقة الحال، بل 



(٢٤)

قــد يتعمد بعض الناس ذلك ـ تبعًا للهوى ـ تســامحًا في أداء 
الوظيفة وتمردًا عليها.

ومن ثم يحتاج لمثل هذا الحديث تنبيهًا للغافل، وموعظة 
ْر  للمتمرد، وهزًا للضمائر الشــريفة، كما قال اهللا تعالى: Pوََذكِّ

.(١)Oْكَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمنِيَن َفإِنَّ الذِّ
كما أن هذا االنحراف قد يكون ســببًا في تشويه حقيقة 
التقليــد والمرجعيــة، ألن كثيرًا من الناس ال يتســنى له أخذ 
الفكــرة من مصادرها األصلية، بــل يأخذها من واقع تطبيقها 
العملي، فإذا خرج التطبيق عن الضوابط الحقيقية عكس صورة 
مشوهة للفكرة، وال سيما وأن االجتهاد يحمل مفهومًا آخر في 

الواقع القائم غير الشيعي.
فأردنــا بهــذه المقدمة بيــان حقيقة االجتهــاد والتقليد 
والمرجعية عند الشــيعة بواقعها المشــرق المشّرف حسبما 

اقتضته األدلة الشرعية، ومن عين صافية.
وبذلــك نكون قد قمنا بما علينا من بيان الحقيقة والدفاع 
عن المرجعية الصحيحة، التي قد تظلم نتيجة الفهم الخاطىء لها.

س ٣ ـ ما هي الشـروط األساسية في مرجع 
(١)  الذاريات: ٥٥.



(٢٥)

التقليد؟
ج: األساس في ذلك االجتهاد والعدالة. أما العدالة فنقصد 
منها المرتبة العالية، وهي التي تمنع الشخص عادًة من مخالفة 
التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن كانت صغيرة ، 
بحيث لو صدرت منه ـ نادرًا ـ ألسرع للتوبة واإلنابة هللا تعالى. 
وأمــا االجتهاد فهــو عبارة عن القدرة علــى أخذ الحكم 
الشرعي والوظيفة العملية من األدلة المعتبرة الكافية في الخروج 
عن المسؤولية أمام اهللا تعالى. والفاقد للقدرة المذكورة جاهل 
ال معنى للرجوع إليه وتقليده. هذان هما الشرطان األساسيان. 
نعم ، مــع العلم باختالف المجتهديــن ـ كما هو حاصل 
اآلن ـ البد مــن ترجيح األعلم مع اإلمكان ، كما أوضحنا ذلك 
بتفصيل في بحوثنا الفقهية(١). ومن هنا تعدُّ األعلمية شرطًا ثالثًا.

س ٤ـ   تعقيبـًا على رأيكم المتميز في عدالة 
مرجع التقليد ، حيث تشترطون في المرجع 
أن يكـون علـى مرتبـة عاليـة مـن العدالـة ، 
وهـي أرقى من العدالة المعتبرة في الشـاهد 
وإمـام الجماعة ، وفـي موضع آخـر ذكرتم 

(١)  ُانظر مصباح املنهاج، االجتهاد والتقليد: ٦٧.



(٢٦)

أنـه إذا تسـاوى المجتهـدان في العلـم يقّدم 
للتقليـد من هو أشـد ورعـًا... وهنـا يطرح 
سـؤال عن مدى ارتباط شـدة الورع بالتقليد 

الذي هو اتباع العالم بالحكم الشرعي ؟
ج : رأينا في عدالة مرجع التقليد نابع من أن األمانة كلَّما 
عظمت وجّلت احتاجت إلى التحصين بملكة رادعة عن الخيانة 

بنحو أقوى وآكد.
وبعد غياب العصمة عن مقــام التبليغ بأحكام اهللا تعالى 
والقيــام بالوظائــف الدينيــة ال رادع عن التالعــب باألحكام 
ة  ة العدالة وشدَّ وضياعها والتفريط في الوظائف الدينية إال قوَّ

الخوف من اهللا تعالى. 
فالمرجع في التقليد يتعرض..

أوًال : للضغط النفســي عند اختيار الحكم واستنباطه من 
األدلة ، فإن أدلة األحكام غير منضبطة ، والنفس بطبعها تميل 
للفتــوى بما يطابق الظنون والقناعــات والعواطف ، فقد يجنح 
الباحث للحكم، وتلبس عليه نفســه ، فيســتوضح األدلة عليه 
بسبب ذلك ، وقد يؤتى حظًا من القدرة على االستدالل واللحن 

بالحجة ، فيبرز ما ليس دليًال بصورة الدليل.
وال حاجز له عن التالعب أو التسامح أو التغافل في ذلك 



(٢٧)

إّال الخوف من اهللا تعالى، وشــدة الحذر من نكاله، حين يلتفت 
إلى أن الخصم المحاِســب هو اهللا تعالى الــذي ال تخفى عليه 
خافية ، وال ُيخدع بالحجج الواهيــة ، فإنه حينئذ يتجلَّى له أن 
ما يقيمه من األدلَّة هل يصلح ألن يكون حجة له مع اهللا تعالى، 
وعذرًا بين يديه أو ال ؟ فيحمله ذلك طبعًا على استفراغ الوسع، 
واســتكمال الجهد لمعرفة األدلة الحقيقيــة، والوقوف عندها 

واستنباط الحكم على أساسها.
وثانيًا : للضغوط اُألخرى الخارجة عن مقام االستدالل ، 
إذ كثيرًا ما يكون الحكم الذي تقضي به األدلة الشــرعية غير 
ة، أو غير مناسب للظروف  مالئم لرغبات الســلطان، أو العامَّ

القائم، أو العواطف المتأججة .
كما قد يتعرض لضغط األنانية ، بلحاظ حب الظهور في 
االبتكار والتميُّز عــن اآلخرين، أو في التجديد والعصرنة ، أو 
في التســهيل من أجل اســتقطاب أكبر عدد ممكن من الناس، 
إلــى غيــر ذلك ممــا يدعو إلــى محاولة التخلــص من قيود 
األدلة الشــرعية الحقيقية ، وااللتفاف عليها، والتشبث بالُشبه 

والمبررات للخروج عنها. 
ونحــن نــرى أن كثيرًا مــن ذوي العلــوم العملية التي 
تكون نتائج الخطأ فيها ظاهرةـ  كالطب والهندســةـ  قد يخون 



(٢٨)

أمانته تســامحًا أو تعمدًا لبعض الدواعــي المادية ـ ولو مثل 
الكســل والضجر ـ ويتحمل تبعات عملــه وأقلها ظهور الخطأ 
عليه وفشــله في مهمته عاجًال أو آجًال ، فكيف بمثل علم الفقه 
ة النــاس ؟! وكيف  الذي ال يظهــر الخطأ والتفريــط فيه لعامَّ
يؤمن ذلك فيه لوال شــدة التقوى والورع وقوة ملكة العدالة ؟!
وثالثــًا : أن مرجع التقليد بحكم مركــزه معرض لكثير 
من المخاطر الدينية ; بســبب ابتالئه باألموال، وامتالكه للجاه 
ضــًا للدواعي الغضبية  واحتكاكــه بالناس ، وذلك يجعله معرَّ
ة الورع  ن بقوَّ والشــهوية والنزغات الشيطانية ، فإذا لم يتحصَّ
والتقوى كان معرضًا للســقوط والهلكة ، ولتشــويه صورة 

المرجعية والدين.
كل ذلك مما يؤكد حاجة مرجع التقليد إلى شــدة التدين 

وكونه بمرتبة عالية من العدالة والورع وتقوى اهللا تعالى. 
وعلى ذلــك جرى شــيعة أهل البيــتD بمرتكزاتهم 
وإجماعهــم العملي على مّر العصور، وهو من أقوى األدلة في 
المقام، مدعومًا ببعض النصوص المذكورة في محلها، وبذلك 

صار للمرجعية وجهها المشرق ونورها المتألق. 
ولذا نرى الشيعة يكّنون لمراجعهم قدسية عالية ال وجه 
لها لوال أنهــم يفترضون فيهم القرب مــن اهللا تعالى بورعهم 



(٢٩)

وتقواهم، وقيامهم بوظيفتهم الشــريفة وهي إيصال أحكام اهللا 
تعالى لعباده وتقريبهم منه.

ونســأله ســبحانه وتعالــى أن يثبــت هــذه الطائفــة 
علــى هذا النهــج الالحــب، والطريق الواضح، ويســددها في 
جميــع أمورهــا ، ويعصمهــا من الزيــغ واالنحــراف ومن 
مضــالت الفتن ، إنــه أرحــم الراحميــن وولــي المؤمنين.
هذا كله باإلضافة إلــى أصل اعتبار كون العدالة بمرتبة 
عالية ، وأما ترجيح األورع عند تســاوي المجتهدين في العلم 
فهــو يبتني على أن التخيير عند تســاوي المجتهدين في العلم 

مخالف لألصل ، والمتيقَّن حينئذ جواز تقليد األورع.
وتفصيــل الكالم في ذلك في المطّوالت ،وقد اســتوفينا 

الكالم فيه في كتابنا الفقهي االستداللي (مصباح المنهاج).

س ٥ ـ يطـرح البعـض سـؤاًال عـن المبـرر 
لتقليد الفقهاء واتباع اجتهاداتهم الفقهية مع 
أنها قد ال تصيب الحكم الشـرعي الواقعي ، 

فما هو نظركم حول الموضوع؟
ج: ال ريــب في أن خطأ الفقهاء وضياع الحكم الشــرعي 
غاة  ل تبعتها الطُّ الواقعي من مآســي الدين العظيمة، التي يتحمَّ



(٣٠)

الذيــن غصبوا أهــل البيتD حقَّهم، حيث صار ذلك ســببًا 
لضياع األحكام الشرعية. 

غير أنه بعد أن حصل ذلك، فالرجوع للفقهاء بالشــروط 
رة شرعًا هو الحل الشرعي الوحيد المبرئ للذمة والذي  المقرَّ
يخرجنا من مســؤولية التكليف مع اهللا تعالى ، ألنه يستند إلى 
حجج شــرعية كافية في المعذِّريَّة عنــد الخطأ، وعدم إصابة 

الواقع.
كما أنه الحل األمثل الــذي يجري الناس على نظيره في 
ضون للخطأ فيها ،  جميع ُأمورهم التي يحتاجونها، والتي يتعرَّ

كالطب والهندسة وغيرهما. 
وال بديل عن ذلك إال أحد أمرين ، إما تعطيل الشــريعة 
بإهمال األحكام وترك العمل عليها ، أو أخذها من الطرق غير 
الشرعية ، كالظنون والتخرصات التي منع اهللا سبحانه من العمل 
بها ، واجتهاد من ليس أهًال للتقليد ، ومن الظاهر أن كال األمرين 
أشــد محذورًا من الرجوع للفقهاء ، بــل ال يرضى بهما عاقل.

س ٦ ـ هل يمكن توضيح أدلة وجوب تقليد 
األعلم؟

ج : اإلنســان بطبعه إذا احتاج للعمــل فيما يجهله يرجع 



(٣١)

للعالــم به ، وعلى ذلك جرت ســيرة الناس فــي جميع أمور 
معاشهم ومعادهم ، كالطب والهندسة وعلم الدين وغيرها.

وعليــه دلت اآليــات الكريمة واألحاديث الشــريفة عن 
المعصوميــنD المتضمنة للرجوع للعلمــاء والفقهاء. وهو 
حينئــذ يكتفي بطبعه تبعًا لمرتكزاته بمن يتيســر له الوصول 

إليه من العلماء وأهل المعرفة، من دون أن يتقيد باألعلم.
أما إذا التفت الختالف العلماء وأهل الفن فيما وصلوا إليه 
وفيمــا هو مورد الحاجة لهـ  كما هو الحال في عصورنا حيث 
ظهر اختالف فتاوى العلماء في رســائلهم العملية ، وبســبب 
البعد عن منابع التشــريع ومصادره وتعقد مقدمات االجتهاد 
ـ ، فإنه البد أن يتوقف ويفحص عن الحق من األقوال ، لرجوع 
اختالفهــم إلى أن كل عالم يخّطئ اآلخر فيما وصل إليه ، ومع 
تخطئة بعضهم لبعض فما المبــرر للرجوع لهم والعمل بقول 

بعضهم دون بعض؟!
ولذا ورد في كثير من الموارد رجوع الشيعة لألئمةDعند 
اختالف العلماء ، ألن قولهمD هو الفصل في تمييز المخطئ 

من المصيب، ومعرفة الحق من الباطل. 
ففي حديث خيران الخادم: «كتبت إلى الرجلAأســأله 
عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم ال؟ فإن 
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أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم: صّل فيه ، فإن اهللا إنما 
حرم شــربها ، وقال بعضهم: ال تصل فيه. فكتبA: ال تصل 

فيه ، فإنه رجس...»(١).
وفــي حديث ســماعة عن أبي عبد اهللاA: «ســألته عن 
رجل اختلف عليه رجالن من أهل دينه في أمر كالهما يرويه ، 
أحدهما يأمــر بأخذه واآلخر ينهاه عنــه ، كيف يصنع؟ قال: 
يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في ســعة حتى يلقاه»(٢). إلى 

غير ذلك.
نعم مع تعذر معرفة الحق ، لعدم تيسر الرجوع لمن قوله 
الفصل ـ كما هو الحال في عصرنا هذا عصر الغيبة والمحنة ـ 
فاألعلمية من المرجحات العقالئية التي يعتمد عليها الناس في 

جميع أمورهم.
وهــل يمكن لعاقل أن يعتمد في أمور معاشــه في الطب 
والهندســة والقوانين الوضعية وغيرها على قول غير األعلم، 
وترك قول األعلم عند اختالفهما ؟! فكيف بأمر الدين الذي به 
السعادة والنجاة من الهلكة الدائمة ؟! وكيف يمكن التفريط به 
باتبــاع غير األعلم عند االختالف ؟! وبماذا يجيب اهللا تعالى إن 

(١)  وسائل الشيعة: ٢ / ١٠١٧.
(٢)  وسائل الشيعة: ١٨ / ٧٧.



(٣٣)

سأله يوم يعرض عليه ويقف بين يديه ؟!
وهل تكون أوامر اهللا تعالى ونواهيه أهون من األمور الطبية 
والهندسية والقوانين الوضعية ونحوها من أمور الدنيا الفانية ، 
ليتسامح فيها ؟! وكفى بهذا دليًال للمنصف، وحجة على المتعسف.

س ٧ـ  بعض الناس يصور عدم وجوب تقليد 
األعلـم بـأن األحـكام الفقهية ليسـت بتلك 
الدرجـة مـن األهميـة ، بحيث يفتـرض في 
اإلنسـان مراجعـة األعلـم ، مثـل الحـاالت 
المرضيـة العادية ، فإن اإلنسـان يراجع فيها 
أّي طبيـب كان ، ال خصـوص األعلم . فما 

هو تعليقكم على ذلك؟ 
ج: ال ندري كيف يصدر هذا الكالم من مؤمن؟! وحرمة األحكام 
عها ، وسوف يحاسب  الشــرعية من حرمة اهللا تعالى الذي شرَّ
:nعليها ، وهو الذي يقول في حق أحب خلقه إليه وخاتم أنبيائه
َخْذَنا ِمْنـُه بِاْلَيِميِن* ُثمَّ َلَقَطْعَنا  َقاِويِل * َألَ َل َعَلْيَنا َبْعَض اْألَ Pَوَلْو َتَقـوَّ

.(١)Oْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن ِمْنُه اْلَوتِيَن* َفَما ِمنُكم مِّ
وفي صحيح أبي والد عن اإلمام الصادقA في التعقيب 

(١)  احلاقة: ٤٤-٤٧. 



(٣٤)

على قضاء ألبي حنيفة قالA: «في مثل هذا القضاء وشــبهه 
تحبس السماء ماءها وتمنع األرض بركتها»(١).

وأما الرجوع في الحاالت المرضية العادية لغير األعلم ، 
فهو إنما يصح عند العقالء في حالتين..

اُألولــى : أن ال يعلم بالخالف بين األعلم وغيره ، فيرجع 
لغير األعلم لتخيل سهولة معرفة الحالة ، بحيث يعرفها األعلم 
وغيره، وهو خارج عن محل الكالم لما سبق (في جواب السؤال 
الســادس) من أن وجوب الرجوع لألعلم في األحكام الشرعية 
إنما هو بســبب العلم باالختالف بين العلماء في األحكام التي 

يبتلي بها المكلف.
ر العمل بقول  الثانية : ما إذا تعذَّر العمل بقول األعلم، وتيسَّ
غير األعلم مع كونه مأمــون العاقبة. كما إذا كان الدواء الذي 
وصفه األعلم صعب التحصيل ال يتيســر للمريض استعماله ، 
والدواء الذي وصفه غير األعلم متيسرًا ومأمون العاقبة ، فإن 
المريض قد يســتعمل الدواء الذي وصفــه غير األعلم برجاء 
الفائــدة مع كونــه مأمون الضرر. وهو فــي الحقيقة نحو من 

االحتياط الذي هو حسن وال محذور فيه قطعًا.

(١)  وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٥٦.
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وهذا ال يجري في األحكام الشــرعية التي يحرم نسبتها 
ة وافية بالعذر عند  هللا تعالى، والتعبد بها والعمل عليها، إال بحجَّ
الحســاب ، وإال كان العبد مستحقًا لنكال اهللا تعالى ومتعرضًا 
لعقابه. نعم ال بأس بمتابعة غير األعلم إذا كان قوله أحوط، لما 

سبق من حسن االحتياط.
وفي ختام هذا الحديث نودَّ التنبيه إلى ُأمور..

األول : إن الذي يبدو من كثير من هذه األسئلةـ  ذات الطابع 
العلمي االستدالليـ  أن هناك حاجة للتعرض لهذه اُألمور بسبب 
إشغال الســاحة بالحديث فيها على الصعيد العام. وهي ُأمور 
قد أطال العلماء وأهل االختصــاص ـ بعد البحث والتمحيص 
ـ في االســتدالل عليها بدقة تدريسًا وتحريرًا في كتب كثيرة. 
وحينئــذ فالحديث فيها على الصعيد العــام إن كان من 
غير أهل االختصاص فعليهم أن يتنبَّهوا إلى أن هذه مســائل 
علميَّة دقيقة ال تعالج بهذه الســهولة والسطحية ، بل هي شأن 
مســائل باقي العلوم ـ كالطب والهندســة ـ توكل للمختصين 
الذين يمتلكون ـ بفضل جهود مضنية لسنوات طويلة ـ العمق 
العلمي في علم الفقه وما يرتبط به من علوم ُاخرى ، فهؤالء هم 
القادرون على اإلحاطــة بأدلَّة الدعوى وبراهينها ومداخالتها، 

وعلى استيعاب ذلك كله. 
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وإذا كانوا يطمئنون لألطباء والمهندسين وغيرهم من أهل 
العلوم والفنون في علمهم وفنهم، ويكلون أرواحهم وأموالهم 
وشؤونهم إليهم ، فلماذا ال يطمئنون لعلماء الدين في علمهم ؟! 
أترى ُأولئك أوثق من هؤالء في علمهم ودينهم، وأبعد عن الخطأ 
والخيانة منهم ؟! وهل يرضى المؤمن المنصف لنفسه بذلك ؟!
وإن كان الحديــث عنهــا ممن يعّدون أنفســهم من أهل 
االختصاص، فالظاهر أن األدلة الشــرعية في ذلك أوضح من 

أن تخفى عليهم. 
علــى أن المفــروض فيهم بحــث هذه األمــور مع أهل 
االختصاص الذين يحســنون األخذ والــرد فيها ، وتمحيص 
األدلــة - إثباتًا أو نفيًا - عليها ، ولذا ال تطرح النظريات العملية 
في العلوم األخرى إال بعد أن يفرغ منها أهل االختصاص بحثًا 

وتمحيصًا.
وال يحســن صدمة المجتمع اإليماني العــام بها، بنحو 
يوحي لهم بأنها حلول إصالحية شرعية، غفل عنها علماء الدين 
أو تغافلوا عنها ; لجمودهم على الماضي، أو الســتفادتهم منه 
ماديًا... إلى غير ذلك من األقاويل ، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة 

بهم، وحيرة الناس في أمرهم، وإحداث البلبلة بين المؤمنين.
أمــا إذا كانت وجهة نظر هؤالء أن هذه الحلول ليســت 
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حلــوًال شــرعية ، ليطرحوها مع أهل االختصــاص، ويبحثوا 
معهم في أدلتها الشرعية الكافية ، بل هي حلول آنية تقتضيها 
طبيعة المرحلة التي نعيشــها، تجنبًا لما يتخيلونه من سلبيات 
في الحلول الشــرعية ، فهم يحاولون إقناع عموم الناس بها ، 
ليرتضوها بدًال من الحلول الشــرعية التــي يقف علماء الدين 
عندها وال يتجاوزونها ، فليصرحوا بالحقيقة ويوضحوا وجهة 
نظرهم هــذه على وجهها إن كانوا مثاليين ، ليعرف المؤمنون 

على ماذا يقدمون ، ومع من يتعاملون ، وماذا يراد بهم. 
ولماذا هذا التشــكيك في األدلة الشــرعية، والتغافل عن 
مداخالتها والتشــبث بدعاواهم بتقريرات خطابية واهية بنحو 
يوهم أنها أدلة شــرعية ، وهي P...َكَســَراٍب بِقِيَعٍة َيْحَســُبُه 
ْمآُن َماء َحتَّى إَِذا َجاءُه َلْم َيِجْدُه َشْيئًا َوَوَجَد اهللاََّ ِعنَدُه َفَوفَّاُه  الظَّ

.(١)Oِحَساَبُه َواهللاَُّ َسِريُع اْلِحَساِب
الثاني: أن ثوابت التشــيع وركائزه في العقائد والتاريخ 
والفقه لم تثبت إال بعد البحث والتمحيص ، ولم يتســالم علماء 
الشيعة عليها إال بعد أن عرفوا رأي أئمتهم المعصومينDالذين 
عاشوا معهم ما يزيد على ثالثة قرون تكفي في بلورة العقيدة 
واتضاح معالمها وثوابتها ، ولم يفارقهم األئمةD حتى عرفوا 

(١)  النور: ٣٩.
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منهم ذلك، وأقاموا الحجة الكافية عليها ، وإال فمن غير المعقول 
أن يفارق األئمةDشيعتهم من دون أن يتموا الحجة في ذلك. 
وال نريد بذلك أن نفــرض عقائدنا على المؤمنين فرضًا 
على نحو التقليد األعمــى ، بل كل ما نريده هو أن يتثبتوا عند 
صدمتهم مــن بعض الناس بالتشــكيك أو اإلنكار، ويحاولوا 
الفحص عن حقيقة الحال ، بالرجوع ألهل البحث والتحقيق من 
ذوي األمانة والورع ، وال ُيسَتغَفلوا بتوهم أن هؤالء لم يتكلموا 
بما تكلموا به إال بعد الفحص والتثبت ، لحسن ظنهم بهم. فإن 
ذلك تفريط في الدين والعقيدة، وضياع لهما بوجه ال يعذر فيه 

العبد أمام اهللا تعالى.
وال ســيما مع ما ورد عنهمD مــن أن أمرهم في ذلك 

اليوم أبين من الشمس(١).
حيث يدل ذلك على أن شبهات التشكيك واإلنكار واهية 
يظهر بطالنها للمتبصر ، ولكنهــا الفتنة والخذالن اللذين وعد 
اهللا تعالى بهما في قوله:  Pَأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا 
آَمنَّــا َوُهْم َال ُيْفَتُنون #  َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللاَُّ 
ا  الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَنO(٢)، وقوله عزَّ من قائل: Pأأمَّ

(١)  الكايف: ١ / ٣٣٦.

(٢)  العنكبوت: ٢ ـ ٣.
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َكاَن اهللاُّ لَِيَذَر اْلُمْؤِمنِيَن َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اْلَخبِيَث ِمَن 
يِِّب...O(١) وغير ذلك. الطَّ

ووعــد بهما األئمــة (صلوات اهللا عليهــم) خصوصًا في 
عصر الغيبة.

ففي حديث منصور قال: «قال أبو عبد اهللاA: يا منصور إن 
هذا األمر ال يأتيكم حتى تتميزوا، وال واهللا ال يأتيكم حتى تمحصوا، 
وال واهللا ال يأتيكم حتى يشــقى من شقي ويسعد من سعد»(٢).
 :Aوفي حديث جابــر الجعفي قال: «قلــت ألبي جعفر
متــى يكون فرجكم؟ فقال: هيهات هيهات ال يكون فرجنا حتى 
تغربلــوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا ـ يقولها ثالثًا ـ حتى يذهب اهللا 

تعالى الكدر ويبقى الصفو»(٣).
وفي حديث المفضل بن عمر عن اإلمام الصادقAقال: 
«أمــا واهللا ليغيبــن إمامكم ســنينًا من دهركــم ولتمحصن... 
ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فال ينجو إّال من أخذ 
اهللا ميثاقه»(٤)... إلى غير ذلك ممــا يجب أن يتهيأ معه المؤمن 

(١)  آل عمران: ١٧٩.
(٢)  إكامل الدين: ٣٣٤.

(٣)  الغيبة، للشيخ الطويس: ٢٠٦.
(٤)  الكايف: ١ / ٣٣٦.



(٤٠)

لالمتحان، ويعد عدته له، وال يسترســل في أمره، فإن صرعة 
االسترسال ال تستقال.

الثالث : األمل بإخواننا المؤمنيــن (وفقهم اهللا تعالى) أن 
ينظروا إلى ما ذكرناه بعين التدبر والتبصر ، وبحسابات العقل 
الذي مّن اهللا تعالى به على اإلنسان ورفع به شأنه، وأقام عليه 

به الحجة، وبه يثيب ويعاقب .
ويحذروا من النظرة العاطفية واالنفعالية التي ال تســتند 
إلى ركن وثيق ، بل إلى االنخداع ببهرجة األقوال وجمال الطرح 

والصورة ، من دون تبصر في العواقب.
وليحــذروا أيضًا من التعصب والتقليــد األعمى، إعجابًا 
بصاحب الدعوى ، أو بســبب االنتماء لخطه واالقتناع به، من 
دون نظر في التفاصيل. فإن ذلك قد يجّر للمآســي والمهالك 

بنحو ال يمكن تداركه. 
وليعلموا أن المســؤولية عظمى، والحساب عسير ، وأن 
المحاســب هو اهللا تعالى الذي ال تخفــى عليه خافية ، وقد أتمَّ 

الحجة وأكملها.

س ٨ ـ كيف نسـتطيع تمييـز األعلم من بين 
المجتهدين؟



(٤١)

ج : العاجز عن الفحص بنفســه ليــس له إال الرجوع إلى 
أهل الخبرة ، فإن الشــيعة في عصور حضور األئمةDكانوا 
كثيرًا مــا يرجعون إليهمD لتعيين من يرجعون إليه في أمر 

دينهم ، كما أشرنا إلى ذلك (في جواب السؤال السادس). 
أما في عصر الغيبة وتعذر الرجوع لهمD فليس هناك 
شــيء أقرب وأوصل من الرجوع ألهل الخبــرة ، وهم الذين 
بلغــوا من العلم مرتبــة تؤهلهم للتمييز بيــن المجتهدين، بعد 
اإلطالع على آرائهم العلمية في األصول والفقه ، وعلى طريقة 
كل منهم في االســتدالل، ومدى فهمه لألدلة ، حيث قد يتضح 
لهم األعلم حينئذ، فتجوز لهم الشهادة في ذلك ، ويقبل قولهم.

نعم البد من ابتناء شهادتهم على إحاطتهم بآراء أطراف 
التفاضل ومبانيهم العلمية وطرائقهم في االستدالل ونحو ذلك، 
وال تكفي القناعات والظنون غير المبتنية على ذلك، فضًال عن 

المؤهالت األخرى للمرجع غير العلمية.

 س ٩ ـ هل يجوز االعتماد على الحدس في 
تعيين األعلم؟

ج : ال يجوز لإلنســان االعتماد على حدســه لعمل نفسه 
بــأن يقلد اعتمادًا على الحدس ، ألنه من أتباع الظن والعمل به 



(٤٢)

الذي تظافرت اآليات واألحاديث بالمنع منه ، وأنه ال يغني من 
الحق شيئًا. إال أن يبلغ مرتبة القطع واليقين ، فيجوز. 

كما ال يجوز له االعتماد على حدسه من دون فحص عن 
حال اآلخرين في الشــهادة للغير بأعلمية شــخص ليقلده ، إذ 
البد في الشــهادة من اليقين عن حس وممارســة، قال تعالى: 

.(١)Oَأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلوَنP
وفي الحديث عن النبيn أنه قال: «هل ترى الشــمس ؟! 

على مثلها فاشهد أو دع»(٢).
وعن اإلمام الصادقA قال: «ال تشــهدن بشهادة حتى 

تعرفها كما تعرف كفك»(٣).
بل ال يجوز للغير االعتماد على الشهادة الحدسية حتى لو 
كان الشاهدـ  من أهل الخبرةـ  قاطعًا في حدسه متيقنًا ، بل يشترط 
في حجية الشهادة الحّس كما سبق في جواب السؤال الثامن.

س ١٠ـ قضيـة تعدد المراجـع الدينيين هل 
تعتبرونهـا حالـة طبيعيـة ، أو ال ؟ ومـا هـي 

(١)  الزخرف: ١٩.
(٢)  وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٥١.
(٣)  وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٣٥.



(٤٣)

إرشاداتكم لمقلديكم بهذا الخصوص ؟ 
ج : ال ريب في أنها من الحاالت الطبيعية، بعد أن كانت أهليَّة 
المرجع للتقليد وأعلميته من اُألمور الحدسية القابلة لالختالف ، 
وبعــد أن كان للمكلف االختيار في تعييــن المرجع عند تعذر 
معرفة األعلــم له وعجزه عن االحتياط أو لــزوم الحرج منه.
وبعد غياب العصمة قد تكون فــي تعدد المراجع بعض 
اإليجابيــات ـ أحيانًا ـ  ألن وحدة المرجع قد تعرضه لالندفاع 
فــي الجري على قناعاته من دون ترو وتثبُّت بنحو قد ال تحمد 

عواقبه . 
كما أنها قد تضفي عليه هالة من الجاللة والقدسية ، تجعل 
من سيرته سنة ثابتة ال يمكن الخروج عنها ، وتمنع من النظرة 
الموضوعية لها وإخضاعها للنقد والتعديل. بل قد يتعدى ذلك 

آلرائه الفقهية ، بنحو يعيق عملية االجتهاد من بعده.
نعم، ال ريب في أن لتعدد المراجع سلبيات أيضًا ال يستهان 
بها ، لكنها سلبيات البد منها بسبب فقد المرجعية المعصومة، 
نتيجة غيبة اإلمامA، وينبغي أن تكون مثارًا للحسرة لغيبته، 
والنتظار الفرج بظهوره ، وللنقمة على الظالمين الذين تسببوا 
ــة من خيرات حضوره وتوليه إلدارة  في غيبته، وحرموا اُألمَّ

أمور المسلمين بنفسه. 



(٤٤)

وعلى كل حال فهذه المرجعية بســلبياتها تبقى هي الحل 
رت المثالية الكاملة بفقد المرجعية المعصومة. األفضل بعد أن تعذَّ
أما وصيتنا لمقلدينا  (وفقهم اهللا تعالى) فهي أن اختالف 
التقليد ال ينبغي أن يكون منشــًأ للفتنة، وال ســببًا للفرقة ، وال 
مثارًا للتنابز، والتهاتر، والشحناء، والبغضاء . وعليهم احترام 
اآلخرين مــا داموا قد عملوا بموازينهم الشــرعية التي قامت 
الحجة عندهم عليها ، والتالحم واالنســجام معهم ، والتعاون 
في ســبيل الحق، وخدمــة المبدأ. ولو فــرض خروج البعض 
عن الميزان الشــرعي في اختيار المرجــع فالالزم االقتصار 
على تنبيهه لخطئه بهدوء وحكمة، بعيدًا عن العنف والتشــنج 
والتشنيع ونحو ذلك من ما يعقد األمور ويكون سببًا في إثارة 

المشاكل والفتنة.
هذا كله مع تبجيل العلماء العاملين المتقين، وحفظ حقهم، 
وتعظيم حرمتهم، شــكر اهللا تعالى ســعيهم، وأجزل أجرهم، 

وسدد خطاهم، ونفع بهم ، وجعلنا ـ بتوفيقه ـ منهم.

س ١١ ـ تطـرح فـي بعـض األوسـاط فكرة 
المرجعية المؤسساتية ، بأن تشكل لجنة من 
ة اختيار المرجع  العلماء ، وينحصر بها مهمَّ

الديني ، ما هو نظركم إلى هذه الفكرة؟ 



(٤٥)

ج : نظرتنا إلى هذه الفكرة تشابه نظرتنا إلى فكرة تعيين 
الخليفة على المســلمين من قَِبل أهل الحّل والعقد، التي تبنَّاها 

 .Dالمخالفون لخط أهل البيت
بل تلــك الفكرة فرضت نفســها بالقــوة اعترافًا باألمر 
ة في تفسيرها وبيان  مت القوَّ الواقع واستســالمًا له ، وقد تحكَّ
حدودها ، حتى بقيت بال تفســير وال حدود ، وصارت عبارة 
ُأخــرى عن تعيين الخليفة بالقوة باســم أهــل الحل والعقد ، 
وحتى آل األمر بالنتيجة إلى اضمحاللها حين اســتغنت القوة 

عن الخالفة ، فألغتها واكتفت بالسلطة.
أما المرجعية عندنا فحيث كانت دينية ـ من أجل الخروج 
عن عهدة التكاليف الشرعية، وبراءة الذمة منها أمام اهللا تعالى ، 
وحصول العذر بين يديه يوم يعرضون عليه، ويناقشهم يوم 
الحســاب ـ فالبد من ابتنائها على األدلة الشرعية الكافية التي 

تصلح حجة بين يدي اهللا تعالى يوم العرض األكبر .
والمرجعيــة الحــرةـ  حيث يفترض حرية كل شــخص 
فــي اختيار المرجع الذي يقلده ويقتنع بقيام الحجة الشــرعية 
عليه ـ التــي جرى عليها الشــيعة هذه القــرون الطويلة، من 
عصور األئمةD إلى يومنا هذا، قد ثبتت مشروعيتها باألدلَّة 
والبراهين الكافية، التــي أجهد علماؤنا (رضي اهللا عنهم ورفع 



(٤٦)

درجاتهم) أنفسهم في تشييدها على خالف منهم في كثير من 
الخصوصيات .

وال يسع العامة إال االحتياط ألنفسهم، ببذل الجهد لمعرفة 
من هو أهل للتقليد بالطرق الشــرعية ، كمــا يبذلون جهدهم 
لمعرفة ســائر الموضوعات الشــرعية ، كعدالة إمام الجماعة 
الذي يصلُّون خلفه ، والشــاهد الذي يقبلــون قوله ، وطهارة 
الماء الذي يتوضؤون به ، وملكيَّــة الثياب التي يصلون فيها، 
.(١)Oَال ُيَكلُِّف الّلُه َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَهاPواألموال التي يتعاملون بها ، و
أما المرجعية المؤسساتية ـ حيث يفترض فيها انحصار 
الشــرعية بمن تختاره المؤسسة ـ فال يمكن فاعليتها دينيًا إّال 
بإقامة الدليل الشــرعي ـ الكافي في العذر ـ عليها وعلى جميع 
أركانها ومقوماتها ، مثل من له حق تشــكيل اللجنة . وتحديد 
صالحيتها مــن حيثية نصب المرجع فقط، أو الرقابة عليه، أو 

عزله إذا فقد األهلية . 
وتحديد عدد أعضائها ، ومرتبتهم من العلم والتقوى ، وكيف 
يعرف ذلك فيهم ، وما هو الموقف عند اختالفهم... إلى غير ذلك. 
ثم إذا كان الغرض من المرجعية المذكورة رفع االختالف 

(١)  البقرة: ٢٨٦.



(٤٧)

فالبد من كون تلك األدلة قطعية إجماعية غير قابلة للتشــكيك 
والخالف. وال يظن بأحد توهم إمكان ذلك بعد أن مضى على 
 .f عصر بيان التشريع أكثر من ألف عام من حين غيبة اإلمام
وهل من المعقول أن يغيب اإلمامA عن شــيعته غيبة 
يتوقــع طول أمدهــا ـ كما يظهر من النصــوص(١) ـ من دون 
أن تتضــح لهم معالم مرجعيتهم في أحكامهم الشــرعية التي 
يبتلــون بها كل يوم، بإنتظار مرجعية تقترح بعد أكثر من ألف 

عام ال يعلم من يقترحها ، وال كيف يقترحها؟!
هذا كله من الجانب الشــرعي. أما بمالحظة الســلبيات 
واإليجابيــات ، فنحــن ال ننكر الســلبيات للمرجعية الفردية ، 
الناشــئة من عدم الضابــط للتصدي للمرجعيــة ، ومن تعدد 
المرجعيات، وتباين وجهات النظر، وعدم استفادة المرجعيات 
الالحقة في كثير من الحاالت من إمكانيات المرجعيات السابقة ، 
وغير ذلك ، إال أن ذلك الينبغي أن يؤجج العاطفة نحو التغيير 
مــن دون موازنــة بين البديليــن، ومقارنة بيــن إيجابياتهما 
وســلبياتهما، والتدبر في األصلح منهما، واألجدى عمليًا ، فكم 

جّر االندفاع العاطفي إلى مآس وفجائع ال تدارك لها.
وإن المرجعيــة الفرديــةـ  مع ما فيها من ســلبياتـ  قد 

(١)  ُأنظر كامل الدين: ٣٧٨ .



(٤٨)

أثبتــت جدارتها هذه المّدة الطويلة في قيادة التشــيع، وتكامل 
كيانه، ورفع شــأنه، ووضوح حجتــه، والحفاظ على واقعيته، 
وعدم مســاومته على مبادئه ، واستقالله في دعوته، من دون 
أن يســير في ركب القوى العالمية الفاعلــة، ويخضع لها، أو 

يتجمد أمامها، ويسكت عن فضحها.
والملفت للنظر أن اإلسالم الذي أراد اهللا تعالى له الخلود 
والبقاء; لتقوم به الحجة على الناس، قد انشق بعد النبيnذلك 
االنشــقاق المعهود الخطير ، فكانت الغلبة لمن استلم السلطنة، 
وصار هو الممثل لإلسالم، الناطق باسمه في دعوته وفتوحه 

وغنائمه ومكاسبه .
وكان اإلسالم الشيعي ـ الذي غرس رسول اهللاnبذرته 
المباركــة في أول الدعــوة، وأقام قواعده فــي أواخر حياته 
وأكملهــا ، وأتّم اهللا ســبحانه الحجة عليــه وأوضحها - بعد 
كت به القلة  وفاة النبيnمحتَضرًا يكاد يلفظ أنفاســه، قد تمسَّ
المؤمنة المغلوبة أمرها ، وهي ال تســتطيع أن تنطق باسمه ، 

ألنه غير معترف به على أرض الواقع .
ثم استردَّ التشيُّع أنفاســه، وبدأ مسيرته الهادئة بعناية 
اهللا تعالــى وصبــر األئمــةD وحكمتهم، وثبات شــيعتهم ، 
والتضحيات الجسام التي حصلت من أجل ذلك ، حتى فرض 



(٤٩)

نفســه على أرض الواقع، وبدأ االعتراف به تدريجًا، والتعامل 
معه على أســاس هــذا االعتراف ، إلى أن ظهر على الســاحة 
العالمية اآلن، وإذا به الممثل الحق لإلسالم ، الناطق بدعوته ، 
والذي تخشــاه قــوى الكفر العالميــة، وتجنــدت لمحاربته، 
مســتعينة ببعض الفرق الشاذة المنتســبة لإلسالم ، وبذوي 
النفــوس المريضة ، واالتجاهات المنحرفة ، وليس له من قائد 
ظاهر ـ بعد غيــاب القيادة المعصومــة ـ إال المرجعية الحرة 
معتضدة بتسديد اهللا تعالى ورعاية إمام العصرDالذي ينتفع 

به في غيبته كما ينتفع بالشمس إذا غيبها السحاب(١). 
ونستطيع أن نتعرف على أهميَّة هذه القيادة التي استمرت 
ما يقرب من أحد عشر قرنًا، إذا قارّنا التشيع حين اسُتلمت قيادته 
بالتشيع في هذا العصر ، والحظنا صفاءه ونقاءه، وما حصل 
عليه من مكاسب كبيرة على أرض الواقع في هذه المدة الطويلة.
ويزيد ذلك وضوحًا بالمقارنة مع بقية طوائف المسلمين ، 

وكيف كانت، ثم أين انتهت في مسيرتها هذه المدة الطويلة.
ومن النكات المضيئة، المثيرة للدهشــة واإلعجاب بهذه 
المرجعية، أن التشــيع الذي كان محرومًا من الســلطة قرونًا 
طويلة قد قامــت له في إيران قبل عدة قــرون دولة قوية، قد 

(١)  ُانظر بحار األنوار: ٣٢ / ٢٥٠.
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باركتها المرجعية، وانســجمت معها مــدة من الزمن ، إال أنها 
لــم تنصهر بها ، ولم تندمج معها ، كما اندمجت المؤسســات 

الدينية لبقية فرق المسلمين مع الدول التي قامت باسمها .
بــل بقيت المرجعية في دور الرقيب، متمســكة بمبادئها 
وكيانها، محاولة تعديل مسيرة الدولة ما وجدت لذلك سبيًال ، 
فإذا لم تستجب لها أنكرت عليها ، ورفضت مواقفها ، ووقفت منها 
كما تقف من الدول اُألخرى ، وإن سّبب ذلك للمرجعية والحوزات 
التابعة لها المتاعب والمصاعب وعّرضها للمآســي والفجائع. 
كل ذلك ألصالة هذه المرجعية وصالبتها ، وألن نظامها 
ـ غير المنضبط بضوابط محددة ـ ال يمكن السيطرة عليه ، وال 

يتيسر تسييره في فلك الدولة أو غيرها.
وتتجلى ثمرة ذلك في مقارنة ظاهرة بين مصطفى كمال 
(أتاتــورك) في تركيا، ورضا بهلوي فــي إيران، فقد جاءا في 
وقت واحد، بعد اكتساح قوى االستعمار الغربي الكافر للشرق 
اإلســالمي ، وهما يحمالن مخططًا واحدًا، للقضاء على البقية 
الباقية لإلســالم في المنطقة ، وزاد مصطفى كمال على رضا 
بهلوي بإلغاء الخالفة التي لها قدســية خاصة عند المسلمين ، 
وبإعــالن علمانية الدولة ، وبفصل األتراك عن تراثهم الثقافي 

بتبديل األبجدية العربية باألبجدية الالتينية. 
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ونجح في مشاريعه وبقيت نتائجها إلى اآلن ، ومع ذلك 
فهو حتى اآلن له شعبية في تركيا ال يستهان بها. 

أما رضا بهلوي فقد ارتد خاســئًا فــي مخططه، وصار 
لعنة الشــعب اإليراني في عهد الحكم البهلوي ، فضًال عما بعد 
زواله ، على أن حكمه أطول مدة ، وهو على الدين أخف وطأة.
وهناك كثير من النكات المضيئة في مسيرة هذه المرجعية 
عبر القرون الطويلة والمنعطفات التاريخية الهامة يضيق المقام 
عن التعرض لها ، ويســتطيع الباحث المنصف التعرف عليها.
أما المرجعية المؤسساتية ـ بمعنى أن تقتصر الشرعية 
على اختيار هذه المؤسســة ـ فهي لم تمّر حتى اآلن بالتجربة 
على أرض الواقع الشــيعي ، وال يمكن أن تمر بها بعد ما سبق 
من الحديث عن الجانب الشــرعي ، إال أنها تبقى فكرة وُأمنية 
تثار ـ بحســن نية أو بســوء نية ـ ضد المرجعية الفردية عند 
م  مالحظة السلبيات التي سبقت اإلشارة إليها ، والتي قد ُتضخَّ
مــن أجل تأجيج العواطف ضدها، فــي محاولة القضاء عليها، 
أو إتعابها في مســيرتها ، مع الغفلة أو التغافل عن ســلبيات 

المرجعية المؤسساتية.
وأهمهــا: أن حصر حق القرار بمؤسســة خاصة يحمل 
المنحرفين للتسلل إلى تلك المؤسسة، ألنهم وحدهم القادرون 
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على ســلوك الطرق الملتوية من الغش، والرشــوة، والكذب ، 
والتهريج، والتشنيع، والتخويف... وغير ذلك من ما يترفع عنه 

ذوو المبادئ وأهل االستقامة والشرف .
فإذا تســللوا، ســهل عليهم الســيطرة على المؤسسة ، 
واســتحصال قراراتها لصالحهم بطرقهم الملتوية التي أشرنا 
إليها، كما حدث في الشورى التي كان حصيلتها خالفة عثمان، 
ثّم اســتيالء بني أمية  ـ الشــجرة الملعونــة(١) ـ على مقدرات 
اإلسالم والمســلمين . وحينئذ يســتطيعون حرف مسيرتها، 
والتخلي عن مبادئها ، ولم يخشوا إنكار المنكرين بعد أن كان 

القرار لهم وحدهم ، وال شرعية لحديث غيرهم. 
ومن هنا يسهل على األعداء التسلل للمؤسسة بأنفسهم، أو 
بمن يتعاون معهم من المنحرفين، ومرضى القلوب، وضعاف 
النفــوس، وذوي األطمــاع ، ثم الســيطرة عليها، وتســييرها 
لصالحهــم. وبذلــك يفقد التشــيع المرجعيــة المخلصة التي 
ســارت به أكثر من ألف عام في طريق اهللا تعالى، وقادته إلى 
موقعه اآلن ، حيث صارت عبئًا على الظالمين، ومثيرة لقلقهم.
ويكفينا عبرة ودليًال على ذلك أن ننظر إلى المؤسســات 
الدينية لمختلف األديان، والمؤسســات اإلنسانية، والحكومية، 

(١)  ُانظر بحار األنوار: ٩ / ١١٩، ٢٨ / ٢٥٨، ٤٠/ ٨٦.
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والدوليــة لنجدها قــد انحرفت عن أهدافهــا النبيلة  التي كان 
المفروض أنها قد أسســت من أجلها ، بل تخلَّت عنها ، لتكون 
من مؤسسات الشرور والفســاد، أو السائرة في ركاب ذوي 

الشرور والفساد، أو المنسقة معهم.
وأول مؤسســة في اإلسالم مؤسسة الشورى التي كان 
أعضاؤها من (الســابقين األولين) ، ثم مؤسسة التحكيم ، ثم 
بقية المؤسســات الدينية المنتسبة لفرق اإلسالم ، ومؤسسة 
الفاتيكان وغيرها من مؤسســات األديان األخرى ، ومؤسسة 
عصبة األمم المنحلة، وخليفتها مؤسســة هيئة األمم المتحدة، 
ومجلس األمن وما يتبعهما من مؤسسات ، وكذا المؤسسات 
البرلمانية للدول كيف يتم التالعب بها ، بل حتى مثل مؤسسة 
جائزة (نوبل) َمن المسيطر عليها وإلى صالح من تصير ؟! إلى 

غير ذلك مما ال يحصى .
وال زلــت أتذكــر قضية طريفــة وقعت فــي الثمانينات 
ف في مقاومة  الهجرية، بعد أن قامت المرجعية بدورها المشرِّ
المّد الشيوعي في العراق ، وما استتبع ذلك من تأجج عواطف 
المتدينين نحوها، وانشدادهم لها ، وقد نغصتهم سلبيات تعدد 
المرجعية، التي قد تعيق المرجعية العامة عن بعض مشاريعها، 

أو تجعلها تتعثر في طريقها. 
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وقد سافر بعض التجار المتدينين المتحمسين من ذوي 
الشــهامة والخدمات الدينية - وممن أكن له شخصيًا المودة 
واالحتــرام حتى اآلن ـ إلى الدول األوربية، منتقًال بينها ، ولما 
رجع من ســفرته المذكورة جمعني معــه مجلس كنت أرتاده 
كثيرًا ، فرأيته معجبــًا بالنظام البابوي فــي الفاتيكان ، وقال 
متحسرًا لوضع المرجعية الشيعية - وبحسن نيةـ  ما مضمونه: 
يدخل الكرادلة مجمعــًا لهم ال يخرجون منه إال بتعيين البابا ، 

ثم ال خالف وال نزاع.
وقــد منعني الجو االنفعالي والتأجج العاطفي من التعليق 

على حديثه ، فسكت على مضض.
ولم تمر مدة طويلة ـ سنتان أو أكثر أو أقل ـ وإذا بالبابا 
يصدر قراره الشــهير الراجع إلى تبرئة اليهود من دم المسيح 
وحذف كل ما يســيء إلى اليهود مــن (الكتاب المقدس)، ومن 
التعاليم الدينية ، وقامت في وقته ضجة حول القرار المذكور، 
وكثر الحديــث عنه، وعــن دوافعه ، وجمعنــي بذلك التاجر 
المؤمــن نفس المجلس ، ولعله بحضــور أكثر الجماعة الذين 
ســمعوا الحديث األول ، وإذا به منفعل من الموقف المذكور، 

ه تهمًا قاسية في الدوافع وراء قرار البابا .  يوجِّ
وهنــا رأيت المناســب تذكيره بحديثه الســابق ، فقلت 
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بتبسط معه ما مضمونه: يا حاج ليس لك الحق في ذلك ، فأنت 
هنا وفي هــذا المجلس بالذات وقبل مــدة قريبة، كنت معجبًا 

بالنظام البابوي وقلت: كذا وكذا!. 
ثــم قلُت له: إن ذلــك النظام هو الــذي أوصل إلى هذه 

النتيجة ، وتم بيننا حديث ودِّي طويل حول ذلك.
وال يخفــى على المؤمنين ـ ســددهم اهللا تعالى وأعانهم 
فــي محنتهــم ـ أن الخالف أمــر طبيعي، وقد عــاش األئمة 
المعصومونD مع شيعتهم متواصلين معهم مدة ال تقل عن 
ثالثة قرون ، ورأوا الخالف بين شــيعتهم عن حســن نية أو 
ســوء نية ، وشكوا من ذلك ، كما شــكى منه شيعتهم ، وهم 
على علــم بطول أمد الغيبة وتعقد اُألمور على الشــيعة فيها ، 
فلــو كان هناك نظام للمرجعية أصلح مــن المرجعية الفردية 
الحرة لما جهلوه ، ولو عرفوه لما بخلوا به على شــيعتهم في 
محنتهم ، وكل ما فعلوه (صلــوات اهللا عليهم) هو التأكيد على 
اإلخالص في العمل، والخوف من اهللا تعالى، والتحذير من حب 
الظهور والرئاسة واتباع الهوى، ونحو ذلك مما يرجع لتهذيب 

النفوس وإصالحها.
وفي الحقيقــة أنه بعد غياب القيادة المعصومة وتعرض 
القيادة للخطــأ المتعمد أو غير المتعمــد ، فالمرجعية الفردية 
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الحرة حيث تبتني على إيكال تشخيص من هو أهل للمرجعية 
لعامــة الناس من دون أن يفرض عليهم فرضًا، فهي تبتني في 

الوقت نفسه على أمرين مهمين:
األول : رقابــة عامة الناس على المرجع ، فمن ال يعجبهم 
واقعه وســلوكه ينكرون عليه ـ ولو في أنفسهم ـ ويعرضون 

عنه ويتجهون إلى غيره.
الثاني : فســح مجال التصدي ألهل اإلخالص والواقعية 
واالستقامة ممن يهتم بخدمة المبدأ. وحينئذ يبقى للحق وألهله 

صوت ودعوة ، وتقوم بهما على الناس الحجة.
كما أنه يمنع من شدة االنحراف والبعد الكثير عن الحق ، 
ألن وجــود حق ظاهر ناطق يفضــح الباطل وينبه الغافل عنه، 
ويمنع أهل الباطل من اإلغراق فيه. أما المنحرفون في سلوكهم 
فإنهــم لو اســتطاعوا أن يجمعوا حولهم النــاس ويقنعوهم ـ 
بطرقهم الملتوية أو بكفاءاتهم الشخصية ـ مدة من الزمن ، إال 
أن الحق بقوة حجته وبواقعية َحَملته يعّري االنحراف والزيف ، 
فيتراجع إليه من يستيقظ ضميره وتقوم الحجة به على غيره .
وهكذا يبقى الحق ظاهرًا مستمرًا في دعوته ، إليه يرجع 

الغالي وبه يلحق التالي ، وعنه يهلك المبطل.



(٥٧)

أما المرجعية المؤسساتية فهي تسد الطريق على الغير ، 
فال يعترف بــه، وإن كان محقًا في دعوته، مخلصًا في عمله ، 
مستقيمًا في سلوكه ، فإذا انحرفت خفي على الناس انحرافها ، 

لعدم وجود حق ظاهر ، ليقارن بها ويفضحها. 
ولو ظهر انحرافها لبعض أهل المعرفة والتمييز لم يجدوا 
حقًا يلجؤون إليه ويستضيؤن بنوره ، وال يسمع منهم اإلنكار ، 

ألنه خروج على الشرعية المفروضة. 
وبمــدة قليلة تضيع معالم الحق ويعفــى أثره وتندرس 
معالمه، ويفرض الباطل نفسه على أرض الواقع ويتحرك كيف 
يشاء مستغًال شرعيته المفروضة ، وليس هللا تعالى في مقابله 

دعوة ظاهرة وال حجة ناطقة.
وربما يشير إلى هذا المرجع الديني الشهير آية اهللا السيد 
أبو الحســن األصفهانىu في كلمته المشــهورة: «النظام في 
الالنظــام» يقول المتحدث عنه: «وال بــأس أن أذكر له رأيًا قد 
أشتهر عنه، قد يؤخذ عليه مثل هذا الرأي، وهو قولهu: «النظام 
فــي الالنظام» فقد حظوت بخدمته يومًا، مع أن مجلســه كان 
أقرب إلى التواضع، ولكن مكانته العامة تجســمت أمام عيني 
فهبته، ولكنني استجمعت قواي، وسألته كالمستنكر عن معنى 
هذه الجملة، فافتر ثغره عن ابتسامة خفيفة، وقال: هل يمكن أن 
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أدعي التناقض، ثم أردف قوله بأنني أقصد أن نجاحنا (أي الهيئة 
الدينية) في مثل هذا اليوم هو في الال نظام. ثم شرح قوله بمثال، 
وهو أن البلدة إذا كانــت أبنيتها متصلة مصطفة، فإذا أحرقت 
دار سرت النار إلى بقية الدور، وإن كانت الدور متبعثرة ها هنا 
وها هنا فإن أحرقت دار سلمت البقية. ولم أشرح ما فهمته من 
كالمه كما لم يشــرحه. والمثال وحده كاف لشرح النظرية»(١).

ولعــل هذا هو الســر فــي ِقَصــر الفترة بيــن نبي اهللا 
عيســىAوبعثة نبيناn، وفي طول أمــد الغيبة ، فإن معالم 
الدين الحق بعد عيســىA ضاعت بسبب تشكيلة المرجعية 
الدينيــة المســيحية ، حيث انحصرت بمؤسســات ال يعترف 
بغيرها ، وبانحرافها عقيديًا وعمليًا انحرفت المســيحية كلها ، 
ولم يبق هللا تعالى ناطق بالحق تقوم به الحجة على الناس ، كما 
يشهد بذلك ما ورد في حديث إسالم سلمان الفارسي(رضي 
اهللا عنــه) (٢) ، فكان مقتضى حكمــة اهللا تعالى ولطفه أن يجدد 

.nالحجة على الناس ببعثة خاتم األنبياء
أما فــي عصر الغيبة فالحجة باقية ببقاء دعوة التشــيع 

(١)  جملة الدليل . السـنة األوىل. العدد: ٣،٤ صفر سنة ١٣٦٦هـ ، كانون الثاين سنة ١٩٤٧م 
.uيف عدد خاص بمناسبة وفاته

(٢)  ُانظر بحار األنوار: ٢٢ / ٣٥٥.
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المتكاملة المتناســقة ، وببقاء المرجعية الفردية الحرة الحاملة 
لهــا والناطقة بها والداعية إليها ، والمســددة بعناية اهللا تعالى 
ورعايــة إمام العصــر أرواحنا فداه ، والتي تســتطيع بحقها 
وواقعيتها فضح الباطــل والمبطلين، واالنحراف والمنحرفين، 
ُة  واإلنــكار عليهم ، وبيان زيغهــم وباطلهم O ُقـْل َفلِّلـِه اْلُحجَّ
اْلَبالَِغُة َفَلْو َشاء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَنO(١) ، Pَوَما َكاَن الّلُه لُِيِضلَّ َقْومًا َبْعَد 

.(٢)Oا َيتَُّقوَن ى ُيَبيَِّن َلُهم مَّ إِْذ َهَداُهْم َحتَّ
وحسب تقديرنا فإن الدعوة للمرجعية المؤسساتية دعوة 
غير عملية بعد فقدها للدليل الشرعي القاطع ، وال أثر لها إال إتعاب 
المرجعية الفردية الحرة التي تمتلك وحدها الشرعية ، واستغالل 
بعض الســلبيات فيها، وتضخيمها مــن أجل إغفال الناس عن 
واجبهم الشرعي، وإشغالهم بنظرية قد تمتلك من جمال الطرح 
ما يغفلهم عن التبصر فيها، والتعرف على مخاطرها ، مستغلين 
حسن نية الكثير منهم، وتأجج عواطفهم ورغبتهم في اإلصالح.
وكان األولى بمــن يدعو للمرجعية المؤسســاتية اآلن 
ـ من ذوي النية الحســنة ـ تجنبًا لســلبيات المرجعية الفردية 
الحــرة أن يدعو َبَدَل ذلك للواقعيــة واإلخالص، وقوة التدين 

(١)  األنعام: ١٤٩.
(٢)  التوبة: ١١٥.



(٦٠)

فــي المرجع وفي الهيئــة العاملة معه ، مــع االهتمام بمراعاة 
الموازين الشرعية في الدعوة لتقليد المرجع ، وفي االستجابة 

لتلك الدعوة من قَِبل المؤمنين..
أوًال : ألهميــة ذلك في أداء الوظيفة الشــرعية والخروج 
عن المســؤولية أمام اهللا تعالى ، على ما بسطنا الكالم فيه في 
مقدمة رســالتنا العملية ، وفي رســالتنا التي وجهناها لطالب 

العلم والمبلغين بما يغني التعّرض له هنا.
وثانيًا : ألن ذلك من أهم أسباب الفيض اإللهي في توفيق 
المرجعية وتســديدها ، ألن اهللا تعالى مع عبده المؤمن ما دام 
ِذيَن َجاَهُدوا فِيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا  العبد معه ، وكما قال تعالى: Pَوالَّ

.(١)Oَه َلَمَع اْلُمْحِسنِيَن َوإِنَّ اللَّ
وثالثًا : ألن للواقعية واإلخــالص أكبر األثر في تخفيف 

سلبيات تعدد المرجعية. 
وهنــاك نكات مضيئة فــي تاريخ المرجعيات الســابقة 

والمعاصرة نتيجة اإلخالص والواقعية تكفي عبرة في ذلك .
فقد كان االنســجام بين المرجعيات على أشده في أوائل 
القرن الثالث عشــر الهجري في عصر مرجعية الشيخ كاشف 

(١)  العنكبوت: ٦٩.



(٦١)

الغطاءu وإخوانه .
واشــتهر عن الشــيخ المرحوم صاحب الجواهرuأنه 
أرشــد لتقليد الشيخ األنصاريu من بعده، لثقته بكفاءته، مع 

أنه لم يكن من جماعته، وال من أتباع مدرسته .
وقد أبدى الســيد الشــيرازي الكبيرu اهتمامه الشديد 
بالمرجع المعاصر له الشيخ محمد حسن آل ياسينu ، حتى 
قيل إنه لما ذهب جماعة من تجار بغداد إلى ســامراء يحملون 
له حقوقهم الشــرعية أنكر عليهم، وقال: إذا كانت حقوق أهل 
 uبغداد تنقل إلينا يموت الشــيخ محمد حســن آل ياســين
ومــن معه جوعًا! ويقول المرحوم الحجة الشــيخ محمد حرز 
الدينuحينما يذكر وصول نبأ وفاة الشــيخ محمد حسن آل 
ياســين إلى ســامراء وهو فيها: «وبلغني موثوقًا أن الميرزا 
الســيد محمد حســين الشــيرازي بكى لفقده. وأقام الفاتحة 
لروحه فى ســر من رآى، وحضرناها»(١). ولما تعرض السيد 
الشــيرازي المذكور لالعتداء في ســامراء بقتل ولده في فتنة 
طائفيــة عمياء(٢) شــدَّ المراجع والعلماء في النجف األشــرف 

(قدس سرهم)الرحال إلى سامراء دعمًا له وتضامنًا معه.

(١)  معارف الرجال: ٢ / ٢٣٣.
(٢)  يأيت التعرض هلا يف القسم الثاين من هذا احلوار يف جواب السؤال احلادي عرش.



(٦٢)

وقد عاصرنا مرجعيتي ســيدنا األســتاذ الجد الســيد 
الحكيم وشــيخنا المعظم الشيخ محمد رضا آل ياسين (قدس 
ســرهم) ، فكان التعاون والتنسيق واالهتمام المشترك بينهما 

مثاليًا رائعًا.
وال زلنــا نلمس إلى اليــوم تأثير اإلخــالص والواقعية 
في انســجام المرجعيات والتعــاون بينها لتجنب الســلبيات 

والمفارقات . وال يسعنا إحصاء ذلك فقد طال بنا الحديث. 
نعم نوّد أن نشير في ختام هذا الحديث إلى أهمية اعتماد 
المرجــع الديني على ذوي االختصاص والتقوى واالســتعانة 
بهم واستشارتهم، وتقســيم األعمال على اللجان المختصة ; 
ألن المســؤولية أكبر وأعقد من أن يستقل بها شخص واحد ، 
خصوصــًا في العصر الحديث مع ما فيه من تعقيدات. وكذلك 
دعمه ورعايته للعاملين المستقيمين في المؤسسات والمراكز 

والمشاريع اإلسالمية المتنوعة.
ونسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن يســدد المخلصين في 
دعوتهم وعملهم وينفع بهم ، إنه ولي المؤمنين ، وهو حســبنا 

ونعم الوكيل.

بإلقـاء  اهتمامكـم  عنكـم  عـرف  ـ   ١٢ س 



(٦٣)

شـهر  فـي  وتربويـة  أخالقيـة  محاضـرات 
رمضان المبـارك وغيره من المواسـم، فهل 
تـرون ذلـك ضـرورة دائمـة خاصة فـي هذا 

العصر؟
ج : هذا أمــر ضروري في كل عصر ، وفي حق كل أحد 
 :n مهما بلغ شــأنه ، ففي الحديث الشريف: «قال رسول اهللا
تذكروا وتالقوا وتحدثوا فإن الحديث جالء القلوب، إن القلوب 

لترين كما يرين السيف جالؤها الحديث»(١).
 nويتضح ذلك بمالحظة القرآن الكريم وأحاديث النبي
وأهــل البيــتD وما روي عــن األنبياء واألوليــاء ، وعليه 
جرت سيرة السلف ، حتى كانت تعقد مجالس للوعظ ، ومنها 
مجلــس في الصحن الشــريف يتحدث فيه المرحوم الشــيخ 
جعفر الشوشــتريu يحضره النــاس بطبقاتهــم بما فيهم 
بعض المراجع المشهورين في النجف األشرف، عدا المجالس 
الخاصة ، والدروس األخالقية التي يقوم بها أساتذة ماهرون.
وحبــذا لو يراعى ذلك، ويهتم به فــي هذا العصر، الذي 
طغت فيه المــادة، وقويت فيه حبائل الشــيطان، وظهرت فيه 

نغمة التسامح والتحلل.

(١)  الكايف: ١ / ٤١.
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وإذا لم يتســن عقــد مجالس خاصة للوعظ واإلرشــاد 
والتربيــة األخالقيــة ، فــال أقل مــن اهتمام الخطبــاء بذلك 
فــي مجالس الحســينA والمناســبات الدينيــة ونحوها ، 
وتخصيص فترة منها لهــذا الجانب على ضوء الكتاب المجيد 
وأحاديث النبي وأهل بيته (صلــوات اهللا عليهم أجمعين)، وما 
روي من تعاليمهم وسيرتهم، وســيرة الصفوة من أوليائهم، 
بعيدًا عن اإلغراق واالجتهادات التي ال تســتند إلى ركن وثيق. 
وإذا لم يتيسر ألحد شيء من ذلك، فعليه أن يهتم بالتدبر 
 Dوأهل البيتnفي القرآن الكريم وباالطالع على خطب النبي
وأدعيتهم التربوية، وسيرتهم وأحاديثهم التي بها جالء القلوب 
وصالح النفوس ، فإن كالمهم نور، وأمرهم رشد ، ووصيتهم 

التقوى، وفعلهم الخير، وعادتهم اإلحسان، وسجيتهم الكرم. 
والحمد هللا الذي وفقنا للتمســك بهم ، واالعتصام بحبل 

اهللا تعالى وحبلهم، ونسأله الثبات على ذلك والمضي عليه.

١٣ ـ يتسـائل البعـض لمـاذا يعتمد المرجع 
الدينـي علـى أبنائـه والقريبين منـه أكثر من 

اعتماده على غيرهم؟ 
ج: هذه حالة غير مطــردة ، بل يختلف المراجع في ذلك 
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نتيجة الختــالف أوضاعهم وظروفهم ، فبعــض المراجع لم 
يعرف عنهم ذلك، ولو لفقدهم األقرباء والتالميذ الذين يتيسر 
االعتماد عليهم ، وبعضهــم عرف منهم االعتماد على أقاربهم 

نسبيًا ، وآخرون اعتمدوا على تالمذتهم. 
والمهم فــي المقام هــو األمانة واإلخــالص واالهتمام 
بشؤون المرجع وحسن اإلدارة ، فإن فقدها األقارب والتالميذ 
لم ينبغ االعتماد عليهم ، ولذا كان من أهم المطاعن على عثمان 

االعتماد على أقاربه وإيكال أمور المسلمين لهم.
وإن كانوا أهًال لألمانة فما المانع من االعتماد عليهم، ولو 

في بعض اُالمور كل بحسب قدرته؟
وقــد ورد عن أمير المؤمنينA أنه عوتب على اعتماده 
على بعض أرحامه وتوليتهم فقال: آتوني خيرًا منهم ُألولِّيه!(١)

بل إذا عرف المرجع األمانة في تالمذته أو القريبين منه، 
ووجدهم أهًال لتحمل المســؤولية فما المحــذور في اعتماده 
عليهم وال سيما بعد تلكؤ اآلخرين من التضحية بأوقاتهم قبل 
بروز المرجع على الصعيد العام، باعتبار أن تالمذته والمقربين 
بهم، وعــرف عنهم ما لم يعرف عن  منه قد عاشــوا معه وجرَّ

(١)  ُانظر رشح هنج البالغة: ١٥ / ١٩٩.
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غيرهم ، وهم باتجاهاته وآرائه ومفاهيمه التي يحملها ـ والتي 
على أساسها تحّمل مســؤولية التصدي للمرجعية ـ أعرف ، 
وباالنفعال بهــا والجري عليها والتضحية مــن أجلها أحرى 
وأقــرب، على أن ال يكون االعتماد بدافع العاطفة فيقدمهم على 

من يستعد لتحمل المسؤولية ممن هو أوثق منهم وأجدر.
وقد جمعني في ســفرتي إليران في حياة سيدنا األستاذ 
الجد الســيد الحكيمu مجلس مع بعض األشخاص ، فاقترح 
علــيَّ أن يجّنب الســيد أوالده المســاهمة في إدارة شــؤون 

مرجعيته ، اقتناعًا منه بموقف نسبه لبعض المراجع . 
فقلت له: أترى أن الســيد إذا كان قد ربى أوالده وغرس 
فيهم اإلخــالص واألمانة وعرف أهليتهم فمــا المبرر لتركهم 

واالعتماد على غيرهم ِمن َمن هو أبعد عنه وأقل معرفة به؟!
وما زلت أتذكر تلك الليلة الليالء من ليالي مرض الســيد 
الجدu الــذي قضى عليه ، فقد ُبلِّغنا عبــر الهاتف في النجف 
األشــرف - في أوائل شهر صفر قبل وفاته بشهرين تقريبًا ـ 
ت صحته في المستشفى ، حيث عرضت  أن ســماحته قد تردَّ
ة ، وكان بســببها معرضــًا لقرب الرحيل  لــه نوبة قلبية حادَّ
المحتوم ، وهــرع إلى بغداد أكثر القريبين ولم يبق في النجف 
إال المرحوم ولده األكبر الخال آية اهللا السيد يوسفu وبعض 
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شــيوخ العائلة، وبقيــت معهم ، ورجعنا بعد صــالة المغرب 
للمجلس العام في دار السيد الجدu ، ونحن في أشد الوجوم 

والقلق ، ألنا نتوقع الخبر الصاعق في كل لحظة .
وبعــد أن انتهى المجلــس، وخرج النــاس، خرجت مع 
المرحوم الخال مصاحبًا له في طريقه إلى بيته ، وفي الطريق 
جــرى الحديث بيننا ، وإذا به في مشــكلة أهم مما يتوقعه من 
فقد السيد، حيث قال ـ ما مضمونه ـ : الموت أمر البد منه ، إال 
ة  أن مشكلتي أن السيد قد أوصى إليَّ بما يتركه من أموال عامَّ
ُألشــرف على صرفها ، ويصعب علّي تحمــل األمانة، لبعض 

المالحظات.
وحاولــت التخفيف عنه فلم ُأفلح ، حتــى إذا وصلنا إلى 
بيتــه طلب إليَّ أن أدخل معه إلكمــال الحديث فدخلت ، وطال 
الحديــث بيننا حتى قلت له: هذه األموال البد أن تصرف ، وأنا 
أتعهد بأنك ستحصل إجازة بتولي صرفها من كل من يحتمل 
توقف صرفها شــرعًا على إجازته مــن المراجع والمجتهدين 
الذين كانوا كثيرين فــي النجف ، وأصرَّ على االمتناع ، وطلب 
إليَّ بإلحاح أن ُأســافر في اليوم الثاني إلى بغداد ألبلِّغ الســيد 

بامتناعه من قبول الوصية بهذا الوجه .
وكان الطلــب محرجًا لي ، حيث يصعــب عليَّ مواجهة 
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السيد الجدu بذلك، وهو في ذلك الوضع الصحي المتردي ، 
مع محاذير ُأخرى كنت أخشى منها.

لكني استسلمت على مضض مراعاًة لوضعه المأساوي 
ر  واستجابة إلصراره ، غير أن اهللا تعالى كفاني ذلك ، حيث تيسَّ
له إبالغ غيري بالطلب المذكور ممن هو في بغداد ، وفعًال ُبلِّغ 
المرحوم الســيد الجد بذلك، لكنه uأصرَّ على إلزامه به ، لما 
يعرفه من أهليته وتورعه ، فاستســلم له ، وقام بذلك بعد أن 

احتاط بما أمكنه من وجوه االحتياط.
وقد ذكرت هذه القصــة للتاريخ والعبرة ، فإنه إذا كانت 

األمانة في االبن هكذا فما المبرر لترك االعتماد عليه!!
بــل مثل ذلك مما يؤكد مبدئية المرجع وقوة تأثيره على 
أتباعه فــي غرس األمانة والمبدئية فيهــم ، ويؤكد ثقة الناس 
به وبهم ، ويزيد المرجعية بهاًء وقدســية ويرفعها في نفوس 
الناس ، كما رأينــا أثر ذلك في اندفاع النــاس نحو المرحوم 
الخال السيد يوسف u وتعلقهم به مصرين على تقليده ، وعلى 
إقناعه بقبول ذلك ، إال أنه أصرَّ على االمتناع تورعًا ومحاولة 
منه للتخلص من تحمل األمانة ما وجَد إلى ذلك ســبيًال. وإن 
كان هو أهًال لذلك بنظر كثير من أعالم النجف األشــرف في 
حينه ، وعلى رأســهم المرحوم الســيد الجدu ، كما يناسب 
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ذلك تعامله معه ، وما بلغنا بطريق موثق من إرشاده له. 
لكن السيد يوسفu عّقب على ذلك بأن السيدuهو الذي 
زّهدني في المرجعية تجنبًا لمشاكلها ، فقد دخلت عليه يومًا فرأيته 
منفعًال من بعض المشاكل وقال لي: إياك أن تورط نفسك بهذا األمر. 
بل كان u يضيق حتى من قيامه ببعض النشاطات التي 
قد تناسب الظهور والوجاهة، كصالة الجماعة. وبلغنا عنه في 
حديث مع بعض الخاصة في حياة الســيد الجدuفي أواسط 
عهد مرجعيته أنه قال: إنما أقوم بذلك فعًال تنفيذًا لرغبة السيد 
ومراعاة لحقه، وما أدري كيف يكون موقفي بعده ولعلي أترك 
ذلك، لعدم الملزم به. غير أنه أخيرًا استمر على ذلك بالمقدار الذي 
كان يستوضح رجحانه. ونسأل اهللا جّل شأنه أن يحسن جزاءه.
كما نسأله ســبحانه أن يسدد الكل في عملهم ويجزيهم 

بنيتهم إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين.

عمـل  علـى  إشـكالية  تطـرح  ـ  س١٤   
خاضـع  بأنـه  المرجعـي  الجهـاز 
خضوعـه  مـن  أكثـر  المرجـع  لمستشـارية 
نظركـم؟ هـو  فمـا  المرجـع ،  لشـخص 
ج: هذا على عمومه ظلم وتجاوز للحقيقة ، إذ ليس هناك 
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قاعــدة عامة في ذلك ، بل هو أمــر يختلف باختالف المراجع 
في قوة الشــخصية وفي الحزم ، وفي ســهولة اتخاذ القرار ، 
وفي الثبات على القرار ، كما هو الحال في سائر المسؤولين ، 

وليس هو مختصًا بمراجع الدين. 
نعم ال إشكال في أن للهيئة العاملة مع المرجع في الجملة 
األثــر في القرار، وتســيير عمل الجهــاز المرجعي ، ولو ألنه 
يســتعان برأيهم كمستشــارين ، الذي هو من اإليجابيات في 
المرجع ، أما السيطرة على القرار وعلى تسيير األعمال فهي ـ 

كما قلنا ـ تابعة لشخصية المرجع. 
وقــد رأينا من بعض المراجع(قدس ســرهم) من الحزم 
والســيطرة على جهازه، والواقعية وحسن التصرف ما يلفت 

النظر ويثير اإلعجاب واإلكبار.
هذا وفيما يخص هذا الســؤال والسؤال السابق فنحن ال 
ننكر السلبيات غير المتعمدة ، بل والمتعمدة في بعض الحاالت ، 
إال أن األمــل بالمؤمنين ســددهم اهللا تعالى النظــرة الواقعية 
لُألمور والحذر من الحملة الشــعواء على الحوزة والمرجعية، 

وتضخيم السلبيات وافتعالها .
فقد اطلعنا على بعــض االفتراءات على أعاظم مراجعنا ـ 
الذين تجلهم الحوزة العلمية ـ ال يقوم بها من له أدنى مســكة 
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مــن الكرامة ، فضًال عن الدين ، وليــس المراد بها إال زعزعة 
الثقة بخط المرجعية العام، الذي هو فخر هذه الطائفة ووسام 
الشرف في جبينها ، وطريقها الموصل لها إلى اهللا تعالى ، وبه 

تكامل شخصيتها وفاعليتها .
فبعين اهللا تعالــى ما لقيه ويلقاه علماؤنــا األبرار نتيجة 
ثباتهم علــى مبادئهم، وصالبتهم في مواقفهم، واســتقامتهم 
في مســيرتهم ، ورفضهم التعاون والتنســيق مع قوى الشر 

والطغيان والسير في فلكها. 
ونسأله ســبحانه أن يثبتهم على ذلك ويسدد خطاهم ، 
ويشكر سعيهم ويعظم أجرهم ويعز نصرهم. إنه ولي المؤمنين 

وناصر المظلومين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وليت شعري إذا تزعزعت الثقة بهذا الخط فما هو البديل 
الخالي عن الســلبيات والمفارقات ؟! وأيــن يتجه المؤمنون؟! 
وكيف يصلــون إلى ربهــم ويحفظون دينهم عــن التحريف 

والتالعب؟!
وإذا لم تكن المرجعية ـ التي نشترط فيها العدالة بمرتبة 

عالية ـ أهًال للثقة فماذا نفعل؟ هل نبقى بال مرجعية؟!
أو نتعامــل مع مرجعيــة غير أمينة ، كمــا تعامل غيرنا 



(٧٢)

ووصلوا إلى ما وصلوا وانتهوا إلى حيث انتهوا !!
واألجــدر بالمؤمنيــن ـ أعانهم اهللا تعالى فــي محنتهم 
وسددهم في مسيرتهم ـ أن ينظروا ألنفسهم ولدينهم، وتكون 
دعوتهــم إصالحيــة هادفة بدعــم المرجعيــة وتأييدها ، بل 

تعظيمها وتقديسها .
لكن مع التأكيــد على الواقعية، واإلخــالص، والتقوى ، 
وحسن السلوك في شخص المرجع، وفي أعوانه، وفي الداعين 
له المرشــدين ألهليته ، وتشــجيع من يتحلَّى بذلك وتبجيله، 
وعضده، والتعاون معه، واالنضمام إلى خطه ، والتحفظ ممن 
لــم يعرف فيه ذلك ، بل اإلنكار الهــادئ على من يخرج عنه ، 
والمباينة له، ليعرف كساد بضاعته ، وال يتعرض لهذه األمانة 
إال مــن هو أهل لها قادر على حملهــا ، مع كمال التحفظ منهم 
والحــذر من التهريج والدعايات الكاذبة، ومن تدخل األغراض 

الشخصية والمصالح الفردية، والعواطف والمجامالت .
فإن األمانة عظيمة، والمســؤولية كبيرة، والرقيب هو اهللا 

تعالى الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور.
وقد ذكرنا في جواب (السؤال الحادي عشر) أن المرجعية 
تبتني على رقابة الناس على المرجع ، فعليهم أن يؤدوا واجبهم 
من موقعهم، وال يتساهلوا في ذلك، ويقفوا منه موقف المتفرج 
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الالمبالي. 
ولتكــن المحنة التي نمّر بها محفــزة على أداء الواجب ، 
ورعاية األمانة، والقيام بالمســؤولية إزاء هذا المبدأ الشريف، 
وأزاء خط المرجعية المقدس، الذي هو من أهم سماته المضيئة 

ومميزاته المشرقة. 
واهللا سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

عـن  غائـب   Aالمهـدي اإلمـام  ـ  س١٥ 
وجدان كثير من شـيعة أهل البيتD رغم 
عقيدتهـم بـه ، فمـا هي السـبل التـي ترونها 

كفيلة بشعورهم بحضورهA ؟
ج : كل أمر حق غيبي يحتاج حضوره وجدانيًا إلى تركيزه 
في النفس بالتفكر والتذكر المستمر، وعدم إغفاله ، وبذلك تتم 

فاعليته وتأثيره في سلوك من يعتقد به.
ولذلــك ورد الحث الكثير علــى التفكر ، كما أطلنا الكالم 

فيه في رسالتنا الموجهة لرجال الحوزة والمبلغين.
وإن مــن جملة اُألمــور الغيبيــة الحقة وجــود اإلمام 
المهديf وأثره في سير نظام الكون ، وال سيما أمر شيعته، 
ورعاية شــؤونهم، وتسديد مســيرتهم ، كما يناسبه ما ورد 
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مــن أن االنتفاع به في غيبتــه، كاالنتفاع بالشــمس إذا جللها 
السحاب(١)، وأن األرض ال تبقى بغير إمام ، وأنه لو رفع اإلمام 

عنها لساخت(٢).
فعلى المؤمنيــن وفقهم اهللا تعالى االهتمام بحضور ذلك 
في وجدانهم، وتركيزه في نفوسهم ، بالتفكر والتذكر واالرتباط 
المســتمر به، من خالل األدعية والزيارات الكثيرة الواردة له 
عنه f وعــن آبائه (صلوات اهللا عليهم) ومن خالل التأســي 
به في محنهــم وكرباتهم ، ألنه أطول الناس محنة وأشــدهم 
كربة ، واللجوء إليه في مهماتهم، واالستجارة به في كرباتهم ، 
واالستشــفاع به إلــى اهللا تعالى في دعواتهــم ، ألن اهللا تعالى 
يجري األمور على يديه، وهو أفضل شافع في هذا العصر إليه.
كما أن عليهم أن يرتبطوا به، ويتذكروا موقعه من خالل 
الرجوع لعلمائهم الذيــن هم يمثلون وجهته، ويقومون ببعض 
وظائفــه ، ألنهم ـ كما ورد في توقيعه الشــريف ـ حجته على 

شيعته ، وهو حجة اهللا تعالى(٣). 
بل حتى من خالل التوجه والنظر للفســاد المنتشــر في 

(١)  ُانظر بحار األنوار: ٣٢ / ٢٥٠.
(٢)  الكايف: ١ / ١٧٨ ـ ١٨٠.

(٣)  ُانظر وسائل الشيعة: ١٨ / ١٠١.
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العالــم من الظلم والطغيان واالنحالل وغير ذلك ، حيث ينبغي 
أن يكون سببًا لتذكره، واألسف لغيبته، وانتظار ظهوره، وتوقع 
فرجه الذي به يتم تطهير األرض من جميع ذلك ، ألنه (صلوات 

اهللا عليه) يملؤها قسطًا وعدًال بعد ما ملئت ظلمًا وجورًا.
وقد ورد عنهمD ردع الشــيعة عن قبيح األعمال ، ألن 

ذلك يعرض على النبيn وعلى إمام العصرAفيؤذيهما(١).
ولــو تجلت هذه القضية لهم بالتفكــر والتدبر ألصلحت 
كثيرًا من سيرتهم ، حيث ال ريب في أنهم يحبونهما ويهابونهما، 

وال يرتضون ألنفسهم إيذاءهما. 
ونسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يثبتنا على واليته وانتظار 
أمــره ، ويهب لنا لطفهA وعطفه، ورأفته، ورحمته، وتحننه ، 
ودعاءه، وتفقده، وشفاعته ، وال يحرمنا بركة ذلك في ديننا ودنيانا.

س ١٦ ـ سيدنا الكريم في مثل هذه الظروف 
الصعبة التـي تمر بها أمتنا االسـالمية توجد 
هناك أزمة ثقة في بعض مجتمعاتنا (اإلمامية) 
بيـن المجتمـع ورجـال الديـن مـن علمـاء 

(١)  ُانظر الكايف: ١ / ٢١٩.
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ومبلغين، ساعد على وجودها ظروف كثيرة 
ال تخفـى على المتابـع ، فياحبذا لو تفضلتم 
علينـا ببعـض النصائـح والتوجيهـات التي 

تساعد على التخفيف من تلك األزمة؟
ج : األزمة المذكورة من أهم مشاكل هذه الطائفة الممتحنة 
وأعقدها. وهي بعد مؤشر خير لهذه الطائفة، يناسب صمودها 
وخلودها، ألنها تكشــف عن تحرر المجتمــع فيها من التقليد 
األعمى لرجال الدين والتبليغ، مما يجعل رجل الدين غير قادر 
على حرف المجتمع عن مسار هذه الطائفة المستقيم، ونهجها 
القويم لو ســولت له نفسه، وغلبه هواه ; أو لضغوط خارجية 

تدعو لالنحراف، كما حصل لكثير من الطوائف والمجتمعات.
كمــا أن رجــل الدين والتبليــغ إذا كان مســتهدفًا للنقد 
والتمحيص صار حذرًا متيقضًا، وحاول تجنب المزالق والبعد 

عن مواقع التهم وتحفز للتكامل والرقي.
وعلــى كل حال يجب على جميــع األطراف الوقوف عند 
حدود اهللا تعالى، والحذر من الخروج عنها في ســورة التحرر 

واالندفاع، وتحري رضا اهللا تعالى، وصدق النيَّة معه.
فيجب على رجل الدين والتبليــغ االهتمام بأداء وظيفته 
على أحســن الوجــوه وأفضلهــا، وتجنب الســلبيات بالقدر 
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المستطاع واالســتماع للنقد البناء والتجاوب معه. من دون أن 
يصل األمر به إلى إرضاء الناس على حساب المبدأ والواجب 

مهما كان الثمن.
كما يجب على أفراد المجتمع التشــجيع على االستقامة ، 
وأداء الواجــب، ورفض الزيغ واالنحراف مهما كان مصدره ، 

والحذر من النقد الهادم غير المسؤول وال المنصف.
نعم، هناك أمر مهم له أعظم األثر في هذه األزمة يحسن 
التعرض له هنــا، وهو أمر المال الــذي يتعرض رجال الدين 
والتبليــغ لتحصيله، والذي لم ُيحِســن البعض منهم التصرف 
فيه، حيث ينتظر منهم انفاقــه في ترويج الدين، ورفع أعالمه، 
والدعوة له، أو في إغاثة ذوي الحاجة المضطرين من المؤمنين .
بينما لم يلمس الناس منهم ذلك، بل بدا منهم كسبه ألنفسهم 
يتنعمون به، ويتوســعون في انفاقه، حيث قد يتعدى بعضهم 
فيه لمصارف الترف والبطر حسب منظور الناس، حيث أوجب 
ذلك انعكاس صورة ســيئة لرجل الدين والتبليغ عند كثير من 
النــاس ، وضاع الصالح في هذا الخضــم . حتى اعتقدوا أنهم 
لم يدخلوا في هذا المجال من أجل القيام بالوظيفة الشــرعية ، 
وأداء الواجــب في الدعوة إلى اهللا تعالى ، بل من أجل تحصيل 
المال والكسب غير المشروع، وسلبت الثقة منهم، وشاع سوء 
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الظن فيهم، حتى قد يتفاقم األمر، ونصل إلى ما ال تحمد عقباه.
فالواجــب على رجــال الديــن والمبلغيــن الصحيحين 
المخلصين في عملهم، والذين بهم ترتيب الثمرة المطلوبة على 

جهودهم..
أوًال : أن يبعــدوا عن مواقع التهمة، ويتعففوا عن الناس ، 
فال يطلبوا المال، وال يتعرضــوا لتحصيله، وإن عرض عليهم 
المال تنزهوا عن قبوله إن كان من ســنخ الهدايا والمساعدات 

الشخصية إباًء وترفعًا.
وإن كان من ســنخ الحقوق الشرعية لم يقبلوه ألنفسهم، 
بل للمرجع الذي يقتنع به دافع المال، أو يقتنعوا به أنفســهم ـ 
فيما بينهم وبين اهللا تعالــى ـ إن أوكل دافع المال األمر إليهم، 
ويؤكدون ذلك بتحصيل الوصل من المرجع المذكور، وتسليمه 
لدافع المال ، ليتضح له وصول المال للمرجع ، ثم ينســقوا مع 
المرجــع من أجل إنفاق المال في مصارفه المرضية هللا تعالى، 
بما في ذلك سد الحاجة الشخصية لرجل الدين والتبليغ، الذي 
هو الواســطة بين المرجع والناس، من أجل أن يســتغني عن 

الناس، ويترفَّع عن الطلب إليهم، ويتعفف عما في أيديهم. 
وقد كان سيدنا الجد مرجع الطائفة السيد الحكيمuيؤكد 
ة وكالئه وممثليــه، وأوثق الناس عنده ،  على ذلك مــع خاصَّ
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ليبعدهم عن مواقع التهمة ، وكان لذلك أفضل النتائج في عهده .
ثانيًا : أن ال يتوســعوا في كسب المال وإنفاقه ألنفسهم ، 
ويبعدوا عن مظاهــر الجمع واالدخار ، والبذخ والترف ، حتى 
لو كان المال من مكاسبهم الشخصية ، فضًال عما إذا كان من 

الحقوق الشرعية .
ويحاولوا إنفاق مــا زاد عن حاجتهم منه في المصارف 
الراجحــة ، كالخدمات الدينيــة بوجوههــا المختلفة ، وإغاثة 
المضطرين من المؤمنين، وســد عوزهــم، وتفريج كربتهم ، 

وإغاثة لهفتهم.
ففي ذلك قبل كل شيء رضا اهللا تعالى الذي هو من أهم 
أســباب التوفيق والبركة في العمل، والتسديد في المسعى، ثم 
هو سبب لتأكيد ثقة الناس برجل الدين والتبليغ، حتى يطمئنوا 
إليه، ويســتمعوا له، فيسترشــدوا بإرشــاداته، ويقبلوا قوله، 
ويتعاونوا معه لخدمة هذا المبدأ الشــريف المتَعب، الذي قام 
بحقيقته وواقعيته مع الحجة الواضحة، والبراهين الســاطعة، 
وبجهــود المعنيين من معتنقيــه، وجهادهــم، وتضحياتهم، 
وبثباتهــم، وصبرهم على مر العصــور، وتعاقب الدهور، في 

شدة المحن وتواتر الفتن.
ونســأله ســبحانه أن يجعلنا من العاملين في ســبيله ، 
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المرضيين له، المقبولين عنده، إنه الرؤوف الرحيم بهم.
وقد طــال بنا المقام إلى ما لم نكن نحتســب في جواب 
سؤالكم، أمًال في أن نؤدي بعض الواجب في النصح والتذكير 
لرجال الدين والمبلغيــن في أداء واجبهم Pَفِإنَّ الذِّْكَرى َتنَفُع 

اْلُمْؤِمِنيَنO وما توفيقي إّال باهللا عليه توكلت وإليه ُأنيب.

س ١٧ ـ بعـض الناس يتصرف في الحقوق 
الشـرعية بنفسـه مـن دون مراجعـة الحاكم 
الشـرعي ، محتجـًا بأنه يصرفـه فيما يرضي 
اللـه عّزوجـّل واإلمـام المهـديf فما هو 

رأيكم في ذلك ؟
ج : من حقه أن يفعل ذلك إذا كان من يقلدهـ  طبق الموازين 
الشرعية ـ يفتي بعدم وجوب مراجعة الحاكم الشرعي. أما في 
غيــر ذلك فهو خروج عما أمر بــه اهللا تعالى من الرجوع ألهل 
العلم ، ولإلمام صاحب الحقA الذي ورد عنه أنه قال: «وأما 
الحــوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي 

عليكم وأنا حجة اهللا»(١).
واإلنســان المؤمن إنما يدفع الحق من أجل أن تبرأ ذمته 

(١)  وسائل الشيعة: ١٨ / ١٠١.



(٨١)

منــه ، وال يطالب به بين يدي اهللا تعالى ، ويأمن عقابه ، وكيف 
يحصل على ذلك وهو يخرج به عن ميزانه الشرعي بمقتضى 
تقليده الذي فرضه حجة على نفســه يحاسب على ضوئه يوم 
يقف بين يدي اهللا تعالى ؟! ، ولماذا هذا التسامح في أداء فرائض 

اهللا تعالى والخروج عن حدوده؟.
على أن في ذلك تشــتيتًا للكيان الشــيعي وإلمكانياته ، 
وتســيبًا في صرف الحق ، حيث يتعــرض للرغبات الفردية ، 
والقناعات الشــخصية التي يسهل ســيطرة المتملقين عليها ، 
وتتحكم فيها العواطف والمجامالت ، حتى ينحرف به تدريجًا 

عن وجهه ويبعد عنه.
نعــم، إذا كان صاحب الحق ذا خبــرة بمصارف الحق 
وقدرة علــى صرفه فيهــا، أو له وجهة نظر فــي ذلك أمكنه 
التنسيق مع الحاكم الشرعي وتبادل وجهات النظر ، ألن كلمته 
مســموعة عنده ، وال سيما بناًء على فتوانا من أن الوالية على 

الحق مشتركة بينهما. 
وبذلك تتركــز المرجعيــة الدينية ، ويتماســك الكيان 
الشــيعي ، وتنحل كثير من اإلشــكاالت ، ونتجنــب كثيرًا من 
السلبيات والمفارقات المتوقعة : P... َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى 
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 .(١)Oُقوْا الّلَه إِنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
ولنا حديث حول الموضوع في ســؤال وجه إلينا ونشر 
في رســالتنا الموجهة لطلبة الحوزة والمبلغين يحسن اإلطالع 

عليه(٢).

س ١٨ـ ما هي عناصر القوة في مذهب أهل 
البيتD وفي مسيرة أتباعهم التي جعلتهم 
يصمـدون أمام المحـن العسـيرة والمتنوعة 

عبر العصور المديدة؟ 
ج: عناصر القوة تكمن في ُامور..

أوًال : قوة المذهب في نفسه ، باعتباره هو المذهب الحق 
المتكامل الفكرة، القوي الحجة، والساطع البرهان ـ عند الجدل 
العلمي والحســاب المنطقي المنصفـ  والخالي عن المفارقات 
والتناقضات والفجوات ، ويمتلك الحل األمثل لمســألة خالفة 
النبوة المقدســة ، التي هي أساس الخالف في اإلسالم ، وبها 

يقوم كيانه.
ثانيًا : تميز األئمةDبمقام رفيع في نفوس المســلمين 

(١)  املائدة: ٢.
(٢)  رسالة أبوية ومسائل هتم طلبة احلوزة واملبلغني: ٤٨.
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بســبب انتمائهم النســبي للنبيn ، وامتالكهــم القدر الهائل 
من الفضائــل والكرامات المروية في حقهم عن النبيn وعن 
واقعهم المشرف ، والمعلومة من حالهم من علمهم وقدسيتهم ، 
وعظمة شخصيتهم ، حيث فرضوا أنفسهم على الولي والعدو 
وصاروا وســام فخر لشــيعتهم ومواليهم المنتســبين إليهم 

والمعتزين بهم.
أضف إلى ذلك حكمتهم في قيادة التشيع وتثقيف الشيعة 
وشدهم بهم والئيًا وعاطفيًا وتقديسًا، وتخصيصهم بعلومهم 
ومعارفهم فــي أحاديثهم وتعاليمهــم وزياراتهم وأدعيتهم ، 

وتربيتهم لهم تربية متميزة في أمرين..
١ ـ فــي تحكيــم العقــل والمنطق، وتحري االســتدالل 

والحساب، وقوة الحجة والبرهان.
٢ ـ حسن المعاشــرة والمخالطة وسجاحة الخلق ولين 
الجانب، كما يظهر بمقارنتهم باآلخرين، ويشهد به ما يأتي في 
جواب الســؤال التاسع عشر عن أبن أبي الحديد المعتزلي في 

شرحه على نهج البالغة.
 ، Dثالثًا : المحن والمآســي التي وقعت على أهل البيت

حيث سببت..
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١ ـ شّد الناس إليهم ، ألن الناس مع المظلوم.
٢ ـ حمل شيعتهم على التعرض للمحن والصبر عليها في 

سبيل الحق تأسيًا بهم.
٣ ـ خلق مناســبات ومواسم وأجواء دينية تشّد الشيعة 
ألئمتهــم وأوليائهــم، ولمبدئهم من زيــارات ومجالس عزاء 

وشعارات ونحو ذلك. 
كمــا أنها من أقوى أســباب الدعاية للمذهب الشــريف 
ودعوة الناس إليه ، وحركة الشيعة المستمرة في هذا االتجاه.
رابعًا : اســتقاللية الحوزة العلميــة، والمرجعية الدينية 
اقتصاديًا ومنهجيًا ، بحيث ال يمكن السيطرة عليها. وما استتبع 
ذلك مــن وجود علماء رفيعي المســتوى في العلــم والدين، 
والثبات على المبدأ، والحفاظ على ســالمة تعاليم المذهب من 
التحريــف والتشــويه ، ووجود جماعة كبيرة مــن المؤمنين 
يهتمون بالوصول للحقيقة من طريقهم ، واســتمرار التحرك 
في هذا االتجاه ، حيث صار ذلك ســببًا لتميزهم بكيان قدسي 

حي ، وزعامة روحية محترمة فاعلة.
كرامــات  بحــدوث  اإللهــي  المــد  تتابــع   : خامســًا 
لألئمةAولألولياء في الوقت المناســب بوجــه غير منظم ، 
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وبنحو يشبه الصدمة الموجبة إلعادة الحيوية وتجديد التعلق 
بالمذهب وبرموزه، وتجلي حقهــم وحقيقتهم وارتباطهم باهللا 

تعالى وعنايته بهم.
سادسًا : فشل األطراف األخرى ذات الطروحات المختلفة 
ـ إســالمية كانت أو غيرها ـ في إرضاء الناس وجّر مودتهم ، 
ولجوؤهم باآلخرة للقهر والظلم. وانتفاع الشــيعة ـ من حيث 
يريــدون أو ال يريدون ـ بنقطة الضعف هــذه في التنفير عن 
أصحاب تلــك الطروحات ، وإنكار جرائمهــم ، وبيان بطالن 

طروحاتهم وفشلها .
وقد جرَّ ذلــك لهم مودة المظلومين، وعــداء الظالمين ، 
وصب نقمتهم عليهم، وتنكيلهم بهم، بعد أن فشلوا في مقاومتهم 
عقائديًا ، وكان لذلك أعظــم األثر في قوة عقيدتهم ومبدئهم ، 
وارتفاع معنوياتهم وظهور دعوتهم ، وســماع صوتهم . حيث 
صــارت المظلومية وعــداء الظالمين والتضحيــة ضد الظلم 

أوسمة مشرفة لهم. 
ولعله إلى هذا يشــير ما ورد عــن أئمتناD من أن اهللا 
تعالــى أعان على عدونا بالحمق. حيــث جهلوا أو تجاهلوا أن 
العقيدة ال تنهار أمام الضغوط المادية والظلم والقهر، بل تزداد 

بذلك صالبة وقوة وتجذرًا.
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سابعًا : وآخر هذه األمور ، ولعله أهمها: 
أن دعــوة هــذا المذهب الشــريف هي كلمــة اهللا تعالى 
الوحيــدة فــي هــذا العالم الــذي تتالطــم فيه أمــواج الفتن 
والضــالل، والكفــر والنفاق، والتفســخ واالنحــالل ، والظلم 
والقهــر. فالبد مــن أن يكون مؤيَّــدًا من قبل اهللا جل شــأنه، 
محفوفــًا بعنايتــه، مرعّيــًا برعايته ، كي تتم بــه الحجة على 
 .(١)O... َنٍة َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ َك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ َيْهلِ الناسP... لِّ
وهذه نعمة من اهللا تعالى على المؤمنين ، فعليهم أن يؤدوا 
حقها، ويقوموا بشــكرها، ويعرفوا كيف يرعونها، ويحافظون 
عليها. إذ بالشــكر تدوم النعمة، وقد قال عّز من قائل: P... َلئِن 
َشَكْرُتْم َألِزيَدنَُّكْم َوَلئِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذابِي َلَشِديٌدO(٢)، وقال سبحانه 
ِذيَن ُيَخالُِفـوَن َعْن َأْمِرهِ َأن ُتِصيَبُهـْم فِْتَنٌة َأْو  وتعالى: P... َفْلَيْحـَذِر الَّ
ُيِصيَبُهـْم َعـَذاٌب َألِيـٌمO(٣)، ونعوذ باهللا تعالــى من خذالنه ومن 

مضالت الفتن والنكوص على األعقاب. 

 Dس ١٩ـ تشـن علـى شـيعة أهـل البيت
فة ومن أطراف متعددة ،  حمالت دعائية مكثَّ

(١)  األنفال: ٤٢.
(٢)  إبراهيم: ٧.
(٣)  النور: ٦٣.



(٨٧)

فكيف يواجهونها فكرًا وسلوكًا؟ 
ج : هــذه الحملةـ  على شراســتها ـ أمــر طبيعي متوقع 
بلحاظ موقف الشــيعة المتميز في قول كلمة الحقيقة للحقيقة ، 
وانحيازهم عن المسيرة العالمية التي تسيطر عليها قوى الشر 
المادية الفاعلة ، من دون أن يركعوا لها أو ينســقوا معها ، بل 
تصدوا لفضحها باســتقامتهم في ســلوكهم، وبإنكارهم على 
نوا أنفســهم على مثل هذه  اإلجرام واالنحراف ، فالبد أن يوطِّ
الحملــة ويتهيئوا لهــا ، وقد مروا بأمثالها أو بأشــد منها في 

تاريخهم المبدئي الطويل.
واألمل باهللا تعالى ـ وببركــة إمام العصر f ـ أن يأخذ 
بناصرهم، ويثبتهم حتى يخرجوا منها ظافرين منتصرين، وترتد 
عنهم خائبة خاســرة كما ارتدت الحمالت الســابقة ، وقد قال 
ِقيَنO(١)، وقال عّز من قائل: Pَأَلْم  تعالى: P... َفاْصبِْر إِنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَّ
َبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها  َبًة َكَشَجرةٍ َطيِّ َتَر َكْيَف َضَرَب الّلُه َمَثًال َكِلَمًة َطيِّ
اء * ُتْؤتِـي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِـإِْذِن َربَِّها َوَيْضـِرُب الّلُه اَألْمَثاَل  ـمَ ِفي السَّ
ُروَن * َوَمثُل َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن  ُهْم َيَتَذكَّ لِلنَّاِس َلَعلَّ
ابِِت ِفي  َفْوِق اَألْرِض َما َلَها ِمن َقَراٍر * ُيَثبُِّت الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا بِاْلَقْوِل الثَّ

(١)  هود: ٤٩.
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.(١)Oالِِميَن َوَيْفَعُل الّلُه َما َيَشاُء ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة َوُيِضلُّ الّلُه الظَّ اْلَحَياةِ الدُّ
وعلينا في مواجهة هذه الحملة..

أوًال : أن نتجنب العنف بجميع مظاهره ، فإنه نقطة ضعف 
ه ، وتضخم عليه ، وقد تنجم  تضر بصاحبها ، بل تستغل ضدَّ
عنــه مضاعفــات غير محمودة . بــل قد يكون بنفســه تعديًا 
وخروجًا عن الميزان الشرعي، الذي يجب علينا المحافظة عليه 
في جميع أمورنا، وخصوصًا في صراعنا المبدئي والعقائدي.
 وعلينــا أن نتحلى بالصبــر وهدوء الطــرح والوداعة، 

وسجاحة الخلق ، فإن ذلك من آداب أئمتناDوشيعتهم.
قال ابن أبي الحديد في ترجمة أمير المؤمنينA: «وأما 
سجاحة األخالق وبشــر الوجه وطالقة المحيى والتبسم فهو 
المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه.. وقد بقي هذا 
الخلق متوارثــًا متناقًال في محبيه وأوليائه إلى اآلن ، كما بقي 
الجفاء والخشــونة والوعورة في الجانب اآلخر. ومن له أدنى 

معرفة بأخالق الناس وعوائدهم يعرف ذلك»(٢).
وثانيًا : الثقة بالنفس نتيجة شعورنا بأننا على حق ، كما 
قال أمير المؤمنينA: «ال يزيدني كثرة الناس حولي قوة، وال 

(١)  إبراهيم: ٢٤ ـ ٢٧.
(٢)  رشح هنج البالغة: ١ / ٢٥.
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تفرقهم عني وحشة»(١).
وكفى في رفع معنويتنا شعورنا بأننا مسلمون، وقد قال 
اهللا تعالى: Pَوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو فِي اآلِخَرِة 
ِمَن اْلَخاِسـِريَنO(٢). وبأنا الفرقة الناجية من المســلمين من بين 
ثالث وسبعين فرقة ، كما جاء في الحديث النبوي الشريف(٣). 
وقد انتســبنا ألهل البيت D الذين هم القمة في الشرف 

والدين والقدسية، بإجماع المسلمين .
أضف إلى ذلك ما ورد في الثناء على الشيعةـ  خصوصًا 
في عصــر الغيبة ـ وأنهــم أولياء اهللا حقًا، وأن أهل الســماء 
ينظــرون إليهم كما تنظرون إلى الكوكب الدري في الســماء ، 
وقد قال اإلمام الصادقA: «قداستحييت مما أردد هذا الكالم 
عليكــم ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إّال أن تبلغ نفســه هذه. 
وأهــوى بيده إلى حنجرته...»(٤) إلــى غير ذلك مما ال يحصى 

كثرة.
كمــا أن اهللا جــل وعال أكد فــي كتابه المجيــد على أن 

(١)  رشح هنج البالغة: ١٦ / ١٤٨.
(٢)  آل عمران: ٨٥.

(٣)  ُانظر اخلصال: ٥٨٥ . العمدة: ٧٤.
(٤)  املحاسن: ١٧٥.



(٩٠)

الشــاكرين من عباده هم القلة القليلة ، وكذلك الناجون منهم ، 
حيث قال تعالى: 

َن اْآلِخِريَنO(١)، وبذلك استفاضت  ٌة مِّ لِيَن * َوُثلَّ وَّ َن اْألَ ٌة مِّ Pُثلَّ
.Dوأهل البيت nأحاديث النبي

وأكد سبحانه على أن المؤمنين معرضون للبالء والزلزال 
َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا  ا َيْأتُِكم مَّ َة َوَلمَّ قال تعالى: Pَأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلواْ اْلَجنَّ
ِذيَن  ُسوُل َوالَّ ى َيُقوَل الرَّ اء َوُزْلِزُلوْا َحتَّ رَّ ْتُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّ سَّ ِمن َقْبِلُكم مَّ
آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الّلِه َأال إِنَّ َنْصَر الّلِه َقِريٌبO(٢). وقد اســتفاضت 
األحاديــث بذلك أيضًا ، خصوصًا فــي عصر الغيبة الذي هو 

عصر محنة الشيعة .
كما اســتفاضت به أحاديث أهــل البيتD. ففي حديث 
الكتاب المنزل من اهللا تعالى للنبيn بأســماء األئمة من بعده 
(صلــوات اهللا عليهم) حينما يتحدث عن الحجة المنتظر f بعد 

أن يذكر اإلمام الحسن العسكريA فيقول:
«ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين عليه كمال موســى 
وبهاء عيسى وصبر أيوب. ستذل أوليائي في زمانه وتتهادى 
رؤوســهم كما تتهــادى رؤوس التــرك والديلــم، فيقتلون 

(١)  الواقعة: ٣٩ ـ ٤٠.
(٢)  البقرة: ٢١٤.



(٩١)

ويحرقون ويكونون خائفين وجليــن تصبغ األرض بدمائهم 
ويفشو الويل والرنين في نسائهم. أولئك أوليائي حقًا. بهم أدفع 
كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشــف الزالزل وأرفع اآلصار 
واألغالل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 

المهتدون»(١)... إلى غير ذلك من األحاديث الشريفة.
فإذا ضاقت بهم اُألمور فقــد صدق وعد اهللا تعالى لهم ، 
وذلك يزيدهم بصيرة في حقهم، وإيمانًا بصدق دعوتهم ، كما 
ْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا  ا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اْألَ قال عز من قائل: Pَوَلمَّ

.(٢)Oُه َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إِالَّ إِيَمانًا َوَتْسِليمًا ُه َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اللَّ اللَّ
وثالثًا : اســتذكار تاريخنا المشــرق في الصبر والثبات 
على الحق واإلصرار على السير في طريقه بمبدئية في مراحله 
المختلفة ، وما اســتتبع ذلك من نجاح وفالح، حتى فرض على 
اآلخرين على أنه أمر واقع، البد من االعتراف به، والتعامل معه.
ورابعًا : االهتمام بالدعوة والحوار، وبيان وجهة النظر ، 
وتجديد عرض األدلة بما يناســب العصر الحاضر ، مع سعة 
األفــق والموضوعية الكاملة، والحفــاظ على الصدق، والترفع 
عــن االلتواء والمغالطات والمهاترات ، فإن قليًال من حق يغني 

(١)  إعالم الورى بأعالم اهلدى: ٣٩٣.
(٢)  األحزاب: ٢٢.



(٩٢)

 .(١) Dعن كثير من باطل ، كما ورد عن أئمتنا
وال ســيما مع أنا نملك ـ بحمد اهللا ـ من األدلة والبراهين 
الشــيء الكثير الكافــي في حق المنصفين مــن ذوي التبصر 

.(٢)Oن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم ُكم مَّ والتعقل ، وبعد ذلك:Pَال َيُضرُّ
وخامسًا : الحفاظ على إقامة شعائرنا، وإحياء مناسباتنا 
ومواســمنا، وطرح مفاهيم أهل البيتDوإحياء أمرهم ، فإن 
لذلك أعظم األثر في تجمع الشــيعة، وتقاربهم، وتماســكهم ، 
وتذكيرهــم بمفاهيمهــم، وتجديد روح العــزم والثبات فيهم، 
وإلفات نظر اآلخريــن لهم وجرهم إليهم ، فهي الدرع الواقي ، 
والدعاية الناجحة ، كما يشــهد بذلك حث األئمةD على ذلك 

وتأكيدهم عليه (٣)، وتاريخ الشيعة الطويل.
وسادسًا : االهتمام بوحدة الصف، وجمع الكلمة ، وتخفيف 
حدة الخالف، وتقريب وجهات النظر، والترفع عن التهاتر والتنابز 
واالتهامات الرخيصة من أجل فرض وجهة النظر على الغير ، 
أو مــن أجل حب الظهور وإلفات نظــر اآلخرين، أو غير ذلك.
وســابعًا : الحذر كل الحذر من الدعــوات المنحرفة، أو 

(١)  ُانظر كتاب االرشاد للشيخ املفيد: ٢ / ١٩٩.
(٢)  املائدة: ١٠٥.

(٣)  ُانظر وسائل الشيعة: ١٠ / ٣٩٢.



(٩٣)

االنهزامية ، فإن في ذلك القضاء على الكيان الشيعي المتكامل 
وتمييع مفاهيمه ، بل هي دعوات مشــبوهة قد يكون الغرض 
منها االلتفــاف على مذهب أهــل البيتDوإغفال أتباعه عن 

حقيقته ، لينفلتوا منهم ويتخلوا عنه من حيث ال يشعرون .
فيجب الوقوف ضدها وضد مدعيها بحزم وحكمةـ  إلى جانب 
العلماء األعالمـ  ألنها أخطر كثيرًا من الدعوات المضادة الصريحة. 
ولذا وقف أئمتناD بشــدة وصالبة في وجه الدعوات 

المنحرفة ومن دون هوادة. 
وإن مــن أهم أســباب التحصين منهــا وظهور بطالنها 
االطالع على أكبر عدد من أحاديث النبي واألئمة من آله (صلوات 
اهللا عليهم أجمعين) فإنها تكشــف عن حقيقة تعاليمهم ومعالم 
دعوتهــم وعن زيف الدعوات المنحرفة واالنهزامية المذكورة.
نعــم، ال ننصح باســتعمال العنف في ذلــك وغيره كما 

ذكرناه آنفًا. وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
وثامنــًا : علينا تأكيد ارتباطنا بــاهللا تعالى وإخالصنا له 
وشّد أنفســنا به ، لنكون مشمولين بعنايته مرعيين برعايته ، 
فإنه خيــر الناصرين وولــي المؤمنين ، وهو حســبنا ونعم 
ِذيَن آَمُنوْا َفإِنَّ ِحـْزَب الّلِه ُهُم  الوكيل: Pَوَمـن َيَتَولَّ الّلَه َوَرُسـوَلُه َوالَّ



(٩٤)

 .(١)Oاْلَغالُِبوَن
س ٢٠ـ  الساحة الشيعيةـ  كسائر الساحاتـ 

 تحتوي على مختلـف اآلراء واالتجاهات، 
فما هي توجيهاتكم لشيعة أهل البيتDفي 

كيفية تعايشهم فيما بينهم؟
ج : سبق منا التعرض لذلك في أحاديث متعددة ، ونعود 

هنا فنقول:
أوًال: يجــب أن يكون اتخاذ القــرار والتوجه لخصوص 
بعــض االتجاهات دون بعض مبتنيًا ـ بعــد االلتجاء هللا تعالى 
في التوفيق والتسديد ـ على التثبت والتروي ومالحظة رضى 
اهللا تعالى، وصالح الدين والمؤمنين، وأداء الوظيفة الشــرعية، 
بعيدًا عــن الدوافع الخارجية، والمصالــح الفردية، والرغبات 
الشــخصية ، والتعصب، أو التقليــد األعمى ، فإن األمر كله هللا 
تعالــى ونحن عبيده، نواصينا بيــده، وأمرنا إليه. والحذر من 
تسويل الشيطان وتلبيسه ، حيث قد يوهم اإلنسان ـ من أجل 
أن يشــقيه أو يلقح الفتنة بين المؤمنين ويشــق كلمتهم ـ بأنه 
يطلــب في وجهته رضا اهللا والمصلحة العامة ، وقد يســتطيع 

(١)  املائدة: ٥٦.



(٩٥)

الدفاع عن وجهة نظره بمعســول الكالم ، مع أنه لو رجع إلى 
قرارة نفسه لوجد نفســه مدفوعًا بدافع آخر ، وذلك ال يخفى 

على اهللا تعالى.
وثانيًا: يلزم اســتبعاد الشــدة والعنف في فرض وجهة 
النظر على الغير، واحترام وجهة نظر اآلخرين ، ال بمعنى تنازل 
اإلنسان عن وجهة نظره وما يراه حقًا وصالحًا من أجل وجهة 
نظــر اآلخرين ، بل التعامل معها بتعقــل ورزانة وموضوعية 
وســعة صدر ، ومحاولة تخفيف حــدة الخالف وتقليل نقاطه 
وتقريب وجهات النظر مهما أمكن ، وفسح المجال للكل في أن 

يؤدي دوره في خدمة الطائفة وفق قناعاته.
وثالثــًا: الحذر ثم الحــذر من أن يجــر اختالف وجهة 
النظــر النتهاك حرمــة المؤمن في بدنــه أو عرضه باالفتراء 
والتشنيع والتشهير ، فإن الشــيطان قد يسول لذوي النفوس 
المريضة واألهداف المشبوهة خدمة أهدافهم بإسقاط اعتبار 
مــن يعارضها في المجتمع وهتكه ، لئال يقف في طريقهم ، مع 
أن انتهاك حرمــة المؤمن من أعظم المحرمات قال اهللا تعالى: 
ِذيَن ُيـْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت بَِغْيِر َما اْكَتَسـُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا  Pَوالَّ
بِينـًاO(١). وقــد أطلنا الكالم فــي ذلك في جواب  ُبْهَتانـًا َوإِْثمـًا مُّ

(١)  األحزاب: ٥٨.



(٩٦)

بعض األسئلة التي نشرت في رسالتنا الموجهة لطلبة الحوزة 
والمبلغين بما يغني عن اإلعادة.

ورابعــًا : اختالف وجهــات النظر ال يمنع مــن التعاون 
والتنســيق واالحترام المتبــادل ما دام في حــدود االجتهاد 
المســموح به ، وهو الذي ال يتعدى ثوابت المذهب الحق التي 

اقتضتها األدلة القطعية وأقرتها رموز الطائفة.
وإن من أهم موارد المعرفة لتلك الثوابت والبصيرة منها 
األحاديث الواردة عن النبيn واألئمة من أهل البيتDحيث 
تتضح بهــا وجهتهــم وتعاليمهــم والمفاهيم التــي يقرونها 
ويرتضون لشيعتهم تبنيها والسير عليها والدعوة لها. فالالزم 
على من يريد اتخاذ قرار خاص، وتبني موقف معين، أن يكون 
على معرفة كاملــة بأحاديثهم وإطالع عليهــا، وعلى بصيرة 
كاملة من تناسب قراره وموقفه معها، وال يكتفي باالطالع على 

المفاهيم والحلول المطروحة والمفاضلة بينها من دون ذلك.
أمــا إذا رجع الطــرح وتبني الموقف إلــى زعزعة تلك 
الثوابت وانتهاكها، والخروج عنها باســم اإلصالح أو التجديد 
أو التقريــب أو االنفتــاح على اآلخريــن أو غيرها ، فذلك هو 
االنحراف المرفوض الذي يجب اإلنكار عليه والوقوف ضده ، 
ورفــض التعاون معه ، حفاظًا على كيان الطائفة المحقة وعلى 



(٩٧)

عقائدها وشخصيتها من التمييع والتسيب.
فإن في التعامل مع هؤالء ـ مع انتسابهم للطائفة وحشر 
أنفســهم في زمرتها ـ تمريرًا لمخططهم في شرعية االنحراف 
المذكور باسم االجتهاد ووجهة النظر ، وتضييعًا لمعالم الحق 

وحدوده وركائزه. 
ونعوذ بــاهللا تعالى مــن الضالل بعد الهدى ، ونســأله 

العصمة والسداد، وهو المستعان.

س ٢١ـ  كيف تنظرون إلى التعاون واالنفتاح 
على باقي المذاهب اإلسالمية؟

ج : إنهــا خطــوة إيجابيــة جيــدة قــد تبناهــا أهــل 
البيتDويفرضها الواقع القائم ، فإن األعداء كما يعادون خط 
أهل البيتD يعادون اإلســالم بإطاره العام ، وكما كان خط 
أهل البيت حقًا يجب الدفاع عنه، كذلك اإلســالم بإطاره العام 

حق يجب الدفاع عنه. 
وقد ضرب أئمتناD في ســبيل ذلــك المثل األعلى في 
نكران الذات، فقد سكت أمير المؤمنينA عن حقه خوفًا على 
كيان اإلســالم من التشتت ، ولم يأل جهدًا من أجل خدمة هذا 

الكيان في النصيحة للحاكمين وتسديدهم والتعاون معهم .



(٩٨)

وانتشــل اإلمام الباقرA السلطة من موقفها الحرج في 
قضية ضرب الدراهم والدنانير لصالح اإلســالم (١)، كما فعل 
اإلمام العسكريA ذلك أيضًا حينما استجار به المتوكلـ  وهو 
في سجنهـ  ليدفع عن اإلسالم شبهة النصارى في االستسقاء(٢).
وأجاز أئمتناA لشــيعتهم القتال في الثغور دفاعًا عن 

بيضة اإلسالم(٣).
وعلى ذلك جرى علماؤنا األعالم في مواقفهم المشــرفة 
علــى تعاقب العصور، حتــى دعموا العثمانييــن ـ الذين رأت 
ين ـ وحملوا السالح معهم من أجل الدفاع  الشــيعة منهم األمرَّ
عن هذا الكيان الشريف ، األمر الذي جّر عليهم عداء المستعمر 

الغازي الذي ملك البالد بعد ذلك وقرر مصيرها. 
وفي األمس القريب انفتح ســيدنا األســتاذ الجد السيد 
الحكيــم (طاب ثراه) على بقية المذاهب في العراق حينما وقف 

في وجه المّد الشيوعي اإللحادي.
حتى أن هذه المواقف منهم ربما تحمل على االسترسال وقلة 
العمق والدهاء، لكن هذا من تتمة الظلم للحقيقة الذي هو ضريبة 

(١)  حياة احليوان للدمريي: ١ / ١١٤ يف مادة (أوز) طبعة دار التحرير.
(٢)  ُانظر كشف الغمة: ٢ / ٤٢٩.

(٣)  ُانظر وسائل الشيعة: ١١ / ١٩.



(٩٩)

.(١)Aالواقعية والمبدئية ، وقد سبق أن قيل: معاوية أدهى من علي
وانظــر إلى العمق وبعــد النظر فــي التضحية من أجل 
المبدئيــة وخدمة اإلســالم في هذه الحادثة، التي قد يحســن 
إثباتها خدمة للتاريخ وللحقيقــة المظلومة ، وهي ما حدثنا به 
الحجة آية اهللا الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضيu، فقد ذكر 
 uأنه لما بدا من المرحوم الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي
التهيؤ للثورة ضد االســتعمار البريطاني في العراق المعروفة 
بثورة العشرين، ســافر عمه الشيخ عبد الحسن بن المرحوم 
الشــيخ راضي(٢) من النجف األشــرف إلى كربــالء ، فاجتمع 
بالشــيخ وقال له: كيف تعتمد على الناس في الجهاد، وإعالن 
الثورة ضد اإلنكليز؟! أمــا رأيت الخيانات، والتخاذل، والعجز 

عن مقاومة اإلنكليز في الجهاد؟! أو ما أشبه ذلك.
فقال (طاب ثراه) ما محصله: ال يخفى عليَّ ذلك ، ولكني 

(١)  هنج البالغة اخلطبة: ٢٠٠.
(٢)  هذا ما نذكره من حديث املرحوم الشـيخ حممد طاهر آل الشـيخ رايضu. وقد فوجئنا 
بعد ذلك بأن وفاة املرحوم الشيخ عبد احلسن آل الشيخ رايض سنة (١٣٢٨هـ) (معارف 
الرجـال: ٢٤/٢. ومـايض النجـف وحارضهـا:٢/ ٢٩٥) أي قبـل الثـورة املذكورة بام 
يقـرب مـن عرش سـنني. ولعل الصحيـح أن الذي قام بذلـك هو املرحوم آيـة اهللا املرجع 
الديني الشـيخ جعفر بن الشـيخ عبد احلسـن املذكـور، ألنه كان هو املربز مـن أفراد هذه 

األرسة يف عهد الثورة املذكورة.



(١٠٠)

ُأريد أن ُأوقع بيــن العراقيين واإلنكليز الــدم ، ليبقى اإلنكليز 
مبغوضًا عندهم فال يسلبهم دينهم(١).

وأقدم على الثورة ، ولم نجن من ثمرتها إال ما أرادuمن 
استحكام البغضاء بين المســتعمر الكافر والناس ، فأبغضهم 
وأتعبهم بل انتقم منهم ، وأبغضوه ومن يتعامل معه على طول 

المدة ، ولم ينسجموا معه وال انسجم معهم.
وقد طال بنا الحديث ، ونرجع إلى ما قلناه أوًال من أن التعاون 
مع بقية المذاهب اإلســالمية من أجل خدمة الكيان اإلسالمي 
أمر جيد جدًا ، بل هو ضروري والســيما بلحاظ الواقع القائم.
غير أنه البــد من الحفاظ على عقائدنــا وثوابتنا، وعدم 
التنازل عن شيء منها في سبيل تسهيل التعاون بيننا وبينهم ، 
إذ ال معنى للتنازل عن روح اإلسالم وحقيقته من أجل الحفاظ 
على كيانه. ولذا لم يغفل أئمتنا (صلوات اهللا عليهم) التأكيد على 
(١)  فقـد دخـل املسـتعمر البـالد ـ خلفـًا للحكم العثـامين اجلائر املتهـرىءـ  وهـي يف منتهى 
اإلنحطـاط والتخلـف املـادي والفقـر واجلهـل، وهو حيمـل بإحـدى يديـه تكنولوجيته 
املتطورة التي هبرت الناس، وباالخرى شـعاراته اللامعة يف احلرية والعدالة واملساواة، مع 
ما يملك من قوى إعالمية ودعاية هائلة، ومع بذل يشء من املال، والنفوذ، واجلاه لرشاء 
ضامئـر ذوي النفـوس املريضة، حمـاوًال جتريد الناس من دينهم، وإقناعهم بأنه السـبب يف 
ختلفهم. كل ذلك ملا يدركه من قوة فاعلة يف الدين اإلسـالمي تقف يف طريقه، ومتنعه من 

مترير خمططاته ومشاريعه اجلهنمية املدمرة.



(١٠١)

حقهم ودعوتهم كلما وجدوا لذلك سبيًال. 
على أن التعاون لخدمة اإلســالم ال يتوقف على التنازل 
المذكور ، إال أن يتعنت الطــرف المقابل ، بأن ال يهمه بخدمة 
اإلســالم بكيانه العــام من أجــل تعصبه. ومثــل هذا حري 
َه  باإلعراض ، ألنه أضر على اإلســالم والمسلمين P... َوإِنَّ اللَّ

.(١)Oَلُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد
س ٢٢ـ  مـا هـي الصيغـة الصحيحة لتعامل 

المسلمين فيما بينهم ؟
ج : ينبغي لهم..

قوا الشــعور في أنفســهم بوجوب التالحم  أوًال : أن يعمِّ
بينهم من أجل الحفاظ على الكيان اإلســالمي العام وتقويته ، 
فإن هذا في نفســه واجب شرعي في حق الكل نتيجة انتمائهم 
لإلســالم، وإيمانهم بأنه الدين اإللهي الحــق الذي ال يقبل اهللا 
تعالى من العباد غيره ، وبأن اهللا تعالى قد أمر بنصره وبالجهاد 

من أجله.
كما أنه الالزم في المرحلة المعاصرة بلحاظ خطط األعداء 
وإصرارهــم على مقاومة اإلســالم بإطاره العــام ، وإبعاده 

(١)  احلج: ٦٤.



(١٠٢)

بتشريعاته ومفاهيمه عن واقع الحياة، ومحاولة تجريد أبنائه 
منــه ، ومحاربة المســلمين ـ ككل ـ أينما كانوا وكيف كانوا ، 
وإضعافهم، وعرقلة مســيرتهم، وشــق كلمتهم، وإلقاح الفتنة 
بينهم ، وتجاهل حقوقهم والتغاضي عنها ، والتصام عن سماع 

صوتهم... إلى غير ذلك.
أضف إلى ذلك أن األعداء أنفسهمـ  على اختالف أديانهم 
ومذاهبهم ـ إذا وقفوا أمام اإلسالم، تناسوا خالفاتهم واتحدوا 
ضده، فاالستعمار البريطاني خرج من الهند ووقف في كشمير 

لصالح الهند الكافرة ضد باكستان المسلمة .
وخــرج مــن فلســطين ليتحالــف مــع العالــم علــى 
اختــالف مللــه لصالــح اليهــودـ  الذيــن لــم يكونــوا قــد 
المســلمين . ضــد  ـ  بعــد   Aالمســيح دم  مــن  بــرؤوا 
واليوم يصّر الغرب الكاثوليكي والبروتستانتي على دعم 
الصرب األرثوذكسي ضّد المسلمين في البوسنة، وأمام أعينهم 
ما قام به الصرب من الجرائم الوحشــية التي تقشــعر لهولها 
األبدان ويندى منها جبين اإلنسانية... إلى غير ذلك من مواقفهم.
كل ذلك عداء منهم لإلســالم بكيانه العام وبغضًا منهم 

للمسلمين بغض النظر عن مذاهبهم ومواقعهم من األرض.



(١٠٣)

وكفى بهــذا محفزًا للمســلمين على اختــالف مذاهبهم 
للتالحــم والتكاتــف ، وأن يذللــوا العقبات في ســبيل ذلك ، 
متناسين خالفاتهم التي ال يزيدهم التقاطع والتناحر من أجلها 

إال ضعفًا ووهنًا.
وثانيًا : أن يتعايشــوا فيما بينهــم بموضوعية واحترام 
متبادل ، فهم بعد مسلمون لهم حرمة الدم والمال. وعليهم بعد 

ذلك مراعاة النقاط التالية..
١ ـ فهم واقــع كل طرف على حقيقتــه ، بأخذ معتقداته 
وأفــكاره من مصادره وكتبه التي يعترف بها ، ال من مصادر 
اآلخريــن وكتبهم ، والتعرف على ســلوكياته مــن مخالطته 
والتعايــش معه ، ونقد وتمحيــص الصورة المشــوهة التي 
رســمت له نتيجة التراكمات الكثيرة في العصور المتطاولة ، 

بسبب التعصب والتباعد، والتشويه المتعمد وغير المتعمد.
٢ ـ اعتماد كل طرف في بيان وجهة نظره واالســتدالل 
عليها على الطرق العلمية وبموضوعية كاملة ، ومناقشة وجهة 
نظر اآلخرين على هذا األساس أيضًا ، وتجنب التنابز والتهاتر 
والتهريج والتشنيع ونحو ذلك من المواقف االنفعالية، التي ال 
تخدم القضية المطروحة فضًال عن الكيان اإلســالمي العام ، 

واستمرار الحوار بين األطراف على هذا األساس.



(١٠٤)

٣ ـ نشــر أفكار كل طرف ـ فــي العقيدة والفقه والتربية 
والتاريخ وغيرها ـ في وسائل اإلعالم التي يمتلكها كل فريق ، 

ليطلع الكل على ما عند الكل.
٤ ـ إعطــاء الحرية لــكل أحد فيما يختــار من معتقدات 
وأفكار في اإلطار اإلســالمي العام ، من دون أن يفرض عليه 

أفكار اآلخرين أو يجبر على التنازل عن أفكاره ومعتقداته.
نعم، ال بأس بالحوار الموضوعي الهادئ حول ما هو الحق 
الحقيق بالفوز والنجاة، والخروج عن المسؤولية مع اهللا تعالى.
٥ـ  أن يتصدى دعاة التقريب من كل مذهب لمن يخرج عن 
هذه التعاليم من أبناء مذهبه وينكر عليهم سوء تصرفهم ، حتى 
يشعروا أنهم في مواجهة داخلية ويتنبه أهل مذهبهم إلى خطأ 
سلوكهم ، وكذب معلوماتهم ، فيكسد سوقهم ، ويخيب سعيهم.

ألوضـاع  متابعتكـم  خـالل  مـن  ـ   ٢٣ س 
الساحة اإلسالمية وغيرها ما هي توجيهاتكم 
للكتاب اإلسالميين والمحققين والمبلغين؟
ج : الــالزم عليهم االهتمام باإلنتاج النافع للناس في بيان 
هة ، أو تأييد حــقٍّ مهتضم، أو إبطال  حقيقة مخفية أو مشــوَّ
باطل غالب ، أو توجيه أخالقي تربوي، أو دعوة لجمع الكلمة، 



أو غيــر ذلك مما فيه صالح اإلســالم والمســلمين ، ليكونوا 
رساليين في عملهم، ويقوموا بوظيفتهم فى الخدمة من موقعه، 
ويــؤدوا حق الموهبة والفرصة التــي منحهما اهللا تعالى لهم ، 

ويقوموا بشكر نعمته عليهم بهما.
 وال يهتموا باإلنتاج ذي العناوين الرنانة والصور الملفتة 
إذا كان أجــوف خاليًا عن الفائــدة ، فضًال عما إذا كان مضرًا 
باإلســالم والمســلمين في تشــويه الحقائق، أو زرع الفتنة، 
ة ، فإن في ذلك خيانة ألمانة البحث والعلم وتعديًا  وتفريق اُألمَّ
على المبادئ الحقة ، فيكفروا النعمة، ويســتحقوا النقمة ، كما 
وْا  ُلواْ نِْعَمَة الّلـِه ُكْفرًا َوَأَحلُّ قال عزَّ من قائل: Pَأَلْم َتـَر إَِلى الَِّذيَن َبدَّ

.(١)Oَم َيْصَلْوَنَها َوبِْئَس اْلَقَراُر َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر * َجَهنَّ
س ٢٤ـ  كيف تنظرون إلى الحوار اإلسالمي 

مع باقي األديان ، خاصة الدين المسيحي؟
ج : مع تطور وسائل االتصال حتى صار العالم متشابك 
المصالــح كأهل المدينة الواحدة، يفترض تفاهم الجميع، وفتح 
الحــوار بينهم من أجل صالحهم، والتعايش بينهم على الوجه 
األفضل ، وتذليل العقبات الناجمة عن اختالفهم دينيًا أو قوميًا 

(١)  إبراهيم: ٢٨ ـ ٢٩.



أو فكريًا أو غير ذلك.
وال ســيما األديان السماوية التي تشــترك في الحقيقة 
المقدســة العليا، والتي يفترض فيها الدعوة للمثل واألخالق ، 
التي انهارت أو التي هي مهددة باالنهيار نتيجة طغيان الجانب 
المادي على األوضاع العالمية المعاصرة ، ونتيجة نشاط القوى 
الشريرة المتحركة باتجاه التحلل من العقيدة بالغيب، والتنكر 
للمثــل واألخالق ، من أجل القضاء على إنســانية اإلنســان ، 
وتركيز الجوانب البهيمية فيه، وتحفيز دواعي الجريمة في داخله.
ونخــّص بذلــك الديانتين األكثر انتشــارًا فــي العالم ، 
وهما اإلسالم والمســيحية ، حيث يكونان أشد حاجة للحوار 
والتنســيق ، وال ســيما وأن هنــاك تداخًال بين المســلمين 
والمســيحيين في كثيــر من بقــاع األرض ، ووجود األهداف 

المشتركة بينهما.
وقد تجلــت ـ أخيرًا ـ أهمية الحوار في تنســيق الجانب 
اإلســالمي مع الفاتيكان حيث أحبطت ـ في محاولة إنسانية ـ 
عدة محاوالت مشبوهة لتمرير قرارات تمس المثل واألخالق.

س ٢٥ ـ باعتباركـم أحـد مراجـع الديـن ، 
وُعـِرف عنكم اهتمامكـم ومتابعتكم لوضع 



(١٠٧)

إلـى  تنظـرون  هـل  اإلسـالمية ،  السـاحة 
المستقبل المنظور بتفاؤل أو قلق ؟ 

ج : ال ريب في أن المتاعب كثيرة والمشــاكل معقدة ، إال 
أن التشــيع قد مّر بأزمات كثيرة في عصــوره المختلفة وقد 
خرج منها بعناية اهللا تعالى ورعاية األئمة المعصومين (صلوات 
اهللا عليهــم) ظافرًا منتصرًا قد تبلورت مفاهيمه، وتكامل كيانه، 
وفرض نفســه على اآلخرين ، فاعترفــوا به ككيان قائم يجب 

التعامل معه.
فالتشيعـ  الذي غرس رسول اهللاn بذرته وسقى شجرته، 
ورفع دعائمه وشّيد أركانه، وأقام الحجة عليه وأخذ العهد به ـ 
قد نكب بعد ارتحال النبي األعظمnللرفيق األعلى نكبة مريعة 
كادت تقضي عليه وتنسف بنيانه. حيث تغلبت القوى المضادة 
واســتلمت السلطة، وجّدت في تشــييد بنيانها واحكام أمرها 

وتجاهل غيرها وقمع المعارضين لها وإسكاتهم، بل إنهائهم.
إّال أن القلــة القليلــة والصفوة المخلصة مــن المؤمنين 
ثبتت على التشيع وتمسكت به واستطاعت بصبرها وحكمتها 

الحفاظ عليه وإبقاء شجرته لتؤتي أكلها في الوقت المناسب.
وكان للمــد اإللهي ولعظمة قيادته المتمثلة في شــخص 
أمير المؤمنين (صلوات اهللا عليه) ومرونتها أكبر األثر في ذلك، 



(١٠٨)

حيث بقي التشيع متمثًال في شــخصهA، ولم يتسن للسطة 
ن هو مجانب لها مخالف لنهجها. إنهاؤه، كما أنهت غيره ممَّ

وأخذ التشــيع بعد أن أسترد أنفاسه يسير بخطى هادئة 
ثابتة وبتعقل وحكمة حتى تفهمه تدريجيًا جماعات كبيرة من 
ن تهّمه الحقيقة ويســعى لها، وصار له دعاته  المســلمين ممَّ

وأنصاره.
وإذا به يفوز بالخالفة والسلطة في شخص أمير المؤمنين 
(صلوات اهللا عليــه) من بين جميع االتجاهات التي تجمعت في 

معارضة عثمان والشخصيات التي قادتها.
وقــام أميــر المؤمنينA فــي دور خالفته وســلطانه 
بتجديد التشيع وإظهار معالمه وتثبيت مفاهيمه وتأكيد حجته 
فــي صراع مرير انتهى بنكبة التشــيع القاصمة باستشــهاده 

(صلوات اهللا عليه)، ثم قيام الحكم األموي الغاشم.
وكان المفترض نهاية التشيع بذلك واندثاره، ألن الناس 
قد ألفوا انتهاء الحاكم وانتهاء خطه ودعوته بموته، ولم يكونوا 
يعرفــون الوالء له والتزام دعوتــه وخطه بعد رحيله، حيث ال 

يخشى ضرره، وال يرجى نفعه، وال سلطان له يجمع أمره.
لكن معاويــة فوجئ بالوالء ألميــر المؤمنينA وبقاء 



(١٠٩)

دعوتــه، حتى كان يقول ألهل العراق، إني أعجب من حبكم له 
بعــد وفاته أكثر من عجبي من نصرتكم له في حياته. وقد جد 
معاوية من أجل ذلك في مقاومة التشــيع ماديًا ومعنويًا وفي 
التنكيل بالشــيعة بشــتى صنوف التنكيل، وبما سّود به وجه 
التاريخ اإلسالمي. كل ذلك من أجل القضاء على التشيع وخنق 

دعوته وإخماد صوته. لكن لم يتسن له ذلك وخاب سعيه.
ثم مــات معاوية وقام يزيــد ليتم مخططــه، وتحركت 
الشــيعة باإلتجاه المعاكس، وكانت نهاية تحركهم ذلك فاجعة 
الطــف الدامية، التــي ذهب ضحيتها عميد أهــل البيت النبوي 
وبقية أصحاب الكســاء سيد الشهداء اإلمام الحسين (صلوات 
اهللا عليه) والثلة الصالحة من أهل بيته وصحبه من أهل الثبات 

على المبدأ والفناء فيه.
وعــاد التشــيع معرضًا للضيــاع واالضمحــالل بنحو 
مأســاوي، ألنه كان بمنظور األعــداء والمحايدين، وكثير من 
المؤيدين، حركة سياســية قد انتهت بمقتلهA وقضي عليها 
كما قضي على غيرها من الحركات المعارضة للحكم األموي، 
كثورة المدينــة المنورة التــي انتهت بواقعة الحــرة الدامية، 
وحركة ابن الزبير في مكة المكرمة التي انتهت بمقتله وانتهاك 

حرمة الحرم.



ولكــن الصفوة المؤمنةـ  على قلتها ـ بقيت متمســكة به 
كعقيــدة مبدئية ذات أصول برهانية، واســتطاعت ـ بصبرها 
وثباتهــا ورعاية األئمة مــن أهل البيت (صلــوات اهللا عليهم) 
وعناية اهللا تعالى قبل ذلك ـ أن تفرضه على الواقع اإلسالمي.

حتى إذا اتضحت معالمه ونشطت دعوته، تجددت الحملة 
 Aعليه بوضع مأســاوي بلغ القمة باستشهاد اإلمام الكاظم
واالستهانة بجثمانه الشريف، باستهتار مليء بالحقد، يستبطن 
االعتراف بذلــك الواقع العقيدي ، حيث نــودي عليه بنداءات 

فظيعة ، منها: «هذا إمام الرافضة» (١). 
وقد قارن ذلك انشقاق الواقفة الخطير الذي زعزع أركان 
ه هزًا عنيفًا، لوال ثبــات ذوي البصائر ، وإذا به  التشــيع، وهزَّ
ينتصر بعد فترة قصيرة ذلك االنتصار العظيم في بيعة اإلمام 
الرضاA، ثم يفرض نفســه، وتضطر الســلطة للتعامل معه 

كحقيقة قائمة ، وإن كانت مقاومة وبعنف في بعض الفترات.
ثم جاءت المحنة الكبرى بغيبة صاحب األمر f وحيرة 
الشيعة بفقد راعيها ، وما اســتتبع ذلك من انشقاقات ومآس 
عقائديــة ، المفترض فيها أن تكون ســببًا في ضياع معالمه ـ 
بل نســفه من أساســه ـ بعد فقد اإلمام المعصوم المفترض 

(١)  عيون أخبار الرضا ج١ / ٩٩.



(١١١)

الطاعة ، المسموع الكلمة. 
لكنه خرج من تلك المحنة منتصرًا بسبب تكامل مفاهيمه 
وتناســقها وقوة حجته ووضوحها ، وجهــاد علمائه األبرار ، 
وثبات المؤمنين األخيار ، وأثبت أنه من القوة بحيث يستطيع 
الوقوف على أرض الواقع بنفسه حتى مع فقد اإلمام ، كما قال 
أئمتنــاDإن اهللا تعالى لو لم يعلــم أن في المؤمنين من يثبت 

على إمامة الحجةA في غيبته لما غيَّبه عنهم(١). 
وتوالت األحداث والمآسي والمتاعب والمصاعب ، وهو 
ال يزيــد إال قوة وصالبة ، وال تزيد حجتــه إال ظهورًا وكلمته 
إال علوًا ، حتى انتهى به األمــر اليوم إلى أن يكون هو الناطق 
باسم اإلسالم الحق في مواجهة الكفر والظلم واإلنكار عليهما 

وتعريتهما.
ومــن الطبيعي أن تتحالف عليه قوى الكفر والظلم اليوم، 
لتحــاول تمزيقه من الداخــل بالخالفات والفتــن ، ومقاومته 
من الخارج فــي مواجهات مادية عنيفة قتًال وســجنًا وإفقارًا 

وتشريدًا ، وإعالمية كذبًا وتهريجًا وسخرية وتشويهًا. 
واألمل باهللا جل شــأنه وببركة إمام العصر f أن ترتد 

(١)  انظر تقريب املعارف ١٨٨.



(١١٢)

هذه الهجمة خاسئة خاســرة، ويخرج التشيع من هذه المحنة 
ْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسـِلي إِنَّ  ُه َألَ منتصرًا كما خرج من قبل فقد: Pَكَتَب اللَّ
ـَه َقـِويٌّ َعِزيـٌز O(١). والبد لكلمة اهللا تعالى أن تبقى مســموعة  اللَّ
َنٍة َوَيْحَيى  َيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ لتقوم بها الحجة على الناس: P... لِّ

.(٢)O... َنٍة َمْن َحيَّ َعن َبيِّ
غير أن هــذا التفاؤل ال ينبغي أن يجرنا للتفريط في أداء 
الوظيفة ، والتسامح في القيام بالواجب، فإن اهللا تعالى ال يغيِّر 

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وعلينا من أجل ذلك..
أوًال : أن نتوجــه إلــى اهللا تعالى بقلــوب صافية، ونيات 
خالصــة، ونصلح أمرنا معه ، ونؤكد عالقتنا به، ونحافظ على 
حــدوده وتعاليمه ونوالي أولياءه ونعــادي أعداءه ، ونتوكل 

عليه ونحسن الظن به وال يغيب عنا طرفة عين.
وثانيــًا : أن نجــّد فــي خدمة هــذا المبدأ الشــريف ، 
وفــي الدفاع عــن عقائده وتعاليمــه ، ودعم أهل االســتقامة 
والصــالح والتضامن معهم ، ورفض أهــل الزيغ واالنحراف 
مجانبتهــم ، والدعــوة إلى هذا المبــدأ بالحكمــة والموعظة 
الحســنة ، كما فعل علماؤنا الســابقون ـ رضــي اهللا عنهم ـ 

(١)  املجادلة: ٢١..
(٢)  األنفال: ٤٢.



عند المحن وظهور الفتن.

ومنه ســبحانه نســتمد العون والتوفيق، إّنه نعم المولى 
ونعم النصير.

ونسأله سبحانه أن يثبتنا وجميع المؤمنين بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنــا ، ويعيذنا من الشــيطان الرجيم ومن مضالت الفتن ، 
ويزيدنا إيمانًا وتسليمًا، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين ، 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد هللا رب العالمين.

وقضايا ُاخرى
احللقة الثانية

في حوار صريح مع
سماحة املرجع الديني الكبير

اعداد وتقدمي 
عبد الهادي السيد محمد تقي احلكيم

دار الهالل





(١١٥)

m

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على ســيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد ;
فقــد أطمعتني إجابات ســماحة آية اهللا العظمى الســيد 
محمد سعيد الطباطبائي الحكيم«دام ظله» المسهبة، والموسعة 
عن األســئلة واالستفســارات التي اعتــدت توجيهها إليه في 
موضوعات فكرية وحضارية مختلفة، وفي مناسبات وأزمان 
متفاوتــة، في أن أتوّجه إليه اليوم بمســائل تدور حول قطب 
فكري واحد، وتعنى بهمٍّ متفرد، شــغل وبات يشغل المعنيين 
بالشــأن الديني، وبمنظومة القيم االجتماعية العامة، تلك هي 
مســألة المرجعية الدينية، متناولة مــن محاور متعددة، وبؤر 
وأبعاد مختلفة، سعيًا وراء الكشف عن مواقف للمرجعية الدينية 



(١١٦)

صت فيها المرجعية  غائبة أو مغيَّبة في ظروف شــتى، شــخَّ
دته فسعت اليه، لم  الدينية واجبها الشرعي فأقدمت عليه، وحدَّ
تثنها عن اتخاذ القرار الصعب مشــاكل ومتاعب، ولم تمنعها 
عن االقدام عليه عوائق ومصاعــب، قاصدة وجه اهللا عزوجل 
قبــل كل وجه، طالبة رضا اهللا جل وعال قبل كل رضا، مطمئنة 
النفس بقدر اهللا، راضية بقضاء اهللا، صابرة عند بالء اهللا، مشتاقة 

الى لقاء اهللا، موالية ألولياء اهللا، معادية ألعداء اهللا.
ت ظروف، وتغيرت أحوال قضت بأن تعتمـ  حتى على  ثم جدَّ
المعنيين بالشأن الديني فضًال عن غيرهم من المؤمنينـ  جلَّ ما 
نهضت به هذه المؤسسة الخيرة من أعباء، وما تحملته من أوضاع .
وفي محاولة لربط حلقات الفعل المؤثر بعضها ببعض ـ 
تجليــة لما قامت به المرجعية أمس، ووقوفًا على ما تنهض به 
في هذا الزمن الصعب اليوم، من مســؤوليات جسام، وهموم 
كبار، وما رافق ذلك وصاحبه من شــؤون وشجون، وآمال 
وآالم، ومحن وأهوال، جورًا من عدو غاشم حينًا، وقساوة من 
ابن ظالم أحيانًا ـ كان هذا الحوار الذي أضعهـ  قارئي الكريم ـ 
بين يديك آمًال أن أضع أمامك الصورة الغائبة المغيبة لبصر 

الواقع حيث هو، وتطلع على الحقيقة كما هي.
وقــد قمت بتخريج اآليات الكريمة واألحاديث الشــريفة 



(١١٧)

الــواردة في النص مــع توضيح مختصر لألحــداث، وإلمامة 
بســيطة بالمؤسسات، وتعريف موجز باألعالم. ذاكرًا بأسطر 
معدودة أمام اسم كل علم منهم تاريخ والدته ووفاته، ومكان 
دراسته وتحصيله، وفاعلية دوره وتأثيره، مسلطًا الضوء على 
ة على أبرز  أهم ما قام به من عمل علمي أو جهادي، وفاتحًا كوَّ
ما اضطلــع به من دور قيادي أو ريادي، ذاكرًا ما ال يزيد عن 
ثالثة من كتبه، مشــيرًا لمن أراد المزيد الى مصادر الدراسة 
عنــه ومراجع البحث فيه في هامــش مختصر فضلَّت له أن ال 

يربو عما كان لظروف المكان.
وأني اذ أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة سيدنا «دام ظله» 
على مــا بذله معي من جهد، وما صرفــه ألجلي من وقت في 
إجابته عن أسئلتي التي المست الشغاف حينًا والبست الجرح 
أحيانــًا، رغم كثرة مشــاغله وضراوة شــواغله، فإني أبتهل 
الى العلي القدير أن يحفظ ويســدد، ويعين ويؤيد المشتغلين 
بالعلم والعمــل والصالح، ويأخذ بأيديهــم وأيدينا جميعًا لما 
يحبه ويرضاه، إنه نعــم المولى ونعم النصير، والحمد هللا رب 

العالمين.





(١١٩)

M
في مدينة النجف االشرف حيث تمتزج العراقة بالحداثة، 
والتــراث بالمعاصرة، واألصالــة بالتقليد، والضــوء بالظل، 

واإلبداع باالتِّباع.
وحيث يمتاح االجتهاد روح النص فيســتنطقه، ويخترق 

عمق المتن فيستظهره، ويجلي محتوى الشكل فيستشفه.
وحيث تتــآزر علوم اللغة، والبالغة، والنقد، والتفســير، 
وأصول الفقه، والمنطق وأضرابها على تحليل الخطاب الشرعي، 

وسبر أغواره، واستخراج مكنوناته، واستكناه تجلياته.
في مدينــة يجتهد في مســاجدها الماء، ويســتنبط في 
معاهدها الحبر، ويســتدل في مدارســها الورق، ويتناغم في 
بحوثها الحس والوجدان والحدس، ويتحاور في رؤاها العقل 
والنظــر والنقل، حوارًا يفكك فيه العقــل والنظر متن النقل ثم 



(١٢٠)

يعيــد تركيبه صعودًا نحو اســتيحاء المضمون واســتنطاق 
الداللة واستنباط الحكم.

مدينة تختضب فيها الروح بدفء القرب وطيب الوصال، 
وهي تستنطق كل يوم ذاهبة وآيبة حول ضريح أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالــبA نور وعلم وحكمة وفقه وبالغة االمام 
علي بــاب مدينة علم رســول اهللاn «أنا مدينــة العلم وعلي 
بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب»، وتســتدعي الحق والعدل 
والقسط واإلنصاف من سيرته وتاريخه «علي مع الحق والحق 
مع علي»، وتســتحضر صواب الحكم وعمــق الفهم ونصاعة 
الفتــوى ونزاهة التقــوى من عدالته ونهجــه «أقضاكم علي»، 
وتستلهم شجاعة الرأي وجرأة القول وثبات القلب وفروسية 
المنازلــة وصبر المجالدة، من صوالتــه وجوالته «ال فتى اال 

علي ال سيف إال ذو الفقار».
فيكون للفتــوى عند ذاك عمق تاريخي متجذر موصول 
بماض من عصر التشــريع حي، ونصاعة مستوحاة من نور 
الوحي المبين وإشراقة البيان الكريم وضاءة، وبطولة موروثة 
من فروسية ســاحات الجهاد وقراع األسنة والحراب محركة 

فاعلة.
مدينة عمر جامعتها الدينية أكثر من ألف عام، احتضنت 



(١٢١)

علــوم اللغة العربيــة وآدابها فصانتها من حمــالت التتريك 
نتها من  والتذويب، وعمود الشــعر العربي وتفعيالتــه فحصَّ
موجــات التجريــب والتغريب، وعلوم الشــريعة االســالمية 
وأحكامها فحفظتها من طروحات التجديف والتزييف، وأصول 

العقيدة وفروعها فنزهتها عن محاوالت التشويه والتحريف.
متحملــة جّراء ذلك الموقف الصلب مــا تحّملت، معانية 
ألجله ما عانت، من مآس ومحن شــاخ على مجالدتها الشاب، 
وشــؤون وشــجون شــب على ضراوتها الرضيــع، وآالم 
ومصائب استنزفت من الدموع والدماء ما ال يصبر على مثيله 

اّال الثلَّة المجاهدة.
مدينــة خّرجــت جامعتهــا الدينيــة الحديثــة ـ ناهيك 
عــن تاريخهــا العلمــي العريق ـ الجمــع الغفير مــن العلماء 
األعــالم فغدت قلعــة للمرجعيــة الدينية األصيلــة، وحصنًا 
مــن حصــون الشــريعة الســمحاء، ومعلمــًا جهاديــًا ينير 
الدرب للســالكين، وحاضــرة من أهم حواضــر فقه آل بيت
رسول اهللاn الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا.

وحيــن تثــار اليوم حــول مســألة المرجعيــة الدينية 
التساؤالت، وتتفرع االشــكاالت، وتتشعب الطروحات، تتوجه 
األنظار صوب النجف األشــرف من جديد باحثة عن جواب : 



(١٢٢)

يرشد ويسدد، ويقود ويهدي، ويوضح ويبين.
والنجــف هذه المرة حاضرة بشــخص أحــد مراجعها 
األجالء، سماحة آية اهللا العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي 
الحكيم (دام ظله)، وهو َمن عرفته جامعة النجف الدينية ُأستاذًا 
من أساتذة حوزتها العلمية العتيدة في الفقه وأصوله سنوات 
وســنوات، تخرج على يديــه فيها نخبة من أفاضل أســاتذة 
الحــوزات العلمية ومدرســيها اليوم، في حاضــرات النجف 
االشرف، وقم المقدسة، ودمشــق، ولبنان، والمنطقة الشرقية 

بالمملكة العربية السعودية... وغيرها.
كمــا عرفته النجــف األشــرف مجتهدًا مــن مجتهديها 
األفاضــل، عاصر أكثر من مرجعية دينيــة عامة، وكان قريبًا 
ه اإلمام الراحل الســيد محسن الحكيمuأحد  من مرجعية جدِّ
أبرز مراجع التقليد الفاعلين ألتباع مدرســة أهل البيتA في 

العصر الحديث.
وعرفتــه األوســاط العلميــة والمحافــل الدينية كذلك 
محققــًا بارعــًا تشــهد له ســوح البحــث المناظــرة بالدقة 
والعمــق والرصانــة، ومؤلفًا موســوعيًا أحكــم في أصول 
الفقــه (المحكــم) ، وأضاء فــي دنيا الفقه (مصبــاح المنهاج)، 
ــى علــى الكفايــة (حــّد الكفايــة)، وأنهــج للصالحين  وَحشَّ



(١٢٣)

ل عمليــًا (األصول العملية) وله من  (منهــاج الصالحين)، وأصَّ
المؤلفات والرسائل والكتب من غير هذه وتلك مما هو معروف 

متداول مشهور.
وحيــن تصــدى للمرجعيــة الدينيــة، وأصبــح مــن 
مراجــع التقليــد األجالء، نهــض بأعباء الزعامــة والتدريس 
والفتيــا، وتولــى بــدأب وصبــر وحنــو ُأمــور المؤمنيــن 
مهتمــًا المنكــر،  بالمعــروف، ناهيــًا عــن  آمــرًا  العامــة، 
بشــؤون الفقراء المعوزيــن المحتاجين، معنيَّــًا بآمال وآالم 
المضطهدين المقهورين، مخففًا عن كواهل اآلالف منهم المعاناة 
الصعبة القاسية المروعة زمن الحصار الجائر والقحط العسير 

الشديد.
وله من المواقف الجليلة في الشــأن االجتماعي والفكري 

ما ال يسعه هذا التمهيد الموجز.
وها هي ذي األسئلة تطرح، وها هو ذا سماحته يجيب.

عبد الهادي 
السيد محمد تقي الحكيم

١٨ / ذي الحجة الحرام / ١٤١٩ هـ 





(١٢٥)

س١ ـ  هـل يقتصـر عمل المرجعيـة الدينية 
على إصـدار الفتـاوى في األحـكام الفقهية 
يمتـد  أو  النـاس،  بيـن  القضـاء  وشـؤون 
ليشـمل إضافة لذلـك حفظ بيضة اإلسـالم 
وشـؤون المؤمنين العامة المختلفة والسـير 
بهم وباإلسـالم نحو مسـتقبل حياتي أفضل 
اإلسـالمية،  الشـريعة  وآداب  أحـكام  وفـق 
وإذا كان عمـل المرجعيـة يمتد لذلك، فهل 
ترون أهمية إضافة شـروط أخـرى للمرجع 
الشـروط  علـى  االقتصـار  وعـدم  المقلـد، 
المذكـورة في الرسـائل العملية مـن أعلمية 
وعدالة غيرها وذلك للحاجة الماسـة لذلك 

في هذا العصر؟
ج: الوظيفة األساسية للمسلم هي العمل على طبق أحكام 
وآداب الشريعة اإلســالمية، وبذلك يحكم العقل، خروجًا عن 
المســؤولية مع اهللا تعالى الذي شــّرع تلك األحكام واآلداب، 

ليستحق بذلك الثواب، ويأمن من العقاب.



(١٢٦)

وقد أكدت اآليات الكريمة والنصوص الشريفة على ذلك، 
إرشادًا لحكم العقل المذكور. 

نعــم، ال ريب في أن من جملة الواجبات الشــرعية حفظ 
بيضة اإلســالم، والسير باإلسالم والمســلمين نحو األفضل، 
وهــو ال يخص المجتهــد المقلَّد، بل يعم كل أحــد حتى عامة 
النــاس. لكن ضوابط العمــل البد أن تكون شــرعية، وتمييز 
الضوابط الشرعية وتحديدها لغير المجتهد ال يتم إال بالتقليد، 
ومع اختالف المجتهدين يتعين التقليد بالضوابط المذكورة في 
الرسائل العملية للتقليد، ألنها هي التي دلت عليها األدلة الشرعية.
وذكر ضوابط غيرها تالعب باألحكام الشرعية ال يسوغه 
االهتمام بالوظيفة المذكورة بعد أن كان المطلوب القيام بتلك 
الوظيفة على الوجه الشــرعي، ال على وجه آخر ال يأذن به اهللا 

تعالى وال يبرئ الذمة معه.
نعم، إذا عيَّن المجتهد المقّلد ضوابط العمل لنفسه وللناس 
فله أن يستعين في أداء الوظيفة بذوي االختصاص والمعرفة.

وسيأتي في جواب السؤال الالحق ما ينفع في المقام.

س ٢  ـ  قـد يختلـف أهل الخبـرة في تعيين 
المجتهـد األعلـم، فيرشـد بعضهـم لتقليد 



(١٢٧)

مجتهد ويرشـد آخرون لتقليد مجتهد آخر، 
فما هو موقف الناس إزاء ذلك ؟

ج: إذا كان المراد الســؤال عن الموقف الشــخصي لكل 
إنســان من أجل خروجه عن عهدة التكليف الشرعي وبراءة 

ذمته منه فقد استوفت ذلك الرسائل العملية.
والــذي نذهب إليــه أنه مع اجتماع شــرائط الحجية في 
كال الطرفيــن المختلفيــن من أهل الخبرة يتعين ســقوط كلتا 
الشــهادتين عن الحجية، ورجوع األمر إلى اشتباه األعلم بين 
األطــراف الصالحــة للتقليد، وحينئذ مع تمامية بقية شــروط 
التقليد في الكل ـ وعمدتها قوة العدالة وشدة الورع ـ إن تيسر 
للمكلــف االحتياط بالعمل بأحوط القوليــن فالالزم عليه ذلك 

تحفظًا على الحكم الشرعي.
ومع صعوبته عليــه ولزوم الحرج منه فرحمة اهللا تعالى 
بالمؤمنين وســهولة الشــريعة الحقة تقضيان بتنازل الشارع 
األقدس عن االحتياط ـ الذي هــو مقتضى األصل األولي عند 
اشتباه الحججـ  واكتفائه بتقليد أحد األطراف مع تحري األقرب 

فاألقرب مهما أمكن، وذلك يقتضي ترجيح مظنون األعلمية.
ومع تساوي االحتمال في األطراف فعليه يترجح األورع، 
ألنــه األوثق في التحفظ على الحكم الشــرعي بعد عدم ثبوت 



(١٢٨)

أعلمية غيره منه.
ومع عدم المرجح المذكور فالمكلف مخير بين األطراف 

المحتملة، فله تقليد أي طرف شاء.
والــالزم على المكلــف التثبت في جميع ذلــك والتأكد 
منــه، ولو باالســتعانة بأهــل التقــوى والمعرفــة من أجل 
اســتيضاح الرؤيــة بالمقــدار المســتطاع، واإلنســان على 
نفســه بصيــرة، وال يكلــف اهللا تعالــى نفســًا إال وســعها.
وإذا كان المراد الســؤال عن الموقف من هذا االختالف 
في النظــرة إليه والتعامل معه، فالموقف طبيعي جدًا بعد كون 
األعلمية من اُألمور االجتهادية الحدســية، التي من شأنها أن 

تختلف فيها األنظار، وتتباين فيها وجهات النظر.
ويتعين التعامل معــه بموضوعية وانفتاح، مع االحترام 
المتبــادل، بعد كون األطراف معنيــة بالحقيقة، وهي في مقام 
أداء األمانة والخروج عن العهدة. وقديمًا قيل: «اختالف الرأي 

ال يبطل في الحب قضية».
وال يفترض في اإلنسان أن يلزم اآلخرين بقناعاته.

وقد يحسن أن نذكر مثاًال عشناه، فقد كان المرحوم آية 



(١٢٩)

اهللا الشيخ محمد طاهر الشيخ راضيu(١) مقتنعًا بالتخيير بين 

المرجعين العظيمين الســيد الحكيم(٢) والشيخ محمد رضا آل 

ياسين(قدس سرهما)(٣). 
(١)  الشـيخ حممد طاهر الشـيخ عبد اهللا آل رايض (١٣٢٢ ـ ١٣٨٤ هـ)، من جمتهدي احلوزة 

العلمية يف النجف األرشف، متكلم، وشاعر وأديب.
مـن تآليفه: «بداية األصول يف رشح كفاية األصول»، «تعليقة عىل بعض مباحث املكاسـب»، 

«ديوان شعر».
ملزيـد مـن التفاصيـل انظـر: الذريعـة اىل تصانيـف الشـيعة: ٣/ ١٤٧. شـعراء الغـري:  

 ٩/ ٤٣٧. معارف الرجال: ١/ ٣١٢ وغريها.
(٢)  السـيد حمسـن السيد مهدي احلكيم (١٣٠٦ ـ ١٣٩٠ هـ)، توىل الزعامة الدينية يف عهده، 
ولد وتويف يف النجف األرشف، فقيه ضليع من أكابر املحققني، قام بمشاريع دينية وثقافية 

كبرية، وتصدى للشأن العام جماهدًا يف اهللا حق جهاده حتى أتاه اليقني.
من مؤلفاته: «مستمسك العروة الوثقى»، «حقائق األصول»، «هنج الفقاهة» وغريها كثري.

ملزيـد مـن التفاصيل انظر: الذريعـة اىل تصانيف الشـيعة: ١٤/ ٦٠. مقدمـة كتاب دليل   
الناسك للسـيد املرتجمuحتقيق السيد حممد القايض، الطبعة الثالثة، منشورات مدرسة 
دار احلكمة: ١ ، طبع مؤسسـة املنار ، قم ، ١٩٩٥م . وراجع كتاب: االمام حمسن احلكيم 
رسـالة جامعية للكاتـب عدنان ابراهيم الرساج ، إرشاف الدكتـور وجيه الكوثراين ، دار 
الزهراء ، بريوت ، لبنان ، ١٩٩٣. مايض النجف وحارضها :١/ ١١٩. معارف الرجال: 

٣ ١٢١ وغريها كثري.
(٣)  الشـيخ حممد رضا الشـيخ عبد احلسـني الشـيخ رايض (١٢٩٧ ـ ١٣٧٠ هـ) من مراجع 

التقليد يف النجف األرشف أديب وشاعر.
من تآليفه: «بلغة الراغبني يف فقه آل ياسني»، «حاشية العروة الوثقى»، «ديوان شعر».

ملزيـد مـن التفاصيل انظـر: الذريعـة يف تصانيـف الشـيعة: ١٧/ ١٤٧. شـعراء الغري:  
 ٨/ ٣٨٢. مايض النجف وحارضها: ٣/ ٥٣٢ وغريها.



(١٣٠)

فــي  يسترشــدونه  جماعــة  لــه  وكان 
الســيد  فاختــاروا  بقناعتــه،  فأخبرهــم  خوزســتان، 
الحكيمuوقلــدوه، بينمــا اختــار هــو ألهــل بيته الشــيخ
آل ياســينu فقلدوه. وبقيت عالقتــه بجماعته وبالمرجعين 
المعظمين وبجماعتهما على أحسنها مع اطالعهم على موقفه. 

ومن قبل كان الســيد الحكيمu يرشد للمرحوم الميرزا 
النائينــيu(١)، وأخــوه األكبــر منه آيــة اهللا الســيد محمود 
الحكيمu(٢) يرشــد للمرحوم المرجع المعظم الشيخ علي نجل 
الشــيخ باقر الجواهريu(٣)، كل منهما حسب قناعته من دون 
(١)  الشـيخ حممد حسني الشـيخ عبد الرحيم النائيني (١٢٧٧ ـ ١٣٥٥ هـ) من أكابر مدريس 
احلـوزة العلميـة يف النجف األرشف، ومراجع التقليد فيها، أصويل جمدد وفيلسـوف، من 

زعامء الثورة .
ة وتنزيه امللة»، «حاشـية العروة الوثقى»، «رسـالة يف املعاين احلرفية»  مـن مؤلفاتـه: «تنبيه اُألمَّ

وغريها .
ملزيـد مـن التفاصيـل انظـر: أعيـان الشـيعة: ٢٦/ ٢١٥.الذريعـة اىل تصانيف الشـيعة:   

٤/ ٤٤٠. مايض النجف وحارضها:  ٣/ ٣٦٤ وغريها.
(٢)  السـيد حممود السـيد مهدي احلكيـم (١٢٩٨ ـ ١٣٧٥ هـ)، من جمتهـدي احلوزة العلمية 
يف النجف األرشف ومدرسـيها األفاضل، له تعليقات وحوايش عىل الكتب الدراسـية يف 

الفقه واألصول .
ملزيـد من التفاصيـل انظر: معارف الرجـال: ٣/ ١٢٩. معجم رجـال الفكر واالدب يف   

النجف: ١/ ٤٢٣ وغريها.
(٣)  من مراجع التقليد يف النجف األرشف، ومن أساتذة الفقه واالصول، تويف عام ١٣٤٠هـ 



(١٣١)

أن يؤثر ذلك على عالقتهمــا الحميمة. ونظائر ذلك كثيرة في 
سلوك أهل الرشد والتقوى.

س ٣  ـ هـل تفضلـون أن يجتمـع عدد معتد 
به من أهل الخبرة ـ كطالب البحث الخارج 
المشـهود لهـم بالفضـل والورع ـ للتشـاور 
كلما توفي مجتهد مقلد، كي يرشدوا الناس 
لمـن يرونـه أهـًال للتقليـد، حفظـًا لسـالمة 
الخـط أمام دعـاوى غير المؤهليـن، بدل أن 
يترك الناس في هذا الخضم المائج، فيسهل 

التأثير عليهم بوسائل شتى ؟
ج: الطــرح المذكور يزيد في تعقد المشــكلة إذا بقي على 
هذا النحو من اإلطالق والســيولة، لعدم انضباط مفرداته عند 

التطبيق، وذلك بمالحظة..
١ ـ أن العدد المعتد به قابل للزيادة والنقصان.

٢ـ  أن حضــور البحث الخارج يتراوح بين المدة الطويلة 
وكان أديبًا شاعرًا.

من مؤلفاته: «حاشية العروة الوثقى».
ملزيـد مـن التفاصيل انظـر: مايض النجـف وحارضهـا: ٢/ ١٢٠. معجم رجـال الفكر   

واالدب يف النجف خالل ألف عام :١/ ٣٦٩. شعراء الغري: ١٠/ ١٤١ وغريها.



(١٣٢)

والقصيرة.
٣ ـ كما يتراوح بين المدرســين الذيــن يكون الحضور 
عندهم معيارًا في كون الشخص من أهل الخبرة، إذ ال ريب في 
أن كفاءة المدّرس قد يكون لها األثر في الكفاءة العلمية للتلميذ.
٤ ـ وكذا يختلف باختالف قابليات التلميذ الفكرية وجهده 

العلمي.
٥ ـ والشهادة للطالب بالفضل والورع، أمر غير منضبط 
من حيثية عدد الشهود، وكفاءاتهم العلمية والدينية التي تؤهلهم 

للشهادة، وتكون معيارًا في قبول شهادتهم.
٦ ـ كمــا أن المؤتمرين قد يختلفون في قناعاتهم، فتعود 

المشكلة.
وال نذكر ما نذكــره لجاجة وعنادًا وتعجيــزاً، بل أدنى 
مالحظة لقوانين االنتخابات يشــهد بأن هذا الطرح غير صالح 
لتنظيم اُألمور، وأنه يفتح أبواب الخالف والشــقاق، وكثيرًا ما 
تكون الســيولة في بعــض النقاط بوجه أخف مــن هذا مثارًا 
للخالف والتحير الملزم بالرجــوع للمحاكم القانونية من أجل 

رفع مشكلة اإلجمال.
هذا، مضافــًا إلــى أن القضية ترتبط بتحديــد الموقف 



(١٣٣)

الشــرعي، فــإن ُأريــد بهــذا الطرح اإللــزام بــه توقف على 
بأدلــة شــرعية مقنعــة،  ولخصوصياتــه  لــه  االســتدالل 
وإذا ُأريــد رفــع الخــالف فالبد من كــون األدلة مــن القوة 
والمتانــة بحيــث توجــب وضوح اإللــزام بهذا الطــرح عند 
الــكل وحصوله باإلجمــاع، وال ُيَظن بأحد القــدرة على ذلك.
وإن لم يكن ملِزمًا عــاد الخالف من جديد، إذ كما أمكن 
الرد على كثير من الشهادات الفردية الحاصلة اآلن بالمعارضة 
بغيرها، أو بالتشــكيك في واقعية الشــهود وغير ذلك، يمكن 
التشنيع بذلك على الشهادة المجموعية التي يتكفلها هذا الطرح.
أمــا إذا ُأريــد التدقيق في هذه المــواد وضبطها بحدود 
معينــة، بنحو يمنع من الخالف في تطبيقها مع اإللزام بالنتائج 
المتمحضة عنها بنحو ال شرعية لما يخرج عنها رجع هذا الطرح 

للمرجعية المؤسساتية التي سبق منا الحديث عنها مفصًال.
وأمــا دعاوى غيــر المؤهلين فالنظــرة الواقعية العملية 
تقتضي بأنها البد منهــا، وأن تنظيم طرق الوصول للمرجعية 
يزيد من مشــكلتها، كما يشــهد به النظر للمؤسسات الدينية 
في العالم بعد مقارنة نتائجها باألهداف منها حين تأسيســها، 
ومقارنــة النتائج حيــن أول تأسيســها بالنتائــج المتأخرة.
وأهم شيء في التخفيف من مشكلة دعاوى غير المؤهلين 



(١٣٤)

ومن االنحــراف بجميع وجوهه هو اإلخــالص والواقعية في 
رعاية الموازين الشرعية، الذي نؤكد عليه دائمًا، والذي تتمتع 
المرجعية الدينية الشيعية بنســبة عالية منه بتوفيق اهللا تعالى 
وتســديده ورعاية إمام العصر f. الــذي ينتفع الناس به في 

غيبته، كما ينتفعون بالشمس إذا جللها السحاب.

س ٤ ـ  هل تفضلون أن يرشد المرجع الناس 
لتقليد من يراه أهًال من بعده للمرجعية، كما 
 uفعـل الشـيخ الجليـل صاحـب الجواهر
عندمـا حضرته الوفاة حيث رشـح من بعده 
للمرجعيـة الدينية المحقق المقدس الشـيخ 

مرتضى االنصاريu؟
ج: إذا كان المقصود أن يكون ذلك ُســنـّة متبعة إلزامية 

فال مجال له..
أوًال: لعــدم الدليل الشــرعي على رجحانــه، فضًال عن 
لزومه. كما ال دليل على حجيته بنحو ال يعارض بشهادة غيره 
من أهل الخبرة، ألن المرجع ال يزيد عن كونه رجًال واحدًا من 

أهل الخبرة. وهالة المرجعية ال تكفي في الحجية.
نعــم، قد يكون لهــا أثر في تكوين قناعــة لبعض الناس 



(١٣٥)

ح بسببها وخطـأ المعارض. فيطمئنون أو يقطعون بأهلية المرشَّ
لكن الحجة حينئذ القناعة المذكورة، ال قول المرجع. وال 

ضابط لذلك.
وثانيــًا: ألن تحديد المرجع العام الذي له حق الترشــيح 
كثيرًا ما ال يكون ميسوراً، إذ كثيرًا ما تكون المرجعية مشتركة 
بين أكثر من واحد بِِنَســب غير مضبوطــة، كما ربما يحصل 
الخطأ في تحديد ذلك عــن عمد أو من دون عمد. وذلك يفتح 

باب الشقاق والخالف.
وثالثًا: ألن المرجع غير معصوم، بل هو بشــر معّرض 
للمؤثرات الخارجية التي توجــب التباس األمر عليه، فلو كان 
مًا لترّدت المرجعية تدريجيــًا، حيث إن الخطأ  ترشــيحه ملزِّ
األول في االختيار يتســبب في اختيــار المرجع الضعيف غير 
المؤهــل، الذي هو أولى بالتعــرض للخطأ في االختيار، ومثل 
ذلك يجري في الطبقات الالحقة، فكل مرجع أضعف ممن قبله، 

حتى قد ال يبقى شيء.
على أن شعور قوى الشّر الفاعلة في الساحة بوجود النظام 
الملزم في المرجعية يجعلها تتكالب على النفوذ للكيان المرجعي 
من أجل التحكم فيه وحرف المرجعية عن طريقها المســتقيم. 



(١٣٦)

نحــو  للعلمــاء علــى   Dاألئمــة إرجــاع  ولــذا كان 
اإلطــالق مــن دون تنبيــه لترشــيح بعضهــم لبعض ونص 
بعضهــم علــى بعــض. إال مــا كان منهــم ناقًال عــن اإلمام 
المعصــومA، كنص النــواب األربعة بعضهــم على بعض.
وقد سبق منا في الحديث عن المرجعية المؤسساتية ما 

ينفع في المقام، ألنهما من باب واحد(١). 
نعم، قد يترجح لبعض المراجع ترشــيح شــخص بعده 
للمرجعيــة، لتمامية ميزانه عنده وحســن التنويه عنه بنظره، 
كما حصل من الشيخ صاحب الجواهرu(٢) باإلضافة للمحقق 

.(٣)uالمقدس الشيخ مرتضى األنصاري
(١)  ملزيد من التفاصيل انظر:  ص ٤١ .

(٢)  الشـيخ حممد حسـن الشـيخ باقر املعروف بصاحب اجلواهر (١٢٠٢ ـ ١٢٦٦ هـ )، ولد 
ونبـغ وتـويف يف النجف األرشف، توىل املرجعيـة يف عرصه، وكان من أكابـر الفقهاء، من 
أشهر كتبه «جواهر الكالم يف رشح رشايع االسالم»، «نجاة العبادة»، «هدية الناسكني».
ملزيـد مـن التفاصيـل ُانظـر: أعيـان الشـيعة :٢٢٧/٤٣. الذريعـة اىل تصانيف الشـيعة:  
٥ /٢٧٥ . روضات اجلنات: ٢ /٣٠٤ . مايض النجف وحارضها: ٢ / ١٢٩ وغريها.

(٣)  الشيخ مرتىض الشيخ حممد أمني ينتهي نسبه اىل الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا األنصاري 
(١٢١٤ ـ ١٢٨١) مـن جمـددي املدرسـة الفقهيـة األصولية يف جامعـة النجف األرشف 
الدينية، ومن أكابر حمققيها، تويف يف النجف األرشف بعد أن توىل الزعامة الدينية يف عهده.

من أشهر كتبه «املكاسب» و«فرائد األصول»، «قاعدة ال رضر وال رضار»، وعدد كثري.
ملزيـد من التفاصيل انظر: أعيان الشـيعة: ٤٨ / ٤٣ مايض النجف وحارضها: ٢ / ٤٧.   

الذريعة اىل تصانيف الشيعة: ٦ / ١٥٢. االعالم: ٨/ ٥٨ وغريها.



(١٣٧)

لكنــه ال يكــون ملزمًا. ولذا لم يلتزم بترشــيح الشــيخ 
صاحب الجواهرu كثير من الناس، فقد كان هناك جماعة من 
مراجع التقليد معاصرين للشيخ األنصاريu، كالشيخ مهدي 
كاشــف الغطاء(١)، والشيخ محســن خنفر(٢)، والشيخ مشكور 

الحوالوي(٣)، وغيرهم.

ولم يمنعهم ترشيح صاحب الجواهرu له من تصّديهم 
للتقليد، كما لم يمنع الناس من تقليدهم.

(١)  الشـيخ مهدي الشـيخ عيل كاشـف الغطـاء (١٢٢٦ ـ ١٢٨٩ هـ) من مراجـع التقليد يف 
عرصه وكان استاذًا مميزًا يف الفقه واالصول وأديبًا وشاعرًا جميدًا، تويف يف النجف األرشف.
له من الكتب «اخليارات يف رشح كتاب خيارات الرشايع»، «ديوان شعر» و«كتاب البيع»، وغريها.
ملزيـد مـن التفاصيـل انظـر: أعيـان الشـيعة:  ٤٨ / ١٥١ الذريعـة يف تصانيف الشـيعة:  

 ٧/ ٢٨٠، مايض النجف وحارضها: ٢ / ٢٠٥ شعراء الغري: ١٢ / ١٠٨ وغريها.
(٢)  الشيخ حمسن الشيخ حممد خنفر (١١٧٦ ـ ١٢٧٠ هـ) من مراجع التقليد يف عرصه، كان 
متخصصـًا يف تدريس الطب اليوناين، وعلوم الرياضة، واحلكمة، وكان شـاعرًا . تويف يف 

النجف األرشف .
من كتبه «مقامة النجاة»، كتابات يف الفقه واالصول والكالم .

ملزيـد مـن التفاصيـل ُانظـر: أعيـان الشـيعة: ٤٣ / ١٧٧. الذريعة اىل تصانيف الشـيعة:  
 ٢١ / ٣٨٦. مايض النجف وحارضها: ٢ / ٢٥٩ وغريها.

د. (٣)  الشيخ مشكور حممد احلوالوي (١٢٠٩ ـ ١٢٧١ هـ) جمتهد مقلَّ
له من الكتب «مناسك احلج»، «رسالة يف منجزات املريض» وغريها.

ملزيـد مـن التفاصيـل انظـر: أعيـان الشـيعة: ٤٧ / ١٢. ومـايض النجـف وحارضهـا:  
٢ / ١١٧. ومعارف الرجال: ٣ / ٦ وغريها.



(١٣٨)

علــى أنــا ال نحبــذ تكرار هــذا األمــر بنحــو التعاقب 
وإن كان بنحــو الترشــيح غيــر الملزم، ألن ذلــك قد يلتبس 
علــى العامــة فيتوهمونــه ملزمــًا، وال ســيما إذا اســتغله 
ذووا المصالــح، وفــي ذلــك تحريــف للحكــم الشــرعي.
ولذا ال نحبذ االســتمرار على بعض الحلول الشــخصية 
للمراجــع العظام، حيث قد يكون لهيمنة االكبار لهم واإلعجاب 
بهم أثر في التباسها بالحكم الشرعي واختالط األمر على العامة.

س ٥ ـ نالحـظ أن بعـض المؤمنيـن يقلـد 
ـده ـ في بعض المسـائل  مجتهـدًاـ  غيـر مقلَّ
تبعًا لسـهولة فتوى هـذا المجتهد فيها، فهل 

هذا جائز؟ 
ج: ال يجــوز ذلك. أما إذا كان مقلَّده األصلي هو األرجح 
في العلم والعدالة فظاهــر، ألن المرجوح ليس حجة بالفرض، 

فكيف يجوز العدول عن الحجة لغير الحجة؟!
وأما مع التســاوي بين المجتهدين وفقد المرجح بينهما 
فلما سبق من أن األصل حينئذ يقتضي التحفظ والعمل بأحوط 
القوليــن، والتخيير إنما ســاغ رفعًا للحــرج، والمتيقن حينئذ 
التخيير بين مجمــوع اآلراء لكل من الطرفيــن، فله أن يختار 



(١٣٩)

أحدهما في مجموع فتاواه اإللزامية والتخفيفية.
أما التخيير الكيفي باختيار المكلف ما يحلو له من مسائل 
كل منهما، وما هو األقرب لهواه ورغباته الشخصية، فال يقين 
بجوازه. والسيما مع أن التخيير على الوجه األول هو األقرب في 
التحفظ على الحكم الشرعي واالحتياط له الذي هو الالزم األولي.
بــل لو فتح هذا الباب وأراد المكلف أن يختار األخف من 
الفتاوى مع كثــرة المجتهدين فقد يقطــع بالتفريط بكثير من 

التكاليف وضياعها عليه.

س ٦ـ ما هـو نظركم حول انفتاح المرجعية 
الدينيـة والنشـاط التبليغـي اإلسـالمي على 
وسـائل االتصـال الحديثـة، مثـل القنـوات 
الفضائيـة، واالنترنـت، مـع مـا يتطلبـه مـن 

إمكانات تهيئة وجهاز إداري؟
ج: المرجعية والنشاط التبليغي بأمسِّ الحاجة إلى وسائل 
االتصال المذكورة من أجل توسيع رقعة العمل وتعميم الفائدة، 
خصوصًا مــع تفرق المؤمنيــن في هذه األيام وانتشــارهم 
في بقــاع األرض وأطرافها، حيث تؤدي هذه الوســائل أعظم 

الخدمات وأنفعها.



(١٤٠)

وقد انفتحت المرجعية وسائر النشاطات الدينية من قبلـ  
من دون تلكؤ ـ على الوسائل الحديثة، كل في وقته، كالطباعة، 
ووســائل النقل المختلفــة، والكهرباء، واالتصــال التلغرافي، 
والتليفوني وغيرها، وجنت منها أفضل الثمرات في بيان حقيقتها 
للعالم، وإســماع صوتهــا، وإيصال دعوتهــا وإقامة حجتها.
ونحــن مع كل جديد مثمر ال يتنافى مع تعاليم ديننا، وال 

يضر بُمُثلِنا وأخالقياتنا وكرامتنا(١)، قال اهللا تعالى: 
 ،(٢)O...َوُقِل اْعَمُلواْ َفَسَيَرى الّلُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَنP
.(٣)O... ا ِفي اَألْرِض َجِميعًا ِذي َخَلَق َلُكم مَّ وقال عز من قائل: Pُهَو الَّ
نعم، قد ال تسارع المرجعية لبعض هذه الوسائل لقصور 
مادي، أو إداري، أو لمحاذير موقتة، بسبب سوء استغالل هذه 
الوسائل، بحيث يخشى من أضرارها، أو تكون أضرارها أكثر من 
فوائدها، أو بحيث يوجب سوء سمعتها بنحو تنافي قدسية الكيان 
المرجعي، التي ال ينبغي للمرجعية أن تتنازل عنها أو تفّرط فيها.

(١)  ملكتب سامحته «دام ظله» موقع يف (االنرتنت) فتح منذ عدة سنوات:
www.alhakeem.com 

وهناك موقع للثقافة اإلسالمية املتنوعة حتت رعاية مكتب سامحته باسم (احلكمة):
www.alhikmeh.com

(٢)  التوبة: ١٠٥
(٣)  البقرة: ٢٩ .



(١٤١)

وهو أمــر يختلــف باختــالف اإلمكانيــات والظروف 
واختالف وجهات النظر، من دون أن يؤثر على النظرة األولية 

الدينية للوسائل المذكورة.

س ٧ـ  نالحظ في بعض البلدان والمجتمعات 
فجـوة بيـن طلبـة الحـوزة العلميـة والطلبة 
الجامعييـن، فمـا هـي توجيهاتكـم لتالحم 

هاتين الشريحتين وانسجامهما؟ 
ج: بعد أن تحللت كثير مــن العقد بين الطرفين، وأصبح 
التفاهــم بينهما ميســورًا، فالــالزم اهتمامهما معــًا بالحوار 
والتنســيق وتبادل المعلومات، لما في ذلك من مكاسب ثقافية 

ودينية للطرفين، وللدين الحنيف الذي يجمعهما.
فطلبة الحوزة حينما ينفتحون على الطلبة الجامعيين يؤدون 
دورًا مهّمــًا في أداء وظيفتهم وتبليغ رســالتهم، ألهمية الطلبة 
الجامعيين بعد كثرتهم عددًا وارتفاع مستواهم الفكري والثقافي.
كما أن الطلبة الجامعيين حينما ينفتحون على طلبة الحوزة 
يتعرفون على دينهم ويتسنى لهم أن يستثمروا معلوماتهم بما 

ال يتنافى معه.
ن  كما يتيسر لهم نشره بين شريحة كبيرة من الناس ممَّ



(١٤٢)

ينفتحون عليه ويتعايشــون معه، خصوصًا األجيال الناشــئة 
التى يقومون بتثقيفها وتربيتهــا، وبذلك يؤدون خدمة كبرى 
لدينهم العظيــم ، ويفوزون بأجر ذلك وعظيــم ثوابه، ولتكن 
من ثمرات هذا االنفتاح والحوار صياغة المفاهيم اإلســالمية 
صياغة حديثة هادفة تســهل تعميم طرحهــا عالميًا، والدعوة 
لها والتبشــير بها وباإلسالم العظيم، لهداية البشرية الضائعة 
والمغمورة بالضالل والمادية، وبذلك يؤدون أعظم الخدمات 
لتعاليمنا الحقة، ولديننا الحنيف، وللبشرية التائهة، ويخرجون 
بذلك عن مسؤولياتهم الجسام بعون اهللا تعالى وتوفيقه ولطف 

عنايته ورعايته.
نعــم، على الجميــع أن يعرفــوا ِعَظم المســؤولية التي 
يتحملونهــا أزاء دينهــم وتعاليمهم، فالــالزم عليهم مزيد من 
االهتمام بأخــذ المفاهيم الدينية مــن مصادرها األصيلة، من 
الكتاب المجيد وأحاديث أهل بيته الطاهرين (صلوات اهللا عليهم 
أجمعين) بتفهم وتبصر مع االستعانة بأهل العلم واإلختصاص 

من ذوي التقوى واألمانة والورع.
وعليهــم بعد ذلك عرضها بحدودهــا الحقيقية، وبأمانة 
وإخالص، بعيدًا عن التحريف والتحوير، وتبنيها بفخر واعتزاز، 
وبمعنويــات عالية، بعيدة عــن االنهزام والخجــل واالعتذار 



(١٤٣)

والتحوير والتمييع.
فقــد قام كثيــر من الكّتــاب والمتحدثين بعــرض كثير 
من مفاهيم اإلســالم وطروحاته ومعالجاته لمشــاكل الحياة 
واإلنسان بتشــذيب وتحوير، بل مسخ وتشويه، لتتناسب مع 
المفاهيــم المعاصرة التــي تتبناها أو تدعيهــا القوى العالمية 

الفاعلة.
بل قد يصل بهم األمر إلى إنكار بعض الحقائق اإلسالمية، 
وتجريد اإلسالم منها بســبب تنافرها مع القضايا المعاصرة. 

وهم يسيرون في ذلك باتجاهين..
األول: تبرير الطروحات المعاصرة وبيان شرعيتها دينيًا 

في محاولة للدعوة إليها وتمريرها في المجتمع اإلسالمي.
الثانــي: بيان أن اإلســالم دين الحضــارة والتقدم وأنه 
يتماشى مع العصر بعيدًا عن الرجعية والتخلف، بهدف الدعاية 

لإلسالم والتنويه به.
والهدف الثانــي وإن كان نبيًال، إال أنه ال يبرر تشــويه 
الحقيقة وتحريف المفهوم الديني أو مسخه، فضًال عن إنكاره.
ومــن الظلــم للحقيقــة ولإلســالم ـ الذي هــو دين اهللا 
تعالــى الخالد وكلمته الباقية ـ إخضاعه لمســّلمات الحضارة 



(١٤٤)

المعاصرة التي تنامت في أحضــان مجتمعات كافرة متحللة، 
وقد ُأطلق كثير منها كشــعارات فارغة براقــة ُأريد بها تلميع 
الوجه البشــع لتلــك المجتمعات من أجل تمريــر مخططاتها 
المشبوهة، وتحقيق أطماعها الظالمة، من دون أن تنزل بجّدية 
للواقع العملي لتلك المجتمعات التي جنت منها البشــرية ومن 
حضارتها القائمة أفدح الخســائر في ُمُثلها وأخالقياتها وأشد 

المتاعب في تعايشها ومسيرتها.
وفــي الحقيقة العرض المذكور لقضايا اإلســالم ـ مهما 
كان الغرض منه ـ يكشــف عن الروح االنهزامية التي يحملها 
أولئــك النفر أمام تلك الحضارة إمــا لالنبهار بها، أو للتفاعل 
معهــا كحقيقة ثابتة البد من االعتراف بها، واالستســالم لها، 

والتعايش معها.
وإذا كان ُيــرى فــي بعــض القضايا اإلســالمية بعض 
الفجوات والسلبيات، فذلك إما أن يكون بسبب مألوفية قضايا 
الحضارة المعاصرة الموجب للتنفير مّما يخالفها وإن كان هو 
األصلح واأللصق بالواقع، أو بسبب سوء التنفيذ والتطبيق من 
المســلمين أنفســهم، أو من الظالمين الذين حالوا دون تطبيق 
قضايا اإلسالم بأكملها، بما في ذلك والية األئمة المعصومين 
(صلــوات اهللا عليهم)، فكان اإلســالم العملي القائم على أرض 



(١٤٥)

الواقع مبتورًا غيــر متكامل، وكان نتيجة ذلك ظهور الفجوات 
والســلبيات، من دون نقــص في قضايا اإلســالم ومفاهيمه 

الشريفة المتكاملة، وال مسؤولية على اإلسالم من ذلك.
كمــا أنــه ال يبرر تحوير تلــك القضايــا والمفاهيم وال 
إنكارهــا ومحاولة التنصل منها بعــد أن كانت حقًا من الدين 
عه اهللا تعالى، وهو المالك المطلق للدنيا وما فيها من  الذي شــرَّ

إنسان وحيوان وكل شيء، والعالم بالنظام األصلح األكمل.

س ٨ ـ ما هي أهـم مميزات الحوزة العلمية 
والمرجعية الدينية اإلسالمية الشيعية بالنسبة 
لباقي المؤسسات الدينية لألديان والمذاهب 

األخرى ؟
ج: ترتكز مدرسة أهل البيتD وثقافتهم على دعامتين 

متأصلتين في كيانها..
اُألولــى: الثقافة الحقيقية والعلــم النافع، المبني على قوة 
الحجة ودقة الحســاب والمالحظة، من أجل الوصول للحقيقة 
ومعرفة الوظيفة الشرعية، حيث ُعِرفوا بذلك همD وشيعتهم 
مــن العصور اُألولــى، وتميزوا به عن غيرهم فــي تعاليمهم، 
واحتجاجاتهــم، ومخاصماتهــم، وأحاديثهم في مجالســهم، 
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وخطبهم، وأشعارهم.
الثانية: اإلخــالص في طلب العلم والمعرفة، أداء للواجب 
وخروجًا عن العهدة، ال طلبًا للدنيا ومن أجل المكاسب المادية 
أو المعنوية والمراتــب والمناصب، ألنهم (صلوات اهللا عليهم) 
القمة في اإلخالص هللا تعالى والدعوة له والتذكير به . وشيعتهم 
يستضيئون بأنوارهم، وينظرون بمشكاتهم، ويتكامل كيانهم 
بفيــض بركاتهم وقــدس نفحاتهم، كل ذلك فــي ظل عنايتهم 

 .Dورعايتهم
ت هذه المدرســة بهاتيــن الدعامتين ـ بعد  وقد اســتمرَّ

الغيبة ـ متمثلة بالحوزات العلمية الشيعية.
وال يعني ذلك عدم وجود الدخيل والغث فيها، فإن ذلك 
أمر طبيعي بعد غياب العصمة، وإنما نريد بذلك أن األطار العام 
 Dللحــوزات ال يخرج عن هاتين الدعامتين ببركة أهل البيت
وبرعايــة قائمهمf، بحيث يعتبر الخــارج عنهما خارجًا عن 
الطبيعة األولية للحوزات، وعما هــو المفترض فيها والمنتظر 

منها.
ولذا تبتني العالقة بيــن عموم المؤمنين والحوزات على 
الروحانية والتقديس، وحتــى صار للمرجع الديني في نفوس 
 Aالمؤمنين مكانة ســامية ترتفع إلى مســتوى تمثيل اإلمام



(١٤٧)

الذي هو مثال القدسية األكمل.
وقد ســاعد على بقاء هاتين الظاهرتيــن تركيبة الحوزة 

وعالقاتها بالناس، فإنها..
أوًال: ال تتقيد بنظام حّدي في تحديد مراحل لدراســة، بل 
كل شــخص يعمل بقناعاته وقابلياته فــي إطار الحوزة العام، 
بحرية تامة وحســب القدرات المتاحة لــه، من دون أن يتقيد 
بجدول زمني خاص وال بأســتاذ خاص وال بغير ذلك، حيث 
يتيسر له بذلك اســتغالل قابلياته وملكاته على أتم وجه، كما 
يقتضيه الواجب الشــرعي في تحقيق الحق للخروج عن عهدة 

التكاليف اإللهية المقدسة، وبراءة الذمة منها.
وثانيًا: عدم خضوعها للســلطة القاهرة التي تتحكم في 
قبول األشخاص في الحوزة، وفي تشخيص من يبلغ المراحل 
المتعاقبــة فيها من المرحلة اُألولى حتى المرجعية العظمى، بل 
لكل أحد الدخول في الحوزة، والمعيار في أهليته لها ومرحلته 
فيها دينيًا وعلميًا على القناعات الفردية للناس، نتيجة االحتكاك 
بالشخص وتقييم األشــخاص الموثوقين له، في علمه ودينه، 
وقابليته الشــخصية في الظهور على الســاحة وفرض نفسه 
علــى الناس، والتحكم في قناعتهم المبنية في اإلطار العام على 

الواقعية واإلخالص، من دون نظام محدد لذلك.
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وثالثًا: تســتقل ماديًا عن الدولة وعــن غيرها من ذوي 
النفوذ، بل تعتمد بوجه عام على الحقوق الشرعية التي يدفعها 
المؤمنون بوجه طوعي قيامًا بالتكليف الشــرعي من دون قيد 

وال شرط وال نظام يتيسر التحكم فيه.
وقد كان لهــذه اُألمور ـ بعد تســديد اهللا تعالى ورعاية 
صاحــب األمر عجل اهللا تعالى فرجه ـ أعظم األثر في محافظة 
الحوزات على بهائها وقدســيتها، وعلى تكامل العلم وتطوره 

وعمقه فيها.
وكان فيها علماء بالمســتويات العليا في العلم والتحقيق 
والعمق، وفي اإلفادة واإلنتاج، ولهم أعظم األثر في رفع المستوى 
العلمي في الحوزات، والصعود به في طريق النضوج والتكامل.
كما كانوا على جانب عظيم مــن الدين والورع والتقوى 
والمثالية والنفع، وبهذا ملكوا قلوب المؤمنين، وصاروا موضع 

فخرهم واعتزازهم. 
وبذلــك كله قام للحــوزات كيانها المســتقل، وكان لها 
تحركهــا المؤثر، وصوتها المدوي، الذي قد ُيخَنق وقد ينطلق، 

تبعًا الختالف الظروف والمالبسات.
وكان من الصعب بل المتعذر على القوى الفاعلة في الساحة 
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النفوذ فيها والسيطرة عليها لحرفها عن مسارها، وصرفها عن 
أهدافها، وما يســتتبع ذلك من اكتفائهــا في طلب العلم الديني 
وتحديد الرتب بالسطحية والشكليات الرسمية من أجل المراتب 
الوهميــة على حســاب الحقيقة، ولو بااللتفــاف على األنظمة 
وتطويعها بوجه غير مشــروع، كما تبتلى بذلك المؤسســات 
الرســمية عامة، خصوصــًا في الفئات المغلوبــة على أمرها.
وقد امتازت الحوزات الشــيعية بذلك عن المؤسســات 
الدينية لباقي المذاهــب واألديان.كما يظهر ذلك بأدنى مقارنة 
ومالحظة، وال يسعنا تفصيل الكالم في ذلك بعد ظهوره للعيان.
نعم، ال يخلو نظام الحوزات المذكور من سلبيات مهمة مؤلمة..
منها: هــدر كثير من القابليات نتيجــة الحرية المذكورة 
وفقد النظام، حيث قد ال يؤدي الكثير واجبهم، وال يستفرغون 
قدراتهم في طلب العلم أو في التدريس أو في التبليغ، كسًال أو 

ضجرًا، من دون قوى تردعهم عن ذلك.
ومنها: ضياع بعض المؤهلين، لعدم تيسر ظهورهم على 

الساحة، بعد فقد المعايير الدقيقة والحدية لتقييم األشخاص.
ومنهــا: حرمان كثير مــن ذوي الكفــاءات من حقوقهم 
المادية والمعنوية التي يســتحقونها بسبب كفاءاتهم. لصعوبة 
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تمييزهم عن غيرهم بعد فقد طرق التقييم الرسمية.
ومنها: فتح باب الدعاوى غير المسؤولة والتصدي لغير 

المؤهلين.
غير أن ذلك كله ال يعادل المكاسب العظيمة التي حصلت 
عليها الحوزة الشــريفة على األمد الطويل في قيامها وانتاجها 
وثباتهــا واســتقالليتها وتأثيرها، فإن ضيــاع بعض الحقيقة 
أهون من ضياعهــا بأجمعها، ووقوع بعض الظلم عليها أهون 

من اكتساح الظلم لها.
علــى أنه يمكن تجنــب كثير من الســلبيات أو التخفيف 
منها بتركيز الجانــب الديني في داخل الحوزة وعند المؤمنين 
الذين يتعاملــون معها، ألن الوازع الدينــي يمنع من كثير من 
التجاوزات، ويحفظ الحقوق ألهلها، ويحث على أداء الواجب ـ 

في طلب العلم وبذله وفي التبليغ الديني ـ بالوجه األكمل.
ومن َثمَّ كان التركيز على هذا الجانب من أهم الواجبات.

.(١)Oْكَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمنِيَن ْر َفإِنَّ الذِّ وقد قال اهللا تعالى:Pَوَذكِّ
كما أن ذلك قد جّر على الحــوزات في األدوار المختلفة 
المتاعــب والمصاعب التي قد تبلغ حّد المآســي والفجائع، إذ 

(١)  الذاريات: ٥٥.
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ليس من الســهل على القوى الفاعلة اســتقاللية الحوزات، من 
دون أن تنفذ إليها وتســيطر عليها أو تنسق معها. مع ما عليه 

الحوزات من تأثير فاعل في المجتمع.
وال يــزال الصراع قائمــًا وال ينتظر له نهايــة. ومن اهللا 
ســبحانه وتعالى العون والتسديد، إنه أرحم الراحمين، وولي 

المؤمنين، وخير الناصرين.

العلميـة  الحـوزة  سـجلت  ـ   ٩ س 
لرصـد  جـادة  متابعـة  الدينيـة  والمرجعيـة 
التيـارات  ومواجهـة  المجتمـع  حركـة 
فهـل  والمنحرفـة،  اإللحاديـة  الفكريـة 
المجـال؟  هـذا  فـي  موفقـة  تعتبرونهـا 
ج: التوفيق في هذا المجال وغيره من المجاالت أمر نسبي 

يخضع للظروف والمالبسات الكثيرة.
وإن من أهم األســباب في انحســار التيــارات الفكرية 
اإللحادية والمنحرفة، عن اإلسالم عامة، والتشيع خاصة قوة 
الدين والمذهب، وأصالتهما، وعقالنيتهما، مما يوجب تجذرهما 
في أعماق اإلنسان عقليًا وعاطفيًا، وقبوله دعوتهما، واستجابته 

لهما بطبيعته األولية.



(١٥٢)

وأقوى شــاهد على ذلك في هذه العصور أن المسيحية 
التــي هي أقــوى دين بعد اإلســالم، كانت قد غمــرت الغرب 
وحكمتــه قرونها الطويلــة، وقد نبعت في أوســاطها الدعوة 
العلمانية المتحللة باتجاهاتها المختلفة، ونشطت لها وقارعتها 
حتى انهارت المســيحية واستســلمت لها، ولــم يبق منها إال 
أســماء خالية وهياكل جوفاء تتعايــش مع العلمانية وال حول 

لها وال قوة أمامها إلى يومنا هذا.
بل صارت المسيحية بقوتها التبشيرية واجهة لالستعمار 

الغربي العلماني وأداة لتثبيته في الشعوب المستضعفة.
حتى إذا اســتكملت العلمانيــة الغربيــة قوتها توجهت 
للبــالد اإلســالميةـ  وهي فــي منتهى ضعفها ـ فاكتســحتها 
بقوتها العســكرية الهائلة وبحضارتها ومكتشــفاتها الجبارة 
وبشعاراتها البراقة في الحرية والعدالة وحفظ حقوق اإلنسان 

وغيرها، لتقضي على اإلسالم في مهده وتقتلعه من مغرسه.
وقد نجحت فعًال في اكتساح البالد، والنفوذ فيها عسكريًا 
وسياســيًا حتى اآلن، إال أن صراعها مع اإلسالم باء بالفشل 
وقام اإلســالم على قدميه كعقيدة أصيلة متجذرة. وقد فرض 
نفســه عالميًا حتى أثار قوى الشــّر، فهي تحسب له حسابها، 

وتعد له عدتها.



(١٥٣)

ولم ينحســر اإلســالم في البالد التي دخلها إال في بالد 
األندلس، لضعف اإلســالم الذي حّل فيهــا، ألنه ُأموي النزعة 
والتطبيــق، منقطع عــن منابعه الصافية بســبب بعــد البالد 
المذكورة عن عواصم اإلسالم، ولقسوة الهجمة التي اكتسحته 
وشراستها وطول مدتها، وألنها جاءت في دور وهن المسلمين.
على أنه بلغنا وجود بقية له هناك، حبذا لو يتيسر تقّصيها 

لمعرفة واقعها وحجمها.
ومثل هذا يجري في التشيع حيث بقي متماسكًا مع عنف 
الهجمات التي تعرض لها في تاريخه الطويل وقوتها وقسوتها، 
بل ازداد ـ رغم ذلك كله ـ قوة وصالبة ونشــاطًا وتوســعًا، 

وفرض نفسه على الساحة العالمية.
كل ذلك لقوة دعوته وتناســقها ومنطقيتها، وخلّوها عن 

المفارقات والتناقضات وسيطرتها على العقل والعاطفة.
وبالنظرة الموضوعية المنصفة يتضح أن بقاء اإلســالم 
إنما هو ببقاء التشيع، ألنه اإلسالم الحقيقي المتكامل المتوثب، 
ذو القلب الحي النابض، والعقل المتفتح الناضج، والفكر الصافي 
الخالي عن شوائب األوهام والخرافات وعن المفارقات والسلبيات، 
والصوت المــدوي بالحق والعــدل ورفض الباطــل والظلم.



(١٥٤)

ولــذا تحزبــت عليــه قــوى الشــر وأعداء اإلســالم، 
وأعــدت لــه عدتهــا لتقضي علــى اإلســالم باســمه، ولو 
باالســتعانة ببعــض الفئــات المنتحلة لإلســالم التي ســبق 
لهــا أن اســتعانت بها إلضعاف اإلســالم أو القضــاء عليه.
وتبــدوا أهمية الحوزات العلميــة وموفقيتها في إصالح 
المجتمع فكريًا من بقاء التشــيع علــى نقائه وصفائه ووحدته 
وتكاملــه في عصر الغيبة الطويل، حيث يغيب القرار المركزي 
المعصوم، وحيث يتاح لكل أحد أن يقول ما يريد، إذ من شأن 
الدين - بعقيدته وســلوكياته - حينئذ أن تتعرض لالجتهادات 
والتخرصات ولمحــاوالت التحريف والتحويــر من الداخل ، 
وللمواجهــات الفكرية والضغوط من الخارج ، مّما قد يضطره 

لتناسي بعض حقائقه، وتجاهلها والتغاضي عنها.
غير أن التشيع بعناية اهللا ورعاية إمام العصر f وبجهود 
علمائه العاملين بقي متماســكًا هذه المدة الطويلة من دون أن 
ينحرف عن خطه المعهود. على أنه تعرض لكثير من المشاكل 

والفتن الداخلية.
فقد تعــرض في العصــور القريبة للخــالف الحاّد بين 
األصولييــن واألخبارييــن الذي كاد يقضي علــى وحدته، إال 
أن الفتنة لم تلبث أن هدأت، وتراجع أهل الرشــد والتقوى من 



(١٥٥)

الطرفين لتمييع الخــالف والتركيز على اُألصول المشــتركة 
وجمع الشمل ورتق الفتق، حتى عادت الوحدة بين أهل الحق، 

ولم يبق للتعصب وجود يذكر.
ثم تعرض لمشــكلة الشيخية، ثم الكشفية، ثم البابية، ثم 
البهائية، في فتن متالحقة لم تلبث أن انحسرت، ورجع الكثير إلى 
دينهم وعقائدهم الحقة وانضموا تحت لواء التشيع وفي كيانه 
العام، وانعزل المتشبثون بتلك األفكار في فئات بعضها خرج 
عن اإلسالم رأسًا، وبعضها بقي عليه في قلة قليلة غير معتد بها 
معزولة عن الكيان الشيعي العام ال تؤثر على مسيرته ونشاطه.
كل ذلك بفضل قوة التشــيع وجهود الحوزات الشريفة 

وعلمائها العاملين.
وبمقارنــة ســريعة مــع بعــض المذاهــب واألديــان 
األخــرى تتضــح ميزة التشــيع في ذلــك. فالوهابيــة فرقة 
نشــأت في العصور القريبة لتشــق وحدة المســلمين وتفّرق 
كلمتهــم، وقد كان لهــا الدور المهم فــي إضعافهم وإضعاف
الخالفة اإلســالمية الســنية، وفي التمهيد لنفــوذ األجانب في 

البالد اإلسالمية.
وحتــى أوائل القــرن الماضــي قبيل الحــرب العالمية 
األولى كانت ـ بنظر المســلمين عمومًا ـ هــي الفرقة المبدعة 



(١٥٦)

الخارجــة المفســدة فــي األرض المنتهكة للحرمــات، حتى 
إذ اســتتبت لها اُألمور في أواســط القــرن الماضي الهجري 
خفــت صوت التســنن ضدها واعترف بها، ثم نشــطت، وإذا 
هــي اآلن األقوى ماديــًا، واألعلى صوتًا، بل قــد تكون اليوم
هي الناطق األظهر باســم التســنن، لما تملكه من قوى مادية 
هائلــة ودعم خارجي غير محدود ال يخفى على المتبصر. ولم 

يقو التسنن على إنهائها وال على تحجيمها عقيديًا وفكريًا.
وهذه المســيحية الكاثوليكية قد استحدث فيها المذهب 
البروتستانتي باسم اإلصالح في القرن السادس عشر الميالدى، 
وثبت المذهب المذكور واستحكم ونشط، وصار لكنائسه كيان 
ونشــاط قوي ينافس الكنائس الكاثوليكية، ويقف في وجهها، 
ولم تقو الكاثوليكية على اســتيعاب الخالف وتمييعه، وال على 
تحجيمه، بحيث ينحصر في فئة قليلة غير معتد بها تعتبر شاذة 
عن الكيان العام، نظير الفئات المشــار إليها آنفًا في التشــيع.

هذا باإلضافة إلى الفتن واالنشقاقات الداخلية.
وأما باإلضافة إلى األفكار الوافدة الخارجة عن الدين، فقد 
تعرض التشــيع واإلسالم عمومًا للهجمة التبشيرية المدعومة 
من المستعمر الغربي الكافر، وكان نصيبها الفشل الذريع، كما 
اعترفوا بذلك حتى قالوا: إن محاولة جعل المسلم مسيحيًا غير 



(١٥٧)

عملية، ولكن علينا أن نسلخ المسلم عن اإلسالم، بدفعه للتحلل 
والفساد واالستهوان بالدين، فكفانا ذلك مكسبًا ونجاحًا.

ونشطت الدعوة لذلك في أوائل اكتساح الغرب المسيحي 
لبالد اإلسالم ونفوذه فيها.

وليس ذلك ـ لو تهيأ لهم ـ في الحقيقة مكسبًا للمسيحية، 
بــل هو انهزام لها، وانتصار لقوى االســتعمار التي أرادت أن 

تستغلها لتحقيق مصالحها وأطماعها في بالد اإلسالم.
فليعــرف المســلمون عظمة دينهــم وحقــه وواقعيته. 
وليشــكروا اهللا ســبحانه على نعمة هدايته لهم بطاعته واتباع 

تعاليمه والبخوع لها.
وعلــى كل حال فقد كان للحوزات الشــريفة والمرجعية 
الدينية أعظم األثر في فشل الحملة التبشيرية المذكورة بتوفيق اهللا 
تعالى وعنايته ورعاية إمام العصرf وبركات وجوده الشريف.
كما تعرَّض التشــيع فــي العصر القريــب ـ كغيره من 
المذاهــب واألديان الســماوية ـ للمّد اإللحــادي الذي أفرزته 
الحضارة المعاصرة، فغمر العالم ونشــط، والســيما بعد أن 
أصبح مدعومًا من إحــدى القوتين العظمييــن اللتين انفردتا 
بالســيطرة على العالم بعــد الحرب العالمية الثانية، وســرت 



(١٥٨)

موجته في البالد الشيعية وسائر البالد اإلسالمية وقد تصدت 
الحــوزات العلمية لــه، وكان لها وللمراجــع العظام (قدس اهللا 
أســرارهم) الدور المشــرف في الوقوف بوجهــه والحّد منه 
بتصميم وإصرار، حتى انكفأ اإللحــاد منهزمًا هزيمة منكرة، 

وتوثب المؤمنون معتزين بدينهم ذائدين عنه.
 وكان الفــارق واضحًا بيــن فاعلية الحــوزات العلمية 
والمرجعية الشــيعية وفاعلية غيرها من المؤسســات الدينية 

األخرى لبقية المذاهب اإلسالمية وبقية األديان.
وقــد أدرك ذلك المعنيون باألمــور، فاضطروا ـ حينما 
تهددت مصالحهم ـ لفســح المجال للحوزات الشيعية، لتتمتع 
بقســط من الحرية وتزاول نشــاطها في ذلك العهد، حتى أن 
الوضع الطائفي في أفغانستان والسلطة الحاكمة هناك والحكم 
الجــاري عليه كانا يمارســان الضغط الشــديد على شــيعة 
أهل البيــتD عمومًا، وعلى رجال الديــن منهم خصوصًا.
فلما بدأت الشيوعية تتغلغل في أفغانستان وتنشط فيها 
يها اضطرت الحكومة األفغانية في  نتيجة سوء األوضاع وتردِّ
حينه للتخفيف من حدة الضغط على الشيعة وفسحوا المجال 
لرجال الدين والحوزات  الشــيعية في أفغانســتان ليمارسوا 
نشــاطهم الدينــي والتبليغي من أجل أن يقفــوا في وجه المّد 



(١٥٩)

الشــيوعي واإللحادى، ألنهم يتميزون بفكــر وثقافة تؤهلهم 
لذلك ال يملكهما غيرهم من الهيآت الدينية المتنفذة في البالد.

وها هو التشــيع اليوم بحوزاته وعلمائه وفكره وثقافته 
ثابت القدمين تحســب له قوى الشــر حسابها وتحاول تفتيته 
وحرفه عن مساره السليم في الفكر والعقيدة، لتضعفه وتشغله 
بنفسه عن الوقوف في طريقها، وتتبع عوراتها، واإلنكار عليها 

والحّد من نشاطها.
ونســأل اهللا ســبحانه وتعالى أن يعضده ويثبته بالقول 
الثابت، ويســدد الحوزات الدينية للسير في الطريق المستقيم، 
ويوفــق المؤمنين لاللتفــاف حولها من أجــل الوقوف بوجه 
االنحراف وصــّده، والحفــاظ على ثوابت التشــيع وحدوده 
وتعاليمــه، تصديقــًا لقولهn: «ال تزال طائفــة من أمتي على 
الحق ظاهريــن ال يضرهم خذالن من خذلهم»(١). حيث ال يراد 
َك َمْن  َيْهلِ بظهورهم إال ظهور حجتهم وســماع دعوتهــم P... لِّ

.(٢)O...َنٍة َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ َهَلَك َعن َبيِّ
ونعــوذ باهللا تعالــى من مضالت الفتــن والنكوص على 
(١)  سـنن الرتمـذي: ٣ / ٣٤٢. وبألفـاظ متقاربة يف صحيح البخـاري:٤ / ١٧٨. صحيح 

مسلم:  ٦ / ٥٣ .
(٢)  األنفال: ٤٢ .



(١٦٠)

األعقاب وشر المنقلب، ومن خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، وهو 

أرحم الراحمين.



(١٦١)

عريـق  تاريـخ  للمرجعيـة  ـ   ١٠ س 
األجنبـي  االسـتعمار  مقارعـة  فـي 
علـى  نتعـرف  أن  يمكننـا  فهـل  الدخيـل، 
المواقـف؟ تلـك  مـن  تفصيليـة  نمـاذج 
ج: مقارعة المرجعية الشيعية لالستعمار األجنبي امتداد 
لموقف مبدئي عام للتشــيع أصّر عليه أئمة أهل البيتD في 
سلوكهم وتعاليمهم يقضي بتناسي الخالف بين المسلمين عند 
تعّرض اإلسالم للخطر، والتوجه للعدو المشترك، حفظًا لكيان 
اإلســالم العام، ودفاعًا عن بيضته، ألن اإلسالم قبل اإليمان، 
وال يعرف اإليمان وال يصل له اإلنسان إال بعد معرفة اإلسالم 

والوصول إليه.

وبدأ ذلــك أمير المؤمنيــنA حينما جانــب الظالمين 
واعتزلهــم ورفض الدخول في أمرهم ولم يبايع، ولما تعرض 

اإلسالم للخطر اضطر للبيعة حفاظًا عليه.

قالA: «فأمســكت يدي حتى رأيــت راجعة الناس قد 
رجعت عن اإلســالم يدعون إلى محق دين محمدn، فخشيت 



(١٦٢)

إن لم أنصر اإلســالم وأهله أن أرى فيــه ثلمًا أو هدمًا تكون 
المصيبة به علّي أعظم من فــوت واليتكم، التي هي متاع أيام 
قالئل، ويزول منها ما كان كما يزول الســراب أو كما يتقشع 
الســحاب، فنهضت في تلك األحــداث حتى زاح الباطل وزهق 

واطمأن الدين وتنهنه»(١).
أما األئمةD من بعده فهم في الوقت الذي منعوا فيه من 
الجهاد مع سالطين الجور، لعدم حفظهم الميزان الشرعي في 
الجهــاد، وألن في الجهاد معهم دعمًا لهم، أمروا بالقتال دفاعًا 

عن بيضة اإلسالم.
ففي الحديث عن اإلمام الرضاA قال: «يرابط وال يقاتل، وإن 
خاف على بيضة اإلسالم والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه، 
.(٢)«nليس للسلطان، ألن في دروس اإلسالم دروس ذكر محمد
وفي حديــث اإلمام الصادقA قال: «على المســلم أن 
يمنع نفســه ويقاتل عن حكم اهللا وحكم رسوله، وأما أن يقاتل 

الكفار عن حكم الجور وسنتهم فال يحل له ذلك»(٣).
وقد جرى مراجعنا العظــام وعلماؤنا األعالم على ذلك 

(١)  هنج البالغة: ٥٤٧، من كتابهA إىل أهل مرص مع مالك االشرت ملا وّاله إمارهتا.
(٢)  وسائل الشيعة: ١١،  باب ٦ من أبواب جهاد العدو حديث: ٢ .

(٣)  املصدر السابق: حديث ٣ .



(١٦٣)

قيامًا بالواجب وتبعًا ألئمتناD وجريًا على تعاليمهم.
وقد كّلفهم القيــام بهذا الواجب شــططًا، فهم في الوقت 
الذي يتجنبــون الحكومات الظالمة ويشــجبونها، وفي الوقت 
الذي تقف منهم تلك الحكومات ومن المؤمنين الذين يرجعون 
إليهم ويسترشــدون بإرشادهم أشــد المواقف ظلمًا وعدوانًا 
وتجاهــًال وامتهانــًا، تراهم مضطرين بحكــم الواجب الملقى 
علــى عواتقهم إلــى الوقوف مع تلك الحكومــات ودعمها في 
جهــاد العدو الكافــر، فإن نجحوا لم ُيشــَكروا، وإن فشــلوا
ـ ولو بسبب تصرف تلك الحكومات وسوء تدبيرها ـ تحملوا 
تبعة الفشــل، وربما انتصر العدو فشــفى منهم غيظه، وانتقم 

لموقفهم منه.
وال عزاء لهم إال رضا اهللا تعالى، والخروج عن تكليفه والحفاظ 
على دينه القويم، وصراطه المستقيم، وكفى به شاهدًا ونصيرًا.
وإن تصــدي علمائنا األعالم لألجنبي ذو وجوه وألوان، 



(١٦٤)

يجمعها القيام بالواجب في مجانبة الكافر، وعدم الركون إليه، 
والوقوف بوجهه ومنعه من اإلضرار باإلسالم حسبما تتيحه 

الظروف وتسعه الطاقة..
األول : التصدي الفكري

وقد جهد علماؤنا األعالم ومراجعنا العظام (رضوان اهللا 
تعالى عليهم) بأنفسهم أو بدفع العناصر الحوزوية في إيضاح 
الحقائق الدينية، ورّد الشبهات الكافرة، سواًء ما كان نابعًا من 

بالد اإلسالم، أم ما كان واردًا من األجنبي الكافر.
ويتجلــى ذلــك فــي هــذه العصــور بموقفهــم مــن 
الحملــة التبشــيرية الكافرة فــي مطلع القرن الســابق، وكان 
المجّلــي فــي ذلــك العلــم المجاهد الحجــة آية اهللا الشــيخ 
محمــد جــواد البالغــيu(١) صاحــب المؤلفــات القيمــة.
وكذلــك فــي وقوفهم أواخــر القرن المذكــور من المّد 
الشــيوعي اإللحادى، كما ســبق بعض الحديــث عن ذلك في 
(١)  الشيخ حممد جواد الشيخ حسن البالغي ( ١٢٨٠ ـ ١٣٥٢ هـ) جمتهد من جمتهدي حوزة 
النجـف األرشف العلميـة الدينيـة، ضليـع بالعقائد، ملم ببعـض اللغـات االجنبية . . . 

شاعر.
من مؤلفاته: «آالء الرمحن يف تفسري القرآن»، «اهلدى اىل دين املصطفى»، «الرحلة املدرسية».

ملزيد من التفاصيل انظر: الكنى واأللقاب: ٢ / ٩٤ . شعراء الغري: ٣ / ٤٤٣ أعيان الشيعة: 
١٧ / ٦٨ وغريها.



(١٦٥)

جواب السؤال السابق.
الثاني: التصدي العسكري

وقد ظهر في العصور القريبــة حين ضعفت الحكومات 
اإلســالمية ونشــط الكافر لغزو بالد اإلســالم، فكان موقف 
المســلمين حكومات وشعوبًا موقف المدافع، وقد كان للعلماء 

الدور المهم في ذلك في مناسبات عديدة..
١ ـ في أواســط القرن الثالث عشر الهجري حين هاجم 
الروس بالد إيران، فخرج علماء إيران ـ ولعل أظهرهم آنذاك 
الشــيخ أحمد النراقيu(١) صاحب المســتند ـ مع المجاهدين 
لصّدهــم، وقــد دعمهم المرحوم الســيد محمــد المجاهد بن 
الســيد صاحب الرياض(قدس سرهما)(٢)، فشــد الرحال من 
(١)  الشـيخ أمحـد الشـيخ حممد مهـدي النراقـي (١١٨٥ ـ ١٢٤٥ هـ) من مراجـع التقليد ىف 
إيـران، أكمل دراسـته يف احلوزة العليمـة يف النجف األرشف ثم هاجـر اىل ايران فأصبح 

مرجع التقليد فيها.
من مؤلفاته: «مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة»، «مناهج الوصول يف علم األصول»، «ديوان 

شعر» بالفارسية .
ملزيـد مـن التفاصيل ُانظر: األعـالم: ١ / ٢٤٥. رحيانـة األدب: ١٦٠/٦. الفوائد الرجالية:

١ / ٦٧ وغريها.
(٢)  السـيد حممد السيد عيل الطباطبائي (حدود سنة ١١٨٠ ـ ١٢٤٢ هـ) من جمتهدي احلوزة 
العلمية يف كربالء املقدسـة، لقب باملجاهد بعد خروجه ملحاربة اجليش الرويس املعتدي، 
وحني فشـل اجليش القاجاري يف حتقق االنتصار خليانة يف قواده مرض السـيد املجاهد يف 



(١٦٦)

كربالء بمن معه والتحق بهم، فأبلوا بالء حســنًا وكان النصر 
حليفهم لوال الخيانات وســوء التدبير، مما أوجب انكســارهم 
واحتالل الروس بالد أذربايجان وغيرها في واقعة مشهورة.
وتجرعــوا غصص االنكســار، وردود فعــل األوباش 

والجهلة.
٢ ـ وفي أوائل الِعقد الثالث من القرن الرابع عشــر حين 
هاجم الروس بالد إيران أيضًا، واحتلوا بعض المواضع منها، 
وهاجمــت إيطاليا طرابلــس الغرب، أفتى علماؤنــا - ومنهم 
 - uالمرجع الشــهير الســيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

بوجوب توحيد الكلمة لدفع العدو عن بالد اإلسالم.
٣ - وفــي إيران  تهيأ للجهــاد المرحوم اآلخوند آية اهللا 
الشــيخ محمد كاظم الخراســانيu(١) مع جماعــة من علماء 

قزوين. وتويف إثر ذلك ونقل جثامنه اىل كربالء املقدسة بعد ذلك ليدفن فيها.
من تآليفه: «املناهل يف فقه آل ياسني»، «مفاتيح األصول»، وغريمها.

ملزيـد مـن التفاصيـل انظر: روضـات اجلنـات ٧ / ١٤٥ . واملوسـوعة الفقهيـة امليرسة:  
 ١/ ٥٨٩ وغريمها.

(١)  الشيخ حممد كاظم ابن املال حسني اآلخوند اخلراساين (١٢٥٥ـ  ١٣٢٩ هـ) توىل املرجعية 
الدينية يف عرصه  يف النجف االرشف، أصويل ضليع.

من مؤلفاته: «كفاية األصول»، «حاشية األسفار»، «حاشية فرائد األصول» وغريها كثري.
ملزيد من التفاصيل انظر: معجم املؤلفني العراقيني ٣ / ٢٢٧. مايض النجف وحارضها:   
١ / ٦٣٦. أعيان الشيعة: ٤٣ / ٩٢ وغريها. وراجع: كتاب اآلخوند اخلراساين لألستاذ 



(١٦٧)

عصره، وأعد عدة السفر. لكنه توفي فجأة بوجه مريب، فانحل 
ما أبرمه، وهللا أمر هو بالغه.

٤ ـ وحينمــا غزت الجيوش البريطانية العراق في حربها 
مع العثمانيين ـ الذين رأى الشــيعة وعلماؤهم منهم األمّرين 
ظلمًا وعســفًا وتجاهًال واســتهوانًا ـ ، حّتــى إنهم لم يعترفوا 
بالمذهب الجعفري ، وكانوا يفرضون عليهم في القضاء وغيره 
فقه المذهب الحنفي الذي تبنته دولتهم وفرضته بقواتها، وكان 
أهل العلم من الشــيعة ال يعفون من الخدمة العسكرية - مهما 
بلغوا مــن العلم والمعرفة - حّتى يــؤدوا االمتحان على طبق 

مناهجهم المبنية على الفقه الحنفي.
ومع كل ذلك تناسى علماؤنا األعالم (رفع اهللا درجاتهم) 
ذلــك كله، واندفعوا للقيام بواجبهم في حفظ بيضة اإلســالم، 

والدفاع عنه، فخرجوا للجهاد في جبهتين:
أ ـ جبهة الشعيبة.

ب ـ وجبهة الكوت.
الحبوبــي(١)،  ســعيد  محمــد  الســيد  منهــم  وخــرج 

عبد الرحيم حممد عيل. النجف.
(١)  السـيد حممد سـعيد السـيد حممود احلبويب (١٢٦٦ ـ ١٣٣٣ هـ) جمتهد كبري من جمتهدي 
النجف األرشف، وشـاعر بارع من أساطني الشعر العريب املشهورين، ومن ابطال اجلهاد 



(١٦٨)

مســتصحبًا معــه ســيدنا الجــد الســيد الحكيــم(١) ـ فــي 
شــبابه ـ ، وشــيخ الشــريعة األصفهانــي(٢)،  والســيد علي 
الداماد(٣)، والســيد أبو القاســم الكاشــاني(٤)، والسيد مهدي 

والنضال، له كتابات ىف الفقه واألصول، وديوان شعر.
ملزيـد مـن التفاصيل ُانظـر: أعيان الشـيعة: ٤٥ / ١٥٩. األعـالم:٧ / ١٤. نقباء البرش:  

 ٢ / ٨١٤ وغريها.
(١)  ُانظر ص ١٢١ هامش رقم ١ .

(٢)  الشـيخ فتـح اهللا الشـيخ حممـد جـواد األصفهـاين املعـروف بشـيخ الرشيعـة (١٢٦٦ ـ 
١٣٣٩ هــ) من كبـار جمتهدي حوزة النجف األرشف، برع يف األصـول والعلوم العقلية 
والرياضيات، جماهد، هنض فتوىل الزعامة والقيادة ضد االنگليز بعد وفاة الشيخ حممد تقي 
الشريازي، وملا دخل االنگليز النجف األرشف تفرق الناس عنه ولبث يف بيته اىل أن تويف.
مـن مؤلفاتـه: «قاعـدة ال رضر»، «قاعدة الواحد البسـيط ال يصـدر منه إال واحـد»، «القول 

الرصاح يف أحوال الصحاح»، وغريها. 
ملزيد من التفاصيل ُانظر: أعيان الشيعة: ٤٢ / ٢٥٧. معارف الرجال: ٢ / ١٥٤. معجم   

رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: ٢ / ٧٦٧ وغريها.
(٣)  هو السـيد عيل السـيد حممد الداماد (١٢٧٥ ـ ١٣٣٦ هـ) من جمتهدي احلوزة العلمية يف 
النجف االرشف، جماهد أبىل يف سـاحات اجلهاد بالًء حسـنًا، وعاد بعد النكسة بأمل شديد 
ملدينـة النجـف األرشف، وحـني حّلقت طائـرة بريطانية لالستكشـاف يف سـامء النجف 

االرشف وسمع صوهتا حزن وشهق شهقة أسًى فامت .
من مؤلفاته: «تقريرات األصول»، «مصباح الظالم يف رشائع االسالم».

الشـيعة: ٨ / ٣١١ .  ٤ / ١٥٢٥. أعيـان  نقبـاء البـرش:  انظـر:  مـن التفاصيـل  ملزيـد   
معجم املؤلفني: ٧ / ٢١٨ وغريها .

(٤)  السـيد أبو القاسم السـيد مصطفى الكاشاين (ماقبل ١٣٠٠ ـ ١٣٨١ هـ) من كبار رجال 
الديـن املجاهديـن يف العـراق انتخبتـه مجاهري بغـداد والكاظمية مع عدد مـن املجاهدين 
اآلخريـن ملفاوضـة السـلطات املحتلـة يف املسـائل السياسـية املهمة. اشـرتك مـع العلامء 



(١٦٩)

الحيدري(١)، والشــيخ مهدي الخالصــي(٢)... وجماعة كثيرين
 (قدس اهللا أرواحهم الزكية)(٣). 

األعالم الشـيخ حممـد جواد اجلزائري والسـيد هبة الدين الشهرسـتاين وغريهـا يف قيادة 
العمليات اجلهادية يف جبهة احللة وطويريج وكان لبطوالته وخطبه ومواقفه دور مشهود 
يف حث الناس عىل القتال ، والتصدي للغزاة يف هذه اجلبهة . تتبعه االنگليز بعد االحتالل 

فهرب اىل ايران وفيها تويف.
له تقريرات يف الفقه واصول الفقه.

ملزيد من التفاصيل ُانظر: نقباء البرش: ١ / ٧٥ . والبطولة يف ثورة العرشين: ١٤١ / ٢١٨   
وغريها.

(١)  السيد مهدي السيد أمحد احليدري املتوىف سنة ١٣٣٦ هـ من مراجع التقليد املجاهدين يف 
مدينة الكاظمية املقدسـة. خرج مع العلامء األعالم صحبة أوالده الثالثة لتحريض أهايل 
بغداد واملدن األخرى والقبائل عىل الثورة وقيادهتا للجهاد ، شهد معارك القرنة والشعيبة 

والكوت وهو ابن الثامنني.
من مؤلفاته: «تعليقة عىل فرائد األصول» ، كتاب يف الرجال ، كتاب يف الطهارة.

ملزيـد من التفاصيل ُانظر: مسـتدركات أعيان الشـيعة: ٢ / ٣٣٣ . واإلمـام الثائر مهدي   
احليدري للسيد أمحد احلسيني، النجف ١٣٨٦ هـ .

(٢)  الشـيخ مهدي الشـيخ حممد حسـني اخلالـيص (١٢٧٦ ـ ١٣٤٣ هـ) من مراجـع التقليد 
املجاهديـن يف الكاظمية املقدسـة، حـارب االنگليز مع العلامء ثم عاد ليفضح السياسـني 

فنفي اىل احلجاز ومنها اىل ايران وتويف غريبًا.
من مؤلفاته: «الرشيعة السمحاء»، «القواعد الفقهية»، «كتاب يف الرجال» .

ملزيد من التفاصيل ُانظر: أحسن الوديعة: ٢ / ١٢٢. وأعيان الشيعة: ٤٨/ ١٦٢. رحيانة   
األدب: ٢ / ١١٦ وغريها.

(٣)  أمثال الشـيخ عبد الكريم اجلزائري، واجلد املرحوم السـيد حممد سـعيد احلكيم، والشيخ 
عبد الرضا الشيخ رايض، والشيخ جواد اجلواهري، والشيخ رحوم الظاملي، والسيد عبد 

الرزاق احللو، والشيخ باقر حيدر، والشيخ جعفر الشيخ رايض، وغريهم.



(١٧٠)

المعظمــان  العلمــان  أرســل  وقــد 
اليــزدي(١)   الطباطبائــي  كاظــم  محمــد  الســيد 
والشيخ محمد تقي الشيرازي(قدس سرهما)(٢) ولديهما السيد  

محمد(٣)  والشيخ محمد رضا(٤) دعمًا لهم.
(١)  السـيد حممد كاظم السـيد عبد العظيم اليزدي (١٢٤٧ ـ ١٣٣٧ هــ) توىل زعامة احلوزة 

العلمية يف النجف األرشف تضلع يف الفقه واالصول.
من مؤلفاته: «العروة الوثقى»، «اجتامع األمر والنهي»، «االستصحاب» وغريها.

ملزيـد من التفاصيل ُانظر: أعيان الشـيعة: ٤٦ / ٢٠٦. رحيانـة األدب: ٦/ ٣٩١. معجم   
رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: ٣ / ١٣٥٨ وغريها.

(٢)  الشيخ حممد تقي بن املريزا حمب عيل الشريازي (١٢٧٠ ـ ١٣٣٨ هـ) من مراجع التقليد 
املعروفـني يف حوزيت كربالء املقدسـة والنجـف االرشف العلمية الدينية، أديب، شـاعر، 

جماهد، صلب، قاد الثورة العراقية ضد االنگليز وأوقد رشارهتا األوىل.
مـن مؤلفاته: «رشح مكاسـب الشـيخ االنصـاري»، «العقائـد الفاخرة يف مـدح العقيدة   

الطاهرة»، «رسالة يف أحكام اخللل» وغريها .
ملزيـد مـن التفاصيـل انظر: نقباء البـرش: ١ / ٢٦١. االعالم: ٦ / ٢٨٨. أعيان الشـيعة:  

 ٤٤ / ١٢١ وغريها.
(٣)  السـيد حممد السيد حممد كاظم اليزدي املتوىف سنة ١٣٣٤ هـ من أساتذة الفقه واالصول 

يف حوزة النجف األرشف العلمية الدينية. جماهد ضد االنگليز.
من مؤلفاته: «كتاب احلج»، «الكشكول»، «رسالة يف فضل الكتب واقتنائها» .

ملزيـد من التفاصيل ُانظر: مايض النجف وحارضهـا: ١ /١٦٠. والذريعة:١٦ / ٢٧٢.   
معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: ٣ /١٣٥٩ وغريها.

(٤)  أكرب أنجال املفجر رشارة الثورة العراقية. كان له دور مشـهود يف حث الناس عىل اجلهاد 
ضـد اإلنگليـز . دعا اىل اقامة احتفال ضخم يف صحني االمام احلسـني والعباسC يف 
كربالء املقدسة شارك فيه االلوف من املتظاهرين املنددين باالحتالل وحث فيه الناس عىل 



(١٧١)

وقــد عرضت الحكومــة العثمانية علــى بعضهم ـ فيما 
بلغنا ـ األموال الطائلة ليســتعينوا بها في الحرب فأبوا قبولها 
أنفــة وعزة وبعدًا عن شــائبة تخــرج جهادهم عن اإلخالص 
 uهللا تعالى في أداء الواجب، حتى ذكروا أن الســيد الحبوبي
كان يكتفــي بــأكل التمــر طعامــًا، والجلوس علــى األرض.
ووقعت الحــرب وظهرت الخيانات مــن الجيش التركي 
ومن كثير من ذوي النفوذ مما أدَّى إلى فشل الحملة في جبهة 
الشــعيبة، وتراجــع العلماء الذين مضوا لهــا بمن بقي معهم، 
وهم مطمئنون ألداء واجبهم، حتى قال السيد الحبوبيu(١) في 

الناصرية بعد رجوعه: (الحمد هللا الذي عرفني تكليفي).
إال أن األلم يحز في نفوسهم حين يرون انتصار الكفر على 
اإلسالم، ودخول العدو في بالد المسلمين، يعيثون فيها فسادًا، 
حتى قضى الحزن علــى بعضهم، كالســيد الحبوبىuحيث 
مــرض، ثم توفى في الناصرية، وُأرجع إلى النجف األشــرف 

جنازة محمولة.
املقاومة وارسـل الكتب والرسائل اىل شـتى مناطق العراق يدعو فيها اىل الثورة واجلهاد.
جاهد ضد االنگليز يف جبهة القرنة . ألقي عليه القبض من قبل املحتلني يف كربالء ، ونفي   
اىل اهلند ، وكان العتقاله وابعاده اثر كبري يف تأجيج نار الثورة ضد املحتلني يف شتى املناطق.

ملزيدمن التفاصيل ُانظر:البطولة يف ثورة العرشين: ١٥٢ وغريه.  
(١)  ُانظر: ص ١٥٤ هامش ١ .



(١٧٢)

وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 
وأمــا جبهــة الكــوت فقــد انتصــرت إال أن النصر لم 
يــدم طويــًال. فقــد اســترجعت بريطانيــا ما خســرته فيها 
بعــد أن اضطربت ُأمــور العثمانييــن في العــراق، وتم بعد 
ذلك لبريطانيــا احتالل العــراق وانســحاب العثمانيين منه.
٥ ـ ولما بسطت بريطانيا نفوذها على العراق واحتلته لم 
يمكث علماؤنا (رضوان اهللا تعالى عليهم) طويًال حتى طالبوها 
بالوفاء بوعودهــا بتحرير العراق واســتقالله، ولما تجاهلت 
ذلك فّجروا ضدها الثورة المعروفة بثورة العشرين(١)، بقيادة 
(١)  ثـورة العرشيـن: من أهم الثورات الوطنية يف تاريخ العراق احلديث أشـعل ُأوارها علامء 
الديـن االجالء عـام ١٩٢٠م ضد االحتالل االنجليزي للعـراق وقادوها باذلني يف ذلك 

الغايل والرخيص دفاعًا عن االسالم واملسلمني.
وقـد توزع املجاهدون بقيـادة العلامء األعالم عـىل جبهات القتال كلهـا فكبدوا املعتدين   

الغزاة الكثري الكثري.
لقد خرس االنگليز ـ كام يقول السياسـيون الربيطانيون ـ وعىل مدى مخسـة شـهور ما بني   
األول من متوز حتى أواخر ترشين الثاين ١٩٢٠م (قتيًال) يف كل (أربع سـاعات) و(١٦) 
مفقـودًا يف (كل يـوم) عـدا اجلرحى، وأنفقـوا (٢٦٦) ألف پاون اسـرتليني يف كل (٢٤) 

ساعة كام يقول فليپ ايرلند يف كتابه (العراق ـ دراسة يف تطوره السيايس: ٢٦٦).
أمـا من ناحية السياسـة فيقول ناجي شـوكت: « يف اعتقادنا أنه لوال هـذه الثورة العراقية   
الكربى ملا اسـتطاع العراق أن حيصل حتى وال عىل شبه استقالل، وال كان من املمكن أن 
يدخل عضوًا يف عصبة األمم، اىل جانب الدول العظمى التي كانت تتمتع هبذه العضوية، 
فالعـراق الـذي أصبـح أول دولة عربية مسـتقلة واحتل مقامه بـني دول العامل. يف الوقت 



(١٧٣)

المرجع المعظم الشيخ محمد تقي الشيرازيu(١) الذي لم يلبث 
طويًال حتى توفى، فخلفه في قيادتها المرحوم شــيخ الشريعة 

.(٢)uاألصفهاني
وبعــد الجهد واالجتهــاد والثبات على المبــادئ التي لم 
يثبت عليها إال القليل تالشــت الثورة، بعــد أن أدوا ما عليهم، 
وتحملــوا تبعاته، حيــث حوصــروا، وُأخيفــوا، واحتجزوا، 
دوا عن أوطانهــم، وُأوذوا في ســبيل اهللا تعالى كثيرًا.  وشــرِّ
كل ذلــك وقوفًا عنــد المبــادئ وأداء الواجب الــذي يرونه.
٦ ـ ولم يكتفوا بذلك، إذ ما أن شكلت الحكومة (الوطنية) 
فــي العراق في ظل الهيمنــة البريطانية، ونودي بفيصل األول 
ملكًا، حتى طالب علماؤنا بشــروط تحفظ لإلسالم والمسلمين 
بقية من كرامتهم، وال تعجب بريطانيا والســائرين في ركابها، 
الـذي مل يكـن هنـاك أي بلد عريب حيلم باالسـتقالل إنام هـو مدين لثورتـه الكربى هذه» 

(الذكريات: ٥٦) . 
ويقول مؤرخ معارص إن هؤالء الفقهاء وزعامء الفرات األوسط وقادة احلركة الوطنية يف   

بغداد هم مؤسسوا العراق احلديث وليست األسامء السياسية املتداولة.
ملزيد من التفاصيل انظر: أعيان الشـيعة ، املستدركات ، القسم الثاين: ٣٣٣ ـ ٣٣٦ حيث   
روى تفاصيل املعارك ، وبنيَّ أدوار العلامء املجاهدينu فيها عن شـهود عيان. وملحات 

اجتامعية من تاريح العراق احلديث، مذكرات الشيخ حممد رضا الشبيبي وغريها كثري.
(١)  ُانظر ص ١٥٧ هامش ١.
(٢)  ُانظر ص ١٥٤ هامش ٣.



(١٧٤)

وأصروا على تلك الشروط بعد أن رفضت وخولفت، وحّرموا 
االشــتراك في االســتفتاء الشــعبي، وثبتوا على مواقفهم في 

تفاصيل يطول ذكرها.
وقد وقفت الحكومة ـ في وقته ـ منهم موقفًا قاسيًا، فنفت 
المرحوم الشــيخ مهــدي الخالصيu(١) من علمــاء الكاظمية 

وشّردته عن وطنه.
وتضامن معه علماء النجف األشرف، فقد هدد المرجعان 
الشهيران الشــيخ ميرزا محمد حســين النائيني(٢)والسيد أبو 
الحسن األصفهاني(قدس سرهما)(٣) بالسفر إن لم يرجع لوطنه.
فلم تســتجب الحكومة لهما ولم ترجعه، بل ســّفرتهما 
مــع جماعة كبيرة من العلماء وأهل العلم إلى إيران، وألحقتهم 
بــه في جــّو متوتر، ليخلــو لها الجــّو وتتجنــب ضغوطهم، 
وليضعف الوجود الديني في العراق، وتفرغ الســاحة للنشاط 

(١)  ُانظر ص ١٥٦ هامش ٢.

(٢)  ُانظر ص ١٢٢ هامش ١.
(٣)  السـيد أبو احلسن السـيد حممد األصفهاين (١٢٨٤ ـ ١٣٦٥ هـ) توىل املرجعية الدينية يف 

عرصه، دعم املؤسسات املهتمة بالتثقيف الديني ورعاها.
من مؤلفاته: «رصاط النجاة»، «حاشية العروة الوثقى»، «وسيلة النجاة» .

ملزيـد مـن التفاصيل ُانظر: نقبـاء البرش: ١ /٤١. معـارف الرجال: ١ / ٤٦. أعيان الشـيعة:
٥٢ /٤٧ وغريها.



(١٧٥)

التبشــيري وللدعوة الالدينية، كي ينســلخ الناس عن دينهم، 
ويبقــى العدّو االســتعمار الجاثم في مأمن منــه، في مخطط 
محبوك يّعم إيران والعراق وجميع بالد اإلســالم، لتجريدهما 
من بقيــة الدين، الذي يقــّض مضاجع الكافريــن والمنافقين 
الســائرين في ركابهــم، ويقف حجر عثرة فــي طريقهم، كما 
أدرك ذلــك بعــض علمائنــا األعالم(قــدس اهللا أرواحهــم).
فقــد حدثني العالمة الســيد أحمد جمال الهاشــمي عن 
أبيــه آية اهللا المرجع الديني الســيد جمــالu(١)، وقد كان من 
أعيــان تالمــذة الميرزا النائينــيu(٢) وممن ســافر معه من 
حاشــيته حينئذ، قال: لما ســافر العلماء إلى إيران اســتقبلهم 
الشعب اإليراني وعلماؤه استقباًال حارًا حاشداً، واحتّفوا بهم، 

وعّظموهم، ورفعوا شأنهم.
فلمــا رأى المرحوم الميرزا النائينيu اهتمام الشــعب 
(١)  السيد مجال السيد حسني الگلپايگاين (١٢٩٥ ـ ١٣٧٧ هـ) من مراجع التقليد يف النجف 
األرشف ومن أسـاتذة الفقه واألصول فيها، ولد يف قرية (سـعيد آباد)، وتويف يف النجف 

األرشف.
مـن تآليفه: «اإلجتهاد والتقليد»، «جواز البقـاء عىل تقليد امليت»، «ذخرية العباد ليوم املعاد»، 

وغريها.
ملزيـد مـن التفاصيل ُانظر: أعيـان الشـيعة: ١٦ / ٢٥٢. معارف الرجـال: ١/ ٢٨٥. ونقباء 

البرش: ١ / ٣٠٩ وغريها.

(٢)  ُانظر ص ١٢٢ هامش ١.



(١٧٦)

اإليراني بهم والتفافه حولهم قال للعلماء: إنا نستطيع بما رأيناه 
من اندفاع الشعب لنا أن نصلح األوضاع في إيران.

فقال لــه المرحوم المرجــع آية اهللا الشــيخ عبد الكريم 
الحائري اليزديu(١) : إنا نســتقبل جبــاًال من بالء، وليس لنا 
إال الهدوء واالستسالم والحفاظ على البقية الباقية حتى ينجلي 

هذا البالء المقبل، وننظر ما يكون.
وكأنــهu كان ينظــر بنــور اهللا تعالــى، فقــد صدقت 
نبوءتــه، حيــث انتهى األمــر بحكم رضــا بهلــوي إليران، 
فأحــرق األخضــر واليابــس، وحــاول اقتــالع الديــن من 
جذوره في محنة مأســاوية وقعت على العلمــاء والمؤمنين.

وهللا أمر هو بالغه.
وبنحو ذلك نظر من بقي في النجف األشــرف من رجال 
الدين وأهل العلم العاملين، فوجدوا الفراغ هائًال بســفر العلماء 
وأدركوا خطورة األمر وعواقبه الوخيمة، ورأوا ضرورة رجوع 
(١)  الشـيخ عبد الكريم ابن املوىل حممد جعفر احلائري (١٢٧٦ ـ ١٣٥٥ هـ) مؤسس احلوزة 
العلمية احلالية يف قم. أرشف عىل تعليم طالب احلوزة العلمية وأغدق عليهم بسخاء ووضع 
االمتحان السنوي لقياس مستوياهتم، أدار أمور املرجعية بحكمة وكياسة ىف زمن متعب.

من مؤلفاته: «درر األصول» و«كتاب الصالة» و«التقريرات».
ملزيد من التفاصيل ُانظر: أعيان الشـيعة: ٨ /٤٢. نقباء البرش: ٣/ ١١٥٨. املوسـوعة الفقهية 

امليرسة: ١/ ٥٧٢ .



(١٧٧)

العلمــاء إلى مراكزهم، ليجددوا للحوزة نشــاطها، ويشــيدوا 
كيانها، ويحافظوا علــى البقية الباقية من الدين بعد أن عجزوا 

عن إصالح جهاز الحكم.
فجــّدوا في العمل لرجوعهم. وممن تبنى ذلك واندفع في 
العمل له المرحوم الحجة مثال الورع والتقوى آية اهللا الشــيخ 
باقر القاموســيu(١) ـ كما حدثني بذلك مفصًال ولده الحجة 
المقدس الشيخ صادق القاموسي(٢) (دامت بركاته)ـ  وكان كثير 
العالئق مسموع الكلمة مبجًال معظمًا داخل الحوزة وخارجها.

وقد خالفه بعض ذوي الشأن، فكان يرى أن في رجوعهم 
من دون استجابة لمطالبهم وهنًا عليهم.

غير أنهu أصر على رجوعهم بعد أن استوضح ضرورة 
التشبث بالميسور من الوظيفة، والتغاضي عن سلبياته، فعمل 

لذلك جاّدًا بما له من العالقة مع الوسائط من ذوي النفوذ.
(١)  الشـيخ باقر القامـويس (ت ١٣٥٢ هـ) من جمتهدي احلـوزة العلمية يف النجف األرشف 

وأساتذة التدريس فيها، كان زاهدًا ورعًا أبيًا عابداً حسن اخللق.
ملزيد من التفاصيل انظر: معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: ٣ / ٩٦٩ وغريه.
(٢)  مـن العلـامء األفاضل عرف بالورع والتقوى وحسـن اخللق. شـاعر مبـدع. له تعليقات 

وحوايش عىل الكتب الفقهية واالصولية، وديوان شعر.
ملزيد من التفاصيل ُانظر: مايض النجف وحارضها: ٢ / ٣٨٩. معارف الرجال: ٢ /٢٠٠ . 

معجم رجال الفكر واالدب يف النجف خالل ألف عام: ٣ / ٩٦٨ وغريها . 



(١٧٨)

وحتــى تّم له ولمن معه ما أرادوا، ورجع العلماء األعالم 
ومــن معهم إلى العراق، وأشــغلوا مراكزهــم وانصرفوا إلى 

االهتمام الحوزوي، بعيدًا عن االحتكاك بالمسؤولين.
دين في ذلك حيث، صارت حوزات  ولعلهم كانوا مســدَّ
العراق بعد ذلك مفزعًا لمن فّر من قسوة الحكم البهلوي، الذي 
صّب نقمته على العلماء وأهل العلم في مواقف مأساوية فجيعة 

يطول شرحها.
فكانت تلك الحوزات ملجأ لمن ســلم منهم وتيســر له 
الخــروج من إيران. وكانــت مفروضة نســبيًا على الحكومة 

اإليرانية تحسب لها حسابها.
كما استوعبت حوزة قم المقدســة الكثير أيضًا بزعامة 
المرحوم آية اهللا الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدىu(١) الذي 

عالج اُألمور بصبر وحكمة عجيبين.
وقويت حوزات العراق وقم، وتجمع فيها الكثير من أهل 
العلم ذوي المســتويات العالية، حتــى إذا انفرجت اُألمور في 
إيران، وتحسنت األوضاع في العراق، كانت تلك الحوزات كنز 

الدين الثمين، وكهفه المنيع، ودرعه الحصينة ولسانه المبين.
(١)  ُانظر: ص ١٦٢ هامش١ .



(١٧٩)

فقامت بالدعــوة هللا تعالــى، وترويج شــرعه المقدس، 
وأدت الخدمات الجليلة لإلســالم والمؤمنيــن بقيادة علمائها 
األعالم (قدس اهللا أرواحهم)، وجزاهم خير جزاء المحسنين و 
ْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد...O(١)، وهو ولي المؤمنين، وخير  ِه اْألَ P... لِلَّ

.(٢)O... ُكْم الناصرين P... َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَّ
ت الحوزات الشريفة والمرجعية الدينية دورها  وهكذا أدَّ
المشــرف في التصــدي لألجنبــي الكافر، ومحاولــة إحباط 

مخططاته الجهنمية ومشاريعه الظالمة.
أمــا في تركيا فقــد تّم له ما أراد ، حيث  ال يســمع فيها 
للحوزات والمرجعية الدينية الشيعية صوت، وال ينالها نفوذهما 
، وانقلبت تركيا في دولة تحمل راية اإلســالم، ومركز للخالفة 
اإلســالمية المفتــرض حمايتها له، إلى دولــة علمانية تعادي 
اإلسالم وتقف في وجهه، وتمّد يد االستجداء بذلة للغرب الكافر 
العلمانــي المتحلل، وحّتى الذين لم يتصدوا لذلك وألمثاله من 
محاوالت التغيير نحو األصلح لم يتقاعسوا خنوعًا وخوفًا، وال 
خيانة وتهاونًا بالواجب، بل كانت لهم وجهة نظرهم الخاصة، 
حيث كانوا يــرون قوة العدو المواجه، وضعف القوى المادية 

(١)  الروم: ٤.
(٢)  البقرة: ٢١٦.



(١٨٠)

التي كانوا يملكونها، وقلة ذوي البصائر الثابتين على المبادئ، 
وكثرة المدسوســين والمشــبوهين وضعاف النفوس وذوي 
األطماع، الذين يخشــى أن يسيطروا على التحرك اإلصالحي، 
أو يجروه باآلخــرة لصالحهم وتحقيــق أطماعهم، ويتنكروا 
للمبادئ واألسس التي قام عليها، واندفع عنها، كما تكرر نظير 

ذلك على امتداد التاريخ.
فالمرجع الكبير آية اهللا الســيد محمــد كاظم الطباطبائي 
اليزديu(١) قــد امتنع من مقارعة بريطانيا واالشــتراك في 
الثورة عليها بعد أن أخفق ـ عســكريًا ـ هو وغيره في صّدها 
ومنعهــا عن دخول العــراق، وبعد أن تّم لها الســيطرة عليه 
عســكريًا ونفوذها فيه، لقناعته بعــدم الجدوى في ذلك، نظير 
رأي المرحوم الســيد محمد سعيد الحبوبىu بعد أن خاض 
تجربة الجهاد، فقد سبق أنه بعد أن رجع للناصرية قال: «الحمد 

هللا الذي عّرفني تكليفي».
وكذلك كان رأي الســيد اليزدىu من قبل حينما امتنع 
من الدخول في الدعوة للدســتور اإليرانــي، تلك الدعوة التي 
عرفت بالمشــروطة، فقد كان يعتقــد أن ما يخطط له الداعون 

لذلك من اإلصالح ال يتم لهم.
(١)  ُانظر ص ١٥٦ هامش ٤.



(١٨١)

وكان يقول فيما بلغنا: «إذا كان الشاه المستبد ذئبًا واحدًا 
فنحن سوف نقع بأيدي سبعين ذئبًا، وإن الناس الذين نراهم معنا 
مندفعين نحونا، سوف يتركوننا لوحدنا لو تهددت مصالحهم».
ولكل وجهة نظره، ومن حقِّه االحتفاظ بها، والعمل عليها. 
و P...اْإلِنَســاُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرٌةO(١). وإنما األعمال بالنيات، 

ولكل امرئ ما نوى.
والرقيب هو اهللا سبحانه وتعالى، ومنه التوفيق والتسديد.
٧ ـ وقد وقف المرحوم آية اهللا السيد عبد الحسين شرف 
الدينu(٢) في لبنان من الفرنسيين بعد الحرب العالمية األولى 

(١)  القيامة: ١٤ .
(٢)  السـيد عبد احلسـني السيد يوسـف رشف الدين(١٢٩٠ ـ ١٣٧٧ هـ) من مراجع التقليد 
املجاهدين يف لبنان ومن الزعامء الوطنيني الكبار، له موافق مشهودة يف املجاالت العلمية 
والدينية والسياسـية والثقافية، جاهد ضد الفرنسيني يف لبنان وناظر الشيخ سليم البرشي 

شيخ اجلامع األزهر يف (املراجعات).
مـن مؤلفاتـه: «املراجعـات»، «النـص واالجتهاد» و «الفصـول املهمة» وقـد ترمجت اىل عدة 

لغات، وله كثري غريها.
ملزيد من التفاصيل ُانظر: أعيان الشـيعة: ٧ /٤٥٧. ومعجم رجال الفكر واألدب يف النجف 

خالل ألف عام: ٢ / ٧٣٦ وغريها كثري.
وراجع: كتاب رائد الفكر االسـالمي السـيد عبد احلسـني رشف الدين للدكتور هادي فضل 
اهللا مؤسسـة عـز الدين للطباعـة والنرش بريوت لبنـان ١٩٨٧م . ومقدمتـي كتاب النص 
واإلجتهـاد للسـيد حممد تقـي احلكيم والسـيد حممد صـادق الصدر، مؤسسـة األعلمي 

للمطبوعات، بريوت، ١٩٦٦م.



(١٨٢)

نظيــر الموقف الذي وقفــه المراجع والعلماء فــي العراق من 
بريطانيا في ثورة العشرين وما تبعها من أحداث.

وقد أدى ذلك إلــى تعرضه النتقام الفرنســيين، فحكم 
عليه باإلعدام، وهوجم بيته، وُأحرقت مكتبته، وانتهكت حرمته 

وحرمة المؤمنين معه، وفّر هاربًا منهم بنفسه إلى فلسطين.
٨ ـ كمــا كان للمرحــوم آيــة اهللا الســيد أبي القاســم 
الكاشــانيu(١) المواقف المشــهورة في إيران ضــّد النفوذ 
البريطانــي بعد الحرب العالمية الثانيــة، وكانت ثمرتها تأميم 
النفــط اإليراني بعــد أن كان امتيــازه للشــركة البريطانية،
وما استتبع من أحداث وتطورات تغني شهرتها عن التعرض لها.
وهذان الموقفان وإن لم تباشــرهما المرجعيات الدينية 
القائمة في وقتهما، إال أنهما يشــاركان المواقف التي باشرتها 
المرجعيات في الدوافع واألهداف الشرعية. على أن األول كان 

يشغل واجهة المرجعية في مركزه.
٩ ـ وكان للعلمــاء األعالم والمرجعيــة الدينية المواقف 
المتالحقة ضد التغلغل الصهيوني وقيام كيانه ودولته في فلسطين.
وتبدأ تلك المواقف بسفر المرحوم آية اهللا الشيخ محمد 

(١)  ُانظر: ص ١٥٥ هامش٢.



(١٨٣)

حسين آل كاشــف الغطاءu(١) للقدس من أجل المشاركة في 
المؤتمر اإلسالمي الذي عقد فيها في أواسط القرن الرابع عشر 

الهجري.
وكان ســفره من المرجعيــة الدينية آنــذاك ودعم من 

العلماء األعالم.
حتى أن المرحوم الميرزا النائينيu قد خرج مشــيعًا له 
إلى خارج النجف األشرف، وسيدنا الجد السيد الحكيمu(٢) قد 

شيعه إلى بغداد.
وتال ذلك البيانات والفتاوى واالستنكارات والنشاطات حتى 
أيامنا هذه، وكل ذلك معلوم مشهور بنحو يغني عن إطالة الكالم فيه.

واهللا سبحانه وتعالى من وراء القصد.
(١)  الشـيخ حممد حسني الشيخ عيل كاشـف الغطاء (١٢٩٤ ـ ١٣٧٣ هـ) من أعالم ورجال 
احلـوزة العلميـة يف عـرصه ومن فرسـان الفصاحة والبيـان ، ولد ونبغ وتـويف يف النجف 
االرشف ، جاهد ضد االنگليز أثناء غزوه العراق ، شارك يف املؤمترات العربية االسالمية 

ونرش أبحاثه ومقاالته واشعاره يف أمهات الصحف العربية . له مكتبة نفيسة عامرة .
من مؤلفاته: «أصل الشيعة وأصوهلا» ، «حترير املجلة»، «املثل العليا يف االسالم ال يف بحمدون» 

وغريها كثري .
ملزيـد مـن التفاصيل انظر: االعالم: ٦ / ٣٣٩. وأحسـن الوديعـة: ٢ / ١٠٧ ومعجم رجال 

الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: ٣ / ١٠٤٩ .
(٢)  ُانظر: ص ١٢١ هامش ١ .



(١٨٤)

الثالث: التصدي السلبي

الذي تميزت به هذه الطائفة في جميع أدوارها تبعًا لنهي اهللا 

تعالى عن الركون إلى الظالمين، ولتعاليم أئمتهاDالنابعة من ذلك.

فإن كثيــرًا من الفئــات تتعامل مع الوضــع القائم على 

أســاس االعتراف باألمر الواقع ولو بضميمة الشــكليات التي 



(١٨٥)

تضمن شرعيته بنظرهم.
مت ـ فقهيــًا ـ إعانة الظالمين  أمــا هذه الطائفة فقــد حرَّ
والركــون إليهم، حتى عــّدا من الكبائر. ولــو طّبق المؤمنون 
عمومًا ذلك وجروا عليه لكان لهم شأن آخر. وال يسعنا إطالة 

الكالم في هذا األمر.
غير أن المرجعية الدينية للشيعة قد جرت عليه، وتميزت 
الحوزات الشريفة عمومًا به، فكان لها كيانها المستقل على ما 

سبق في جواب السؤال التاسع(١).
وإذا كان هــذا موقفها من الحكومات اإلســالمية، وهي 
تعيــش في ظلها، فالبد أن يكــون موقفها من األجنبي الكافر ـ 
الــذي يحاول النفوذ في بالد اإلســالم، والتحكم في مقدراتها 

وقوانينها ـ أصلب وأشد.
وقد بــدا ذلك واضحًا فــي العصور القريبــة حين بدأ 

األجنبي يتسلل لبالد اإلسالم ويحاول النفوذ فيها.
وهناك عدة من الوقائع يحسن إثباتها..

منها: قصة التنباك الشهيرة(٢)
(١)  ُانظر ص ١٤٠.

(٢)  اتفـق نـارص الدين شـاه مع رشكة انگليزيـة عىل احتـكار التبغ االيراين وذلـك بأن تتوىل 



(١٨٦)

فقد أعطت حكومة إيــران لبريطانيا امتياز التنباك، وقد 
أدرك الســيد الشــيرازي الكبيرu(١) خطورة هذا األمر، وأنه 
مقدمة لنفوذها في إيران وتحّكمها فيها، كما حدث لها في كثير 
من البالد، فأحبط ذلك بفتواه الشــهيرة بتحريم التنباك، حيث 

وقفت تجارته، وتعطل عملهم.
وقد حاولــوا إقناعه بالعدول عن ذلــك، ومّنوه بالكثير، 

الرشكة االجنبية زراعة التبغ وبيعه وتقديره ملدة مخسني عامًا ابتداًء من سنة ١٨٩٠م.
قـد أثـرت االتفاقيـة تأثريًا سـيئًا عـىل التجـارة الداخلية والسـوق املحليـة فاندلعـت عىل أثر 
ذلـك انتفاضـة شـعبية يف ايـران عـام ١٨٩٠م بقيـادة العلامء االعالم وقد أرسـل السـيد 
الشريازيuرسـائل عديدة لشـاه ايران يطالبه فيها بالنزول عنـد إرادة اجلامهري فلم تلق 
تلـك الرسـائل آذانـًا صاغية ، مما أضطر السـيد الشـريازيu اىل إصدار فتواه الشـهرية 
بتحريـم التدخـني فامتنـع االيرانيـون عـن التدخـني . حتى أن نسـاء قرص الشـاه كرسن 
آالت التدخـني يف القـرص امللكي مما أضطر معه الشـاه اىل الرضوخ لالمة وإلغاء االتفاقية 

وتعويض الرشكة عن خسارهتا .
(١)  السـيد حممد حسـن السـيد حممود الشـريازي (١٢٣٠ ـ ١٣١٢ هـ) توىل الزعامة الدينية 
ىف عهـده، هاجـر وهاجـر معـه مجع من أهـل العلـم والفضل والـورع إىل سـامراء وفتح 
أبواب البحث والتدريس والعلم فيها، تصدى للشـأن العام واهتم بالفقراء وأهل القرى 
والبوادي فكان يقدم هلم ما حيتاجون إليه من ألبسـة وأطعمة يف كل سـنة مرتني، وكان له 
جملس خاص ضم أهل الرأي واملشـورة يعقد متى دعت احلاجة ملعاجلة الشـأن السـيايس 

وتداعياته يف بلدان املسلمني.
من مؤلفاته: «حاشية نجاة العباد»، «رسالة يف اجتامع االمر والنهي» وغريها.

ملزيـد مـن التفاصيل ُانظـر: أعيان الشـيعة: ٢٣ / ٢٦٤. معارف الرجـال: ٢ / ٢٣٣. الكنى 
وااللقاب: ٣ / ٢٢٢. وغريها كثري.



(١٨٧)

لكنهu أصّر على موقفه.
وآخــر ما قاله لوفدهــم: ـ الذي ذهب إليه في ســامراء 
القناعــه ـ «لو تمــألون الدنيا لي ذهبًا وفضــة لما عدلت عن 

ذلك»(١).
وانتهــى األمــر أخيرًا بتنازلهــم عن االمتيــاز المذكور 

وفشلهم في مخططهم.
ومنهــا: الفتنة التي حدثت في عصر الســيد المذكور في 

سامراء، وامتدت إلى بغداد وغيرها بما لها من عنف طائفي.
وقد قيــل إنها بدفع من الوالي العثمانــي في بغداد. وقد 
اشتدت بســبب تجاهل الوالي لها وتصاّمه عن سماع شكوى 

العلماء، ومحاولته منع إعالم السلطان في (االستانة) بها.
واشتد األمر على السيدu وأهل العلم الذين في سامراء، 
وقد حاول الســفير البريطاني التدخــل في الموضوع ونصرة 
الســيدu، وذهب إلى ســامراء لعرض خدماته عليه، وطلب 
اإلذن بالدخول عليه، فلم يأذن له وأنف من الشــكوى له حفظًا 
لكرامة اإلسالم والمسلمين، ومنعًا لتدخل األجانب في أمرهم.

فرجع الســفير خائبًا، حتى إذا وصــل الخبر عما حدث 
(١)  معارف الرجال: ٢ / ٢٣٥ .



(١٨٨)

للســلطان في االســتانة تدخل إليقاف العدوان وإطفاء الفتنة، 
وكفى اهللا المؤمنين(١). 

ومنهــا: أن خيريــة (أودة) الهنديــة ـ التــي هي خيرية 
شيعية مخصصة من صاحبها ألهل العلم والفقراء في العتبات 
المقدســة ـ كانت تنفــق عن طريق المراجع، حتى أن الشــيخ 

االنصاريu(٢) في عصره قد تولى إنفاقها.
إال أنــه لمــا بــدأت بريطانيــا التــي كان لهــا حكــم 
الهنــد، تحــاول النفوذ فــي البــالد، وخيف من اســتغاللها 
عنهــا. وتنزهــت  المرجعيــة  منهــا  توجســت  لذلــك 
حتى أنها عرضت على المرحوم المرجع الشهير المقدس 
الشــيخ محمد طه نجفu(٣) فقال بعد االســتعاذة والبسملة: 

(٤)Oُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن # َال َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَنP
(١)  معارف الرجال: ٢ / ٢٣٥ .

(٢)  ُانظر: ص ١٢٧ هامش ٣ .
(٣)  الشـيخ حممد طه الشـيخ مهدي نجف (١٢٤١ ـ ١٣٢٣ هـ) من مراجع التقليد يف عرصه 

ولد وتويف يف النجف األرشف ومجع بني الفقه واألصول والرجال واألدب والشعر .
من آثاره (اتقان املقال) ، (الفرائد االصولية) ، (مناسك احلج) وغريها .

ملزيـد مـن التفاصيـل ُانظر: أعيـان الشـيعة: ٣٧٥/٩. واحلصـون املنيعة: ٨ /٣٧٤. شـعراء 
الغري: ٩ / ٣٨٨ وغريها .

(٤)  سورة الكافرون: ١ ـ ٢.



(١٨٩)

فقال له الرسول : أنا مسلم.
فأجاب: نعم، ولكنك آلة الكافر(١).

وبقيــت النظرة إليها بريبة وتنــزه، حتى أنه عرض منها 
مبلغ محترم على ســيدنا الجد السيد الحكيمu قبل مرجعيته 
بما أنه من أفضل مصارفها ـ وكان في ضائقة مالية شديدة ـ 

فلم تطاوعه نفسه على أخذه ترفعًا وتنزهًا(٢). 
ومنها:  أن اإلنكليز لما تغلغلوا في البالد اإلسالمية حاولوا أن 
يتألفوا الرؤساء وذوي المقام االجتماعي فيهاـ  بما في ذلك العلماءـ  
بالهدايا واألموال، ونجحوا في كثير من ذلك، مما سهل عليهم 

مّد الجسور وفتح الحوار والتحكم في اُألمور .
وقد حاولــوا ذلك مع مراجع الشــيعة وعلمائهم فباؤوا 
بالفشــل، حتى أن (السير رونالد ستورز)(٣) لما فشل هو ومن 

(١)  معارف الرجال: ٢ / ١٠٨ .
ع عنها السـيد حسـني السـيد رضا بحر العلوم(١٢٢١ ـ ١٣٠٦  (٢)  وممن عرضت عليه وترفَّ
هـ)، فقد رفض املبالغ الكبرية التي فوضت إليه من خريية (أودة) اهلندية، وهي أن يستلم 
شـهريًا مخسـة آالف روبيـة انكليزية، فقـد هجر النجف عىل أثرها وسـكن كربـالء فرارًا 

منها.
ُانظر: أعيان الشيعة: ٢٦/ ٥٨. شعراء الغري: ٣ / ٢١٦.

(٣)  مبعـوث بريطـاين، كان يتقن اللغة العربية، زار النجـف األرشف والتقى ببعض الوجهاء 
واألدباء والعلامء.



(١٩٠)

قبله ثالث مرات في إقناع المرجع الكبير المرحوم السيد محمد 
كاظم الطباطبائي اليزديu في قبول المال منهم ـ ولو بحجة 
مساعدتهم في توزيعه على الفقراء ـ عقب على ذلك بأنه يعتقد 
أن الشــيء المهم الذي كان يعبأ به السيد هو األنفة واإلباء، ال 
المال، ثم يقول: «وهــذا موقف بعيد تمام البعد عما يحدث في 

مصر والحجاز في ظروف مماثلة»(١).
كما أنه أشــاد بقوة شخصية الســيد المذكور وتعاليه، 
حيــث يذكــر أنه بعــد أن تّبحر فــي وجه الســيد أدرك في 
الحال الســّر في شــهرته ونفــوذه، فهناك قوة في ســيمائه 
الواضحة وعينيه الرماديتين المتعبتين وســلطان في وجوده 
وحديثــه الخافت مما لم يجد له مثيًال فــي أي مكان آخر من

بالد المسلمين(٢).
وذلك وإن لــم يكن غريبًا علينا، بل هــو متوقع من كّل 
متدين، فضًال عن المراجع العظام الذين يمثلون خط اإلسالم، 
إال أن ُالفتنا له إنما كانت بســبب التركيبــة المثالية للحوزات 
الدينية التي هي امتداد لمدرســة األئمةDوللمرجعية الدينية 
التي يفترض فيها أن تكون ممثلة لهم(صلوات اهللا عليهم). ولوال 

(١)  موسوعة العتبات املقدسة قسم النجف األرشف: ١ / ٢٥٧.

(٢)  موسوعة العتبات املقدسة قسم النجف األرشف: ١ / ٢٥٦.



(١٩١)

ذلك لكانوا كغيرهم من ذوي المكانة والنفوذ حتى المحسوبين 
على الدين.

ويبدو أثر ذلك كله واضحًا في موقف بريطانيا في العراق، 
حيث تجنبت التعامل مع الشيعة، بل شددت في تجاهلهم وفي 
الضغط عليهم، مع أنهم األكثرية المســتضعفة في عهد الحكم 
العثماني المعادي لهم، والمنحدر أمامهم، واعتمدت على غيرهم 
ممن كان يوالي العثمانيين، وينعم بظلهم، وله النفوذ والسلطان 

في عهدهم.
وهذه ضريبة الحق والمبدأ، والحمد هللا على هدايته وتوفيقه، 
ونســأله أن يثبتنا علــى ذلك ويوزعنا شــكره والقيام بحقه.
ومنهــا: تصــدي العلمــاء األعــالم والمراجــع العظام 
للحكومــات القائمة في البالد اإلســالمية حينما كانت تعرض 
عن قوانيــن اإلســالم وتعاليمــه، وتحاول فــرض القوانين 
والســلوكيات الكافــرة والعمــل عليهــا متأثــرة باألجنبــي 
حينمــا بدأ يتنفذ فــي المنطقة، وأخذت فاعليــة الدين تضعف
بســبب ذلك. فكانوا يقفون في وجه تلك الحكومات وينكرون 
عليهــا ذلك كمــا ينكرون عليها ســائر تجاوزاتهــا ومظاهر 
انحرافهــا. وكان ذلك موقفهم الثابــت الذي اليحيدون عنه ما 

وجدوا إليه سبيًال.



(١٩٢)

وربمــا تطورت اُألمور فكان لذلــك الموقف مضاعفات 
وردود فعل مأساوية.

ولعل من أفجعها ما حصل في إيران حينما سارت حكومة 
رضا بهلوي في طريق االنحراف والتنكر لإلســالم بوحي من 
األجانب، فــأرادت تحويل المجتمع اإليراني المســلم المؤمن 
بالقســر والقهر إلى مجتمع غربي في ســلوكه وتحلله، فوقف 
رجــال الدين في وجهها وأنكروا عليها حتى إذا تأزمت اُألمور 
رّدت الحكومة بقســوة بالغة انتهت بالمأســاة والفجيعة قتًال 
وسجنًا وتشريدًا في حملة إلنهاء الوجود الديني في إيران، ولم 
ينج من ذلك إال حوزة (قم) المقدسة، حيث تجمعت البقية الباقية 
فيها برعاية المرحوم الشــيخ عبد الكريم اليزديu كما سبق.

إلى أن فّرج اهللا تعالى بعد محنة عسيرة طال أمدها.
وبعــد ذلك في عصــر المرجــع الكبير آية اهللا الســيد 
البروجرديu(١) حاولت الســلطة َسّن بعض القوانين الكافرة 
وتمريرهــا، فوقــفu دون ذلك بحزم وصرامــة، فلم تجرأ 
(١)  السـيد حسـني السـيد عيل الربوجردي(١٢٩٢ ـ ١٣٨٠ هــ)، زعيم احلـوزة العلمية يف 
مدينة قم املقدسة يف عرصه، اهتم بالتقريب بني املذاهب االسالمية وسعى له، له مؤلفات 

يف الفقه واالصول والرجال.
ملزيـد مـن التفاصيل ُانظر: نقباء البرش: ١ / ٦٠٩. املوسـوعة الفقهيـة امليرسة: ١ /٥٧٠   

وغريها.



(١٩٣)

الســلطة على مخالفته لما له من مقــام رفيع وقوة جماهيرية. 
حتــى إذا قضــى نحبه أعادت الكــرة، فكان مــا كان مما هو 

معروف مشهور.
وفــي العراق كان المرحوم ســيدنا الجد آية اهللا الســيد 
الحكيمu في صراع مســتمر من أجل إلغاء القوانين المخالفة 
لإلســالم في العهد الملكي والقاســمي والعارفي، مما أوجب 
توتــر العالقة بينه وبينها في أغلب األوقات. وهي تارة تضطر 
لالســتجابة له، وأخرى تمتنع عليه حســب اختالف الظروف 
واألحوال، وكانت هذه محنته معها وشكواه منها إلى آخر أيامه.
ومن أجل هــذه المواقف المبدئية ألهل العلم والمرجعية 
كان رجــال الدين عبئًا علــى أنظمة الحكــم القائمة في البالد 
وعلــى األجنبي من ورائهــا، وكانوا يجعلونهم في حســابهم 
عنــد تحركاتهم، ويخططون للقضاء عليهــم، أو إضعافهم، أو 
تحجيمهم، أو إســكاتهم، وخنق أصواتهــم، كما قد يحاولون 
إغراء العامة بهم وتشويه سمعتهم والنيل منهم حسب اختالف 

الظروف والمالبسات.
وتجلى هــذا بوضوح منذ بدأ األجنبــي الكافر يتنفذ في 
ِ اْألَْمُر ِمن  البالد، ويتحكم فيها، وال يزال الصراع مستمراً، P هللاَِّ



(١٩٤)

َقْبُل َوِمن َبْعُدO(١)، وعليه المعول في اُألمور.

س ١١ ـ يصـور البعـض المرجـع الدينـي 
ة ومحنتهـا، فما هو  منعـزًال عن شـؤون اُألمَّ
تقييمكـم لهذه الفكرة خاصـة أنكم تصديتم 

لتحمل مسؤولية المرجعية الدينية.
ج: حّث اإلســالم أفراد المســلمين عمومًا على اإلهتمام 
بشــؤون المســلمين، حتى ورد أن من أصبــح اليهتم بُأمور 
المســلمين فليس بمســلم(٢)، وأن المؤمن للمؤمــن كالبنيان 

المرصوص يشد بعضه بعضًا(٣).
فإذا كان االهتمام بُأمور المســلمين مطلوبًا من افرادهم 
عمومًا، فكيــف بعلماء الديــن ومراجع المســلمين الذين هم 
األعرف بأحكام اإلسالم وتعاليمه الشريفة، واألحرى بالجري 
ة  عليها واألخذ بها. وال ســيما بعد إطالعهم على مشــاكل اُألمَّ
بســبب احتكاكهم بالناس، وتعرفهم عليهم، وانشــدادهم لهم 

بحكم مركزهم. 
ويشهد على ما ذكرنا أمران معروفان من حال مراجعنا 

(١)  الروم: ٤ .
(٢)  راجع الوسائل: ١١ باب ١٨ من أبواب فعل املعروف .

(٣)  صحيح البخاري: ١ / ١٢٣ .



(١٩٥)

العظام وسيرتهم..
األول: أن المرجــع كثيــرًا مــا يتخلــى عــن دروســه 
التقليديــة وكثير مــن التزاماته الخاصة ـ فــي بعض عباداته 
والتزاماتــهـ  نتيجة انشــغاله بشــؤون المرجعية ومشــاكل 
ــة، ألنها بنظره أهّم مــن تلك االلتزامات  النــاس ومتاعب اُألمَّ
التــي أفنــى عمــره فيهــا اهتمامــًا بهــا، وألفها فــي حياته

طويًال وأحبها.
الثاني: أن المرجع كثيرًا ّما يتعرض للمحن والمضايقات 
ة،  ــة والحاقدين عليها، ولوال اهتمامه بُأمور اُألمَّ من أعداء اُألمَّ
ومشــاركته لها في آالمها وآمالها، وســعيه لخيرها، ودفاعه 



(١٩٦)

عنها، ومطالبته بحقوقها، لما تعرض لذلك.
بل كثيرًا ما يكون هــو في واجهة المحنة، وعليه ينصب 

الحقد والنقمة.
وكم وقف علماؤنا األعــالم ومراجعنا العظام من العتاة 
والظالميــن موقــف الخصم المدافــع عن حقــوق المؤمنين 
المظلومين، والســاعي لدفع الظالمات عنهم، واهتموا بمعالجة 
مشــاكلهم ومواســاتهم في محنهم وإصالح أمورهم، وســد 

حاجاتهم العامة والخاصة..
 (١)u١ ـ فالمرجــع الشــهير كاشــف الغطــاء الكبيــر
قــد تشــفَّع عند الســلطان فتح علي شــاه في إطالق ســراح 
األســرى العثمانييــن(٢) من أجــل تخفيف حــّدة التوتر بين 
الدولتيــن، وتجنيــب الشــعبين المســلمين مآســي ذلــك.
٢ـ  كما أنهu قد صان النجف األشرف ودفع عنه غارات 
(١)  الشـيخ جعفر الشـيخ خرض كاشف الغطاء (١١٥٤ ـ ١٢٢٧ هـ) توىل الزعامة الدينية يف 
عرصه ، ولد ونبغ وتويف يف النجف األرشف وكان معروفًا بالعلم والورع، دافع عن النجف 
دفاعـًا مسـتميتًا ضد الغزاة وكانت داره مشـجبًا لالسـلحة وثكنة للجنـود واملتطوعني .
من آثاره «رشح قواعد العالمة احليل» ، «غاية املأمول يف علم االصول» ، «أحكام االموات» .
ملزيد من التفاصيل ُانظر: روضات اجلنات: ٢ /٢٠٠ . مايض النجف وحارضها: ٣ / ١٣١. 

وأعيان الشيعة: ١٥ / ٣٠٦ وغريها .
(٢)  معارف الرجال: ١ / ١٥١ .



(١٩٧)

الوهابيين التي كانت تقصده وتكاد تفتك به كما فتكت بكربالء، 
فأعّد الُعــّدة للدفاع بحمل أهل العلــم والنجفيين على التدريب 
على حمل السالح والدفاع عن البلد، وكان هوu وأوالده وأهل 
العلم يباشرون ذلك مع الناس(١)، في وقائع مفصلة استفاضت 

في تفصيلها أحاديث المؤرخين، وتواترت عند الناس.
٣ ـ وكان مفزعــًا للمســتضعفين وكهفًا لهــم في الفتنة 
المعروفة بين فرقتي الشمرت والزكرت في النجف األشرف(٢).
كمــا تحمل عن النجفيين بعض الضرائــب الفادحة التي 

وضعها العثمانيون(٣).. إلى غير ذلك من أعماله الجليلة.
٤ ـ وولده الشيخ موسىu(٤) ـ الذي خلفه في المرجعية 
ـ هو الذي منع الوالي العثماني داود باشــا من فرض التجنيد 

(١)  معارف الرجال: ١/ ١٥١ . ومايض النجف وحارضها: ٣ / ١٣٧ .
(٢)  مايض النجف وحارضها: ٣ / ١٣٨ .
(٣)  مايض النجف وحارضها: ٣ / ١٣٨ .

(٤)  الشـيخ موسـى الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء (١١٨٠ ـ ١٢٤٣ هـ) مـن مراجع التقليد 
ىف النجـف االرشف ولد ونبغ وتـويف فيها،يعرف يف العراق وايران باملصلح بني الدولتني 

املسلمتني ايران وتركيا.
من مؤلفاته: «احكام الصالة» و «بغية الطالب» و «كتاب اللقطة والغصب والقضاء».

ملزيد من التفاصيل ُانظر أعيان الشيعة: ٤٩/ ٤٢. رحيانة االدب: ٥ / ٢٦. الكنى وااللقاب: 
٣ / ١٠٣ وغريها .



(١٩٨)

اإلجباري على النجفيين(١)، وقد فرض شــخصيته عليه، فكان 
يعظمه كثيرًا(٢).

٥ ـ كما أنه أصلح بين الدولتيــن اإليرانية والعثمانية(٣)، 
وجنب الشعبين المسلمين محنة الخالف بينهما ومآسيه.

٦ ـ وســعى في حفظ خزانة العتبة المقدســة في النجف 
األشــرف، فســجلها ونقلها إلى الكاظمية احتياطــًا عليها من 

غارات الوهابيين(٤).
٧ ـ وأخوه الشيخ حســن(٥) قد دفع عن النجف األشرف 
عاديــة الوالي العثماني نجيب باشــا، حيث إنــه بعد أن فتك 
بكربالء توجه بجيشه للنجف، للفتك بها وتدميرها، فخرج إليه 
الشــيخ حسنu وسيطر على مشــاعره حتى ثناه عن عزمه، 

(١)  مايض النجف وحارضها: ٣ / ٢٠١ .
(٢)  معارف الرجال: ٣ / ٢٧. وماىض النجف وحارضها: ٣ / ٢٠١.

(٣)  معارف الرجال: ٣ / ٢٦. ومايض النجف وحارضها: ٣ / ٢٠١ .
(٤)  معارف الرجال: ٣ / ٢٨ .

(٥)  الشـيخ حسن الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء (١١٨٠ ـ ١٢٤٣ هـ) من مراجع التقليد يف 
ح النجفيني للذود عن حياض مدينتهم املقدسة ضد املعتدين .  عرصه . جند وعبأ وسلَّ

من مؤلفاته: «أنوار الفقاهة» ، «رشح أصول كاشف الغطاء» ، «تكملة بغية الطالب».
ملزيد من التفاصيل ُانظر: االعالم: ٢/ ٢٠١. أعيان الشيعة: ٢١ / ١٣٣. معجم رجال الفكر 

واألدب يف النجف خالل ألف عام: ٣ /١٠٤٠ وغريها .



(١٩٩)

فدخل النجف سلمًا في قصة طويلة(١).
٨ ـ ودافع عن الشــيعة في موقف لــه محمود مع علماء 

بغداد في عهد الوالي المذكور.
٩ـ  وكان لــه موقف مشــرف في إخماد فتنة الشــمرت 

والزكرت التي أضرت بالنجف والنجفيين(٢).
١٠ ـ والشيخ الجليل صاحب الجواهرu(٣) قد عرف عنه 
أنه نهض للنجفيين عند هجوم الطاعون عليهم سنة (١٢٤٧ هـ) 

، وسارع لغوثهم ومواساتهم.
وكذلــك كان موقــف الَعَلم المقدس الســيد محمد باقر 
القزوينــيu(٤) حيث وقــف في ذلك الطاعون موقفًا مشــرفًا 

(١)  معارف الرجال: ١ / ٢١٣. ومايض النجف وحارضها: ٣ / ١٤٨ .
(٢)  مايض النجف وحارضها: ٣ / ١٤٨ .

(٣)  ُانظر: ص ١٢٧ هامش ٢ .
(٤)  السـيد حممد باقر السـيد أمحد القزويني املتوىف عام ١٢٤٦ هـ من جمتهدي احلوزة العلمية 
ـم أمـور النـاس يف حارات النجـف أيام اجتياح وبـاء الطاعون  يف النجـف االرشف ، نظَّ
للمدينة . وهيأ ما حيتاجون اليه من اسـعافات وعالج وأقام أماكن عزل للمصابني وتوىل 
تكفـني وجتهيز ودفن حوايل أربعني ألفًا ممن ماتوا به وتوىل كفالة أطفاهلم وعياهلم . وحني 

أتم كل ذلك عىل أحسن وجه قّدر اهللا له أن يكون آخر من تويف بالطاعون.
له «جامع الرسائل يف الفقه» ، «حوايش عىل كشف االمام» و«الوسيط يف الطهارة» .

ملزيـد مـن التفاصيل ُانظـر: أعيان الشـيعة: ١٣ / ١٣٢. الكنى وااللقـاب: ٣/ ٦٢. معارف 
الرجال: ١ / ١٢٣ وغريها.



(٢٠٠)

لتنظيم ُأمور الناس وســد حاجاتهم فيه، وكان آخر من توفى 
بالطاعون المذكور(١).

١١ ـ كمــا أنه قــد جّد واجتهد في مشــروع إيصال ماء 
الشرب للنجف األشرف حتى أشرف على إنهائه، إال أن األجل 
لــم يمهله إلكماله، فبقــي معطًال مدة طويلة، ثم أكمله الســيد 

.(٢)uالجليل السيد أسد اهللا الرشتي
١٢ ـ ولمــا اشــتد الغــالء ســارع الســيد الشــيرازي 
الكبيرuلتخفيــف وطأتــه عن أهالي النجف األشــرف، فعين 
لكل محلة مــن محالت النجف ولكل فئة من ســكانها جماعة 
يوزعــون الحبوب على المحتاجين، واســتمر على ذلك حتى 
حّل موســم الحصــاد الجديد، وارتفعت الشــدة عن الناس(٣).
١٣ـ  وكان u يعطي فيفضل، وينيل فيجزل، وكان يجمع 
للفقراء وأهل القــرى والبوادي ما يحتاجون إليه من ألبســة 

وأطعمة في السنة مرتين(٤).
١٤ـ  ولما ذهب إلى سامراء نصب جسرًا من القوارب على 

(١)  معارف الرجال: ١ / ١٢٤ .
(٢)  معارف الرجال: ٢ / ٢٢٨. ومايض النجف وحارضها: ١ / ١٩٧ .

(٣)  ملحات اجتامعية من تأريخ العراق احلديث: ٣ / ٨٨ .
(٤)  معارف الرجال: ٢ / ٢٣٥ .



(٢٠١)

نهر دجلة أمامها بلغت كلفتهـ  فيما قيلـ  ألف ليرة عثمانية، لتسهيل 
العبور على الناس والزوار، وله منشآت خدمية مهمة في سامراء(١).
 (٢)u١٥ ـ ولما رأى المرحوم الشــيخ محمد الشربياني
ما يتعرض له الحجاج على الطريق البري من النجف األشرف 
على جبل «حايل» مــن مخاطر ومهالك، ونصب وعطب، جهد 
في منع الطريق، وحّرم ســلوكه حفاظًا على أرواح المؤمنين، 

مما اضطر الحكومة اإليرانية إلى منع حجاجها منه.
ووافقه بقية العلماء لما اســتبان لهم صحة وجهة نظره 

بالتجربة، فانقطع الطريق تمامًا في بعض السنين(٣).
١٦ ـ وقد أنشــأ المرحوم المقدس المرجع الديني الشيخ 
محمــد طه (طاب ثراه) خانًا كبيرًا فــي الهندية ينزله الزائرون 
لإلمام الحســينA في طريقهم الى كربالء ، من أجل تخفيف 

(١)  ملحات اجتامعية من تأريخ العراق احلديث: ٣ / ٩ .
(٢)  الشـيخ حممد ابن املوىل مفضل عيل الرشبياين(١٢٤٥ ـ ١٣٢٢ هـ) من مراجع التقليد يف 
د مدرسة  النجف األرشف عرف برعايته اخلاصة لألرامل واأليتام والزوار والفضالء، شيَّ

للطالب وتوىف بال دار وال عقار وعليه دين جسيم .
من مؤلفاته: «حاشية فرائد االصول» ، «حاشية املكاسب» وكتاب يف أصول الفقه .

ملزيد من التفاصيل ُانظر: أحسـن الوديعة: ١/ ١٧٦. أعيان الشـيعة: ٤٦/ ١٨٨. مايض   
النجف وحارضها: ٣ / ٥٥٤ وغريها .

(٣)  معارف الرجال: ٢ / ٣٧٣ .



(٢٠٢)

معاناتهم.
١٧ ـ ثم تتابعت األحداث التي بذل فيها العلماء أنفســهم 
للدفاع عن اإلســالم والمســلمين، وتدبير أمورهم، من أواخر 
القرن الثالث عشر الهجري إلى أواسط القرن الرابع عشر التي 

استطردنا كثيرًا منها في جواب السؤال السابق(١).
١٨ ـ ولمــا اصطدم األتراك بالنجفيين في أواخر أيامهم 
في العراق ووجهــوا مدافعهم نحوهم فأصابت بعض القذائف 
الصحن الشــريف وألحقت بعض األضرار به، أبرق المرحوم 
المرجع الكبير الســيد محمد كاظم اليزديuلألستانة محتجًا 
على ما حصل من التعدي على الصحن الشريف وعلى الناس(٢).
١٩ - وأنشــأ الســيد اليزدي المذكور u خانًا كبيرًا في 
النجف األشرف في محلة العمارة للزائرين ينزله من اليتيسر 
له المأوى منهم، وبقي هذا الخان الى أيامنا حتى تعّطل، فراجع 
بعض أوالده سيدنا الجد السيد الحكيمuفجعله مدرسة دينية 
بعد أن غير فيه وحّور ، وأنفق ســيدنا الجّد u نفقات باهضة 
من أجل ذلــك لكنه ُهّدم في األعوام القريبة في ضمن ما هدم 

من محلة العمارة.
(١)  ملزيد من التفاصيل ُانظر ص ٤٧.

(٢)  موسوعة العتبات املقدسة قسم النجف االرشف: ١ / ٢٥١ .



(٢٠٣)

٢٠ ـ وعــرض المرجــع الشــهير الســيد أبو الحســن 
األصفهاني u في أواســط القرن المذكور على الوصي حين 
اجتمع به ـ فيما بلغنا ـ أن يضع جســرًا على نهر دجلة مقابل 
ســامراء لتســهيل األمر على الزائرين، حيث استهلك الجسر 
الذي صنعه السيد الشيرازيu قبل نصف قرن، وكان العبور 

منحصرًا بالطريق النهري آنذاك لكنه لم يتّم له ما أراد.
٢١ - كما أنه حاول التخفيف عن معاناة الناس كافة، في 
النجف األشــرف لما ظهرت بوادر أزمة الحنطة بسبب الحرب 
العالميــة الثانية، حيث يقول المتحدث : «فأخذ على عاتقه جلب 
األطعمة الى النجف وأمر بزيادة األفران ومضاعفة الترفيه حّتى 
صارت الحرب من وسائل النعمة واالغداق على كثير من الفقراء»(١).
٢٢ـ  وقد طالب المرحوم الشــيخ محمد حســين كاشف 
الغطــاءu وجماعة من أهل العلم بحقوق الشــيعة في العراق 
في العهد الملكي، واستقطب جمعًا كثيرًا في ذلك، إال أن الناس 
الذين نهضوا معه خذلوه، ولم يستطع أن يحقق شيئًا; بل عانوا 

الكثير من الدولة في أعقاب ذلك.
٢٣ـ  وقــد كان ســيدنا الجد الســيد الحكيم u في عهد 
مرجعيتــه الطويل الذي عشــناه ملجأ للمؤمنيــن في العراق 

.١٣٥:u(١)  جملة الدليل العدد: ٣ ، ٤ وهو العدد اخلاص بمناسبة وفاته



(٢٠٤)

وخارجه، وكان دأبه اقيام بحّل مشاكلهم، والمطالبة بحقوقهم، 

ودفع الظالمات عنهم، واالهتمام بشــؤونهم، وبتثقيفهم دينيًا، 

وجمع كلمتهم، وإصالح ذات بينهم.. إلى غير ذلك مما ال يزال 

الناس يذكرونه به ويشكرونه له، في مختلف البالد اإلسالمية.

وجــاء َمن بعده ليؤدوا ما عليهــم في هذا الجانب ضمن 

قدراتهم المحدودة وظروفهم الصعبة، واألوضاع المعقدة التي 

مضوا فيها بصبر وحكمة، وليس لهم إال اهللا تعالى، وعليه جزاؤهم.

هذا غيض من فيض مما قامت به المرجعيات في العراق 

في العصور القريبة. وال يتيســر لنا اســتعراض ما قامت به 

في العصور األســبق، وال ما قامت به المرجعيات في األقطار 

األخرى، وال ســيما إيران حيث تكون المرجعيات فيها أوسع 

قدرة وأعم نشــاطًا. لعدم تيســر مصادر الكثير منه لنا، ولئال 



(٢٠٥)

يطول المقام بنا.

٢٤ ـ علــى أن من المعروف من ســيرة المرجعيات في 

العهود الطويلة وإلى اليوم بذل قســط من الحقوق الشــرعية 

التــي تصلهم إلقامــة المشــاريع العامة النافعة، كالمســاجد 

والحسينيات، وأماكن ايواء المسافرين وغيرها، كما تقوم ببذل 

قسط آخر منها للمعوزين والفقراء، وتتفقدهم وتحسن إليهم.

وهذا أمر ال يمكن تجاهله وإنكاره، وقد تقدم بعضه. وإن 

اختلف سعة وضيقًا باختالف المراجع، تبعًا الختالف قدراتهم، 

ووجهــات نظرهم. ولكثير منهم في ذلــك مواقف مثالية. وال 

مجــال إلطالة الكالم فيــه وفي ذكر األمثلة لــه بعد وضوحه 



(٢٠٦)

وشيوعه وكثرته، بنحو يتعذر استقصاؤه أو اإلحاطة بأكثره، 
فضًال عن استيفائه كله.

٢٥ ـ ولم تقتصر اهتمامــات المرجعية الدينية على تلك 
الجوانــب، بل تعّدتهــا للجانب الثقافي، لمــا تدركه من أهمية 

الثقافة في تكوين شخصية األمة ورفع شأنها.
ويحسن بنا إثبات ما تيّسر لنا معرفته منها بغض النظر 
عن ترتب النتائج المرتقبة منها وعدمها، لمالبســات أو موانع 
خارجيــة غير متوقعة، فان المهم هو الســعي نحو خير اُألمة 

وخدمتها والنتائج بيد اهللا تعالى، كما قال الشاعر:
على المرء أن يسعى بمقدار جهده

 وليس عليه أن يكون موفقا
وبعد ذلك نقول :

أ ـ فحينمــا رأى علماؤنا األعالم في بداية 
القرن الماضي الهجري شــدة الحاجة للشــباب 
الشيعي المثقف بسبب الركود الثقافي في العراق 
فــي أواخر العهــد العثماني كان مــن اهتمامات 
المرجعية والحوزة عمومــًا المدارس الجعفرية، 
فكانت الحقوق الشــرعية تنفق في ســبيلها في 



(٢٠٧)

إجــازة  المرجعية في حينهــا، كما دعمها رجال 
الحوزة المرموقون بأنفسهم وشجعوها بمختلف 
الوسائل، ومن ذلك حضور المجالس المعقودة 

في مناسباتها.
وقد بلغنا أن المجاهد الكبير الســيد محمد 
ســعيد الحبوبيu كان يحضــر تلك المجالس 
اهتمامــًا بها وتشــجيعًا لها، حتــى كانت بعض 
األلعاب النارية التي تطلق ابتهاجًا بتلك المناسبات 
تقــع عليه وهو مبتهج بانتظــار اآلمال التي كان 

يعقدها على تلك المؤسسة.
ب ـ وفي أواســط القــرن المذكور دعمت 
المرجعيــة الدينية وال ســيما المرجع الشــهير 
السيد أبو الحســن األصفهاني والمرجع المعظم 
الشيخ محمد رضا ياسين(قدس سرهما)جمعية 
منتدى النشر(١) في مهمتها بإنشاء كليتها الدينية 
(١)  مجعيـة منتدى النرش: أسسـت يف مدينة النجـف األرشف (سـنة ١٩٣٥م) ناهضة بفكرة 
تنظيـم الدراسـة النجفية وتطوير مناهجها اىل ما يسـع خمتلف نواحي احليـاة الثقافية التي 
ت هذا املنحى  حيتاجها رجل الدين يف هذا العرص. وقد أصدر أعضاؤها عدة كتب جسـدَّ
منهـا «املنطق» و«أصول الفقه» و«عقائد اإلمامية» للشـيخ حممـد رضا املظفر و«األصول 
العامـة للفقـه املقـارن» و«القواعـد العامـة يف الفقـه املقـارن» للسـيد حممد تقـي احلكيم 



(٢٠٨)

وفتح المدارس في بعض مدن العراق ـ كالنجف 
األشرف والكاظمية المقدسة وغيرها(١)ـ  من أجل 
تنشئة شــباب شيعي مثقف متدين يؤدي مهمته 
في خدمة المجتمع. حتى شجع ذلك بعض ذوي 
المال والنفوذ بإنشاء مدارس تحت رعايتهم، كما 
فعل المرحوم بالســم الياســين، ففتح في الحي 
مدرســته وأنشأ بعض وكالء المرجعيات بعض 

و«حمارضات يف التاريخ اإلسالمي» للشيخ حممد مهدي شمس الدين وغريها.
أنشـئت (جلنة الوعظ واخلطابة) سـنة ١٣٦٤هـ  هبدف توجيه شـباب اخلطباء وناشـئتهم   
اىل معاجلة املشـاكل املنربية باألسـاليب الصحيحة ثم أنشأت (كلية منتدى النرش) وجملتها 

(البذرة)، و(كلية الفقه) وجملتها (النجف).
ملزيـد من التفاصيـل ُانظر: منتـدى النرش أعامله وآمالـه، النجف، والتقريـر العام جلمعية   
منتدى النرش، النجف ١٩٥٥م. ومنتدى تطور وتاريخ ، جملة النجف، العدد: م ـ ١٩٦٨.
(١)  مـدارس منتـدى النرش: مدارس أنشـأهتا مجعية منتـدى النرش يف مدينـة النجف ألرشف 
وبعـض مـدن العـراق األخرى مـن مسـتوى الدراسـة االبتدائيـة اىل املتوسـطة الثانوية، 
هدفهـا تزويـد الطـالب بالثقافتني الدينيـة وفق منهج أهـل البيـتD والدنيوية وفق 
املنهج الرسـمي املقرر. وقـد خرجت مدارس منتدى النرش وكليتيهـا املئات من الطالب 
الدين كان للكثري منهم دور بارز فيام بعد من إيصال الفكر اإلمامي اىل مساحة أوسع من 
العامل. ولعل العديد من الكتاب واملثقفني وناشـطي احلركة اإلسالمية واألدباء والشعراء 

واخلطباء واملدرسني وغريهم من خرجييها وفق إحصائية أثبتت ذلك.
ملزيـد مـن التفاصيل ُانظـر: منتـدى النرش أعاملـه وآماله، النجـف، أعداد جملـة النجف،   
النجـف، ١٩٦٦ ـ ١٩٦٨م وغريهـا. أعـداد جملـة البـذرة، طـالب كلية منتـدى النرش ، 

النجف وغريها.



المدارس في مناطقهم.
ج ـ كما دعموها بمشــروعها اآلخر، وهو 
قيام بعض األعالم بتأســيس المجمــع الثقافي 
لمنتــدى النشــر(١)، حيث قام المجمــع المذكور 
بنشــاط إســالمي ثقافي كبير عــن طريق إلقاء 
بحوث إسبوعية ونشرها بكتب أصدرها المجمع، 
كما قامت الجمعيــة بطبع بعض الكتب في جملة 

نشاطاتها الثقافي.
د ـ وكان ذلك من أوليات اهتمامات سيدنا 
األســتاذ الجد الســيد الحكيمu حتى أنه حين 
زاره مدير األوقاف العام عبد الرحمن خضر في 
داره في النجف األشرف تحدث معه عن مشكلة 
التعليم الديني في العراق، حيث كان مهمًال تقريبًا 
(١)  املجمع الثقايف ملنتدى النرش: من مشاريع منتدى النرش، افتتح نشاطه الثقايف باحتفال كبري 
 Aعام ١٩٥٦م بمناسـبة ذكـرى املولد النبوي الرشيف ومولد اإلمـام جعفر الصادق
آخـذًا عـىل عاتقـه مسـؤولية إحيـاء الناسـبات الدينية وإقامـة املواسـم الثقافيـة واألدبية 
والتعريف بالفكر اإلمامي وما قامت به مدينة النجف املقدسة مرجعيتها الدينية من مهام 
كربى والسعي اىل تناول مشاكل املحيط وعرضها عرضًا رصحيًا والعمل عىل عالجها قدر 

اإلمكان إضافة لتحقيق ونرش الكتب املهة.
ملزيد من التفاصيل ُانظر: املناسبات الدينية ، جملة النجف، العدد:١٩٥٦/١.  



(٢١٠)

في المدارس الحكومية، فوعده بأن يسعى لذلك، 
بمناهج  يخص المناطق الشــيعية  وأنه ســوف 
شــيعية، ولكن تعصبه قد غلبــه ولم يف بوعده 
ذلــك مما أغضب الســيدuعليه، حتــى أنه لما 
جاءه زائرًا مرة أخرى فوصل إلى باب داره بلغ 
برفض الســيد االجتماع به فرجــع خائبًا. وبقي 
السيدuيترقب الفرص ويحاول العمل من أجل 
 (١)Aذلــك حتى دعم مــدارس اإلمام الجــواد
للصنــدوق الخيري، ثم أنشــئت كليــة أصول 
الدين(٢) فــي بغداد تحت رعايته وبدعم منه. وقد 
(١)  مـدارس اإلمـام اجلوادA: صممت براجمهـا لتخريج طالب جيمعـون يف ثقافتهم بني 
لثقافتـني الدينية وفق منهج أهـل البيتDوالدنيوية وفق مناهج وزارة الرتبية املعتمدة 

متامًا كام هو احلال بمدارس منتدى النرش.
وقد فتحت مدارسـها يف مدينة الكاظمية ببغداد بمسـتوى الدراسـة االبتدائية واملتوسطة   

والثانوية كام فتحت مدارس مثيلة هلا يف مدينة البرصة.
ملزيـد مـن التفاصيـل ُانظـر: أعداد «جملـة رسـالة اإلسـالم» كلية أصـول الديـن بغداد،   

وغريها.
(٢)  كلية أصول الدين: أسسـت يف بغداد عام ١٩٦٤م ووضعت براجمها عىل أسـاس ختريج 
طـالب جيمعون بني الثقافتني الدينة والدنيوية وفق خط أهل البيتD. أصدرت جملة 
«رسالة اإلسالم» ثم بعد وفاة اإلمام احلكيمu حولت إىل كلية مسائية، ثم احلقت بكلية 
اآلداب ، جامعة بغداد، وقد توقفت جملة «رسـالة اإلسـالم» من الصدور بعد ذلك مثلام 

توقفت «جملة النجف».



(٢١١)

أرســل البحاثة الكبير آية اهللا الســيد محمد تقي 
الحكيم(١) ليحاضر في معهد الدراسات اإلسالمية 

في جامعة بغداد.
وكان آخر ذلك محاولة تأســيس جامعة 
الكوفة(٢)تحت رعايته، لوال المالبسات والظروف 
ملزيـد مـن التفاصيـل ُانظر: إعـداد جملة «رسـالة اإلسـالم» كلية أصـول الديـن، بغداد.   

وغريها.
(١)  السـيد حممـد تقي احلكيـم (١٩٢٤م ـ  ) من جمتهدي احلـوزة العلميـة الدينية يف النجف 
األرشف ومـن رواد حركتها اإلسـالمية، سـاهم مع الشـيخ حممد رضـا املظفر وعدد من 
رجـاالت احلوزة العلمية يف إدارة دفـة مجعية منتدى النرش. توىل عامدة كلية الفقه وأرشف 

عىل العديد من الرسائل اجلامعية بقسم الدراسات العليا بجامعة بغداد.
انتخـب عضوًا يف املجمع العلمي العراقي عام ١٩٦٤م، وجممـع اللغة العربية يف القاهرة   
عـام ١٩٦٧م، وجممـع اللغـة العربية بدمشـق ١٩٧٢م، وجممـع اللغة العربيـة بعامن عام 
١٩٨٠، وجممع احلضارة اإلسالمية األردين ١٩٨١م، ومّثل النجف األرشف يف مؤمترات 

إسالمية ولغوية عديدة.
من تآليفه: «األصول العامة للفقه املقارن»، «القواعد العامة يف الفقه املقارن»، و«التشـيع   

يف ندوات القاهرة».
ملزيد من التفاصيل ُانظر: السيد حممد تقي احلكيم ترمجة يف سطور، مقدمة كتاب األصول   
العامة للفقه املقارن، حتقيق جممع العاملي ألهل البيت، قم ١٩٩٧م . الغابة العذراء: ١١. 
واإلسـلوب التقريبـي لدى العالمة لسـيد حممد تقي احلكيم للدكتور عبـد اجلبار رشارة. 
رسـالة التقريب، العدد: ٤، ١٩٩٤م . وراجع: ثمرات النجف السـيد حممد تقي احلكيم، 
للدكتـور حممـد كاظم مكي، دار الزهـراء، بريوت، ١٩٩١.  مقدمة كتاب مالك األشـرت 
للسيد حممد تقي احلكيم، تقديم الشيخ حممد رضا املظفر، مطبعة الغري، النجف ١٩٤٦م.
(٢)  جامعة الكوفة: جامعة أهلية أراد هلا مؤسسوها أن تكون مستقلة عن املؤسسات الثقافية 



(٢١٢)

التي حالت دون إنجاز المشروع المذكور في حينه.
هـ ـ وقد اهتمu بمشــاركة أعالم الحوزة 
بالمؤتمــرات العلميــة التي تقام خــارج العراق 
ودعمهــا، حتى أرســل بعــض الممثليــن عنه 
للمشــاركة في بعضها. كل ذلك من أجل إسماع 
صــوت الشــيعة في العالــم وإيصــال ثقافتهم 

والتعريف بمقام رجالهم.
و ـ كما دعمت المرجعيــة من أجل تعميم 
الثقافة إنشــاء المكتبات العامة. بل قام ســيدنا 
الجدu بنفسه بتأسيس مكتبته العامرة(١) وجمع 
واجلامعية الرسمية، فتقدمت بطلب اإلجازة اخلاصة بالتأسيس بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٩٦٦ 
ثم زار وفد من اجلمعية املؤسسـة للجامعة اإلمـام احلكيمu يف النجف األرشف فبارك 
ده. غـري أن املرشوع مل يكتب لـه ان يرى النور. سـامحته املـرشوع العلمـي األكاديمي وأيَّ
(١)  مكتبـة اإلمـام احلكيـم العامة: فتحت أبواهبـا للمطالعني عـام ١٩٦٦م وقد رودت بكل 
وسـائل الراحة وأحدث وسـائل التصويـر والعرض وقراءة أفـالم الكتب واحتوت عىل 
أعـداد كبـرية مـن املطبوعـات واملخطوطـات الثمينـة واملصورات عـن أشـهر املكتبات 
اإلسالمية يف العامل اإلسالمي وقد ضمت جناحًا خاصًا بتاريخ النجف الفكري والعلمي 

والثقايف، وكل ما أنتجه املؤلفون النجفيون من خمطوط ومطبوع.
انتـرشت فروعهـا يف كافة أنحاء العراق من شـامله إىل جنوبه وافتتحـت كذلك فروعًا هلا   
يف كل مـن أندنوسـيا، ومحص سـوريا، وكرمانشـاه بإيران، وبـريوت ، والقاهرة، واهلند، 
والباكسـتان، وغريهـا. أصـدرت جمموعة مـن املطبوعات. وأرسـلت حتـى أواخر عام 

١٩٨٠م أكثر من (٤٥٫٠٠٠) كتابًا للعديد من املكتبات العاملية الشهرية.



(٢١٣)

فيهــا كثيرًا من المصادر المهمــة لتكون مرجعًا 
للمؤلفيــن والباحثين. ومن أجــل تعميم الهدف 
اهتم بفتح الفــروع لها وزّود تلك الفروع بالكتب 
في ســائر أنحاء العراق، حتى كان عدد فروعها 
(٦٦) فرعًا عــدا بعض الفروع خارج العراق، كما 
زّود بعــض المكتبات في أنحاء العراق وخارجه 
بمجاميع الكتب ـ ومنها مكتبة جامعة األزهر فى 
مصر ـ . وكان لذلك أعظم األثر في تثقيف عامة 
الناس في فــروع المعرفة المختلفة. وفي نشــر 

الثقافة الشيعية في العالم اإلسالمي.
ز ـ وقــد فتــح المرحوم المرجــع الديني 
آية اهللا الســيد محســن األمينu(١) في دمشــق 
ملزيـد مـن املعلومات انظر: مـن نوادر خمطوطات مكتبـة اإلمام احلكيـم العامة، النجف،   

١٩٦٣ . ومايض النجف وحارضها:١ / ١١٩. واإلمام حمسن احلكيم: ١٣٢ وغريها.
(١)  السـيد حمسـن السـيد عبد الكريم األمني (١٢٨٢ ـ ١٣٧١ هـ) ولد يف قرى شقراء بجبل 
عامـل، وواصل دراسـته يف النجف األرشف حتى بلغ مرحلة اإلجتهاد، عاد إىل سـورى 
ليسـتقر بدمشـق سـنة ١٣١٩ هـ منكبًا عـىل التأليف والتوجيـه والرتبيـة والتثقيف مهتًام 
بالشـأن الجتامعي والديني والوطني. أسس مدارس لتعليم البنني والبنات الثقافة الدينية 

وفق منهج أهل البيتD إضافة للثقافة الدنيوية. وكان أديبًا، شاعرًا، مؤرخًا كبريًا.
من تآليفه: «أعيان الشيعة»، «الدر الثمني»، «الرحيق املختوم» ديوان شعره، وغريها كثري.  
ملزيـد مـن التفاصيل ُانظر: أحسـن الوديعة: ٢/ ١٣٤. أحسـن األثـر:٣١. معجم رجال   



(٢١٤)

مــدارس شــيعية للذكــور واإلنــاث اهتمامــًا 
منــه بتثقيــف الشــيعة هنــاك ثقافــة عامــة 
وبوجــه خــاص الثقافة اإلســالمية الشــيعية.
ح ـ كما اهتم بذلك المرحوم آية اهللا البحاثة 
السيد عبد الحسين شرف الدينu فقام بتأسيس 
الكليــة الجعفرية فــي مدينة (صــور) من أجل 
تثقيف شــباب جبل عامل، وأنشأ مدرسة للبنات 
في محاولة منه لتثقيفهن ثقافة دينية مع الحفاظ 
على عفتهن وإبعادهن عن الثقافة الغربية الكافرة 

وما يستتبعها من سلوك منحل مشين.
ط ـ وهناك نشاطات أخرى في هذا المجال 
في مناطق مختلفة تحت رعاية المرجعية الدينية، 
خصوصًا فــي إيران حيث القدرات أكبر ومجال 
العمل أوسع، ال يســعنا اإلحاطة بها فعًال، لعدم 
تيسر المصادر لنا وال يحسن بنا االقتصار على 
القليــل الذي نعلمه منها، لعــدم وفاءه بالغرض، 

الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: ٧ / ١٧٢ وغريه كثري.
وراجع: السيد حمسن األمني بقلمه وقلم آخرين، مطبعة العرفان، صيدا، ١٩٥٧م ، والسيد   
حمسـن األمني سـريته ونتاجه للدكتور عيل مرتىض األمني، دار اهلادي، بريوت، ١٩٩٢م.



(٢١٥)

ولئــال نكون قد ظلمنا اآلخرين بترك التنويه عن 
جهودهم.

ي ـ وقــد أنشــئت كثير من المؤسســات 
الثقافيــة فــي بــالد الغــرب حيث يكثــر تجمع 
المســلمين هنــاك خصوصــًا المهاجرين ـ من 
قبــل المرجعيات أو بدعم أو مباركة منها ـ . وال 
زالت المحاوالت مســتمرة لالســتزادة من تلك 
المؤسسات بسبب شدة الحاجة لها. وقد تحدثنا 
كثيرًا مــع ذوي العالقة من أجل حثهم على ذلك 
ودفعهم إليه لشعورنا بشدة الحاجة له خوفًا من 
انحراف الجيل الذي يعيش هناك في تيار الثقافة 
اإلســالمية  المفاهيم  وضياع  الكافرة المتحللــة 
والثقافــة الدينية عليه، فنخســرهم بــدًال من أن 
يكونوا دعاة لإلســالم واإليمان هناك بثقافتهم 
اإلســالمية األصيلة والتزاماتهم الدينية الشريفة 
ومثلهم وأخالقياتهم الرفيعة وســلوكهم السليم 
ونهجهم المستقيم. وهو أمر يحق على كل مسلم 
غيور أن يهتم به ويسعى له بجهده. واهللا سبحانه 



(٢١٦)

وتعالى بعد ذلك في عونه Pَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا 
.(١)Oَلَنْهِدَينَُّهْم ُسـُبَلَنا َوإِنَّ اهللاََّ َلَمَع اْلُمْحِسـِنيَن
ك ـ كمــا قامــت المرجعيــات ودعمــت 
وشــجعت على طبع الكثير من كتب الشيعة في 
مختلف الفنــون من أجل الحفاظ عليها ونشــر 
الثقافة الشــيعية وهو أمر ال يتيســر، إحصاؤه 
لكثرته... إلى غير ذلك مــن االهتمامات الثقافية 
التي قامت بها المرجعيات والحوزات على األمد 

البعيد والمناسبات المختلفة.
٢٦ ـ ومتى قّر لمراجع الشــيعة قرار، واستراح لهم بال، 
وخفَّت معاناتهم، وهدأت آالمهم، أزاء المشــاكل والمحن التي 
تــرد على الدين والمؤمنين وتنزل بســاحتهم. واهللا ســبحانه 
وتعالى وحده العالم بحالهم والناظر إليهم وهو حســبنا ونعم 

الوكيل.
وهناك أمور حقيقة بالمالحظة..

األول: أن قــدرات المرجعيــة محــدودة، ألنها ال تحمل 
الصفة الرسمية المعترف بها على أرض الواقع. كما أنها تأبى 

(١)  العنكبوت: ٦٥ .
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ـ بمقتضى ضوابطها الشرعية، ومثلها األخالقية ـ المساومات 
مــع القوى المعترف بهــا والفاعلة في الســاحة. وال تملك إال 
قناعــات المؤمنين التــي ال ضابط لها، وال يتيســر تحديدها. 
وكثيرًا ما ال تســتطيع أن تفرض نفســها علــى أرض الواقع 
في مقابل القوى المحيطة بهــا، بل تكون محاصرة من جانب 
تلك القوى، كما تحاصر الشعوب المستضعفة من قوى الشّر 
والطغيان. وال سيما مع تعدد المرجعيات، حيث تضعف القوى 
المذكورة بتوزعها، خصوصــًا مع اختالف وجهات النظر في 

كثير من الحاالت.
الثاني: أن للمرجعية الدينية وظيفة عظمى تستنزف كثيرًا 
من طاقاتها، وهــي الحفاظ على الحــوزات العلمية، والرعاية 
لها، وتنميتها، من أجل بقاء المعين الذي يمّد التشــيع بالعلماء 
العامليــن، الذين يصلحون للمرجعية، والذين يقومون بالتبليغ 
الديني للعباد، ويرفعون منار اإلسالم في البالد. ولهذه الوظيفة 

أولويتها..
أوًال: ألهميتها، إذ لوالها النطمست أعالم الدين وضاعت 

معالمه.
وثانيــًا: النحصــار القيام بهــا بالمرجعية، وال يتيســر 
لبقيــة القوى الخيــرة والمؤمنة القيــام بها والحفــاظ عليها 
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لوالهــا. وقــد حافظــت المرجعيــة علــى الحــوزات بجهد 
جهيــد، وبقي الطالــب الحوزوي الجيــد متعبًا مجهــودًا في

األعم األغلب.
الثالث: عدم تصدي المرجعية غالبًا إلحصاء خدماتها، وال 
لإلعالم عنها والدعاية لها، فكثير من النشــاطات التي تقوم بها 
والخدمات التي تؤديها ال يطلع عليه إال من صادف وقوعها على 
يده، أو تواجده حين حصولها، وكثير منها اليطلع عليه أحد أبدًا.
كل ذلــك لعدم االهتمام بهذه اُألمــور بمقتضى الطبيعة 
األوليــة للمرجعيــة، وإنما المهم تحقق الخدمــة أداًء للواجب، 
واســتجابة للضميــر، وتقربًا هللا تعالى. بل قــد تتعمد الكتمان 

واإلخفاء من أجل ذلك.
وقد كان بعض العاملين في مرجعية ســيدنا الجد السيد 
الحكيمu(١) يحبذ تثبيت بعض الخدمات والتنويه عنها من أجل 

بيان أهمية المرجعية وفعاليتها.
ولم ُيقتنع بذلك، تحفظًا على خلوص العمل وصفاء النية 

والتنزه عن الشوائب.
ولكل وجهة نظره، وهو مجزيٌّ بنيته.

(١)  ُانظر: ص ١٢١ هامش ١.
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وعلى كل حال فقد كان هذا األمر الثالث ســببًا في ضياع 
كثير من النشاطات والخدمات وخفائها. وربما كان كثير منها 
مذكورًا في بطون الكتب المعروفة متفرقًا، ال يتيســر اإلطالع 

عليه إال بعد جهد جهيد وصرف وقت ال يسعنا فعًال.
كمــا كان األمــران األوالن ســببًا فــي قلة النشــاطات 

والخدمات نسبيًا.
إال أن ذلــك ال يعني خفاء الســيرة المشــرفة للمرجعية 
الدينية، وجهودها العظيمة، ومواقفها النبيلة الكريمة، والتباس 

االمر في ذلك على الناس عمومًا(١) فضًال عن المؤمنين.
(١)  حتـى قال بعضهم: «إن املجتهدين والعلامء يمثلون قوة عظيمة يف إيران، وهم هيتمون يف 
كل ناحيـة مـن نواحي احلياة البرشية، من أدق التفاصيل يف الطهارة الشـخصية إىل أعظم 
القضايا يف السياسـة. فاملسـلم الشـيعي حني تقع له مشـكلة هلا مسـاس مبارش باالحكام 
الرشعيـة (التـي هي مـن الناحيـة العملية تدخـل يف كل اُالمـور) فإنه يتقدم هبـا إىل أحد 
املجتهدين يسـتفتيه يف حلها، والفتوى التي يصدرها املجتهد قد تشمل تكفري ملك فاسق 
أو وزيـر، وقـد يعلـن فيهـا أن الذي يؤيد ذلـك امللـك أو الوزير هو كمن حيـارب االمام 
الغائـب. والواقـع إن وجـود املجتهديـن الكبار يف النجـف وكربالء، أي خـارج احلدود 
االيرانية، دعم مركزهم وجعل هلم حصانة. وقد حاول الكثريون من حكام إيران تقليص 
نفوذ هؤالء املجتهدين قبل العهد الصفوي وبعده، فلم يوفقوا يف حماوالهتم إّال قليًال، الن 
العلامء يؤلفون طبقة وطنية حقيقية ويمثلون يف كثري من االحيان مطامح الشعب ووجهة 

نظره، واستطاعوا غري مرة أن يدرأوا عن الشعب جور احلكام..». من كتاب :
(a library history of persia)  edward browne .p:1953/ 371 -372. vol:4.
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بــل ما زلنا نلمس ممن عاش مــن المؤمنين ـ وفقهم اهللا 
تعالى ـ مع الحــوزات والمرجعيات وخالطهــا، البخوع لذلك 
واالعتزاز به وتعظيم المرجعيات والحوزات عمومًا وتبجيلها 
واالمتنان منها والشكر لها، فهم ينظرون للمرجع على أنه االب 
الــرؤوف، والوالد العطوف، يحزن لحزنهــم، ويفرح لفرحهم، 

ويعيش معهم قضاياهم ومشاكلهم. 
وال زلنا في حيرة من أمر هــذه الظاهرة الجديدة ـ التي 
رصدتها هذه االسئلة ـ المتمثلة بالتجاهل لذلك كله، والنيل من 
المرجعيــة الدينية والتطاول عليها، حيث لم نعهد لها مثيًال من 

قبل، وال كانت تخطر لنا في بال.
فباالمس القريب حين نجحت الثورة االيرانية كانت الثورة 
توثِّق نفســها بأنها تحت رعاية المرجعية الدينية الشيعية التي 
أثبتت جدارتها وأمانتها وإخالصها على مدى التاريخ الطويل 

بنحو ال يقبل الريب.
وبعد أن تعرضــت الحوزات عمومًا للمآســي الفجيعة 
نتيجة ردود الفعل المتوقعة في كثير من االقطار ـ كالباكستان 
واالفغــان وغيرهما ـ فبدًال من أن يبكي الشــباب المؤمن لما 
أصابهــا وأصــاب المرجعية معها بدل الدمــوع دمًا، وتتقطع 
قلوبهــم ألمًا، إذا بالحــوزة والمرجعية تفاجــأ بهذه الظاهرة 
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الطارئة، التي ُتَتجاهل مواقفها وأمجادها وجهودها وجهادها، 
وَيتطاول عليها شــريحة من الجيل الجديــد من أبنائها، لتقف 

موقف المدافع عن نفسه، والذاّب عن حقه.
فمــا الذي حــدث؟! وكيف صار ذلك؟! أبهذه الســهولة 
يتجاهل الواقع؟! أو بهذه الســرعة تنسى الحقائق؟! وما عشت 

أراك الدهر عجبًا!!!.
ا يحز في النفس ويبعث على المرارة والحسرة. حقًا أن ذلك لممَّ
ليس الن ذلك ظلم للحقيقة المتعبة، فإنا قد تعودنا الظلم 

على طول التاريخ حتى ألفناه.
وال النه ظلم لهذه الحقيقة من قبل أبنائها..

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة     
على النفس من وقع الحسام المهند

فإن في اهللا تعالى عزاء وسلوة.
بل المرين..

االول: أن في ذلك انتهاكًا لحرمة المرجعية المقدسة وهو 
انتهــاك لحرمة االئمةD خصوصًا إمــام العصرf، فإنه لم 
يفارق شــيعته إال بعد أن أحكم أمرهــم، وأرجعهم في دينهم 
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لعلمائهم العاملين المأمونين.
أفتراه حينما قــال: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 

إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة اهللا»(١).
أرجع للعلماء وليس فيهم في كل زمان من هو أهل لالمانة 
والمرجعية، فيكون قد غّرر بشــيعته وأوقعهم في ظلمات التيه 

والضالل! حاشاه من ذلك. 
بل البد أن يكون قد علمA أن فيهم في كل زمان من هو 

أهل للمرجعية وتحمل االمانة، لتقوم به الحجة. 
ومــن المعلــوم من حــال علمــاء الطائفة مــن عصور 
االئمــةD إلى هــذه االيام التصــدي للمرجعيــة وفق هذه 
الضوابط المشــهورة، ويتشابه ســلوكهم بوجه عام في هذه 
الحقبة الطويلة من الزمــن، فالنيل من المرجعية المعهودة مع 
ذلك تجاهل لهذه الحقيقة الناصعة، واستهوان بأمره صلوات 
اهللا عليه وعلى آبائه الطاهرين، بعد أن أقام الحجة وقطع العذر.
الثاني: أنا نتوجس خيفة وقلقًا على أبنائنا أنفســهم، فقد 
وعدنا أئمتناD في نصوص كثيرة جدًا بفتن في عصر الغيبة 

يخرج بها الناس عن دينهم.
(١)  وسائل الشيعة: ١٨/ ١١ من أبواب صفات القايض حديث: ٩ .
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ففي حديث المفضل بن عمر: سمعت أبا عبد اهللاAيقول: 
«أما واهللا ليغيبن إمامكم ســنينًا من دهركم، ولتمّحصنَّ حتى 
يقال: مات؟! قتل؟! هلك؟! بأي واد سلك؟! ولتدمعنَّ عليه عيون 
المؤمنين، ولتكفؤن كما تكفأ الســفن في أمواج البحر فال ينجو 
إال من أخذ اهللا ميثاقه، وكتب في قلبه االيمان، وأيده بروح منه.

قال فبكيت، ثم قلت: فكيف نصنع؟
فنظر إلى شــمس داخلة في الصفــة، فقال: يا أبا عبد اهللا 

ترى هذه الشمس؟!
قلت: نعم.

فقال: واهللا المرنا أبين من هذه الشمس»(١).
وفــي حديــث علي بــن جعفر، عــن أخيه موســى بن 
جعفــرA: «إذا ُفقِــَد الخامس من ولد الســابع فــاهللا اهللا في 
أديانكــم ال يزيلنكم عنهــا أحد، يا بني إنه البــد لصاحب هذا 
االمــر من غيبة حتــى يرجع عن هــذا االمر مــن كان يقول 
بــه، إنما هي محنة مــن اهللا عز وجل امتحن بهــا خلقه . .»(٢). 
وفــي حديث الحســن بــن محبــوب عن أبي الحســن 

(١)  الكايف: ١/ ٣٣٦ .

(٢)  الكايف: ١/ ٣٣٦ .



الرضاA: «البد من فتنة صماء صيلم يســقط فيها كل بطانة 
ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدى..»(١).

إلــى غير ذلك مــن المضامين المرعبة التــي تضمنتها 
.Dالنصوص عنهم

فإنهــا تنذر بتعرض المؤمنين للفتــن العمياء، وأعاصير 
الضالل المظلمة التي تشــّبه عليهم اُالمور وتستغفلهم عن أمر 
أهل البيت D، الذي هو الديــن الحق، فيخرجون عنه مع أنه 
أبين من الشمس، لظهور حجته، وقوة أدلته، وفي ذلك الهالك 

المريع والشقاء الدائم.
وإن مــن أعظم الحواجــز عن ذلك الحوزات الشــريفة 
والمرجعية الدينية، النها تتكفل بدفع الشبهات وإيضاح الحقائق، 
وبها حفظ الدين وأمر أهل البيتD في عصر الغيبة الطويل.
فإذا نجحت هذه الحملة المشــبوهة على الحوزات وعلى 
المرجعية في فصل المؤمنين أو قسم منهم عنها، وسلب ثقتهم 
بها وقعوا في التيه، وسهل التحكم فيهم وتضليلهم، وإخراجهم 

عن دينهم.

(١)  إكامل الدين: ٣٣٥ .
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فالحذر الحــذر أيها المؤمنون على أنفســكم، فإنها أعز 
االنفس عليكــم، وعلى دينكــم، فإنه عصمة أمركم، وســبب 

سعادتكم وبه نجاتكم وفوزكم. فال تفرطوا فيهما.
ومن القريب أن تكون هذه الحملة جزءًا من مخطط التضليل 
الذي تسعى له قوى الشّر التي أقض مضاجعها الدين والمؤمنون.
وال سيما مع تزامن هذه الحملة مع ارتفاع أصوات التشكيك 
واالنــكار والالمباالة أزاء مســلَّمات الطائفــة الحقة وثوابتها، 
والجرأة علــى تجاهل الحقائق الواضحــة، ومحاولة الخروج 
عــن خّط أهل البيتD، وظهور موجــة التجديد واالنحراف.

فعليكم أيها المؤمنون رعاكم اهللا تعالى..
أوًال: التمســك بمرجعيتكم الدينية التي هي عنوان الفخر 
لهذه الطائفــة، والتي قد تميزت بها عــن غيرها من الطوائف، 
واالنشــداد إليها مع مراعاة الموازين الشــرعية في تحديدها، 
وكمال التحفظ على االخالص والواقعية والقدســية في أمرها، 

كما أكدنا عليه في أحاديث سابقة.
وثانيًا: الحذر من موجة التشــكيك واالنكار لمســلمات 
الطائفة، التي أشــرنا إليهــا بالتثبث في ُأمــور الدين وثوابته 
وأحكامه وفقهه والفحص عنها، والرجوع فيها للمصادر االصيلة.
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واالســتعانة في ذلــك بأهل الديــن والتقــوى والورع 
واالخالص، ممن هم أهل لالمانة في أمر الدين ﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا 
فِيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اهللاََّ َلَمَع اْلُمْحِسنِيَن﴾(١)، P...َوَمن َيتَِّق اهللاََّ 

.(٢)O... َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا + َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب
ونســأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي االخرة، ويعيذنا وإياكم من مضالت الفتن، 
ومن الشيطان الرجيم، ويكفينا جميعًا شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، ويجعل لنا من أنفســنا زاجــرًا وواعظًا، ويجعلنا من 
عباده الصالحين. إنه أرحــم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو 

حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه ُأنيب.

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

(١)  سورة العنكبوت: ٦٩ .
(٢)  سورة الطالق: ٣٥٢ .
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