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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ا َوَجَدك َومَ  ا فَ َقَد َمنْ َماذَ . .ة اهللِقيَّ بَ . .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك

 . .أَبْ َناِئي بَ َناِتي يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

عليه  الل   واتُ لن صَ سَ احلَ  نُ اب ةُ ج  ا احلُ نزمان   إمامُ ) :نفس العنوان املتقدِّم متواصاًل حتتَ ال زاَل واحلديُث 
 .؟!(.غرِّبونمُ  الشِّيعةُ  نُ نَ  ،نُ مشرٌِّق ونَ 

حاق ابن توقيع إساملعروفة ب ،اً م ة  جد اً جد  همُ ـال املهدوية   سالة  وء على الرِّ الض   يف حلقة  يوم أمس سل طتُ 
وبقي كالٌم  ،ر يل ما تيس  وبيان مضامينها حبسب   شرحهاعُت ب  رَ شَ ُُث    عليكم التوقيع بكامله   قرأتُ و  ،يعقوب

 (عمةالنِّ  ين ومتامُ الدِّ  كمالُ )بني يدي هو ال ذي  واملصدرُ  ،إمام زماننا حيُث جاء يف رسالة   ،صوص اخلُمسب  
 :الكتاب وطبعةُ  ،للهجرة 329نتهت سنة غرى ا  الص   والغيبةُ  ،للهجرة 381دوق املتوىف سنة الص  للشِّيخ 
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إىل  ،ا إليناهَ هَ وج  ال يت زماننا يف رسالته   إمامُ  ماذا يقولُ  ،512صفحة  ،سةقم املقد   ،شر اإلسالمية الن  مؤس س
اإلمام أسقط وجوب اخلُمس -ِمنه  ِفي ِحل  َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل وا -رب العصورع   الشِّيعة  
ِمنه  ِفي ِحل  إَلى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب  َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل واْ -اً واضح  جد   بشكل  

يني ةة ؤس سامل اتُ رَ بَـ عَ  بُ ُهنا ُتسكَ و -ِوََلَدت  ه م َوََل َتْخب ثْ  ظام رس  يف النِّ ُط الفَ ربَ ُهنا مَ  -األموال!قضّية -الدِّ
 ربٌط لكلِّ مَ  هُ ن  إ ،حسبفَ  ربطاً للفرس  يس مَ لَ و  ،ر ويف زماننا احلاضراملتأخّ  خصوصاً يف العصر   ،الشِّيعياملرجعي 

  !!وإىل ما شاء الل طارات  والق   والطائرات   اخليول  

ب  ها من الكتذُ نأخال يت  فة  الث قاو  ية  د ووكالء املرجعسيين واملسجبني املنرب احلُ  شأتُ نَ  كم أنا شيعيٌ ثلُ م  
يني ةُ و  احلوزويةُ  راسةُ وبعد ذلك جاءت الدِّ  ،ةينيّ الدِّ   ادر ومن هذه  ملصا  من هذه  ئتُ بِّ عُ  قدنا ثلكم أم  و  ،الدِّ

سائل يف الر   نة  املبي   فاصيل   بالت  اخلُمس   وجوبُ هو الث قافة الشِّيعي ة  يف ساحة   ات  ديهٌي من البديهيّ وبَ  ،املنابع
اً شَ ب  قيقًا ونَـ ثًا حتضوع حبَ اء املو ور  بتُ ولكن حنَي ذه ،فاصيللت  ا بكلِّ هذه يعٌي أنا أعتقدُ م ش  ثلكُ م  و  ،العملية

َّت  حَ نا إمام   يبة  مان  غ يف زَ و بواجب  مس ما هاخلُ  أن   :هي وصلُت إليهاال يت  جةَ تيالن  فإّن  ،بريةوكَ  غرية  صَ  لِّ كُ ل  
 .ريفالش   هورُهظُ حينَي 

 :عة املوضوع يف هذا الربنامج سيكون احلديُث عنسب س  احللقة وما يأيت من حلقات  حب   يف هذه  و 
ك  ٌب شرعٌي ال شَ اج  عليه وَ  وسالمهُ  الل   إمامنا صلواتُ  اخلُمُس قبل غيبة   (،الخ مِس في زمان غيبة إمامنا)

باألحاديث -د ًا على قويلرَ -مكُ ال يأتونَ ئ  على هذا األمر ل   هُ نبِّ أُ  ،الغيبة  مس يف زمان عن اخلُ هو حديثي  ،فيه
 ما قبل غيبة  نعم،  ،عليه وسالمهُ  الل   نا صلواتُ إمام   غيبة   بلَ ُث عن زمان  ما قَ تتحد   هياخلُمس و  بُ ُتوج  ال يت 
إم ا بشكل  كامل أو  الشِّيعة  عن  طونهُ سق  يُ  األَئ م ةُ كان ويف بعض األحيان   ،واجباً  سُ ماخلُ كان زماننا   إمام  
هم علي الل   نا صلواتُ ت  م  أئ   زمنة  عن أَ  ،لك األزمنةعن ت   ثُ نا يف هذا الربنامج ال أحتد  وأنا هُ  ،طون جزءاً منهُيسق  
كان   ةسالقبل هذه الرِّ  ،سةقد  مُ ـال احية  الن   ن  هذا البيان م   صول  وُ سالة و هذه الرِّ  ر  و صد نا وقبلَ زمان   إمام   غيبة   قبلَ 
عن أشياعه  سقطهُ ويف بعض األحيان يُ  ،بتشديد  وتأكيد   وجبهُ الظروف يُ  حبسب  و  إمام   لّ كُ اجباً، و وَ  مسُ اخلُ 
وسائل )حلديثية مثل ا يعود إىل اجلوامع أن  عليه فاصيل الت   لع على هذه  طّ يَ  ومن أراد أن   ،اً ل يًا أو جزئيّ كُ 

بل تنا قَ م  ريات األحداث يف زمان  أئ  وعلى مُ الرِّوايات ع على ق باخلمس ويطلّ اجلزء املتعلِّ يذهب إىل و  (الشِّيعة
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مام بالت   هُ سقطونأحياناً يُ  ،األحيان يسقطونهُ  يف بعض   األَئ م ةُ و  ،واجباً و عاً شر  مُ  مسُ حيُث كان اخلُ  ،بتداء الغيبةا  
يف زمان   مس  عن اخلُ هو كالمنا   ،لذا تلكم اجلهة نطويها وال شأن لنا هبا ،ةعلى نو اجلزئيّ  وأخرى ُيسقطونهُ 

يح ب  أُ على أنّه تأكيد -َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحل  -واضحةٌ  سالةُ والرِّ  ،إمامنا غيبة  
وج ِعل وا ِمنه  ِفي -مسئولية عليهم بصوص  اخلُمس ةُ ليست هناك أي  ف-وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحل  -ل حالالً ع  جُ وَ 

ريف الش   إمامنا إىل وقت ظهور أمره   غيبة   يف زمان   مس  اخلُ  عنهو  فاحلديثُ -ى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا إلِحل  
 .عليه وسالمهُ  الل   صلواتُ 

 حبسب عاً باا ت  تأتينكن ول ،صا الن  من إثارهتا ألجل  فهم هذ د  ص البُ يط هبذا الن  حتُ  البساتٌ مُ  ناكَ هُ 
ضوع مو إّن  حلقيقة  اويف  ،شيئاً يئًا فَ ب املوضوع شَ رتِّ أُ كرة واضحة سَ تكون الف   ألجل  أن  و  ،املطالب لتسلس

 أو ل العقائد  من أصو  أصل  بما هو  مسُ فاخلُ  ،نظر العقيدة لك احلّد من وجهة  هّمًا إىل ذَ مس ليس مُ اخلُ 
يف  نة مذكورةعي  ازين مُ روط ومو من شنوع من أنواع العبادات املالية ض  هو مس اخلُ  ،ينالدِّ سس  بأساس  من أُ 

راع حتدام الصِّ ومن ا   ،يني ةالدِّ  ة  ؤس سهتمام املمن ا  و  ،هتمام املراجعأت من ا  شَ مس نَ أمهية اخلُ  لكن   ،ااّنِّ مظ
يني ة ة  ؤس سداخل امل  ةُ نا نشأت أمهي  من هُ  ،ملسألةاول هذه حني ة الدِّيديد بني املرجعيات س الش  ومن التنافُ  ،الدِّ

 وأساسُ  فات  ختالال  ا ساسُ أواألموال هي  ،ا أموالقطعًا ألّن   ،يةاس  حلس  ا مس هذهمس وصارت للخُ اخلُ 
احلروب  ،لدولاسقوط  ،غيرياتالت ،اتور الث   ،نقالباتاال   ،رب التأريخم ع  ـلِّ العاليف كُ  املشاكل   احلروب  وأساسُ 

ال واجلنس امل ،حبثوا عنهاو تأريخ و الهذا ه ،لطةوالس   ،واجلنس ،املال ؟ذلك لِّ ما هي األسباب وراء كُ  ،العاملية
 هي بسبب ،اراتني احلضب ،الدول بني ،ثت بني البشردَ حَ ال يت والصراعات ل  األحداث اهلائلة كُ   ،لطةوالس  

يني ة ة ؤس سامل ٌة كبرية فيما جيري يفمدخليّ  فاملاُل لهُ  ،األموال   .اخلُمس ةُ ظهرت أمهي  و ا نشأت من هنو الدِّ

 ة  مؤس سلل سبة  لغام بالنِّ قل أَ ضوح هو دخوٌل يف حَ وُ الء  وَ مس بصراحة  وب  قطعًا احلديث عن اخلُ 
يني ة  !مس ليس واجباً يقول بأن  اخلُ  ريد أن  ث يُ تحدِّ مُ ـخصوصًا إذا كان ال !اخلطوط احُلمر لِّ كُ اوز ل  تَ  هُ إن   ،الدِّ

بعبارة  أخرى و  ،البيت يف موازين أهل   مشروعّيَة لهال يف زمن الغيبة باسم إمام زماننا  ؤخذُ يُ ال ذي مس وبأن  اخلُ 
 ،ن مبراجعنا وعلمائناأسيء الظّ  ريد أن  ال أُ وأنا  !مانناباسم إمام زَ  الشِّيعة  على  بُ كذَ تُ  أكذوبةٌ  !أكذوبةهو 
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 ةهذا من وجه ،حيح للنصوصعدم فهمهم الص   ب أو بسبب  ركِّ مُ ـجهلهم ال سبب  ب  هذا هو  بأّن  فأقول
 .وأنتم ا حكموا حلقائق بني أيديكما ضع لكم وأبنيِّ أُ سَ  ،لكم وسأبنّيُ نظري 

  ؟ة جدَّا  حضة الواما هي هذه القضيَّ  !جدَّا   هناك قضيٌة واضحةٌ  

 ،ة اخلُمسضيحريهتم يف ق ،اعةس  ال هذه   الغيبة الكربى وإىل صر  عَ  دايات  منُذ ب  الشِّيعة لماء حريُة عُ إّّنا 
ة عند اضحمس وَ اخلُ   قضيةل أن  فه ،حكمواائفة وأنتم بعد ذلك الط  ا بار مراجعك    بني أيديكم آراءَ  سأعرضُ و 

 يف هذه  ة يعالشِّ ابعهم تكيف يُ ين فحريّ مت الشِّيعة  إذا كان فقهاء و  ،ونتحريّ مُ  همف ،ا ليست واضحةإّن   ؟قهاءالفُ 
وقعوا يف  َلّما وبراهني ةأدلّ عة الشِّي لو كان عند علماءو  ،ةج  مام احلُ اإل هذا هو منطقُ  ،اجلواب واضح ؟ةالقضي  
 .!!.عصر الغيبة الكربى وإىل يومنا هذا ايات  نذ بداحلرية مُ  هذه  

  :لمفيداشَّيخ الن سأبدأ  م ،يعٍي في التأريخ الشِّيعيمرجٍع شِ  معكم من أكبرِ  سأبدأ   

 ريب  ق  وقَ الص  من  مُ ين هو يف زَ يع ،413 ؟املفيد الش يخُ ويف مَّت تُ  ،329 ؟غرىالص   مَّت انتهت الغيبةُ 
سالة العملية الرِّ  (قنعةم   ال)ي ههذه  ،ىغر لص  ا يبة  الغَ  مان  شأت يف زَ نَ ال يت  الشِّيعي ة   ًا من زمان  األعراف  د  ج  

اضحة عن  صورًة و لكُ يَ فيد كان املش يخ ال هل أن   ،مواكاملفيد وأنتم احالش يخ تب ماذا كَ  نقرأُ  ،املفيدللشِّيخ 
  !؟سماخلُ 

  .قهمل الف  حيَ َمن  أيفقيه  ؟هذه الكلمة ماذا تعينف ،فقيهحني نقول  نُ ن

فقه ) (قه األحكامف  ) :فحني نقول ،حقيقة األشياء معرفةُ هو  الفقه ؟كلمة الفقه يف اللغة ماذا تعينو 
هل هو فرية إذا كان يف حَ و  ،يكون يف حرية يعين أن  الفقيه يتلك الوضوح والرؤية الكاملة ال أن   (،الفتوى
أن  األحكام ويكنكم  رُ صد  أُ ال ذي أنا  ،وأنتم احكموا لست ،املفيدالش يخ نقرأ كالم  ؟هذه املسألة قهَ ف   يتلكُ 

 ،سأذكرهاال يت انتبهوا إىل تواريخ الوفيات  ،للهجرة 413 توىف سنةفيد املللشِّيخ امل (الـُمقنعة)تُراجعوا الكتاب 
ة النشر مؤس سطبعة هذه هي  ،إىل هذه اللحظةالشِّيعي ع القضية عرب التأريخ ين سأتتب  أن  بن و فألن كم ستعر 

 لوا وأن  تتحم   رجائي أن   ،285صفحة  ،هجري قمري 1430 ،الطبعة اخلامسة ،قدسةقم امل ،اإلسالمي
 عليكم أن  فتصلوا إىل احلقيقة   أن  كم إذا أردتُ كم ولكن  بُ تع  د يُ وهذا قَ  ،كثريًا يف الكتب  ين سأقرأُ صربوا ألن  تَ 
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هنا أنا  ،ال تقبلوا كالمي وال تقبلوا كالم اآلخرين ألن  الفقهاء متحرّيون ،عقولكمبوجدانكم و دركوا األمور تُ 
  .ذلك صواّـ خش أعرض لكم احلقائق وأنتم

يف قضية -صحابنا في ذلكقوٌم من أ وقد اختلفَ -؟املفيدالش يخ ماذا يقول  ،285صفحة 
لو كان هناك حكم واضح -وّذهَب ك لُّ فريٍق منه م فيِه إلى مقال-يف زمان  غيبة  اإلمام-عنَد الغيبة-مساخلُ 

قوٌم من  وقد اختلفَ -اب اخلاّصنيو   زمان  قريب  من زمن النُـ يف وهم ،م أنتمكُ سَ لو أنفُ سَ  ؟لماذا خيتلفونف
من  أي-فمنهم ،وّذهَب ك لُّ فريٍق منه م فيِه إلى مقال  الَغيبةعندَ -مسوع اخلُ يف موض-صحابنا في ذلكأ

فمنهم -الشِّيعةال عن عامة الشِّيعة ث عن فقهاء يتحد  فهو  (قوٌم من أصحابنا) ألنّه حني قال ،الشِّيعةفقهاء 
هناك روايات عديدة ذكرها -فيه من األخبار صِ خَ م من الرُّ وما تقدَّ لغيبة اإلمام  إخراجه ط  فرضَ من ي سقِ 
من و  ،األَئ م ةلقة بزمان تعمُ الرِّوايات لك ولكن ت   ،س عن شيعتهمطون اخلمُ سق  يُ األَئ م ة يف أّن املفيد الش يخ 
ا مل ،مع أن  الش يخ الص دوق كان أُستاذًا لهُ  ،هذه الرِّسالة وهذا التوقيعد ر و مل ي أّن الش يُخ املفيد الغريب  ُرمب 

فقط أنقل لكم ما يقول وما يقول  ،املفيدالش يخ يل أنا ب على أيِّ حال ال شأنَ  ،يصل إليه هذا الكتاب
أنا  يل سبة  بالنِّ  !؟ماذا أصنع باملفيد وغري املفيدفة ج  اإلمام احلُ  أنا عندي قولُ  ، بأقواهلميل ال شأنَ و ُفقهاء ال

 ة  من خالل  خرب بل نشأ من فراغ عيت وهذه القناعة مل تهذه قنا ،من اإلمام احُلج ةهي أن  هذه الرِّسالة بقاطٌع 
قهاء قهاء كي تعرفوا حرية فُ لكم أقوال الفُ  أنا أعرضُ  ،قول الفقهاءي لذلك ال أعبأ مبا ،مستمرّة عة  باطويلة ومت

نة وصارت من وبيِّ أن  قضي ة اخلُمس واضحة باآلن الشِّيعة يتصّورون  ،ىرب  الكُ الغيبة   عصر بدايات منذُ الشِّيعة 
يأخذون منكم ال ذين هؤالء  همسُ الفقهاء أنفُ و  ،ة غري واضحةالقضي   ،أبدًا والل ليست كذلك ،البديهيات

م لغيبة اإلمام وما تقدَّ  سقط  فرض إخراجهِ ي   فمنهم من-وسنقرأ كتبهم ة غري واضحة عندهمي  األموال القض
مس ليس إذًا حنَي أقول بأن  اخلُــ  ،مسُــ قالوا بعدم وجوب اخل عةٌ و هذه مم-ص فيه من األخبارخَ من الرُّ 
حايل من حال وأنا  ،هؤالء الُفقهاء ،ُعمالء واهؤالء أيضًا ليس ، أو للُموسادمياًل للماسونية  عَ  لستُ فواجبًا 

َزه  -الُفقهاءبعض -وبعض ه م-هؤالء الُفقهاء وبعض ه م -حُيفظ يف األرض ؟أين حُيفظ ،أن  حُيفظب-ي وِجب  َكن ْ
عليه السََّلم  األنام وأنَّه   أنَّ األرَض ت ظِهر  ك نوزَها عند ظهور القائم مهديِّ  ي وِجب  َكنَزه  وتناول خبرا  وَرد

ة ري  الذُ -ةريَّ لة الذ  وبعضهم يرى صِ  ،مكان لِّ خذها من ك  يأف إذا قام دلَّه  اهلل س بحانه  وتعالى على الكنوز
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املفيد ماذا الش يخ هو -ستحبابريق اَلِ على طَ الشِّيعة قراء وف   وبعضهم يرى ِصلة الذ ريَّة-اشمين هَ ب من
املفيد الش يخ يعين  ،واباً ا يكون صَ مب  يقول هذا القول رُ -وابمن الصَّ  رب هذا القولِ ق   أدفع   ولست  -؟يقول

وف قراء الشِّيعة على  وبعضهم يرى ِصلة الذ ريَّة-لذلك يقول ،مساخلُ  الفقرة ال يرى وجوبَ ند هذه هنا ع  
لصاحب األمر عليه  ه  زلَ بعضهم يرى عَ و  ،ق رب هذا القوِل من الصَّواب أدفع   ولست   ستحبابَطريق اَلِ 

إلى من  ى بهِ صَّ و  ِنيَّة قبَل ظ هورهِ فإْن َخِشَي ِإدرَاَك الم-اً يه عنده حمفوظبق  مس ويُ رج اخلُ خيُ  يعين أن  -َلمالسَّ 
 قامه  مَ  يَقوم وإَلَّ وصَّى بِه إلى َمنْ  م إن أدرك قيامه  َللسَّ ا مه إلى اإلمام عليهسلّ انته لي  يدو  في عقلهِ   بهِ ثق  يَ 

-عندي وهذا القول   ،َلمالسَّ  مان عليهِ الزَّ  يظهر إمام   إلى أنْ  ث مَّ على هذا الشَّرط يانةوالدِّ  قةِ في الثِّ 
البُد  أن يكون و هذا القول هو القول الص حيح أي أّن -أوضح  من جميع ما تقدَّم-املفيد يقولالش يخ 

لعدم  ،ف بأمواله  تصر   هذا الغائب كيف يُ بنيِّ مل يُ -م فيهرسِ لم يَ  لغائب  حقٌّ وجبَ مسَ الخ   ألنَّ -هكذا
ري جيإذاً ما  ،صلت إىل املفيدصرف اخلمس لو  ة  عن اإلمام يف كيفيّ لو كانت هناك نصوص و  ،وجود نصوص

ضح سيتّ  اموهذا  ،هو أمر غري صحيح املعصوم نمعلى نصوص  عتماد  مس من دون اال  اآلن من صرف اخلُ 
لغائب لم  مس حقٌّ وجبَ الخ   ألنَّ  من جميع ما تقدَّ مِ  عندي أوضح   وهذا القول  - الفقهاءلِّ من كالم كُ 
اَلنتهاء إليه فوجب  لم يرسم فيه قبل غيبته رسما  يجب  -ف فيهبرنامج للتصر  أو  ط ةً مل يضع خُ -يرسم فيه

نوب عنه  ي يعين من-أو وجود من انتقل بالحقِّ إليه إليه ن من إيصالهِ أو التمك   هِ حفظه عليه إلى وقت إياب
م عند حلولها عدَ ي  الَّتي رى الزكاة وجرى أيضا  مج-غرىالص   الغيبة   واب اإلمام يف زمانكما هو احلال يف نُ 

ف في األمَلك التصرُّ  بِ سحف فيها على التصرُّ  حلُّ قوطها وَل يَ دمِه س  جب  عند عَ فَل يَ  هامستحقُّ 
-صنافها من أهل الزكاة من األتحقِّ سم بها إلى من يقوم بإيصالها إلى ة  والوصيَّ  فسِ النَّ ب هاحفظ   ويجب  

 وصفناه في شطِر الخ مس الَّذي هوما  نعِ ص   ٌب إلىاهِ ذَ  بهَ ذَ  وإنْ -عليهم الزكاة عُ وز  تُ  األصناف ال ذين
 هذا التقسيم لو أردنا أن   ،اهلامشيني حق  اإلمام وحق   :هذا التقسيمحَّت  -َلملإلمام عليه السَّ  خالصٌ حقٌّ 

عن هذا  ثتت حتد  اياو ا الرِّ ة ليست هي األصل وإّن  القضي   هذه   ت أن  ثبُ يسَ فالرِّوايات الل من خ   ناقشهُ نُ 
هو لإلمام  بكامله   مسُ  فاخلُ وإال  األَئ م ة لك األموال يف زمان ت   ت فيه  عَ زِّ وُ ال ذي ماين واملكاين املوضوع للواقع الز  

هذه  ار أن  بتالقضية باع ه  أدخل يف هذ ريد أن  وأنا هنا ال أُ  ،طي للهامشينييُعال ذي واإلمام هو  ،املعصوم
املسألة هذه  أطرحُ فإيّن  وإال   ،هنا األَئ م ةث عن زمان د  ال نتح وننُ  ،األَئ م ةالقضية من خصوصيات زمان 
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 يكنكم أن  و  ،(الشِّيعي ل العقلُ األو   اجلزءُ ) ،ل من هذا امللف  عنها يف اجلزء األو   ثتُ حتد   وآيت بالرِّوايات وقد
 ،ةالقضي   اًل عن هذه  فص  جدون حديثًا مُ وست ،نو وقع زهرائيِّ مموجود على فهو الشِّيعي  قلُ راجعوا برنامج العَ تُ 

فصيل يف ة للت  اجحلذلك ال  ،احلديث عن زمان الغيبة ريدُ أُ  لكن هذا احلديث ُمرتبط بزمان  األَئ م ة وأنا هنا
 .ةالقضي   هذه  

ة وجوب ضي  قا جيهل مفيد مثل املالش يخ هو  ،قال هذا الش يخ املفيد قد تقول بأن  - ذهب ذاهبٌ إنْ و 
نع ما ص   هب ذاهٌب إلىذ وإنْ -ءقهافُ ال ة  يضاً كحال بقي  فاصيل أهو جيهل هذه الت  ف ع به  مس أو ماذا ُيصنَ اخلُ 

تامي آل يطر اآلخر في ل الشَّ عَ جَ َلم وَ عليه السَّ  مِ قٌّ خالٌص لإلماهو حَ الَّذي مس طر الخ  وصفناه في شَ 
في  الحقَّ  هد إصابت  بع  ن لم تَ رآلق  ومساكينهم على ما جاء في اِلهم سبي ءِ م السََّلم وأبناعليه   سولالرَّ 

  ؟ذلك أال تالحظون ،التاه احتمل  الكالم كُ -ذلك بل كان على صواب

 .هذا الَقوِل من الصَّواب ولست  أدفع  ق ربَ  :هنا يف البداية قال

 .مقدّ تع ما  من جميوهذا القول عندي أوضح   :آخر وقال إىل قول   رجعَ  بعد ذلكُُث  

ه الحقَّ في إصابت  د بع  تَ  ذلك لم مس شطرين ولو فعل فاعلٌ م الخ  قسَ ي   :وقال ذلك رجع بعدُُث   
 .ابو صذلك بل كان على 

ا في هذا نختلف أصحاب  ما اِ وإنَّ -بنيِّ املفيد يُ الش يخ  ؟ملاذا-نا في هذا البابختلف أصحاب  ما اِ نَّ وإِ 
 الل   لواتُ صعنهم د ألفاظ ر  مل تَ و يات يعين مل ترد روا-فيه من صريح األلفاظ إليه ما لجأ  ا ي  مَ  الباب لعدمِ 

لفقيه ا ن ديننا أن  م وليس ،رائهمآ سب  حبو لة بيد الفقهاء فبقيت املسأ ،عليهم أمجعني يف هذه املسألة وسالمهُ 
ن م ،(منَّ هَ جَ  ارِ ي نَ ه فِ يرَ خِ نْ ى مَ لَ هلل عَ ا ه  بَّ كَ أَ  مٍ لْ عِ  يرِ غَ ى بِ تَ ف ْ أَ  نْ مَ )فإنّه  (!فحةجيب الص  )يعطينا فتوى من 

 .املفيد واضحةخ الش ية حري ي هوهذه  ،عن املعصوم رآن أو بغري حديث  من القُ  م يعين بغري نص  أفَّت بغري عل

  !!االوا كذق قومٌ و  ،قالوا كذا فقال قومٌ  ،حرية الفقهاءث عن املفيد حتد   يخُ الش  -أوالً 
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 ن من قراءة  أمتك  حَّت  ى ة أخر ر  له مَ عيد ما قاأُ  ريد أن  ال أُ و  ،فذكر أقوااًل خمتلفة ،ُُث  جاءت حريته هو
 .أكرب من الكتب األخرى قدار  م  

  :سيائفة الطو لطَّ ا شيخِ ل لية  العم سالة  الرِّ  ،(فتوىد الفقِه والفي مجرَّ  النِّهاية)وهذا كتاب  

 ويفتُ وقد ملية العَ  هُ سالتر   هذه   ،اضحة عندهُ الطائفة و   تكون أحكامُ هو شيخ الطائفة أن  و املفروض 
الش يخ َّت  حو  ،للهجرة 413نة املفيد املتوىف سالش يخ رية الحظتم حَ  ،للهجرة 460وسي سنة الطُ  الش يخُ 

  ؟لنهايةا الته  يف رس وسيالطُ الش يخ ماذا يقول  ،غرىالص   ر الغيبة  قريب من عص هُ عصرُ الطوسي فَ 

اخلصوص  كم رواية هبذال سأقرأُ و  ،ةاألَئ م  أي -صواخَّ فقد رَ -يف حالة غيبة اإلمام-يبةحال الغَ  يف افأمَّ 
ماس وغيرها باألخ ق  تعلَّ يا مَّ مِ قهم ف في حقو صوا لشيعتهم التصرُّ خَّ يبة فقد رَ الغَ  ا في حالفأمَّ -يف وقتها
أين يأيت  إذًا من ،حلياةين يف العناو ا ل  كُ هي   هذه  -نر والمساكِ ح والمتاجِ المناكِ   لهم منه مندَّ فيما َلب  

بيح لكم  نُ ننُ  ملهديّ ن غيبة ايف زما :قادقالوا عن إمامنا الص  األَئ م ة  أن  الرِّوايات د يف رَ هذا وَ  ؟مساخلُ 
صود املققالوا فَ  بعد ذلك واجاءُ عة الشِّيقهاء فُ ولكّن  ،الكالم مطلقو  ،واملساكنحقوقنا يف املناكح  واملتاجر 

وضعوا ف ،شيء كن فالنواملقصود من املسا  ،الن شيءواملقصود من املتاجر فُ  ،ح فالن شيءمن املناك  
على  ،بشكل عامهو م اَء عنهجذي ال  ف ،ُمطلقاً  حتديدات وقيود على هذه العناوين ومل يَر د هذا يف الرِّوايات

يف  لشِّيعةاحرية فقهاء  مني أيديكبعرض أ أريد أن   ،بريةوك صغرية   لِّ قف على كُ ُهنا أن  أريد ال أُ  أنا ،حال أيِّ 
 .هذه القضي ة

وغيرها  باألخماسِ  فقد رَخَّصوا لشيعتهم التصرُّف في حقوقهم ِممَّا يتعلَّق   الَغيبةِ  ا في حالفأمَّ 
فأمَّا ما عدا ذلك فَل  من المناِكح والمتاِجر والمساِكن-يف حياهتم فيما البُد  هلم منه-منه فيما َلب دَّ لهم

من -األَئ م ةما يستحقونه اإلمام يعين -من األخماس وما يستحقونه  يجوز التصرُّف فيه على حال 
 ال-نعيَّ وليس فيه نصٌّ م   ،فقد اختلف قول أصحابنا فيه وغيرها في حال الغيبةِ  األخماس في الكنوزِ 

قال قوَل  -من الفقهاء-منهم واحدٍ  لَّ  أنَّ ك  إَلَّ  م عيَّنوليس فيه نصٌّ -املفيدالش يخ توجد نصوص كما قال 
 من أين تأتون هبذهفال توجد نصوص كان إذا  ونسأل  (!من جيب الص فحةيعين ) -يقتضيه اَلحتياط
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ال توجد يقول الطوسي الش يخ و  !هو يقول ال توجد نصوص يداملف ،ت واضحةهذه تصرحيا ؟األقوال
قهاء وأنتم سلوا املراجع والفُ  ،ال يوجد أي نص ،ال توجد نصوص !جد نصوصالعملي ال تو  اقعو وال !نصوص

واحد  كلّ   ،فحةيعين احلجي من جيب الص   ،األَئ م ةال توجد نصوص عن  ،القضية لماء عن نص  يف هذه  والعُ 
 .رج من عنده  خيُ 

قال قوَل  -لفقهاءمن ا-حد منهموا كلَّ   نَّ  أن إَلَّ معيَّ  نصٌّ  فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيهِ 
-اجروالمت لمناكحِ انا من بيح لإنَّه  جاٍر في حال اَلستتار مجرى ما أ   :فقال بعضهم ،اَلحتياطيقتضيه 

ا دام م فظه  ه يجب حِ إنَّ  :ومٌ قوقال -س فيهق بالكنوز ال خُ تعل  ي ل ما أباحوا لنا املناكح واملتاجر فمامث
احب األمر ص إلى ه  مسلِّ لي   نمنيالمؤ  وانهِ من إخ بهِ  ثق  إلى من يَ  ى بهِ الوفاة وصَّ  حضرته   ا  فإذايَّ اإلنسان حَ 
 ،فيدامل الش يخكالم   نفس-مراأل إلى أْن يصَل إلى صاحبِ  إليه بهِ  يَّ صِ حسب ما و   وصي بهِ ي إذا ظهر أو

 :قال قومٌ و  ،القائميام قِ عند  ها ك نوز يجب  دفنه  ألنَّ اأَلَرضين ت خِرج   :وقال قومٌ -يف حريةالشِّيعة اء فقه
الشِّيعة اء فقه ،اءلفقهاالء  هؤ كلّ   ،يللدوال واحد من هؤالء عنده -امسأق م الخمس ستةيجب أن يقسَّ 

وإىل  نذ ذلك الوقتحلرية ما ،ليلال يلكون د ،هؤالء الفقهاء ما عندهم دليل داية كلّ نذ الب  لعبون بنا مُ يَ 
 جياب  اخلُمسا على إيف زمانن كلمُة الُفقهاء  اآلن لكن اتفقتنفسه هو وهذا احلال املوجود هنا  ،ومك هذاي

 .هأتونا بل فليوإذا كان هناك دلي ،ال دليل عليه ،وهذا الكالم أيضاً من دون دليل ،وأخذه  

ودع عند من يوثق  لإلمام يدفن أو يأقسامٍ  ة أقسام فثَلثة  تَّ م الخمس سِ قسَّ أن ي   وقال قوٌم يجب  
هو -قسام األ خر ي فرَّق على م ستحقيه من أيتاِم آِل م حمَّد ومساكينهم وأبناء سبيلهمأ والثَلثة   ،بأمانتهِ 

هذه الثَلثة  ألنَّ  ؟(ملاذا) عليه يكون العمل   ا ينبغي أنْ مَّ وهذا مِ -يضًا من جيب الصفحةق وأعلِّ الطوسي يُ 
هذه  ؟تقول أن  تعمل هكذا عندك رواية يف عصر الغيبة ،هذا استحسان-ها ظاهرأقسام مستحقُّ 

املفيد الش يخ يف كالم  مر  ال ذي و  ،هذا استحسانات لّ كُ   ،افعي يف االستنباطالش  ملنهُج ا هذا هو ،استحسانات
 ،هذه استحسانات ،يقول هذا القول أوضح عندي وذلك القول هكذا ،ب هذا القولصوِّ يُ  ،اتاستحسان

هذا هو  ؟هبذا الكالم يتأنص من أين ت كإذا مل يكن عند ؟أنت تقول ما عندي نصّ  ؟أين األدلة
يعين -عليه يكون العمل   ا ينبغي أنْ مَّ وهذا مِ - عنهثُ أحتد  ال ذي  هذا هو املنهج الش افعي ،االستحسان
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وهذا ما يظهر  ،لإلمام هُ ل  اخلمس كُ  ،مس إىل قسمنيتقسيم اخلُ  هذا على فرض صحة   ،امشينيإعطاء حصة اهل
ها ألنَّ هذه الثَلثة أقسام مستحقُّ -اشتغلوا عليهاو  موا على قضيةلكن الفقهاء تسالَ  ،ت أهل البيتمن روايا

س بظاهر لكن لي هو اإلمامو حَّت  لو كان املتويّل -ي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهركان المتولّ   وإنِ  ظاهر
  .نن نعطيهم األموال

 الدفنِ  ها منم ذكر  المقدَّ  قوالل على أحد األمَ اط وعَ يتل اَلحانا  استعمسن إولو أنَّ -إىل أن يقول
القول -حتياط اَلدُّ فهو ضِ  لألوَّ ل االقو  نه  ف فيه على ما تضمَّ ا التصرُّ فأمَّ  ،ة لم يكن مأثوما  ياأو الوص

ن ع جود نصّ و مع  حتياطضد االيكون أساس  على أيِّ -فهو ضد اَلحتياط-ل وهو إباحة اخلمساألو  
 هُ ألن   حواض والتحرّي  ،ة عندهري واضحهو أيضاً الصورة غ ،اً د  ة واضحة ج  القضي   !؟اخلمسبيح اإلمام املعصوم يُ 

 ،طوسيالالش يخ ال و  سألةامل ذه  هه يف ياملفيد فقالش يخ إذًا ال  ،يخ الطائفةريُة شَ فهذه حَ  ،ال توجد نصوص
لوابس على لّ ملسألة هجمت ايف هذه او  (،سابِ وَ اللَّ  يهِ لَ عَ  م  جِ هْ  ت َ ََل ) :أهل البيت هُ فَ صَ الفقيه هكذا وَ ألّن 

لوابس مت ال  وهج ،حةغري الواض األمورهي  لوابسال   ،الطوسيالش يخ لوابس على هجمت ال  و  ،املفيدالش يخ 
يف  ا عن الفقهاءثو د  تحأمل ي ،سيالطو الش يخ املفيد و الش يخ ث عنهم حتد  الشِّيعة ال ذين فقهاء  كلّ   على

مت عليهم هجوقد  بفقهاء مهيف هذه املسألة ما  الشِّيعة  إذًا فقهاء  ؟اختلفوا يف املسائلعصرهم وكيف 
ا لذو  اً ون نصوص يلكال فهما هذ قو وف ، واضحي  اء يف هذه املسألة لوصلوا إىل رألو كانوا فقهو  ،لوابسال  
يع فالتوق ،عصومإلمام املاعن جود ص مو والن   ،ألهل البيت املخالفة   بالطريقة  و  ،بالذوقو  ،االستحسانب فتونيُ 

 يحَ بِ د أ  قَ س ف َ مْ ا الخ  مَّ وأَ )-ةج  إلمام احلُ هذا هو كالم ا ،ه  مس لشيعتأباح اخلُــ  بأن هُ ة ج  عن اإلمام احلُ قد صدر 
ة ج  احلُ الم اإلمام تركوا ك-ل  ي حِ فِ  ه  نمِ وا ل  عِ ج  وَ -هذا نص واضح ؟وجد نصوصإذاً ملاذا تقولون ال تُ  (،ناتِ يعَ شِ لِ 

هم يعملون ف ،افعيالش   منهجية  و  ،أيب حنيفة منهجية   حبسب   ،ناهج املخالفنيمَ  فتون حبسب  ا يُ و بوذه
لوا تقب دون أن  ري تُ ال ،هذه هي احلقائق أمامكم هكذا. فتاوىالرون صد  من دون نصوص ويُ  االستحسانب

َل يف ال جدا ؟ال ضحة أوريهتم واحهل  ولكّن السؤال ،تقبلوا احلقائق ال ،األمر راجع إليكم ؟احلقائق
 .ار فيهاحال يت ة يف املسألة ج  ليس حبُ  حائراً فكالمهُ  هُ يإذا كان الفقو  حريهتم،
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 أن  ب :قُلت ،ت هكذاما قُل أنا ،ما هو بفقيه املفيد أقول بأن  الش يخ ينبأن   :قالال يؤخذ كالمي فيُ 
 ال هتجم عليهي ال ذو لفقيه ها :بيت يقولونلوأهل ا ،لوابساملفيد يف هذه املسألة هجمت عليه ال  الش يخ 

  .الطوسيالش يخ ل وكذاك هو حا ،داً دِّ ت  مُ اً تحري  ولذلك بقي مُ  ،قهاً ف   ملُ إذاً هو يف هذه املسألة ال حيَ  ،لوابسل  ا

مان د زَ عَ ت بَـ ر هَ ظَ يت ال   لعمليةاالرِّسالة وهي د الفقه والفتوى مر  الطوسي يف الش يخ ّنايُة هي هذه 
  :الشِّيعةعمل هبا ال يت العملية  اآلن مع الرسائلنا وأ ،الطوسيالش يخ 

  .سالة العملية األولىرِّ المقنعة لشيخنا المفيد كانت ال -
  .يخ الطوسيلشَّ ل هايةالنِّ جاءت بعد ذلك ث مَّ  -
  .يق الحلّ للمحقِّ  (شرائع اإلسَلم)ءت جاث مَّ  -

ثنا وحتد   ،تعمل بالنهاية والشِّيعة الطوسيالش يخ كثر من مئة سنة بعد ألو  460تويف  الطوسي الش يخ
  مسائل احلالل   شرائع اإلسالم يف) :سالة العمليةظهرت هذه الرِّ  إىل أن   ،الربنامج عن هذا املوضوع يف بدايات

 ،ورات دار األضواءمنش :لطبعةا هذهو  ،للهجرة 676 سنة تويف واحملقق احلّلي ،للمحقق احلّلي (واحلرام
نفس الكالم  ،184إذا نذهب إىل صفحة  .د عليّ عبد احلسني حممّ  حتقيق وإخراج وتعليق ،لبنان ،بريوت

-184يف صفحة  ،ي نفس الكالمسو الطالش يخ ّناية يف املفيد و الش يخ قنعة مُ  مّر يفال ذي الكالم  ،ابقالس  
َل يجوز التصرف في -مسيف قضية اخل-األولى :مسائل فيه ،هستحقِّ ف في م  في كيفية التصرُّ  ،انيالثَّ 

ر مثاست-فائدة ٌف كان غاصبا  ولو حصل له  تصرَّ ف م  رَّ ولو تص-اإلمام املعصوم بغري إذن-هذنذلك بغير إ
شخص   ألحكام تثبت أليِّ ا هذهو  ،ال غريه  يف م قد تصر ف هُ ألن   ،الفائدة ليست لهُ -كانت لإلمام-األموال

 ،أرباحهناك  وصارت ك واستثمرهُ نذعندك مال وجاء شخص وتصر ف به  من دون إ ،هف يف مال  تصر  يُ 
س فكيف ال جيري يف اة الن  عام   إذا كان هذا جيري يفو  .رباح حص ة من األوليس لهُ  ،األرباح تكون لك فقطف

 ولو حصل له   ف كان غاصبا  تصرِّ ف م  ولو تصرَّ  هِ ذنف في ذلك بغير إَل يجوز التصرُّ -؟أموال اإلمام
 في حال والمتاجر لمناكح والمساكنإباحة ا تَ ب  ث َ -الثةفالث   ينتقل إىل املسألة الثانيةُُث  -فائدة كانت لإلمام

مس وما يزيد ب على اخلُ تت  تَ ال يت إذاً هذه األحكام  ،واملتاجرُ  واملساكنُ  أُبيحت املناكحُ كانت قد فإذا  -الغيبة
أتينا الطوسي وسيالش يخ الكالم عند  علينا نفسُ  ومر   ؟أين جاءتلتفاصيل من ا السنة وأمثال هذه ةعن مئون
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 لإلمام في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعهِ كن والمتاجر ت إباحة المناكح والمسا ب  ث َ -الرِّواياتهذا يف 
حصة  وَل يجب إخراج  -باحهايعين حَّت  لو كانت املساكن واملتاجر هي لإلمام لكن اإلمام أ-أو بعضهِ 

  .ه من المساكن والمتاجر والمناكحمس منمن أرباب الخ  -يعين حصة اهلامشيني-الموجودين

مع و -مامىل اإلإمس خلُ اجيب صرف -هوجوده إليه مع رف  جب صَ مس يَ من الخ   ما يجب   :ابعةالرَّ 
ريد  أُ لكن ين ال ،(ته  غيب)مع و  :قوليأن املفروض  ؟م اإلمامُ كيف يُعدَ ف ،يف التعبريسيء األدب وهنا يُ -!هِ مِ دَ عَ 

 ينعي-هِ ومع عدمِ -ربنامجذا العندها يف احللقات األوىل من ه توقد وقف أن أُطيل الوقوف عند هذه القضي ة
 .هذا قول-باحا  يكون م   :لقي-مع غيبة اإلمام

  !إمارة الموت رو د ظهيوصي به عنث مَّ  حفظه يجب   :وقيل

  !دفني   :يلقِ و 

 !هِ تحقسمف إلى صالنِّ  صرفي   :يلوقِ 

فيها،  حلكمُ ا بني  يُ  أن   فالواجبإذا كانت رسالة عملية  ؟ورةحزّ  ة أمرسالة عمليّ  وهنا نسأل: هذه
 ين، أعاحلرية واعذا ضيّ اننا هيف زمو  ،هذه احلرية موجودة على طول  التأريخ الشِّيعيو  ؟ماذا هذه احلريةلف

منذ  ،عملية الرسائل اليفكروّنا ال يذ فعوا احلرية لكن ضيّ  ،حمتارون م فيما بينهم وبني أنُفسهممع أّن   املراجع،
ن كتب م ،تبهميكم من كها علا هلا خمارج غريبة سأقرأُ احلرية تضيع ووجدو  بدأت هذهأقل أو مئيت سنة 

  .احلرية موجودة على طول الطريق هذهولكن   ،الفقهاء

و أبالوصاِة -مامباإل-هب صُّ ختظ ما يَ وي حفَ  هِ تحقّ سمف إلى صف النِّ وِقيل ي صرَ  ،نوِقيل ي دفَ 
 .اإلمام حص ةُ  نُ ُتدفَ  ،نأو يُدفَ خص إىل شخص ا من شإم   يعين-فنالدَّ 

ي هل عندك ها احملقق احللّ يّ ولو تسأل: يا أ-إلى األصناف الموجودين أيضا   وِقيَل بل ت صرف حصَّته  
ألقوال  اذه  هب لواء الفقهاء ال ذين قاهؤالهل  ،دليلكال ال يوجد   :اجلواب !؟دليل على واحدة من هذه األشياء

 ،ةالكتب موجودة واملصادر موجودف ،هنا ب  وإذا كان أحد يقول هناك دليل فليأت   ،اجلواب كال   ؟يلكون دليالً 
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ألحاديث  ال عالقةَ و  ،استحساناتهو هذا الكالم  كلّ   (!يب الصفحةج)من هو  هذا الكالم كلّ إذًا  
َوَأمَّا الخ ْمس ) :ر ما خرج إلينا من إمام زمانناخهو آ هذا ،هذا هواألَئ م ة املوجود عن ف ،به ةاألَئ م  ونصوص 

وسأعود هلذا  (،فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحل  إَلى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِوََلَدت  ه م َوََل َتْخب ثْ 
وكيف  ،رب التأريخع  الشِّيعة رية فقهاء يان حَ اآلن بصدد بَ  أنا لكن ،لشرحه  وبيانه   البساته  عند مُ  وأقفُ  ،صالن  

  !واختّبط

رة ناك لعبة كت هُ نات كانبعيالس   أتذكر يف ،ياضيل الرِّ لِّ هذا أشبه هبذا احمل ؟كالمهذا   هلالل عليكم ب
ما  للعبةاقبل أن  تقع  هسألو  ،نو يز لتلفيف اني الرياضيّ لني التقوا بأحد احمللِّ حني و  ،ني فريق إيراين وعراقيقدم ب

راقي الع لفريقاأّن احتمال و  ،يفوزأن احتمال هناك الفريق اإليراين  :قال ؟النتيجة ستكون  وكيف حتليلك هو
 ! ؟مسخرة أن يتعادال!! هذا حتليل أمواحتمال  ،يفوز

وفيها هذه  دةألة واح مسيعين ،سخرةمَ  ؟ هذهمسخرة ة أمفتاوى شرعيّ  هذه ،اليت مّرت األقوال هذه  و 
  :االحتماالت احلائرة

  !الخمس مباحأّن ل حتمااِ  -
  !ٍص إلى شخصخحفظ وي نقل من شي  أن احتمال  -
  !ندفَ ي  أن  لااحتم -
  !نمن الهاشميي هيستحقّ ى معل عوزَّ م ي  وقس ،ى بهوصَّ ن أو ي  دفَ قسم ي   :سمينم قِ قسَ ي  أن احتمال  -
  !من الهاشميين يهستحقّ مه على لِّ ف بك  صرَ ي   أناحتمال  -

الفقه ليس فهذه مسخرة  ،ةر خل الرياضي املساحمللِّ  لكذهذا هو نفس كالم  !؟لعوبةا هذه   هذا فقه أم
صراً هنا ي قَ صلِّ قال تُ يُ  يكن أن   ،لشكلاا لكن ال هبذرأيان يف مسألة،  يكون هناك يكن أن  نعم  ،هكذاهو 
صة شخ  ة مُ ة ماليّ يف قضي  هي هذه األقوال  لّ كُ   ؟ع هباماذا ُيصنَ ف ،ةة ماليّ ولكن هذه قضي   ،اً ي متامصلِّ تُ أو 

عة وكثرة سِّ هذا من باب ال :عون لكم ويقولونطبعًا سريقِّ  !؟هذه حريةأليست أليس هذا عبث و  ،دةد  حمُ و 
قهاء ط اخلمس وأنتم يا فسق  يُ  احلج ة اإلمام !صّ مقابل نَ  يف هذه اجتهادات ؟داتاهاجت أيّ  !االجتهادات



 
 

 11مغّربون ج ّرق ونحن ( إمام زماننا مش65طق / للشيخ الِغّزي            الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 14 - 
 

 ،أن  يقول هذه احلقيقة إذا كان أحد ال جيرؤو  !واضح بشكلث بَ ب وعَ ع  هذا لَ ! تعبثون وتلعبون بالفقهالشِّيعة 
  .حقيقة واضحةفهي  ،اأقوهلأن أنا أجرؤ ف

يعين - عليهِ واجبٌ  فهو-خلمس واجب مع وجود اإلماما-ذلك مع وجوده وكما يجب  -قولي هوُُث  
 واحلال أنّ  ،قّ به باحلاألش يعين بهاألشَ و  ،وهو الرأي األفضل أي-وهو األشبه عند غيبتهِ -على الـُمكل ف

 هذه املسألة!!يف  وال يدري ما هو احلكم القطعيّ  ،ائراحملقق حَ 

لحكم ا ليهإ ندين مَ لموجو ة اإلمام في األصناف اصَّ ى صرف حِ تولَّ ي يجب أن :المسألة الخامسة
ولكن  ،ئب اخلاصاالن  هو يابة ّق النم حبن إليه احلكمَ -بجب  على الغائِ ى أداء ما يَ يابة كما يتولَّ النِّ  بحقِّ 

لحكم ان إليه مراد مَ ال) :الق (مإلسالا عاألفهام أو اإلفهام يف شرح شرائ مسالك)اين يف هيد الث  مثاًل الش  
 ،هذه القضيةو  ،(هنصوب  ام ومَ اإلم نائب   ه  الجامع لشرائط الفتوى ألنَّ  اإلمام   ،الفقيه العدل ،يابةالنِّ  بحقِّ 

ث عن حد  ا يتحللي هنا حملققوا ،فاً و هذا املصطلح معر كن ومل ي ،رّـ متأخ هرت يف عصر  ظ ،قضية نائب اإلمام
ال و  كالم من عندهو  فه لعاما لنائبا ث عني يتحد  ق احللِّ لو كان احملقِّ حَّت   ،حال   وعلى أيِّ  ،النائب اخلاص

إذا  و  ،يهاستند إلي وجد رواياتتال ف ،اخلاص به  يجمن  وإخراج ،قمن احملقِّ  سطريتَ هو يعين  ،روايةفيه توجد 
  .تواياروا لنا هذه الرِّ ظه  أَ فت اتوجد رواي تكان

ملراجعنا الكرام  ،إىل بقي ة املراجع ألعلىا مراجعنا الكرام من املرجع أقول مبلء فمي لكلِّ  ،وأنا اقول هنا
 إىل كلِّ  ،إىل أساتذة احلوزة ،اتإىل وكالء املرجعيّ  ،األرض وغرهبا يف شرق ،قم يف ،جفيف الن   ،األجالء

يني ةني يف الدراسات إىل كل املتخصص ،منيعم  مُ ـال  لِّ إىل كُ  ،نتنتإلا علىاملواقع إىل  ،تايّ إىل الفضائ ،الدِّ
نن نطلب  ،اإليهأرشدونا يف هذا الباب فوجد روايات إذا كان تُ  ،أحد يصل إليه ندائي لِّ إىل كُ  ،اجلهات
 نوا لنا كالمَ بيِّ فإذا كانت هناك روايات أو أدلة  ،ألهل البيت الفةً خمُ  كرةً أطرح ف   ريد أن  أنا ال أُ  ،احلقيقة

شدونا إىل ر أ ،من دون ترقيع ،شائينمن دون كالم إ ،اماتمن دون اهتِّ و باب سُ شتائم و من دون  ،ملعصومنيا
 سواءً  (،رعملوا بالقول المتأخّ ا) :قالوا لنااألَئ م ة ألّن  ،ةج  م احلُ اءت بعد هذا التوقيع من اإلمارواية  جَ 

وصل إلينا  ول  وهذا آخر قَ  ،األَئ م ة رُ هو آخ  و فهذا إمامنا  ،ر من قول نفس اإلمامّـ أو املتأخاألَئ م ة ر من ّـ املتأخ
ونا على نص  صدر دلّ  ،مكان ونا عليه يف أيِّ دلّ  ؟جب اخلمسو ر عن هذا القول يّـ تأخعندكم قول مُ فهل  ،منه
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ص ليس هذا الن   تض أن  فولن ،ص يقول بوجوب اخلمس يف زمان الغيبةعن اإلمام املعصوم بعد هذا الن  
 :ونا على نص  يقوللّ دولكن   ،حَّت  لو اتفقنا على هذه القضي ة ،يف زمان الغيبة مس واجبٌ اخلُ  وأن   ،موجوداً 

 ،رفه  مس وصَ ستالم اخلُ عن اإلمام املعصوم يف ا   نوبُ مان غيبة اإلمام يَ يف زَ الشِّيعي قيه الفَ  بأن  و  ،بأن  املرجع
ونا على دل   ،إىل املرجعو إىل الفقيه  ،األخاس ،رعيةش  لألموال اا يدفع أن  الشِّيعي ب على وج  ونا على رواية  تُ دلّ 

ة هو مسئول هذه قضيّ ف ،مسجوب اخلُ على فرض و  ،ريد أن يدفع من عنده  يُ صاحب املال هو  ،يف هذا نصّ 
مرجعًا كان  أليِّ شخص  أن  يُعطي األموال  وال جيوز لهُ  ،الشِّيعي نفسُ هو املسئول عن صرف اخلُمس  ،عنها

 ،مبا يطابق الشرع هو املسئول عن صرف أمواله  ف ،على الوجه الصحيح من صرفها داً إذا مل يكن متأكِّ  غريه أم
يعين إذا  !ط يف األمانةفرِّ يُ  أن لهُ  فهل حيقّ  ،مانةألن هذه األموال أ ،هذه هي القواعد األصول يف الفقه

وصلها تُ  أن   ،لها إىل فالن توصريد منك أن  هذه أموال أُ  :نتديّ مُ ـشخص من األشخاص قال هلذا اإلنسان ال
سُيوصل تلك األموال إىل ذلك  أن هُ دًا عطيها لشخص هو ليس متأكِّ ي أن هل جيوز لهُ  ،اجلهة الفالنية إىل

هذا على فرض وجوب  ،مالأموال اإلمام عليه الس  هي فكيف واألموال  ،ال جيوز ؟جيوز لهُ هل  ،الش خص
 اخلمس رف عن هذا احلكم ونقول بأن   الطولكن لنغضّ  ،كمهذا احلُ  طقتس اية  إىل رو  حباجة   نُ نَ  ،مسُـ اخل

 التصرفة يف ج  املرجع يكون نائبًا عن اإلمام احلُ  بأن   :ونا على رواية تقولدل  ولكن   ،بةواجٌب يف زمان الغي
أو ارشدونا إىل رواية  ؟يف أي مصدر ؟يف أّي كتاب ؟أين هذه الرِّواية ،أرشدونا ،ونا على روايةدلّ  ،األخاسب

ب فيها  أين يف  ،ا على رواية من هذا القبيلوندلّ  ،عملرجاألخاس إىل ا أموالَ  يدفع أن   الشِّيعيِّ على  األئ م ةُ يوج 
الغيبة حبسب األصول  مس يف زمانعلى فرض وجوب اخلُ الشِّيعي ! الواجب على ؟يف أّي مصدر كتاب  أيّ 

 ،لكين ال أستطيع ذَ بأن   يقولأنّه إذا افتضنا و  ،مسُـ ويصرف اخل ى بنفسه  يتحر  ال ذي هو  هُ رعية أن  عد الش  والقوا
ى عن يتحر   أن   ،ة املؤمننيمن عامّ لو كان حَّت   ،يكون مرجعاً  ى عن جهة  وليس بالضرورة أن  يتحر   عليه  أن  فَ 

الفالين يصرف هذه األموال  املرجع أن  ب عتقدفلو ا ،تستطيع أن تصرف األموال بالطريق الصحيح جهة   أيِّ 
طالبه يُ  أن   عليه  ف على هذا الشرط، مل يكن قد صرف األموال هُ أن   وتبني  بعد ذلك ،بالطريق الص حيح

 وإذا كان يد عي بأن هُ  !يف هذه القضي ة ةج  وليس وكياًل لإلمام احلُ  يعيوكيٌل للشِّ هو ملرجع  األن   ،باستجاعها
هو املرجع  على أن   ال دليلَ  ،على ذلك ال دليلَ  ؟أين هو الدليل ،أن  يأتينا بالدليلفعليع وكيٌل لإلمام احُلج ة 

 ،ملرجعإىل ا الشِّيعي األموال أعطى فإذا ،اداًل فاضاًل يف هذه القضيةوإن كان عَ حَّت   ،ةج  وكيٌل لإلمام احلُ 
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إم ا أن ف ،اليت دفعها لهيطالب بأمواله  أن  وله الشِّيعي املرجع ضامن على ف ،فن التصر  س  املرجع مل حيُ هذا و 
 أنفعليه زاً عن ذلك إذا كان عاجوإّما  ،بالد رجة األوىل عليهالواجب  هو ها هو بالشكل  الص حيح وهذايصرفَ 

ُه على فرض وجوب هذا كلّ  ،صحيح ا تصرف األموال بشكل  د بأّن  هلا ويتأكّ  يطمئنّ  بحث عن جهة  ي
  -وهنا نن نطلب من أصحاب الشأن ما يلي: .؟!.اخلُمس

ما  ،ةيماحلوزة العل لىعألكرب ا سبة  بالنِّ  سُ ف األخاصرَ تُ أن  تفيد أو يفيد ب أو دليل   ّلونا على رواية  د -
 لباب؟يف هذا ا منها ألكربُ ا ارُ صرف املقداألخاس يُ  أن  هناك تفيد ب واية  ر   أي   ؟هو الدليل على ذلك

نه على م كربدار األصرف املقخاس فيُ ف من األصرَ لكن ما يُ  ،فصرَ األخاس تُ  لّ كُ ليس  طبعًا 
ف منها صرَ ا يُ لكن م !املراجع وأصهاريف البنوك يعبُث هبا أوالد املراجع هي األخاس فوإال  احلوزة، 

ه منقدار األكرب املفس ان األخف مصرَ ما يُ  بأن   ونا على رواية تقولدلّ  ،حلوزات العلميةا علىف صرَ يُ 
ق دَ غوتُ اهتا صوصيّ خة هلا لعلميخل احلوزة اادنة عي  ف على عمائم مُ صرَ ويُ  ،ةيمف على احلوزة العلصرَ يُ 

ة ايرو  ونا علىدلّ  !الاألمو  ن تلكمالقليل  لون إال  صِّ ة الطلبة ال حيُ وعام   ،كبري  يها األموال بشكل  عل
  !ال توجد روايةالواقع أنّه  ،تقول بذلك

لث من اخلمس ف بالثتصر  ي نأاحلّق يف  يُعطي للوكيلأن من حقِّ املرجع بأّن  دّلونا على رواية تقول -
ح نَ يُ  ،اً ان غنيّ لو ك حَّت   ؟ مصدريف أيِّ و رواية  يِّ يف أ ،رب الوكيل من املرجعقُ  صف حبسب  أو النِّ 

 !يف ذلك واية  على ر  ونادل   ،ها ولو كانوا أغنياءفصنب الوكالء احلّق يف التصرف بثلث األخاس أو
و  ل اموال كماأل  هذه  ف يفصر  ت يأن  احلّق يف عطي للمرجع تُ  يات  ونا على روادلّ  ،لو القضية تطول وتطو  -

  !! شخصيّ لكها بشكل  كان يَ 
أخذوا من هذه ي م أنوأحفاده ألوالد املراجع وأصهارهم وبناهتم جيوزُ تقول بأنّه  ة  ايونا على رو لّ د -

 !األموال ما يشاءون
  !ونالّ د ؟ه  موال بعد موترث هذه األتَ  أن   لعائلة املرجع على رواية  ُتيزُ  ونادلّ  -

ونا على بعض من هذه دلّ  ،رسلوها لناأو أ ،نتنتانشروها على اإلفت اوايببعض  من هذه الرِّ  جئتم لو
 ر  دماء نَ  وحقِّ  ،البتول راء  هالز   حقِّ و  ،دم  رآن حمَُ وحقِّ قُ  ،رآنوحقِّ هذا القُ  ،والل   ،ةت ولو رواية واحداالرواي
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هذه عنوان  لُ أبدّ كل  كالمي هذا وسَ   سأسحبُ حلقائق، فا  هذهبنيِّ ة تُ ايعلى رو  إن أنتم دللتمونا ،سنياحلُ 
ملراجعنا  دفع األخاس   باس  للن   برامي بتمامها دعوةً  لعوسأج (،مس الفضائيةقناة الخ  ) :يهاسّ القناة وسأُ 

قناة اخلمس ل شعاراً م يل صمِّ يُ  أن   طلبت منهُ  ،ني يف القناة هناممن أحد املصمِّ  طلبتُ قد أنا و  ،امر الك  
 :لت لهُ قُ  ،اً اد  جَ  نتُ كُ ولكيّن   ،على سبيل املزاحهي ة القضي   ر أن  تصو  و  مَلم ا طلبت منه ذلك تبس  و  ،فضائيةال

 إذا كانو  ،دم  حق ًا آلل حمَُ  ريد أن أنكرَ ين ال أُ ألن   ،م هنا بدّ أنا أتكلّ  ،يف عرض األمر وجاد   طليب يف جاد  أنا 
ة املوجودة لكن األدل   !هُ يل أن أنكرَ كيف ف ،لشيعتهم ،لهامشينيل ،دم  يف زمان الغيبة آلل حمَُ  اً بت ثااحلقّ  هذا

 ب  سلو كانت ضعيفة حبحَّت   ،فقط رواية واحدة ،إذا كان عندكم رواية واحدةو  ،ثبوته  و شري إىل عدم ثباته تُ 
لو  حَّت  ل لذلك اجأؤمن بقذارات علم الرِّ سبة يل أنا ال بالنِّ  ،به من يؤمن يؤمنُ ال ذي جال قذارات علم الرّ 

 (،مس الفضائيةُـ قناة اخل)إىل  (قناة القمر) هذه القناة منعنوان  غرّي أُ وين عليها وأنا سَ كانت ضعيفة دلّ 
 .قناة اخلُمس الفضائية (Logoشعار )عرضوا لنا الكنتول رجاءاً ا

 
اً مستهزئ لستُ  والل   ،ئاً ز مسته لستُ و بد وأنا هنا أتكل م  ،قناة اخلُمس الفضائية شعار هذا هو 
كامل ل برامي بالس وسأجعماخلُـ  أُغريِّ اسم القناة إىل قناةوأنا سواحدة  ايةونا على رو دلّ  ،ساخراً  ولستُ 

  .راملك  اجعنا اإىل مر  دفع األخاس أكثر وأكثر وأكثروحّثهم على  اسالن   يعجحول هذا املوضوع لتش
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 جدو يال ف ،يةذه القضهفة يف ة مراجع الطائكبار   حريةُ  وهو ،بني أيدينا ل ذيا اقعهذا هو الو  ولكن  
 . هناكال دليلَ  ولكن   ،نبشاً ة لقد نبشُت املكتبة الشِّيعي  و  ،الفقهّية ه املوسوعاتذه دليل يف كلّ  عندهم

س يف در  تُ ال يت ي تب هلكُ ا هذه ن  أل ،رائعالش   دًا معتعم  وأنا جئُت هبا مُ  (:ةالبهيّ  ة  الروض)هي  هذه
ا ذهب جئتُ  اً دأنا متعم   ،قهاءحرية الفيعين يا طلبة احلوزة أنُتم تدرسون شرائع اإلسالم وتعرفون  ،احلوزة

 .فيه هراظالوضوح عدم و  ،ة فيهواحلرية واضح ،س يف احلوزةر  دل كتاب يُ هذا الكتاب هو أو   ألن   ،لكتابا

 ،قيةلل معة الدمشا شرح يفة ي  هالب وضةالر   (:ة الدمشقيةمعاللُّ )ر س ديال ذي اين الكتاب الث  هو هذا 
و ل الش هيُد األ ،676 ؟ي مَّت تويفالحظوا احملقق احلل ،786 املتوىف ،للش هيد األو ل ؟اللمعة الدمشقية ملن

خلنا إىل ديعين  ،965 ؟ويفتمَّت ين يُد الث االش ه ،اينالث   هيدُ الش   ؟معة الدمشقيةح الل  رَ ن شَ مَ  ،786 ؟مَّت ُتويف
كلنت سيِّد  للال يت بعة وفة الطاملعر  الطبعة ،ة األعلميمؤس سمنشورات  ،ايند الث  هذا هو اجملل   ،القرن العاشر

يني ةجف ات جامعة الن  ر و منش ،ليقةععليها ت أنتم  ،وعندي مطالب كثرية ريوأرى الوقت جي ،78صفحة  ،الدِّ
 ،لفالكالم ال خيت نفسُ  ،متقد  ال ذي نفس الكالم  والل   ،80صفحة  ،79صفحة  ،78صفحة  راجعوه
 ن عليهااملفيد وكاش يخ الكان عليها ال يت  نفس احلرية  ،نفس الكالم ،80صفحة  ،79 ،78صفحة  راجعوه

ء ليسوا ؤالهعة يا مجاأقول  ،اينلث  هيد ال والش  هيد األو  حرية الش   ،ق احلليوكان عليها احملقِّ  ،يخ الطوسيش  ال
 ال هتجم عليهي ال ذهو م ة األَئ  ل يقو  الفقيه كما ؟احتاروا فيها ذاامَ اء لَ لو كانوا فُقه !بفقهاء يف هذه املسألة

جاء  ،واملتاجرَ  واملساكنَ  كحَ ة املنا يبان الغَ يعة يف زمت للشِّ أباحالرِّواية ال يت شرح جاء ل  حني نا ن هُ كل ،لوابسل  ا
مهر و  ،ةة المسبيّ ن األمة وثمة حال الغيبة المسبيّ مَ األَ  ،د من المناكحار الم-فقال ،قهاضي  و دها فحد  

-تاجريعين امل-لثالثومن ا-يهف يسكنُ ال ذي املسكن -ومن الثاني ثمن المسكن منها ،الزوجة من األرباح
جيب )من ي هلتفاصل ا هذه طبعاً  ،سمِّ ن ال خيُ أو م    لهُ اح بممس هنا فاخلُ -مسالخ   ن َل يعتقد  مَّ راء مِ الشِّ 

ن جيب موهذا  ،ملساكناحت املناكح واملتاجر واالرِّوايات أب ،كت على ذلال توجد رواياف (!الصفحة
ملقصود ا ؟فحةلص  اما املقصود من جيب  ،فحةمن جيب الص  هو من فقهنا الكثري والكثري  ،الصفحة

يضًا عند د دليل أال يوجف ،خمالفة ألهل البيت ةمنهجيّ  أو ،ة يف االستنباطشافعيّ ة منهجيّ أو  ،استحسان
 .اينالث  الش هيد و  لو   األهيد  الش  
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 :مرجعهاو  لمدرسة اإلخباريةا إلى زعيم -

اظرة يف احلدائق الن  ) :هذا كتابهُ  ،خ يوسف البحراين رمحة الل عليهشيال ،إىل اليوم يرجعون إىل كتبه
تويّف  ؟مَّت تويفّ  ،اين عشروهذا هو اجلزء الث   ،سةم املقد  ي قة النشر اإلسالممؤس س (،العتة الطاهرةأحكام 
يوسف الش يخ تويف للهجرة  1186 ،نن نتصاعدالحظوا  ،965 تويفّ  اينهيد الث  الش   ،للهجرة 1186
وقت الربنامج  عليكم حبسب    أقرأهأن   أنا ال أستطيع ،يخ يوسف حبث طويل يف هذه القضي ةلش  لو  ،البحراين

  إىل صفحات   وما بعدها 419 تراجعوه من صفحة يكنكم أن   ،اخلطوط اإلمجالية مكيطين سأعلكن   ،قالضيّ 
-اً د  ة ج  هم  ة مُ قضي  وهذه  ؟طور األوىلماذا يقول يف الس   عشر اينمن اجلزء الث   419يف صفحة  ،كثرية

وهذه المسألة  من  (انتبهوا إىل كالمه  ) لمسألةا وهذه :في حكم الخمس في زمن الغيبة لمطلب الثَّالثا
 هل هي وإال   ،الو مة أقضيّ القضّية  ،شغولون فيهاالفقهاء م ألن   ؟ملاذا من أمهات املسائل-ت المسائلاهأمّ 

إمام هو أصل الدين  ،ت املسائلهاأمهي هذه  ؟معرفة اإلمام املعصوم هل هي يف ؟يف والية أمري املؤمنني
ت لَّ عَلم وزَ األَ  بت فيها أفهام  ر طَّ المسائل ومعضَلت المشاكل وقد اض هاتمن أمّ  وهذه المسألة-زماننا

سعت فيها دائرة أقوام واتَّ  ج  جَ ح  ودحضت فيها  (أيضا  حضت دَ و )ت فيها أو ضحاألقَلم ود   فيها أقدام  
 ختَلف األخبار وتصادم اآلثار الواردةِ بب  في ذلك كلِّه االسَّ  (يعين االختالفات كثرية) واإلبرام قضِ النَّ 

 ويدخل إىل أن   ،ويدخل يف املسألة-شاء اهلل تعالى نْ فيها القول إ وها أنا باسطٌ  ،ادة األطهارعن السَّ 
 في بيان المذاهب :انيلثَّ ا م  المقا-437إىل صفحة  419م من صفحة الكال هذا ،437يصل إىل صفحة 

تَلف األصحاب فيها على اخو  في بيان المذاهب في هذه المسألة (الشِّيعةفقهاء  ءاأر  ،آلراء اينيع)
هؤالء  ،ابع عشريذكر لنا الرأي الر   ،444يصل إىل صفحة  إىل أن   437أ من صفحة يبد-ةبعّ متش أقوالٍ 

الوقت ال  ،شيءقول ب  موعة تَ  مكلّ   ،مموعة 14وهناك  ،رأي 14هناك  1186إىل سنة الشِّيعة فقهاء 
من هم  ،ةج  عندي كالم اإلمام احلُ ًا بآرائهم فمهتم   ين أساسًا لستُ ألن   ،آلراءا ل  هذهأتناول كُ  يكفي ألن  

 حوضِّ أُ  أن   ين ألجلكم ألجل  لكن   ،هذا كالم صاحب األمر عندي ؟كالمهم  ما قيمةُ  ؟تهمما قيم ؟الءهؤ 
 يةهتب الفقمثلما قرأُت الكُ  ،حاهلم من حايل ! هؤالء؟قيمتهمما و كالم وإال  من هؤالء  هذا الالفكرة أطرحُ 

 ،ة واضحةالقضي  رأيُت إىل حديث أهل البيت  وال الفقهاء لكن حني رجعتُ أق سبب  احتُت يف األمر ب  و 
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 وهم تائهون، ،ونهم حائر ف ،الء الفقهاءؤ يه عند هواحلرية والت   والض الل ،العالج الن اجع هنا عند آل  حُمم د
يقول يف  إىل أن   ،ابع عشرالر  الرأي  ،444صفحة  والناس تظل تتمّسك هبم لعّلهم يوصلوهم إىل الطريق!

يف  ،النتيجة النهائية إىل يصل ويستمر يف هذا التفصيل إىل أن  -والمتاجر   ن  ساكِ ا الموأمَّ -445صفحة 
ة األصناف صَّ هو صرف حِ  (يوسفشيخ العند ) عندي اهر  ا في حال الغيبة فالظَّ وأمَّ -يقول 447صفحة 

ن الرأي عندهم ومل يكن هلم مجهور أصحابنا كيف تكو  -ما عليه جمهور أصحابنا فيما مضىعليهم ك
نقول  ال نستطيع أن   ،قوامنذ زمن املفيد هم تفر   ،قنييف زمان املفيد هم كانوا متفرّ  ؟يف زمان املفيد رو مجه

عمَل  كما عليِه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم -يةقون منذ البداهم متفرّ  ،مشهور هناك رأيٌ 
المذكورة في القسِم  ل المؤكدة باألخباراألوَّ  مسالق يف مةاآلية واألخبار المتقدِّ  ذلك من على بما دلَّ 

يعة للشِّ  يله  لحاهر تفالظَّ  (املعصوم حق  ) ه  وأما حقَّ  ،لعدم المانع من ذلكالثَّاني فيجب إيصالها إليهم 
-!ة اإلمامّ ص  يف ح   ؟هو فهم هذا التوقيع أين-لشيعتناا الخمس فقد أبيح وأمَّ  ،مانعن صاحب الزَّ  لتوقيعِ ل

يصرف حص ة اإلمام  أن  فب أراد أحد أن  حيتاط يقول وإذا-ينادة المستحقّ على السَّ  فهِ واَلحتياط في صر 
 ،(جيب الصفحة)من هو أيضًا هذا  وكلّ  ،يُعيد األموال إىل بين هاشمأي أن  ،على بين هاشم أيضاً 

يعين حَّت  أصحاب األخبار  (،وأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا)-اً اضح جد  و  ةج  كالم اإلمام احلُ الحظوا،  
نعم،  (إمام زماننا مشرٌِّق ونحن  م غرِّبون) :الشِّيعةشكلة مُ هي هذه و  ،عندهم العملية ون نفسُ اريّ بخواإل
ة مر  و  ،حتت عنوان االحتياط ةً مر   ،م براحتهقسِّ واحد يُ  مس ُمباح وهؤالء كلّ اإلمام يقول اخلُ  ،مغرِّبة يعةُ الشِّ 

 !!شياء أخرىعنوان أ حتت

  :جعفر الكبير كاشف الغطاءللشِّيخ  (كشف الغطاء)هذا كتاب و  

اب هاي دفت كت  ،وهذه الطبعة ،ابعد الر  اجملل  هو وهذا  (،)كشُف الغطاء عن ُمبهمات الشريعة الغرّاء
 ،1228 سنة جعفر كاشف الغطاء متوىفّ الش يخ  ،ة بوستان كتابمؤس س ،مشهد املقدسة ،غات إسالميتبلي

 ،ومن تالمذة الوحيد البهبهاين ائقة صاحب احلدذمجعفر كان من تالالش يخ و  ،1186ق ائصاحب احلد
ر ًا إىل صاحب احلدائق وقد وضعوا حبر العلومالسيِّد هو و  ،هاينيدي البهبخياف من الوح نافك  يذهبان س 

 قائم بني الوحيد البهبهاينفقد كان هناك صِّراع  ،قائند صاحب احلداهتم على رؤوسهم لياًل حيضرون ععباء
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صفحة يف  ،حال على أيِّ  ،ل املدرسة اإلخباريةثِّ يُ ال ذي البحراين  يوسف الش يخو  ةة األصوليل املدرسثِّ يُ ال ذي 
ذكرها ال يت مجلة األحكام  و (،ها أو كلهالِّ جُ كام املشتكة بني العبادات املالية اين يف األحث  الباب ال) ،118

مانعي  برَ جَ  يجوز له  -جيوز للفقيه للمرجع-له  جوز يَ  ه  أنَّ  (ألحكاما من هذه)ومنها -135يف صفحة 
-!بالقوة همرب جيَ  أن   جيوز لهُ  هواآلن  ،الفقيه يأخذ احلقوق من دون دليل القضية ليس فقط أن  -الحقوق

يف البداية -متناعومع اَل ومنها أنَّه  يجوز له َجبَر َمانِعي الحقوق-!يكون؟ ر كيفون التطوّ تالحظ-ومنها
قو ة ضغط هبا جيرب البّد أن تكون هناك  ، مموعات تكون عندهُ أن   دّ البُ  ؟كيف جيربهم  ،املرجع جيربهم

أو -! بصدام حسني جلمع احلقوقيعين يستعني مثالً -بإعانة ظالمومع اَلمتناع يتوصَّل إلى أخذها -هؤالء
ألنَّ األصل  ،يل حقوق المظلومينل بذلك في تحصتوصَّ ي أنْ  كما له   (يأيت بقوة عسكرية) الجند ةعونبم

ام مإذا كان اإل ؟صل أين هوهذا األ ؟ا األصلئنا هبذمن أين ج  -عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد
ى إل ألنَّ األصل عدم جواز التسليم-يقول: !؟هذا األصل من أين جئنا به   ،أساسًا أباح اخلمس وانتهينا

 ،ك يا شيخ جعفر يا كاشف الغطاءمت يدال  أقول سَ  !؟والل  ماذا أقول-ةغير المجتهد في الحقوق العامَّ 
األَئ م ة ة عن األدل  هذه أنا أسأل من أين  (!ن  ط  ه بَ نَ ط  ابُ )و ،يدفع اخلمس ىل أن  إ (لي  ح   هگّــ مستاهل )دُ الشِّيعي 

ة أو استعان بالقو  الشِّيعي وأجرب هذا  بشيعي  األَئ م ة إمام من  أَمسك زمن من األزمنة يف أيّ  !؟لطريقةا هبذهو 
 ! !! أي  كالم  هذا؟األَئ م ةهكذا كان هل  ،ة أو ببين العباس على شيعتهببين أمي  

 اجلزء الس ابع،  ،ة آل البيت إلحياء التاثمؤس س ،ث النوريلمحد  ل (،مستدرك الوسائل)هو هذا 
ا يَ  :هيل لَ قِ فَ  ،مََل السَّ  يهِ لَ ق عَ ادِ ل الصَّ ئِ س  ):-ا ستمع إىل كالم األَئ م ة ،8272رقم احلديث  ،303صفحة 

يعين هذا الكالم -ممك  ائِ ر قَ تَ تَ اسْ م وَ ك  ب  ائِ غ ابَ ه إذا غَ كم اهلل بِ صَّ ما خَ يَ م فِ ك  تِ يعَ شِ  ال  ا حَ اهلل مَ  ولِ س  رَ  بنَ 
َما َحال ِشيَعِتك م ِفَيما َخصَّكم اهلل ِبه إذا -وا يا شيعةسعا واسعا ،بني  ص ومُ شخ  مُ  ان الص ادقمز  منموجود 

يعين غيبة -مه  انَ ذْ اخَ وَ  نْ م إِ اه  نَ فْ صَ نْ أَ  َما-؟ماذا قال-؟َلمالسَّ  يهِ لَ عَ  الَ قَ ف َ  ؟ك م َواْسَتَتر قَائِمك مب  ائِ غَ  َغابَ 
-َما أَْنَصْفَناه م ِإْن َواَخْذنَاه م-إن واخذناهم ال نطالبهم حبقوقنا اخذهم ما أنصفناهمم غائب وأيضاً نؤ اإلماو 

َناه م إْن َعاقَبَناه م َبل  َواَخْذنَاه مَما َأْنَصْفَناه م ِإْن -بط مثل ما هو مذكور يف كشف الغطاءبالض   وَل َأحَبب ْ
َبل ن ِبيح َله م ال َمَساِكن لَِتص حَّ -لو كانت بيوتنا فهذه ُمباحة هلمحَّت  -ن ِبيح َله م ال َمَساِكن لَِتص حَّ ِعَباَدت هم
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م ه  يح لَ بِ ن  وَ -ساءم ومهور النِّ يصرفوّنا يف زواجهم وأعراسهال يت األموال -حاكِ نَ مَ  م اله  يح لَ بِ ن  وَ  ِعَباَدت هم
هذا  ،أمواهلم تزكوا وتطهرحَّت  -مه  ال  وَ مْ وا أَ ك  ْز ي َ لِ -يف تاراهتم-ون ِبيح َله م ال َمَتاِجرم ه  ت   دَ ََل وِ  بَ يطِ تَ لِ  حاكِ نَ مَ  ال

 .دم  هذا منطق آل حمَُ  ،ادقمنطق جعفر الص  

كضون وراَءه ير يعة الشِّ و  !كروالعس وباجلند !بالظامليستعني فهو  ،طاءا منطق شيخ جعفر كاشف الغ  أم  
 .والل مستاهلني ،يا شيعةمستاهلني أقول،  ووراَء أمثال ه!!

 .صلعد الفاليكم بنذهب إىل فاصل وأعود إ ،ر الكالم يف شرح شرائع اإلسالمهذا كتاب جواهو 

 (:سَلمجواهر الكَلم في شرح شرائع اإل)هذا هو كتاب  

بعة الط   ،بنانبريوت لُ  ،خ العريبدار املؤرِّ  ،ملرتضى العامليةا ةمؤس سطبعة حبسب  د السادسهذا اجملل  
 شيخ جعفر متوىفّ بأّن القلنا  ،1266 سنة عليه متوىفّ  الل   اجلواهر رمحةُ  صاحبُ  ،ميالدي 1992 ،األوىل
يضاً وكانت أ ،عفرشيخ جَ الابن  لشيخ عليّ لجف عفر كانت املرجعية األوىل يف الن  يخ جَ بعد شَ و  ،1228سنة 

وج جف وخر بعد نزول الطاعون يف الن   هُ سعت مرجعيتات  ذلك مرجعية حمدودة ولكن بعد صاحب اجلواهر ل  
جف جفي صاحب اجلواهر يف الن  د حسن الن  شيخ حممّ الجف وبقي كاشف الغطاء من الن    شيخ عليّ ال

الكالم و  ،كالملل افصِّ يُ  اجلواهر بعد أن  ماذا يقول صاحب  ،99يف صفحة  ،اسعة لهُ و ة اليعاملرج وصارت
 ،ظون من القطع الكبريوتالح ،99وصلنا إىل صفحة  وها ننُ  ،1الكالم يف اخلُمس بدأ من صفحة  ،طويل

 سرُّ ما ذكره   ومن َذِلك ك لِّه يظهر  لك ،لك ظهر  يَ  (فاصيللت  ا هذه بعد كلّ ) هلِّ ذلك ك  ومن َ -؟ماذا يقول
 الفقهاء عرب التأريخ لِّ ع كُ ل اخلط مو اجلواهر ذهب على ط صاحب ألن  -والحيرةلمفيد من المحنِة ا
 ما رُّ ك كلِّه يظهر لك سِ لِ ومن ذَ -منذ زمان املفيد ،ربىيعي واحلرية بدأت منذ بداية عصر الغيبة الكُ شِّ ال

لعدِم  (املعصوممأخذ يعين دليل عن  ،ال يوجد دليل) مأخذٍ  وضوحِ  ة والحيرة لعدمِ المفيد من المحن ذكره  
ر عذِّ ألقوال املذكورة الكثرية ليس فيها مُ ا يعين هذه- من األقوال المذكورةللعذر لشيءٍ  مأخٍذ قاطعٍ وضوِح 

 ،ساناتها استحكل    !شرعي يللدليس فيها و  !رعير شَ عذِّ ها مُ ليس في ؟اها الفقهاءإذًا ملاذا تبن   ،شرعي
هو صحيح ال يقول بأن ُه استنباط  ،أقولال ذي لست أنا و ن و قهاء يقولهم هؤالء الفُ  ،باط شافعيّ ناستو 
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يعين كالم من -(قاطعٍ  مأخذٍ  وضوحِ  لعدمِ )-هو هكذا يقول ،بصراحة أنا أقوهلا ،الواقع شافعي لكن هو هذا
من أين  ؟هل يوجد عند أهل البيت استحسانف ،ستحساناهو  ؟كالم من دون دليل ما هو  ،دون دليل

الش يخ ستاذ أُ  اجلنيد ابنُ هو ل من أدخل االستحسان أو  و  ،األوائلالشِّيعة قهاء جاء به فُ  ؟جاءنا االستحسان
لوسط ا نيفة النعمان يفصار مبثابة أيب حال ذي نيد ل واحد ادخل إلينا االستحسان هو ابن اجلُ أو   ،املفيد

حية واضحة  أول مرجعية صر  ،مريوفاة الس   دمرجع بعأو ل هو هذا  ،ستاذ الفقهاء األوائلهو أُ و  ،الشِّيعي
من  ذر لشيءٍ للع   قاطعٍ  مأخذٍ  وضوحِ  لعدمِ -والعماين أيضاً جاءنا باالستحسان ،ماينبن اجلنيد والعُ ال كانت

صحاب في تمام ساطين األالمسألة من أراب في هذه اَلضطّ  رو إليه ظه يومئكما ،األقوال المذكورة
في نهايته الشَّيخ و  ،منهم المفيد في مقنعته كما عرفت ،َلم منهالخمس فضَل  عن حقِّ اإلمام عليه السَّ 

 إىل آخر-ليتفصوالدفن وال والوصايةِ  اإلباحةِ ل بن فيه وحكى القو ص المعيَّ النَّ  معترف بعدا بعد أن ه  فإنَّ 
بعد  ،قرأناه الكالم هذا ،نفس الكالم ،ته مر ة أخرىأن أعيد قراءَ  كمبُ تع  يُ قد  ،رّ مَ ال ذي الكالم وهو  ،لكالما

يب جَ )من الشِّيعة لماء والفقهاء جاء هبا العُ ال يت ألقوال ا هذه ل  كُ   دقنتبعد أن ا ذلك صاحب اجلواهر
ن أنتقد هذه وبعد ا ،هو نفس صاحب اجلواهر (!فحةجيب الص  )هو سيخرج لنا قواًل من أيضًا  (!فحةالص  

والحيرة   لمفيد من المحنةِ ا ما ذكره لك سرّ  هر  يظ-اضطراب هكذا قالو  حرية هذه األقوال :األقوال وقال
بعد  ،ءاكبار الفقه  ،األساطني-اطين األصحابالمسألة من أس اَلضطراب في هذه رو كما يومئ إليه ظه

لكن قد عرفت -!حساناستمّرد  ،يهال دليل عل م  سيأتينا بكالأيضًا هو  ،وجود دليل عدم أشار إىل أن  
اضطرب فيه ) رب فيه من عرفتاضطّ  غير اإلمام وإنِ  ف حقِّ في مصر ل وضوح السبي ىال تعحمد اهللِ ب

الَّذي ف (!من جيب الصفحة ،من عنده   يعين)وأمَّا حقُّه  عليِه السََّلم فالَّذي يجول في الذِّهن  (الفقهاء
ؤاخذتنا داء يقضي بعدم مالفِ  مان روحي لروحهِ احب الزَّ موَلنا صَ  ن برأفةِ سن الظَّ ح   هن أنَّ يجول في الذِّ 

يعين  ،امشينيمن اهل) في الحقيقة ياله  هم عِ  نالَّذيمن مصارف األصناف الثَلثة  همّ م   على ال رفهِ في صَ 
على  رجح  ا يَ مَّ غيرهم مِ في غير ذلك من مصارف  َل في صرفهِ بل و  (بيلأبناء الس  املساكني واأليتام 

ن عيُّ ظر تَ د في النَّ بع  بل َل يَ  ،جحانوضح الرُّ دم وي أو عاس كان هم أولى وأولى عند التبعضها وإنْ 
تعريٌض  أو نحوهما به أو دفنهِ  ةِ غيره من الوصيَّ  إذ ،سقوطهِ  فيما سمعت بعد البناء على عدم صرفهِ 
ته  معاملة المال المجهول وأقوى من ذلك معامل ،قطعا  بل هو إتَلٌف له وإذهابِه من غيِر فائدةٍ  لتلفهِ 
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يعين اآلن  !!! يا عجبًا هلذا الكالم!أموال مهولة املالكهي ة ج  حلُ ا أموال اإلمامالقول بأّن  بٌ يجع-!!مالكه
اس من الن   (س)هو يلكها بأّن َمن  عرفوهذه األموال نَ  ،عني  شخص ترك أموااًل يف مكان مُ كان هناك إذا  

 هولةً مَ  عترب أمواالً تُ ألموال ا هذههل ف ،وطالت السنون ومل يرجع هذا الرجل ،افر إىل االرجنتنيسَ ال ذي 
هذا هو الفقه  !!هولة املالكم صبح أموالُه أمواالً ة تُ ج  حلُ ا اإلماماجلواب قطعًا بالنفي، فكيف  ؟املالك

اإلشكاالت  لِّ من كُ  يفرّ  أن   الطريقة حاول لكن هو هبذه !هذا عبثو  ،ال أكثررهات هذه تُ  !الشِّيعي
احب عد صَ املراجع من بَ  ،نٌص معصوم هُ وكأن   كوا به  من بعده  إىل كالمه ومتس   ولذلك تراكض املراجعُ  ،ابقةالس  

 ،إىل يومك هذاو  ،ا أموال مهولة املالكفون باألخاس وكأّن  يتصر   وابدأُ ولذلك  ،القول اذكوا هباجلواهر متس  
سابقاً   !إلمام املعصوما لة االفتاء علىحإىل مر  ،انتقلنا إىل مرحلة جديدةو  ،ابقةاألبواب الس   د  سَ ما نوعًا  هُ ألن  

 (ةيّ وَ د اجلرعة ش  زو  )يخ جعفر كاشف الغطاء شوال ،رابواضطّ رية كانوا يف حَ   ،قهاء قبل هذا القولكان الفُ 
ني لو ما لهستاميا شيعة أنتم ) ،الشِّيعيمس من ُـ ند ألخذ اخلامل وباجلُ ستعني بالظ  يَ  أن   لهُ  قّ صار الفقيه حيفَ 

 .أنتم أجيبوين ؟(مستاهلني

ت سهي أساسًا لي ،خاسة األلممعا-معاملته  -مرال ذي يعين أقوى من هذا الكالم -وأقوى من ذلك
 يه روحي له  صول إلالو  رعذُّ ار تَ بتباع معاملة المال المجهول مالكه  -لكن على فرض وجوهبا ،واجبة

اس الن   ةامّ األمر يف ع هذا هل !؟الكملا مهولَ  يصبح املال ماالً هل املالك  يعين إذا تعذ ر الوصول إىل-الِفداء
أمل  ،همورُ وبقيت دُ  تاألربعيناوا يف جخر  د من العراق وأُ َلم ا خرج اليهو الشِّيعة قهاء أنا أسأل فُ  ؟يكون هكذا

ا ر ف هبصيت يوت اليهود ملبُ  اآلن وا إىلقوث   ،الدور ف يف هذه  ال جيوز التصر   فقهاء الشِّيعة آنذاك بأن هُ  فت  يُ 
 ،روفونصحاهبا مع أن  ألجلواب ا ؟الكمهولة امل لماذا مل تعترب هذه البيوت أموالف ،الشِّيعي ةأحد يف املناطق 

قهاء لفُ ا ، أمل يفت  مبأمواهل فصر  ون من التنوال يستطيعون الرجوع إليه وال يتمكّ  اقخرجوا من العر  وإن  حَّت  
 !!هذا عجيبٌ ! !هكذا

 (،مةعلنِّ ا ين ومتامكمال الدِّ )هذا هو  ،المة عليه الس  ج  توقيع من توقيعات اإلمام احلُ أقرأ عليكم هذا ال
َهل  (للن احية املقد سة) انَ ت َ يَ احِ نَ لِ الَّتي   ِمن َأْمِر الضَِّياعه  نْ عَ  تَ لْ أَ ا سَ ا مَ مَّ أَ وَ -ةج  استمعوا إىل قول اإلمام احلُ 

َوَأمَّا َما َسأَْلَت َعْنه  ِمن َأْمِر  ( أراضي زراعية وبساتنيينياع يعض  ) اهَ ن ْ اج مِ رَ الخَ اء دَ أَ ها وَ تِ ارَ عمَ بِ َيج وز الَقَيام 
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ى لَ ا إِ هَ لِ خْ دَ  نل مِ ض  فْ ا ي َ رف مَ صَ وَ  اهَ ن ْ اج مِ رَ اء الخَ دَ أَ ها وَ تِ ارَ عمَ بِ َهل َيج وز الَقَيام  الضَِّياع الَّتي لَِناِحَيتَ َنا
 أْن يَتصرََّف ِمن َماِل َغيرِه دٍ حَ أِلَ  لُّ حِ  يَ ََل فَ  :يقول ؟(اإلمام ماذا يقول) اينَ لَ با  إِ رُّ قَ ت َ ر وَ جْ لَ ا  لِ ابَ سَ تِ حْ ية اِ احِ النَّ 
َفََل -من عام ة الن اس اآلخرين أموالوز يف األمر ال جي إذا كان هذا-ناالِ ي مَ ك فِ لِ ذَ  ل  حِ يَ  يفَ كَ ه فَ نِ ذْ إِ  رِ يغَ بِ 

ِمن ك لِ ن ذَ ا  مِ يئَ شَ  لَ عَ ف َ  نْ مَ  !!ناالِ ي مَ ك فِ لِ ذَ  ل  حِ يَ  يفَ كَ ه فَ نِ ذْ إِ  يرِ غَ َماِل َغيرِه بِ َيِحلُّ أِلََحٍد أْن يَتصرََّف ِمن 
نفق ياع ويُ لضِّ ا ر هذهعمِّ يُ  هُ يفتض أن   ؟ائل ماذا يفتضالس  و  هذا-َغيِر َأْمرِنا فَ َقد ِاَسَتَحلَّ ِمنَّا َما ح رَِّم َعَليه

اإلمام و  ،األموال هذمل يأخذ شيئًا من هأنّه يعين  ،وأجراً احية احتسابًا الن  ف األموال الباقية إىل ر صعليها وي
َمْن فَ َعَل َشيَئا  ! !ناالِ ي مَ ك فِ لِ ذَ  ل  حِ يَ  يفَ كَ ه فَ نِ ذْ إِ  يرِ غَ َفََل َيِحلُّ أِلََحٍد أْن يَتصرََّف ِمن َماِل َغيرِه بِ -له يقول

ا  ارَ ه نَ نِ طْ ي بَ فِ  ل  أك  ما يَ نَّ إِ ا  فَ يئَ ا شَ نَ الِ وَ مْ أَ  نْ مِ  لَ كَ ن أَ مَ وَ  ِمنَّا َما ح رَِّم َعَليهِمن َذِلك ِمن َغيِر َأْمرِنا فَ َقد ِاَسَتَحلَّ 
 .يرا  عِ ى سَ لَ صْ يَ سَ وَ 

 ذه النتائجوا إىل هوصل قهاءالفبأّن لكن نقول  ،هي أساساً غري واجبةال يت ال و مفكيف تصبح هذه األ
خل دذي ال  قه املخالف سبب الفب ،بيتث أهل الية الفقه يف حدبقل   ،الفهمة بقل   ،باجلهل الـُمرك ب ،باالشتباه

فكيف  ،نمعذورو م وه ،صولعلم الرِّجال وقذارات علم األباعتمادهم على قذارات  ،علمونال ي إليهم وهم
فوا هبا  ر  يتص عوا أن  طييست يذا لكحيكمون هك ؟ا أموال مهولة املالكة بأّن  ج  حيكمون على أموال اإلمام احلُ 

 يشاُءون!! ماكيف

 الوصول إليه روحي له  ر باعتبار تعذّ  ه  وأقوى من ذلك معاملته  معاملة المال المجهول مالك
حكم مجهول المالك  كمهح   بل لعلَّ  يدجَل ت   دون شخصهِ  ونسبهِ  مالك باسمهِ فة الر عالفداء إذ م

أقول -عنه ويكون ذلك وصوَل  إليه الغيبةِ  نائب   ئذٍ بِه حين ق  فيتصدَّ باعتبار تعذُّر الوصول إليه للجهِل بِه 
فيتصدَّق بِه حينئٍذ نائب -!؟أين يتصدق بهف ،على أوالده  وأصهاره  وعلى أحفاده  وأقربائه ق به ظاهراً يتصد  
يمتنع إيصالها إلى الَّتي األموال  نموَل  إليه على حسب غيره ويكون ذلك وص (املرجع ينيع)عنه  الغيبةِ 

اخلرابيط ما هي من  ولكن هذه ،حُلج ة أعلما اإلمام ،الل أعلم قطعاً -واهلل أعلم بحقائق أحكامه أصحابها
الدليل  ما هو ،قهاء أنفسهمل الفُ بَ من ق  هي هذه اخلرابيط  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  الل   د صلواتُ م  فقه آل حمَُ 
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وقد  ،مبالض بط عكس هذا الكالهو  المالس   ة عليهج  بل كالم اإلمام احلُ  ،ال يوجد دليل ؟لكالمهذا ا على
 .عليه وسالمهُ  الل   اإلمام احُلج ة صلواتُ  حديث   ،قبل قليل ذي قرأتهُ ل  ا ديثاحلتم إىل عماست

  :نصارياأل يخنذهب إلى الشَّ  

ىل مكان إ وصل هُ وكأن   ،ابقةانتهت القضية قضية احلرية الس  و  ،اً جديد اً اآلن صاحب اجلواهر فتح باب
 يخلش  ا ،رسائلصاحب الو  ،هذا صاحب املكاسب !!أموال مهولة املالكهي ة ج  أموال اإلمام احلُ ف ،مهم

 يفّ تو  الذي ،صاريألنا يخمس للش  هذا كتاب اخلُ  ،ةيمس يف حوزاتنا العلدر  تُ ال يت لكتب اهي  هذه ،ألنصاريا
 ،ألنصاريا يخلش  ىل اإ لأرس عند وفاته  إذ أنّه  ،اجلواهرصاحب هو أوصله إىل املرجعية ال ذي و  ،1281سنة 

صاحب  يخالش  اة لنا وفق (،كتاب اخلُمس)شيخ مرتضى صاحب هذا الكتاب الرجوع إىل لاس بار الن  مَ وأَ 
الطبعة  ،قم ،ة اهلاديسمؤس   :هذه الطبعةو  ،1281 سنة األنصاريالش يخ ووفاة  ، ،1266 اجلواهر سنة

رتضى األنصاري يف نقرأ ماذا قال شيخ م ،333مرتضى األنصاري صفحة الش يخ  ،هجري 1415األوىل 
 ..هذه املسألة

يقتضيه التأمُّل في  الَّذي  أنَّ َلَّ إِ -مرتضى األنصاريللشِّيخ مس من كتاب اخلُ  ،333يف صفحة 
إليهم  سبةِ بالنِّ  ظة حالهِ في مَلحث مَّ  مانلزَّ اا في هذ أحوال اإلمام عليه السََّلم وفي أحوال ضعفاء شيعتهِ 

مس ُـ اخل هذا مع تسليمنا أن  -بها تهماضطرارا ته فيهم ورفعبصرف حصّ َلم السَّ  عليهِ  هو القطع برضائهِ 
ِإَلَّ أنَّ الَّذي -هو هكذا يقول ،عنده نصّ  جدو ال يإذ  ،سانه  استح تضى من خالل  مر  شيخالف ،واجب

في مَلحظة في هذا الزَّمان ث مَّ  اء شيعتهِ السََّلم وفي أحوال ضعف أحوال اإلمام عليهِ يقتضيه التأمُّل في 
 -فيهم تهِ َلم بصرف حصَّ ائه عليه السَّ هو القطع برض (يعةلشِّ ا عالقة اإلمام مع) حالِه بالنِّسبة إليهم

قرأهتا الرِّواية ال يت هذا هو األوفق واألليق مع  ؟ةلقضي  ا هذه اإلمام أباح لشيعته   أن  بملاذا ال تقول ُمالحظة: 
هو - بهخلاصّ ا انهاستحس ر حبسب  فكِّ يُ  ولكن كل   (،منا َل نؤاخذهإنَّ ) ادقعليكم قبل قليل عن اإلمام الص  

اضطراراتهم  ورفع (يف الشِّيعة)يرضى بصرف حصَّتِه فيهم  (بأن  اإلمام احُلج ة هو يقطع) القطع برضائهِ 
عدم إعطاء   من جهةِ في هذا ليس إَلَّ  كُّ ة فالشَّ من األمور العامة والخاصَّ  ما يحتاجون إليهِ بها وفي

أي  ،ةيعين هذه عملية خرييّ -محض إحسانٌ  ه  ضافا  إلى أنَّ م  سبة في أحوال الطرفين أو في النِّ  التأمُّل حقَّه  
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 وهذا إحسانٌ  ،ساعدة اآلخرينيصرفها حبسب ما يرى يف مُ شيخ مرتضى األنصاري يأخذ األخاس وَ ال أنّ 
أي  طامة  -بالخ صوص (رضا اإلمام)وإْن لم نَعلم ِرضاه   (الم فاعلهُ ال يُ ) من سبيل ما على فاعلهِ -حمض
ه رتضييال ذي  ال ُيشتط أن  نصرفها يف الطريق هُ ن بأن  و تقولُُث   ّناو ف تأخذون أموال اإلمام وتصر ينيع ؟هذه

 ؟ال أم ا شيعةالكالم يهذا تسمعون هل ! ؟هذا بث  عَ  أي   !؟أي  طامة  هذه ،باخلصوص

  .؟!.لطفراتا ون كيف حدثتتَلحظ 

 .(نائب اإلمام) :مصطلح بعد احلرية إىل زمان احملقق احلّلي برز إلينا -
مال ) : هوجديداً  واهر فتح لنا باباً صاحب اجل ،حرية بعد حرية :ب الجواهرإلى زمان صاح -

  .ها مهولكُ أموال مال  هذه  (،مجهول المالك
لو حَّت  يها فف تصرِّ ض فاملحم ف يف هذه األموال هو إحسانٌ التصر   بأن   :األنصاريالشَّيخ فجاءنا  -

يس لو  ،ريند اآلخ يساعألن ُه على أساس ني ة حسنة يريد أن  ف ليس عليه سبيل يف التصر   أخطأ
 فاعله ىل محض ما عنٌ إحسا ه  نَّ أضافا  إلى م  -عليه وسالمهُ  الل   ة صلواتُ ج  مسئواًل أمام اإلمام احلُ 

ا مذا حسب هك والنتصر ف يف األم-بالخصوص (رضا اإلمام)من َسبيل وإْن لم نعلم رضاه 
  !!نرى

- يصلنا فليصل فقراء شيعتنامن لم يقدر على أنْ  ه  على أنَّ  م ما دلَّ مضافا  إلى عمو -يقول إىل أن  
هل -نايعتِ شِ  ءاَمن َلم يَقِدر َعلى أْن َيِصلنا فَ َليِصل ف  َقر -!!غريٌب هذا ؟مسيف باب اخلُ الرِّواية وهل هذه 

 امحيناألَئ م ة يعين يف زمان  ،مسال عالقة هلا باخلُ و  ،هذه بشكل عامأبداً،  ؟هذه يف باب اخلمسهي 
ذلك يعين وها ! ؟هاكمُ ط حُ قَ ة سَ ايو لرِّ ا هذه فهلمنية لز  ا يف بعض املقاطعالشِّيعة مس عن اخلُ  سقطوا وجوبَ أ

وهذه  ،قضي ة اخلُمس والتشريع شيء آخرإذا   ؟ريدون من شيعتهم أن  يصلوا فُقراء الشِّيعةاألَئ م ة ما كانوا يُ أّن 
َمن َلم يَقِدر َعلى أْن َيِصلنا فَ َليِصل ف  َقراء -؟مسهذه الرِّواية باخلُـ ما عالقة ف ،ضية التواصل شيء آخرق

على أنّه ة ج  ث بأموال اإلمام احلُ بَ عترب العَ يُ  ن  ة كبرية أطام   (،يناالِ وَ حي مَ الِ ل صَ صِ ليَ فَ ) ويف رواية-ِشيعِتنا
 ََل فَ )-؟عليه وسالمهُ  الل   ماذا قال اإلمام صلواتُ  ،قبل قليل عتم كالمهُ سَ  ،اإلمام هكذا قال !إحساٌن حمض
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مس ُـ اخل هذا على فرض أن  -انَ الِ ي مَ ك فِ لِ ذَ  لُّ حِ يَ  يفَ كَ ه فَ نِ ذْ  إيرِ غَ ه بِ يرِ غَ  الِ ن مَ ف مِ رَّ تصَ يَ  نْ ٍد أَ ألحَ  لُّ حِ يَ 
 (.َوَمن َأَكَل ِمْن َأْمَوالَِنا َشيَئا  فَِإنَّما يَأك ل  ِفي َبْطِنه نَارَا  َوَسَيْصَلى َسِعيرا  -واجب

رضا -م رضاهم نعللوإن  من سبيل هِ لِ محض ما على فاع إحسانٌ -األنصاريالش يخ فكيف يقول 
 ،لبيتاأين فقه أهل و  ؟ةج  مام احلُ ين طاعة اإلأو  ؟ةج  احلُ  مامأين معرفة اإلإذًا  !؟بالخصوص-ةج  اإلمام احلُ 

شر عُ ب   ولو بوينوكذّ عوه والكتاب موجود وراج ،و بكالميهذا ما ه ،نصاريشيخ مرتضى األالكالم هو  هذا 
هي ه هذ ،شر لقمةعُ ولو ب   ينو بذِّ يا مجاعة كَ  ،لقمةين ولو ب  و بكذِّ أقول  كنت دائمًا   ،ليس بلقمة واحدة ،لقمة

 .ليس صحيحاً  وقولوا بأن  هذا الكالم ،املصادرهي الكتب وهذه 

  :هحسن الحكيم رحمة اهلل عليم  سيِّد لل (مستمسك العروة الوثقى)هذا و  

ن م ،509نذهب إىل صفحة  ،يةانالطبعة الث   ،يدميال 1961 ،جفطبعة الن  مَ  ،د التاسعهذا هو اجملل  
واآلن  ،هذا العصر ءامن علم يعتربهو بالنتيجة و  ،1979احلكيم تويف سنة السيِّد  ،الوثقى مستمسك العروةُ 
ين التعيِّ  وَلية الحاكم على ستفادت   أنْ  نعم ر بَّما ي مكن-؟509ماذا يقول يف صفحة ف ،وصلنا إىل عصرنا

ي بعض رد فا وَ مَّ مِ  (ملعصوماإلمام اهم املبارك يعين سهم الس  ) المبارك همِ قة بالسَّ لجهات المتعلِّ ا وعلى
  !لتداريجفية باالعاكما يقولون   مرحلة مرحلة! يعين-.؟!.لكا  له  ليس م   ه  النصوص من أنَّ 

  !جع نائبا  عن اإلمام المعصومبعد الحيرة صار المر ف -
  !المالكة مجهولة جَّ يابة صارت أموال اإلمام الح  النِّ  بعدو  -
ن م على فاعلهِ  ما ا  ضمح ا  ة إحسانجَّ ف في أموال اإلمام الح  صار التصرُّ فة رت القضيَّ تطوَّ و  -

  .؟!.وصبالخص ضاهر نضمن  أنْ  ةر وليس بالضرو  :ذا قال الشَّيخ م رتضى األنصاريهك ،سبيل
 ،مَليه السَّ له عل مس ليس ملكا  الخ   :يقولحيث  وصلنا إلى السيِّد م حسن الحكيم اآلنو  -

 !واضحة في ذلكو صريحة الرِّوايات مع أّن  ،عجيٌب هذا

 يفنِ م   لمنصبه ال لكٌ ريف بل م  الشَّ  هِ شخصب ليس ملكا  له   ه  صوص من أنَّ ا ورد في بعض النُّ مَّ مِ ...
ينيَّة عامة منصب الزَّ يف نِ م   ه البِ نصَ مَ لٌك لِ ل م  بَ  (لك للمنصبمُ ) ال ذي من - من يتولى المنصبه  فيتوَلَّ الدِّ
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ألموال أصالً ا هذهإذًا ف ، منصب اإلمامالفقيه بالتدريج يتوىّل  اآلن وصلنا أن  أنّنا باعتبار  ؟يتوىل املنصب
 هوو بيد الفقيه هي األموال  إذاً هذه ،الفقيه ؟اآلن من ال ذي يتوىل املنصبو  !للمنصب بل هي ليست لإلمام

 !!ة تتدرج شيئاً فشيئاً القضي  أّن الحظون كيف تُ  ،كما يرى من املصلحةو  ،فيها كما يشاء فتصر ي

طريقة  حيثيعي الشِّ قه ف  الموجودة يف ة هذه القضي   ،مسُـ فقط يف اخلهي هذه القضية ليست  ،قواث  
ة الشِّيعي   عقائدالو  ،لةكام  فعيةً اصارت شَ حَّت  حيث  ،إىل املرحلة األخرية وصلت إىل أن   ،هكذاهي ط بااالستن
أال  ،البيت دي ألهلعامُ ـوال فُ املخال الفكرُ فيه ج ذا تدر  هكالشِّيعي كر الف  لوجدنا ثنا لو حبَ  ،هكذاهي 

غرِّبون والقيادة مُ بأن نا  :قولحني أ ؟ال أم ! نن ُمغرِّبون اآلن؟نا نبتعد شيئًا فشيئًا عن إمام زمانناأن  بتالحظون 
يني ة يني ة ةؤس سامل، فبيد املؤس سة الدِّ اه الغرب واإلمام اتِّ ب املقّدمةيف  هي اّن  أل ،امعن اإلم اأبعد من  هي  الدِّ

يني ة بأال ُتالحظون  ،رقاه الش  باتِّ  بعيدًا عن اإلمام  اه الغربشيئًا باتِّ فشيئًا  بتعادمُتع ن يف االأن  املؤس سة الدِّ
 !!؟؟ةج  احلُ 

ة يف  موجودوهي ة األَئ م  عن ت لرِّواياايف  نقرأ ننُ -ا  له  كلليس مِ  ه  من أنَّ  صصو النُّ  رد في بعضِ ا وَ مَّ مِ 
ة ج  مام احلُ ن عالمات اإلعألطهار ا انتوأئم   ادقام الص  مثنا اإلدِّ نما حيُ حي ،ينلدِّ ا ين وغري كمالكمال الدِّ 

هذا  بالل عليكم أليس !حي ا ثُ ورَ يُ ه أي أنّ  (هِ تِ ايَ ي حَ فِ  ه  اث  يرَ م مِ سَّ قَ ي   ي الَّذِ و ه  ) ؟ولوناته فماذا يقفاصعن مو و 
 والدهُ  يأيت أحد أن  أل يقبل ه ،ياتهرياثه يف حم م  قس  يُ ال ذي هو  !؟ة وهو حيّ ج  ث اإلمام احلُ ملريا اً تقسيم

 ن  أ قالقد يُ  ،أنا لستو لون يقو ة األَئ م   !هذا جيري على إمام زماننا ؟مون أمواله وهو حيّ قسِّ فيُ  هُ أقرباؤ و 
ا أم   ،هو اغتصبو  عسكريّ مام الاث اإلري موا مقس   هُ أعمامُ  ،هموا مرياثَ س  ما قَ  هُ أعمامُ ولكن   ،هاملقصود أعمامُ 

ذي من ال  ف ،ج ةمام احلُ وال اإلأمهي هذه األموال  تأليس ،جعفر الكذاب مهُ لم يقسّ فة ج  اإلمام احلُ  مرياثُ 
 ..متهاقس  الشِّيعة  ؟قس مها

بل م لٌك لمنصبِه الشريف  بشخصهِ  ليس ملكا  له   ه  من أنَّ صوص رد في بعض النُّ ا وَ مَّ مِ ...
هذه اآلراء  ديد والتحقيق!جالتبيوَسم و  والتعظيم ليجلتباذكر بيُ فإنّه  ،رذكَ يُ  حني طبعًا هذا الرأي-الم نيف

شيخ ال وجاءنا !مام مهولة املالكموال اإلأ بأن   ني قالتوح ح  ح لنا الفُ تَ فَـ  هُ مثل رأي صاحب اجلواهر وكأن  هي 
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ا إحسان حمض وما على فاعلى أ يُتصر ف فيها :مرتضى األنصاري فقال ط أن وال ُيشتَ  من سبيل ه  لعّن 
 !نتصر ف وفقاً لرضاه باخلصوص

ينيَّ الزَّع نصبمنيف م  لمنصبه الْ  لكريف بل م  الشَّ  هِ لكا  له بشخصيس م  لَ  ه  أنَّ و  ة فيتوَله من امة الدِّ
 .الوثقى يم يف مستمسك العروةُ كحمسن احلالسيِّد  قالهُ  هذا ما-يتولى المنصب

هب إلى ما وئي لنذالخد السيِّ ذهب إلى ما قاله ن وقبل أن ،الخوئيالسيِّد نذهب إلى ما قاله و  
  !(؟الحكومة اإلسَلمية)في ميني الخ  السيِّد قاله 

فتح لنا وقد  ،سلسلة هذه األقوال جاء يف ولكن هذا القول اجلديد ،أتينا بقول  جديدياخلميين السيِّد 
 ،بني يديّ ال يت الطبعة  ،مييناخلُ سيِّد املعروف لل باالكت ،(احلكومة اإلسالمية) .واهراجل حبُ اصابة البوّ 

 هذه ،جفيين يف الن  اخلمالسيِّد ألقاها ال يت س و ر هذا تأريخ الد ،هذا تاريخ الطبعة عفواً ليس ،هجري 1389
قرأته هو تأريخ إلقاء ال ذي لكن التأريخ  ،بعد الثورة ينيع ،وزارة اإلرشاد ،المية اإليرانيةورية اإلسالطبعة اجلم

-(املالية األحكام) :حتت عنوان 29صفحة  ،يفجف الفقهية يف الن   ثو البحهي  هذه ،اتاحملاضر  هذه
أو  ءاقر  الف  قِ مَ رَ  سدِّ صت لِ صِّ ها قد خ  على أنَّ  عها اإلسَلم ليس فيها ما يدلّ رَّ شَ الَّتي  المالية   ب  رائِ الضَّ 
برى ذات  ضمان نفقات دولة ك  شريعها كان من أجلِ تَ  على أنَّ  ما هي تدلّ وإنَّ  ،ةادة منهم خاصَّ السَّ 

 ،خيتلف عن كلِّ اآلراء الس ابقةهذا رأي جديد و  ،يعين األموال إذاً للدولة وليست للفقراء وال للس ادة-سيادة
ل على أنَّها قد خ صِّصت ِلسدِّ الضَّراِئب  المالية الَّتي َشرَّعها اإلسَلم ليس فيها ما يدُّ -أُعيد قراءة الكالم

وإنَّما هي تدّل على أنَّ َتشريعها كان من أجِل ضمان نفقات دولة   قراء أو السَّادة منهم خاصَّةرََمِق الف  
مال أمواَل  طائلة ت شكِّل الخ مس مورٌد ضخم يدرُّ على بيت ال ،مثَل  الخ مس ،كبرى ذات سيادة

على املذهب )لمكاسب ا يؤخذ الخمس على مذهبنا من جميعالنصيب األكبر من بيت المال و 
ضريبة والمنافع واألرباح سواء في الزراعة أو التجارة أو المعادن والكنوز ويساهم في دفع  (اجلعفري

مع تعاليم الشرع في  المنسجمة ما يزيد على مئونته السنوية لخضروات إذا حصل عنده  ا الخمس بائع
مس فائض يدفع خ  ستخرج الكنوز والمعادن وَ م  و  فينةان السَّ بَّ في ذلك ر   كما ي ساهم  ،اقالصرف واإلنف

ما هو د الضَّخم إنَّ ر المو  هذا وبديهٌي أنَّ  في بيت المال ليجعله   م اإلسَلمياكاألرباح إلى اإلمام أو الح
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ال  ؟من أين جاء هذا البديهيّ -احتياجاتها المالية يعموسد ج ل تسيير شؤون الدولة اإلسَلميةمن أج
ناك دولة مثل زمان أمري لو كانت ه ،األَئ م ة  زمان يف  اتوايرائن يف الرِّ قَ  ا قد تكون لهُ مب  هذا الكالم رُ و  ،درين

 ،جند قرائن كن أن  يُ  ،ةأمري املؤمنني والظروف اخلاصّ  عليها دولةُ  كانتال يت  نائية احلاالت االستث املؤمنني مع
 على أيِّ  ،ةج  اإلمام احلُ  أسقطهُ مس يف زمان الغيبة ُـ اخلو  ،مس يف زمان الغيبةُـ اخلنتحّدث اآلن عن  لكن ننُ 

لدولة ما هو من أجل تسيير شؤون اد الضَّخم إنَّ ر المو  هذا وبديهٌي أنَّ -السيِّد اخلُميين ما يقولهُ  نقرأ ،حال
 لةو س أرباح المكاسب في الدحسب أخمان وإذا أردنا أن وسد جميع احتياجاتها المالية اإلسَلمية

 رفع حاجاتٍ يست لِ ذه األموال الطائلة لَ هَ  أنَّ  ان َيِدين  باإلسَلم لتبيَّن لناإذا ك العاَلم كلِّهِ  اإلسَلمية أو
ق دولة وعندما تتحقَّ  هالملسدِّ احتياجات أ مٍَّة بأك ،هذا أو طالب علم بل ألمر أكبر وأوسع من سيِّدٍ 

 ادة  السَّ  ،كاة والجزية والخراجوالزَّ  مسِ بأموال الخ   عانةِ لها في تسيير شؤونها من اَلست إسَلمية فَلبدّ 
ب) ؟لمالا اإلى مثل هذ متى كانوا بحاجةٍ  (يعين اهلامشيني) بتلك  يعين هذا املال الض خم إذا ما ُحس 

خ مس سوِق  ،لمالا إلى مثل هذا حاجةٍ ب متى كانوا السادة   (ييناخلمالسيِّد شار إليها أال يت  احلسابات
م هي مقادير نا تعرف كَ من هُ  ،مهذا مرجع يعرف ماذا يتكلّ ) لسادةا جميع بغداد يكفي َلحتياجات

مجامع ال لجميع نفقاتو  ادةياجات جميع السَّ تحمس سوق بغداد يكفي َلخ   (!األخاس املوجودة
ينيَّة   مس  فما تقول ب ُ  ،مس الكويتفما تقول ب ُ ) ولجميع فقراء المسلمين (حلوزاتا مجيع)العلمية الدِّ

ولجميع نفقات ادة مس سوق بغداد يكفي َلحتياجات جميع السَّ خ   (وما تقول وما تقول ،اخلليج
ينيَّة  طهران  اقعن أسو  المسلمين فضَل  ولجميع فقراء  (ميتكلّ ع هذا هو مرج)المجامع العلمية الدِّ

 كبرى  ةٍ مَّ ر أ  راد لتسييما ت  نَّ ة بمثل هذه الضخامة إِ ينوالقاهرة وغيرها فميزا (يعين اسطنبول) بولوإسَلم
ة والتربوية يالثَّقافة و ة الصحيَّ ت العامَّ اماس وللقيام بالخدللنَّ  ةالمهمَّ  وإلشباِع الحاجات األساسية

 ةَلمضمن السَّ وصرف األموال يَ  اإلسَلم في جمع وحفظ فرضه  الَّذي انية والتنسيق مر ة والع  يوالدفاع
 يَّة  أو أعضاء الحكومة أ ة أو الموظفينلو ة فليست لرئيس الدزانة العامَّ بالخ  اف يف واإلجحمن الحَ 

من ف وإال   ،كتبقطعًا هذا فقط يف ال)  سواءة شرعٌ مَّ اس في خزانة األ  بل النَّ امتيازات قد ي ساء استغَللها 
ها سفي البحر أو ندّ هل ن لقي بهذه الثروة الواسعة  (يعيشِّ خصوصًا نن يف الوسط ال الكالم؟ هذا قُ بِّ يط
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السيِّد و  ،(من جيب الص فحة)هي آراؤهم  ،شري إىل آراء الفقهاء اآلخرينيُ -ةجَّ الح   رو ظهحتَّى  ابفي التر 
أصل يف  لكن هل لهُ  ،ة دولةيفكر بعقليّ  أنّهار بتباع رأي منطقيّ  هُ لكن   (من جيب  الص فحة)أيضًا هذا رأيُه 

  .ال توجد نصوص ؟هناك نصوص تدل  على ذلك يف زمان الغيبةهل  ؟رعالش  

 نعفما هو املا ،ؤمننيوس املنفو  ة حتمي حياةدينيّ  ورة إلنشاء دولةإذا كانت هناك ضر ف :لقد يقول قائ
ع شر  تُ  نأيضًا أيكن  ،ةلو ة إنشاء الدر و ر دة ضقاع ،ةدهذه القاعمن نفس أقول:  من صرف األخاس هنا؟

ى فتَ يُ  ال أن   كن  ل ،ن ذلكيك ،هاظ على وضعاف  حتُ و  الدولة تقوم فيهال ذي  ىل احلدّ إتة ة مؤقّ ضرائب قانونيّ 
 بواسطة مثل هذه الفتاوي! عليه وسالمهُ  الل   ة صلواتُ ج  على اإلمام احلُ 

لى عأو نوزعها  ةالح جَّ  ظهور في البحر أو ندسها في التراب حتَّىهل ن لقي بهذه الثروة الواسعة 
 أََل  ،رهمحيِّ م وي  لهيذه وإذا د ِفع إليهم هذا المال أليس خمسين هاشميا  أو خمسمائة ألف هاشمي

كّل ما   ،قصٍد واعتدالب فاقهى إنمقدار ما يحتاجون إلما هو بحق الهاشميين في هذا المال إنَّ  م أنَّ لعن
عتبار من الزكاة با عين ليسواه يدون س  ) مس دون سواهخ  في األمر أنَّ الهاشميين يتناولون حاجتهم من ال

كما   ،همة سنتونن مئعا فضل ممام ون إلى اإلد هؤَلء يعيث أنَّ يدد في الحرَ وقد وَ  (م عليهمرُ حتَ  الزكاةأّن 
 هذاو  ،آخر الكالم إىل-همنتة سونتناولوه من بيت المال وافيا  بمئحين َل يكون ما اإلمام يعينهم  أنَّ 

 !ستحسانالين على ابمأيضاً رأٌي جديد 

 !؟دنا الخوئينذهب إلى سيِّ و  

ث هبذا يتحد  هو فلذلك  ،قيه له والية مطلقةالفَ  أن   كره من مبدأطلق ف  نيميين اخلُ السيِّد  باعتبار أن  
جتهاد اال   ليف اجلزء األو   (،ىالعروة الوثقالتنقيح يف شرح )ه اخلوئي يف كتابالسيِّد يقة. طر لا ان وهبذهاللس
اخلوئي السيِّد  تعلمون أن  أ ، نوع من أنواع الواليةللفقيه أيّ  ض أن  رفُ اخلوئي يَ  تبار أن  السيِّدعوبا ،قليدوالت  

إذًا ما -الحكم بثبوت الهَلل ليس له  قيه الفَ  نا يظهر أنَّ ومن ه  -423يف صفحة  يذهب إىل هذا احلدّ 
 ننال ذين ال يقولون بوالية الفقيه يف كّل سنة على مسألة ثبوت اهلالل؟! و  هؤالء هذه الضّجة اليت يقيمها
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ومن ه نا يظهر أنَّ الَفقيه ليس -: 423ي صفحة اخلوئالسيِّد هذا هو كالم  !ُمقبلون على فتنة اهلالل قريباً 
  .يل اآلن هبذا املوضوع ال شأنَ -لله الحكم بثبوت الهَل

ق يتعل   ما ،424فحة ص (،قىثو لالتنقيح يف شرح العروة ا)اخلوئي يف كتابه  سيِّد لا ما ذكره نذهب إىل
ف كيف يتصر  ف ،لهُ  اليةَ يه ال وَ قالفَ  فإذا كان ،له ال واليةَ  الفقيهَ  يقول بأن   أنّهوباعتبار  ،مسُـ مبوضوع اخل

لش يخ ا من ابتداءً  اجلميع مكل  مثل ما ت ،صوصقطعًا أيضًا من دون نُ  ،هلا طريقاً  سيجدُ  ؟الشرعّية باألموال
 كلّ   ؟لرِّواياتواية من ار بذلك  سعتمهل  ،ةأدلّ  ومن دون ،بالسيِّد اخلـُميين من دون نصوص املفيد وانتهاءً 
 (.ناتِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أ  قَ س ف َ مْ ا الخ  مَّ أَ وَ )-:واضح النص  و  ،من دون نصوصو ة من دون أدل  هو  هذا الكالم

 ! مجيعاً ُمغرِّبوناإلمام ُمشرِّق وننُ  ..واضحةالصورة 

 عليه الل   دنا اخلوئي رمحةُ التقليد لسيِّ ق باالجتهاد و اجلزء املتعلِّ  (،التنقيح) من كتاب ،424يف صفحة و 
إْذ األصل عدم  نفوِذ -معروفةة يههذه قضية بديو -في حقِّ غيره إْذ األصل عدم  نفوِذ تصرُّف أحدٍ -يقول

ف فيها ف التصرُّ صالة اَلشتغال ويتوقَّ تي تجري فيها ألَّ اومن جملة الموارد  في حقِّ غيره تصرُّف أحدٍ 
من جيب هو )لكالم اهذا  ،الفقيه بوجوب استئذاننا روايات تقول ال توجد عند)على إذن الفقيه 

ن جملة الموارد الَّتي تجري فيها أصالة اَلشتغال وم (يف ذلك عندنا روايات اً موجود فليس (!الصفحة
 فالتصرُّ  الغير وَل يسوغ مال   ه  هم اإلمام ألنَّ في سَ  فلتصرُّ ا هوويتوقَّف التصرُّف فيها على إذن الفقيه 

 سبة  وبني الفقيه بالنِّ ما الفارق بني أي واحد من الشِّيعة  ،الغري للفقيه هو أيضًا مالُ  وبالنسبة  - بإذنهإَلَّ  فيه
 ،أموال اإلمامأي هي  ،هي أموال الغري ألي شيعي سبة  ة بالنِّ ج  أموال اإلمام احلُ  ؟ةج  حلُ ا ألموال اإلمام

وأن ينح  ،ف بأموالهتصر  ي للفقيه أن ذناً أو وكالةً ة أُ ج  مَّت أعطى اإلمام احلُ ف ،هي كذلك وبالنسبة للفقيه أيضاً 
 أين هذه ؟اا هو الدليل عليهم ،الحيةلص  ا هو أساساً ال يتلك هذه !؟لألمواا ف هبذهيف التصر   يعة  ذن للشِّ اإل

وا إلى ع  جِ ر افَ  َعةقِ االوَ  ثِ ادِ وَ ا في الحَ وأمَّ ) :ولستق ؟ذنواألُ  لفقهاء يتلكون الوكالة ابأن   تقولال يت وايات لرِّ ا
مس لو كان اخلُ  ؟هنا سمكر اخلُـ أين ُذ  ..ث الواقعةا يف احلوادوأم    ؟ألخاساتوجد  أينهنا  (،واة حديثنارِ 

مس ولو كان اخلُـ  ،مسا اخلُـ بعد ذلك اإلمام ويقول وأمّ  يأيت لماذاف ،من احلوادث الواقعة اجزءً وكان  اً مقصود
إذًا احلوادث الواقعة ال  ،حني أجاب عن احلوادث الواقعة ملا أجاب عليه اإلماممن مجلة احلوادث الواقعة 
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واة رِ ِارِجع وا ِفيَها ِإلى -إىل آخره-عةاقِ ث الوَ وادِ ا الحَ وأمَّ ) :هاأليس هي هذه الرسالة نفسُ  ،هلا باخلُمس عالقةَ 
له  ال عالقةَ  آخرشيء هو مس إذًا اخلُـ  (،وأمَّا الخ مس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا) وبعد ذلك بأسطر (نايثَ دِ حَ 

ة وال حاجة لذكرها مر   ،ذكرها اإلمام هناكلالواقعة احلوادث لو كان اخلمس جزءًا من و  ،وادث الواقعةباحل
ة هذه فرضيّ  ؟لقضيةا من أين جاءت يف هذهوالوكالة يابة إذًا النِّ  ،(رواة حديثنا)عاد به إىل األمر يُ  إذأخرى 

 ألجل  يقولون بذلك م بأّن   يء الظن وأقول أسريد أن  ال أُ  ،انسحهذا استو  ،افتضها الفقهاء من عندهم
وكثريًا ما  ،الستنباط واستحسنواافعي يف اموا على طريقة الش  تعل  هم  أقولبل  ،ال !واملناصب والدنيا لااألمو 

 !ب أمواليا أو طاّل ب دناّل طُ هم  ءفقهائنا األجال   بأن   :ريد أن  أقولال أُ  ،ستنباطااليف ون يف الفقه و نيستحس
 ،تون بنفس الطريقة الناصبيةوفقهاؤنا يف ،اصيببالفقه الن  الشِّيعي ر الفقه ثّ تأ بسبب   كّل ذلك هو  :أقولبل 

 .كوا إىل ذلتلتفطريقة من دون أن يلا فهم أفتوا هبذه

 يسوغ ال  الغير وَلم نَّه  ام ألويتوقَّف التصرُّف فيها على إذن الفقيه هو التصرُّف في َسهم اإلم
من أين  ، أمواله  ف يفام بالتصر  ضا اإلمنا بر مل  إذا عَ ) ف فيهبرضاه بالتصرُّ  فإذا َعلمنا التصرُّف فيه إَلَّ بإذنه

ة صل إىل النتيجي عد ذلكيعات وباآلن يرتِّب تفر ) وعدم وجوب دفنهِ  (!ما أخربنا بذلكاإلمام أصاًل  ؟اعلمن
ي البحر أو فلقائه إفنه أو دوجوب  وعدم فإذا َعلمنا برضاه بالتصرُّف فيه (يصل إليها يريد أن  ال يت 

ص تخل   يأن  ي د اخلوئلسيِّ اهي موجودة إىل اآلن وال يستطيع  آلراءا الحظ يعين هذه-عند األمينتوديعه 
دليل من أهل  لسيِّد عندهُ و كان ال ،لك دليلاخلوئي أيضاً ال يالسيِّد و  ،ةم هم ال يلكون أدلّ ألّن   ،الً أو   ،منها

 ،ي الباقنيأيه كرأيرى ر  ولكن هو ،هو هذا من أهل البيت يودليلالبيت لقال هذه اآلراء ال دليل عليها 
اجلميع لقضية و اي هذه ه !آرائهم ه علىم رأيَ قدِّ يُ  أن ولفيحائك من دون دليل وهو من دون دليل أول

أين  (؟لينما مال نميألدليل اأبناء   نحن  ) :دائماً  دوّناتردّ ال يت هذه القولة أين إذًا  ،مون من دون دليليتكلّ 
   ؟متيلون معهال ذي هو هذا الدليل 

عند األمين  يعهِ وب دفنه أو إلقائه في البحر أو تودف فيه وعدم وجه بالتصرُّ فإذا علمنا برضا
يته وَل و فَلزم عادي لتم   ه  وذلك ألنَّ  يصل إلى اإلمام عند ظهورهِ  كذا إلى أنْ ليودِّعه  عند أميٍن آخر وه

هذا  و  ،واإلمام ال يرضى بذلك ،ستتلف هذه األموال يقول نن إذا قمنا هكذا بشكل عادي-يرضى به يقينا  
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هم يفتون على اإلمام يعين  ،مسع اخلُ شرِّ اإلمام أصاًل مل يُ ولكّن  ،مسُـ ع اخلشر  كل ه على فرض أن  اإلمام 
وذلك ألنَّه  م َلزٌم عادي -!على كالم اإلمام تفريعات من عندهم عونفرّ وبعد ذلك يرفضون قول اإلمام ويُ 

 م بصرفهِ َلالسَّ  عليهِ  في سهمهِ  فلمتصرِّ  الكَلم في أنَّ ا وقع ،يقينا   بهِ  َلمعليه السَّ   وَل يرضىلتفويتهِ 
وم قتضى القاعدة عدم جواز التصرُّف  للشرائط أو غيره الفقيه الجامعهو ه هل اضارد العلم بر في مو 

ف فيه هو الفقيه في التصرُّ  له   َلم وإذنهِ علم برضاه عليه السَّ ن نَ مَّ ن مِ والمتيقَّ  (مذن اإلمابإ)فيه إَلَّ بإذنه 
حني سألوه عن  ،و املعصوما كالقدر املتيقن يف فتواه يف سههذ ؟نمن أين جئنا هبذا املتيق  -الجامع للشرائط

 (،ةيجَل يسهو في غير الموضوعات الخار  ه  ن أنَّ القدر المتيقَّ  :قال)يب واإلمام عن سهو املعصوم سهو الن  
من أين جاء هذا ) هاضا نعلم بر مَّ ن مِ والمتيقَّ -بنفس الطريقةو  بنفس الذوق نفسهُ هو هذا  !نالقدر املتيق  

فيه هو الفقيه الجامع  في التصرف له   ه وإذنهِ اضعلم بر ا نَ مَّ ن نعلم برضاه أو مِ مَّ ن مِ والمتيقَّ  ؟(ناملتيق  
أنا أقول عجبًا للسيِّد اخلوئي يف اجلزء  ،اإلمام يرضى به الع للشرائط ماأن  غري الفقيه اجل عتباربا-للشرائط

الوكالة ال تكون دليالً  :الل عليه يقول رها رمحةُ كيذ ال يت ملطالب ا من مجلةاألو ل من معجم رجال احلديث 
إلمام وكيل اهو هذا  ن  اإلمام املعصوم شخصًا على األموال وعلمنا بأ وك ل إذا :يقولف على الوثاقة ويشرح

يكن -ظره  بن-املعصوم اإلمام ألن   ؟ملاذا ،وثاقتهو   على عدالتهيس ذلك دليالً لفيقول  ،م على األموالاملعصو 
فمن أين  ،يف األموال عنده ُقدرة وخربةأن يكون ُمّرد  ،وال ث قةً  عادالً يكون ال و  ل وكياًل على أمواله   جيعأن  

هم على أمواهلم ال  ة املعصومون جيعلون وكالءم  ئ  ألَ ا إذا كان ؟در املتيقن هو الفقيه اجلامع للشرائطصار القَ 
واعتربت  ،وئي يف أو ل ُمعجم رجال احلديث يف اجلزء األو لأنت بي نت هذه يا سيِّدنا اخلُ و  ،ُعدول وال ثقات

عليه  شكلتُ أ ،عليه وأشكلتُ يف احللقات األوىل  هذا املطلب وأنا ذكرتُ  ،من قبل اإلمام املعصوم الوكالةَ 
على األَئ م ة  وكالء هو ينتقدبينما  ذلك، كالء اخلوئي ال يقبلونم وننتقد و حني نتكلّ  نابأن   ني قلتح

 ذناحتمال إ لعدم-!؟كيف تتمع  (اخلرابيط) هذه ؟كيف تكون هذه  ؟نوا يل هذه األموربيِّ  .؟!.األموال
سهم  الحال في التصرُّف فيذلك كو  (426فحة يقول يف صَ  إىل أن  ) ع لغير الفقيه دون الفقيهر الشَّ ا

من الوصول ن مكُّ الت عدم من جهةِ  ه   أنَّ م المالك وهو اإلمام إَلَّ و وإن كان معل ه  ألنَّ  َلماإلمام عليه السَّ 
مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه وقد  األموال المعلوم إليه ملحق بمجهول المالك نظير سائر

ال ذي هو فقط املرجع األعلم ) د هو األعلمر ك الموايجوز تصرفاته في تلن مَّ القدر المتيقن مِ  م أنَّ تقدَّ 
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الفقهاء  عه  إىل املرجع  ولذلك ال جُييزالبُد من إرجا-كما في سهم اإلمام ا مطلقا  مَّ إِ  (ف هبذه األموالصر  تي
من إرجاع األموال  د  والبُ  ،هو األعلمأنّه يعتقد بنفسه منهم واحد  كلّ   ألنّ  ،تعطي األموال إىل مرجع آخر أن  

كما ا مطلقا   مَّ ارد هو األعلم إفي تلك المو  ن يجوز تصرفاته  مَّ ن مِ يقَّ المت وقد تقدَّم أنَّ القدر-علمإىل األ
 ينيع) لدا باإلضافة إلى البَ وإمَّ  ،لم مطلقا  في سهِم اإلمام وغيرِه ِممَّا َل مانع من الرجوع فيه إلى األع

لعدِم التمكُّن فيها من  (يعين املرجع األعلى ،الوصول إىل األعلم مطلقاً مل يتمكن  يف املدينة إذا واحد أعلم
 .إىل آخر  الكالم-الرجوع إلى األعلم المطلق

 ؟!..سائل العملية الر  ات يفالتشريع األسس الواهنة والواهية تتم وهكذا يتم  مجع األخاس وعلى هذه

  !؟سبحاني شيخ جعفرال ،موجود اآلنو  حيّ وهو  ،لمرجع معاصر (مسالخ  )هذا كتاب و  

املطبعة اعتماد  ،شيخ جعفر سبحاين الطبعة األوىلال (،الغراء اإلسالمية   اخلمس يف الشريعة  )كتاب 
ادًة يف كتبه  شيخ جعفر سبحاين عَ وال ،415صفحة  ،ادقة اإلمام الص  مؤس س ،هجري قمري 1420 ،قم

ختت هذا لذلك أنا ا   ،يف كتبه هذه طريقتهُ  ،اآلراء املاشيةأي  ،فق عليهاائعة املشهورة املت  الش   ءايستعرض اآلر 
ولكن ين أردُت أن آيت مبثال  ،ما تقدّ مَ وهو تكرار ل  الشِّيعي ه يثل الذوق العام يف الوسط الكتاب باخلصوص فإن  

لم الَّتي لهاّمة هذه المسألة من المسائل ا-!؟415ماذا يقول يف صفحة  ،تكتمل الصورة جع  حي حَّت  ر مل
الَّتي هذه المسألة من المسائل الهامة  ،بين الفقهاء بعد الغيبة جد حيرة  فأو  (قضية اخلمس) يها نصّ رد فِ يَ 

 (أذهب إىل موطن احلاجة فقط أقرأ كل شيء   ريد أن  أنا ال أُ و  ،فقهيّ  ق على نصّ علِّ هو يُ ) د فيها نصلم ير 
 ؟(إىل مَّت) بين الفقهاء بعد الغيبة فأوجد حيرة   لم يَرد ِفيها نصٌّ هذه المسألة من المسائل الهاّمة الَّتي 

 ،نقل الكالم إىل جهة أخرىقد صاحب اجلواهر  ألن  -إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر
ونسأل:  ،كهُ مال   مهولٌ  أن اخلُمس هو مالٌ ب رأي صاحب اجلواهر تبّن اخلوئي السيِّد  الش يء وتالحظون نفس

 !مقبولو  كالم منطقيّ عنده هو  الم لكن هذا الك ،الرِّواياتك يف كل شكِّ اخلوئي يُ السيِّد  ؟روايةهل هذه 
فأوجد حيرة  بين الف قهاء بعد الغيبة -يلذكرهتا قبل قلال يت قيقة شري إىل نفس هذه احلشيخ جعفر سبحاين يُ ال

فقد نقل  (يذكر كالم الفقهاء أويبد) احب الجواهر ويقع الكَلم في مقامينصإلى عصر شيِخ الف قهاء 
فقد نقل  (يف النهاية وقرأت عليكم ما قالهُ ) لخمس في عصر الغيبةاف صرُّ أقواَل  في تَ  في النهايةِ  الشَّيخ  
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 (ما موجود نص) شعر بعدم النصها ت  كلُّ و  مس في عصر الغيبةف الخ  تصرُّ أقواَل  في  هايةِ في النِّ  الشَّيخ  
ة  ما نقول يف هلجتنا الدارجك  ،اً اتتَ شَ  الشِّيعة كانواأّن يعين  ،يوجد نص وال إمجاعال ) واإلجماع في المسألة

في  فقد نقل الشَّيخ   (فقوا على شيءمل يت  و ذر يف هذه القضية ر مَ ذَ الفقهاء كانوا شَ ف ،(!رر مذَ ذَ شَ كانوا )
ال ) واإلجماع في المسألة شعر بعدم النصوكلُّها ت   أقواَل  في تصرُّف الخ مس في عصر الغيبة النِّهايةِ 
فبلغت  (أّنى هذه اآلراء)وقد أنهاها صاحب  الحدائق  (الشِّيعة وال نصوصعند فقهاء  مجاعاتتوجد ا

اف إليها صاحب الجواهر قولين ثانيهما هو وأضَ  (قرأت عليكم ما جاء يف احلدائق وقد) أربعة عشر قوَل  
 (419 يصل إىل صفحة كر األقوال إىل أن  ذ يبدأ يُُث    ،اجلواهرم صاحب وقرأنا كال)ن كماٍ سيوافيك تعيَّ م   لا

وسأقف يوم غد  عند كتاب اجلواهر وملاذا -ا أبدعه  صاحب الجواهرمَّ ضاه هذا القول مِ ٌف فيما فيه رِ تصرّ 
هي هذه  ب ال يت جعلت لكتاب اجلواهر هذه األمهيةسبا أحد األأنا أعتقد أن   ،هذه األمهية صارت لهُ 

هناك أسرار  ،نكم خصوصًا أنتم يف احلوزةكثري ما المب  اجلواهر رُ  با لكم أسرارًا عن كتأبنيِّ ين سُ ألن   ،ةالقضي  
كتبها ال يت  ة ليّ ر ومن الوثائق وباحلقائق والكتب األصدومن املصا ،نها لكمعن كتاب اجلواهر ال تعرفوّنا سأبيّ 

 (صرف اخلمس) هو صرفه   ؟(ما هو هذا القول) وهذا القول  مما أبدعه صاحب الجواهر-نفس مراجعنا
 مان روحي له  الظن برأفة موَلنا صاحب الزَّ  سن  ح   :رهدس سِ قال ق   ،راٍض بصرفٍه فيه ه  فيما نعلم أنَّ 

فهم   ،كوا هبارجية فتمسّ خت أوجد هلم ينيع ،إىل آخر ما قاله) تنا في صرفهِ ذخقتضي بعدم مؤاالفداء يَ 
شيخ جعفر عند المن هي إلضافة ا هذهو يقول  إىل أن   ،ك بهيتمس   شيء   أيّ يبحُث عن ال ذي كالغريق 
من جيب هو هذا  ،مهبو افتاضات من جي) ساو كان صاحب األمر ظاهرا  بين النَّ ل ه  أنَّ  :وحاصله (سبحاين

 مبسوط اليد وكانت األسهم وحاصله أنَّه لو كان صاحب األمر ظاهرا  بين النَّاس (!شيخ جعفر سبحاينال
فتأسيس ) ة الطَلبلمية ذكورا  ونساء  وتربيالع الحوزات فتأسيس   (إىل أن يقول) جتمعة عندهالستة م  

لحوزات العلمية فتأسيس ا (ولإلناث رو يقصد للذكهو  ري ليس دقيقاً،التعب ،ونساءً  احلوزات العلمية ذكوراً 
ومَّت  ) رشادهم ونشر الكتب المفيدةوإاس هم إلى األكناف لتعليم النَّ ربية الطَلب وبعث  ذكورا  ونساء  وت

 وهناك على نفقتهمهم يذهبون إىل التبليغ ! ؟ التبليغذين يذهبون إىللل   أمواالً  تعطي املرجعياتكانت 
الحوزات العلمية ذكورا   فتأسيس   ؟(للُمبلِّغني فمَّت أعطت املرجعيات أمواالً  ،يأخذون املال من الن اس

 على أصعدةٍ  اس وإرشادهم ونشر الكتب المفيدةإلى األكناف لتعليم النَّ  ونساء  وتربية الطَلب وبعث هم
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 َككبِح ِجماِح الك فر واإللحاد  (جار تعطى للمراجععات من الت  ترب   ،جارالكتب أيضًا يطبعها الت  و ) مختلفة
وإقامة  للدين وسببا  إلقبال النَّاس إلى الحقَّ  ريعةلُّ أمٍر يعدُّ ترويجا  للشَّ ونشر مفاهيم اإلسَلم وتعاليمه ك  

راٍض لصرف  ونعلم أنَّه   عنده ة  بو جزما  بكونها مطل نعلم  الَّتي من األمور  لُّ ذلكوابتعادهم عن الباطل ك  
 فكيف كان يتمّ  ؟األَئ م ةكن موجودة يف زمان د أمل تَ ر املوا هذه ،استحسانات هذه ُكل ها-حصَّته كذلك

يات الصرف هبذه معل هل كان تتمّ  ،وحَّت  يف الز من  األو ل من بدايات عصر الغيبة الكربى ؟هاالصرف علي
ستحسانات من قبل هذه أيضًا ا   ،مسُـ ما كان عندهم رأي واضح يف قضية اخل ء أساساً اوالعلم ،الطريقة
من  فما ُيصرَ  ،هكذاهو وبالنتيجة اآلن الواقع العملي  ،خاص ة به توهي ليسجعفر سبحاين الش يخ 

القسم  ،فوالقسم ال ذي ُيصرَ  ،يتصر ف به  أوالد املراجع وأصهارهم يبقى يف البنوك األكربُ  األخاس القسمُ 
 .يف احلوزات فاألكرب منه ُيصرَ 

نا من حرية شيخ ءً ابتدا ،لشِّيعياوصلنا إليها مرورًا بالتأريخ الفقهي ال يت هذه هي النتيجة النهائية 
ابن  ،ملفيداالش يخ حرية ك   حرية  يفكان إذ   يءالش   نفسُ ف قواله  ابن اجلنيد إذا رجعنا إىل أحَّت  وباملناسبة  ،املفيد

يء كان يضًا نفس الش  أُعماين وال ،قاضيوال ،املفيدللشِّيخ ستاذًا املفيد وكان أُ الش يخ ذي كان قبل نيد ال  اجلُ 
كتب ن آيت بكل الأ عتطيأنا ال أس ،الشِّيعةفقهاء  ل  كُ و  ،ابن الرباج وسالر بقية الفقهاءو  ،تارًا يف ذلكحمُ 

 ،ريندي كالٌم كثوبقي ع ج انتهىومع ذلك وقت الربناممنها قلياًل  أنا آيت بنماذج وأقرأُ  تالحظون ،الفقهية
ا أُ  ،كثري  بقي عندي كالم كثري كثري  .دمةالقا تاحللقايف  وقسطاً منهُ  منهُ   جزءاً بنيِّ رمب 

  ؟الخَلصة ما هيو  

جد شيء و يال  :كلهم يقولون  ؟هل وجدت شيئًا يف كالم الفقهاء من حديث أهل البيت :أنا أسألكم
و ل  خْ  تَ ي ََل تِ لَّ ا ة اهللِ يَّ قِ بَ  ينَ أَ ) ..ما هو من أهل البيتهذا  ؟اذاعة ملاذا ال تعملون هبيا مج ،عن أهل البيت

منظومة املرجعية عليه سون سِّ ؤ ط هذا السطر وتُ لماذا تأخذون فقف ،اهلادية العتةُ هي  هذه (ةيَ ادِ هَ  ال ةِ رَ ت ْ ن العِ مِ 
يقولون  وعندما يقعون يف زاوية حرجة ؟فقط هذا السطر ،قرأاب ال يُ بقي ة الكتو  ؟!(ةعَ اقِ الوَ  ث  ادِ وَ حَ  ا المَّ أَ وَ )

عرفون ال ي بشكل عام، اله  اخلطباء جُ  ،سويق على املنابرللت   ،سويقيةلعملية تَ ا اً إذ !ص ضعيفهذا الن  
اطالع على  معندهمنهم جد وُ  القليل القليل إن  و  ،املصادرال يعرفون و  عيفةعيفة من غري الض  ض  ايات الو الرِّ 
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 ث  ادِ وَ حَ  ا المَّ أَ وَ ) :ونيز ثني على شاشات التلفمن املتحدّ و  ،اءتسمعوّنا من اخلطبهذه العبارة  ،التفاصيل هذه  
ولكن الشِّيعة  !ضعيفةعندهم والتوقيعات  ،ا من التوقيعاتها ألّن  فو يضعِّ فإّّنم  وعند االضطرار (،ةعَ اقِ الوَ 

 كاتبو  ؟سالةطر من نفس الرِّ وراء هذا الس  ال ذي طر على الس   فلماذا ال تُثق ف ،ثـُقِّفت على هذا الس طر
ال ذي  ف (،انمَ ب الزَّ احِ ا صَ نَ وََل مَ  طِّ خَ بِ  يع  وقِ التَّ د رَ وَ ف َ ) :ماننا كما قال إسحاق ابن يعقوبز سالة هو إمام لرِّ ا

َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة فَارِجع وا ِفيَها ِإَلى ِرَواة َحِديِثَنا فَِإن َّه م ح جَِّتي َعَليك م َوأَنَا ح جَّة  ) :كتب هذا السطر
لو كان اإلمام و  (،الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتناَوَأمَّا ) :سالةفس الرِّ كتب يف نال ذي  هو نفسه  ،(اهلِل َعَليِهم

أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحل  ) :لماذا قالف ،إليهم به إىل رواة حديثهم ألرجعهُ  عرجَ يُ أن مس ُـ يريد اخل
وادث الواقعة احل ،واضح هنا صّ النف ؟ال هذاملاذا ق ،(إَلى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِوََلَدت  ه م َوََل َتْخب ثْ 

فالرجوع إىل رواة  ،إىل رواة احلديثالشِّيعة لكن اخلمس ما أرجع  ،واة احلديثفيها إىل ر  الشِّيعة اإلمام أرجع 
هذا ُيكن أن   راوي احلديث أن  بن يرى  إذا كاإال   ،يف هذه القضية فة صرحية لإلمام احُلج ةاحلديث خمالَ 

 .ليس بواجب مسوهذا على فرض وجوب اخلـُمس وإال  اخلُـ  ،يصرف األموال بشكل صحيح

  ؟يطايناملنطق الش   وأين هو ،محاينملنطق الر  ا أين هو ؟ماذا تقولون

ى عل اعة رمحةمجبوين يا كذِّ   :قلت ين كماقاً شيطانياً ولكن  طا يكون منطقي منرمب   ،أرشدوين بالل عليكم
برواية ولو جيئوين  ،بوينكذِّ   ،رأيهذا ال غريِّ أُ  ،كذِّبوين لعليِّ أُبدِّل هذا الرأي  ،كذِّبوين  ،لقمة شروالديكم ولو بعُ 

خلمس قناة ا رشعانا لرجاءًا اعرضوا  الكنتول .قبل قليل كما قلتُ   ضعيف   ر  من مصدو لسند ضعيفة ا
 :أقول ألجل التذكري ،املفتضة
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أو حتد ث ُمتحدِّث ت ننت اإل تم إلينا أو نشرت علىإذا ما أرسل ،قناة اخلمس الفضائية عارشهذا هو  

ت باب والشتائم واالهتاماالس   ؟براحتكم سبوا وَشتِّموا ،الُسباب والشتائم ال فائدة فيه ،ال بالُسباب والشتائم
 لكن ،تنكشفتنتهي و  األمور هذه كلّ   ،صناعة املقالب واملشاكل ال فائدة فيها ،ال فائدة يف كّل ذلك

ة ال أدلّ  ،ناوزعماؤ  هؤالء هم علماؤنا !ُزعماؤنا رموزنا علماؤناتقولون  نشائيالكالم اإل ،احلقائق تبقى حقائق
يقولون أنفسهم هم و  !!،(ءاالعلم عأمج)يقولون: ات يخيرجون على الفضائ !وال هم حيزنون عندهم وال شيء

 ثون عن هذهيتحد   والفقهاء يف حرية وكل هم ،ال إمجاعات وال نصوص ؟النصوص أمل نقرأ ،ال يوجد إمجاع
 ،ملسألةا الفقهاء ضالون يف ،الفقهاء حائرون ،تائهونالفقهاء هم  ،ن مل ترد نصوصو قولوي سألةاحلرية يف امل

هذا  ،ج ةعند اإلمام احلُ هو احلّل  ،يف هذه القضية سواء على حد  الشِّيعة ة الفقهاء وعام   ،ما عندهم جواب
مثل ما أنتم  ،أيها املشاهدون م أنتمواحد منك وأيّ  من هؤالء الفقهاء فارق بني أي فقيه ال يوجد ،احللّ هو 

 ،استحساناتهو الكتب  وما حشوه يف هذه ،ال يلكون جواباً أيضًا  هؤالء الفقهاءفال متلكون جوابًا 
 اإلنسان إذا كان إن مل تكن سببًا للعن   ،األحوالعند أهل البيت يف أحسن هلا  ال قيمةَ  اتنواالستحسا

نقول فقهاؤنا  ،بفقهائنا هذا الظن نن ال نظنو  ،بطريقة أعداء أهل البيتويقيس ويعمل  نيستحس هُ ماً أن  عال  
 رُ الفك ب إليهمسر  تَ  ،البيتب مبعارف أهل رك  مُ ـيعانون من اجلهل ال هملكنّ  ،نواياهم حسنة ،على خري

للشِّيخ هم سيسي وتقدو الطالش يخ افعية بسبب باط الش  عتمدوا طريقة االستنا   ،ن حيث ال يعلموناصيب مالن  
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 ،ون تائهونرى ضالّ ون باملسألة حيالههم جاكيف تالحظون  ومع ذلك  ،ه الطريقةى هذلساروا عالطوسي و 
  ؟إذاً احلل أين ،سواء د  لى حَ حاهلم وحالكم ع

ون إىل شافعيّ يا ون بغرِّ مُ يا  ،بونرِّ غمُ ـق أيها الشرِّ مُ ـعند هذا اإلمام ال ،ماناحلل هنا عند صاحب الز  
رِنَا  إَلى َوْقِت ظ ه وِر َأمْ نه  ِفي ِحل  وا مِ ج ِعل  و َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا )-مامناهذا هو كالم إ ؟أين

نلتقي  ،وم غدي يف حلقة  لكم  أبينهاهذه سو  ،البساتمُ  هذا احلديث حولهُ و -(لَِتِطيَب ِوََلَدت  ه م َوََل َتْخب ثْ 
 .يف أجواء القمر

 ..ماشِ ي هَ نِ ر بَ مَ ا قَ يَ  ..رمَ القَ  ةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  أترك  وَ 

يَنا  م َشاِهدِ نا َوو ج وهِ و ج وهِ  َعنْ  ْكِشف الَكربَ ين إَعن َوْجِه َأِخيَك الح سَ  يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسينَوم َتاِبِعيَنا َعَلى اإل

 ..اهلل مانِ أ. في .شاء اهلل تعالى ألقاكم غدا  إنْ  ..أسألكم الدُّعاَء َجميعا  
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