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******* اخلٌئً ًانصدر ًادلدرسح األصٌنٍح

مقدمة السيد محمود الحسني (دام بهاؤه)-:
أين بقية هللا التـي ال زب ـلو مـن ال ـرتة اذلاديـة ،أيـن ادل ـّ لقعـ
دابر الظلمة ،أيـن ادلنتظـر إلقامـة األمـ اال ـوج ،أيـن ادلتخـري

إلعادة ادللة االشـري ة ،أيـن ادلؤمـ إلحيـا الكتـا احـّاد ،

أين زليـي م ـاا الـّين اأ لـ  ،أيـن قاصـ وـو ة ادل تـّين ،أيـن
ادم أبنية الشرك االنفاق ،أين مبيّ أ

الفسـوق اال ـصيان

االعغـيان ،أين حاصّ فراع الغـي االشـقاق ،أيـن طـام

الزيغ ااأل ـوا  ،أين قاط حبائ الكذ ااالفرتا .

اثرر

اب ّ:

أاالا :ان ذا البحث ديث احللقة ( )11من حلقات السلسلة
الوافية يف رد وبهات األدعيا الوا ية.
رني ـ ـ ا :ان القـ ــارا ذلـ ــذا البحـ ــث ـ ــيوّ البسـ ــاطة االو ـ ــوح
االتماميـة يف مــا معــراح فيـ مـن أدلــة عقليــة انقليــة دلســتو
الذي حيقق الفائّة ال امة للمكلفني.
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رلث ـ ـ ا :أ ـ ـ ل هللا ـ ــاق التوفيـ ــق االتسـ ــّيّ للباحـ ــث نـ ــا

الشــيح حــازم الس ـ ّي اأر ــو مــن هللا ال لــي القــّير ان يثبت ـ
علــا الـ ـّين ااحلــق اان يزيــّ عـلمـ ـا انــورا ايقينــا ،اان جي ل ـ

اجي لنا شلن ينـال ر ـا امامـ صـاحع ال صـر االزمـان أرااحن ـا
فـّا ايشرفنـا خبـّمتـ انصر (.)

ًاحلًد هلل ربّ انعادلني ًانعاقثح نهًتقني ًصهى اهلل
عهى حمًد ًعهى آنو انطٍثني انطاىزٌٍ

انسٍد احلسين
اإلهــذاء
اىدي ىذا انثحج ادلتٌاضع إىل
3
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احلثٍة ادلنتظز
ًانقائد ادلنتصز
إىل أيهنا ًأيم كم األيى ادلظهٌيح
ًادلستضعفح يف أرجاء ادلعًٌرج
إىل صاحة انخٌرج انيت تقتص يٍ انظادلني
إىل يٍ حيم انعدل ًاَياٌ تدًنتو
إىل يٌالَا صاحة انعصز ًانزياٌ(.)
املؤلف
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االجتهاد
لقّ عرف اال تهاد أبن { انقدرج عهى االستنثاط} اقّ امج
ـ االصــوليني علــا ان ا تهــّ ال يكــون رلتهــّا اال ب ــّ ان

ربص ـ ل ـ القــّرة علــا ا ــتنباط ادلســائ االصــولية ااال فهــو

غري رلتهّ اان ـان لـ القـّرة علـا ا ـتنباط ادلسـائ الفقهيـة
ااالحكــام الشــرعية دبســائ اصــولية ا حيص ـ ل ـ القع ـ فيهــا

اذلك ألن ادلس لة االصولية ترب دبثابـة اللـة ااألداة الـ اـا
يستنبط احلك الشـرعي مـن أدلتـ التفصـيلية فـإن انـ

لـك

ادلسـ ــائ االصـ ــولية صـ ــحيحة ـ ــان احلك ـ ـ الشـ ــرعي ال ـ ــذي

ا تنبع اا صحيحا ااال فهـي قع ـا كـون ب يـّة عـن احلكـ
الشرعي الواق ي الذي يُعلـع مـن اال ـتنباط فمـن أيـن كـون
صـحيحة ا ــو ا حيصـ القعـ اــا بشــك فصــيلي علــا ــو

البحث اال تّاليل.
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االصول عهذ الفقيه
البيان ار باط اار كاز احلك الشـرعي علـا ادلسـائ االصـولية

نذ ر مثاالا :لو أراد الفقي ان يستنبط احلك الشرعي لثالث
مسائ ورعية من أبوا سلتلفة من الفق

األاق:
الثانية:

ان القهقهة يف الصالة مبعلة ذلا؟

ان االرسباس يف هنار الصوم مبع ل ؟

الثالثة :ـ ان اخلم

اا ع يف اإلرث احملتسع؟

ف ليـ ان يبحـث فيمــا لّيـ مــن األدلـة الشــرعية ليويـع علــا
لك ادلسائ الثالث اب ـّ البحـث ا ـّ راايـة عـن فـالن عـن

فالن عن فالن عن زرارة عن اإلمـام الصـادق (( )مـثالا)

انـ قـال { :اتزك انقيقيح يف انصالج} اا ّ رااية عن فالن عن
فالن عن فالن عن علي بن مهـزرر عـن أع عبـّ هللا الصـادق

(( )مثالا) ان قـال {:ال تزمتس يف هناار انصاٌو} اا ـّ
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رااية عن فالن عن فالن عـن فـالن عـن أع بصـري عـن اإلمـام

الصادق (( )مثالا) ان قـال {:ال جية اخلًس فٍو االرث
احملتسة} فإن ذ الراارت عتبار اهنا ربم احكام ورعية
مــن أبــوا فقهيــة سلتلفــة ال سبث ـ اال عناصــر كاصــة ال ديكــن
للفقيـ ان يســتنبط لراايــة األاق حكـ مــن الراايــة الثانيــة أا
الثالثة الكن لو دققنا النظر لو ّان ان ذ الراارت الـثالث
يربعها عنصر مشرتك البّ للفقي ان حيّد قب ا را عمليـة

ا ــتنباط احلكـ ـ الش ــرعي ااال فل ــو ا ــتنبط قبـ ـ ذل ــك فـ ـإن

ا ــتنباط للحك ـ الشــرعي قع ـا يكــون غــري مــربا للذمــة اال

يكون ذلك ادلستنبط رلتهّا ،فما ي لك ال ناصـر ادلشـرت ة
يف لك الراارت الثالث
( )1ان الرااي يف

رااية من الـراارت الـثالث يعلـق عليـ

عنّ األصوليني كرب الواحّ ثقة.
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( )2ان الرااي ــة األاق االثاني ــة االثالث ــة م ــن ظا ر ــا يس ــتفاد

منهـ ــا الو ـ ــو ااحلرمـ ــة ااإل حـ ــة ايعلـ ــق علي ـ ـ االصـ ــوليون

{ انظياااٌر انعااازيف} فالب ــّ للفقيـ ـ قبـ ـ اال ــتنباط للحكـ ـ

الشــرعي ان يثب ـ ان اخل ـرب الواحــّ حويــة ُنوــز اُ ــذر اان
ذلــذا الظهــور حويــة ــذلك احيص ـ ل ـ القع ـ يف ـ مس ـ لة

اصولية من الرب ان الذي يعرح يف حبثـ اال ـتّاليل االصـويل
اال حيص ـ القع ـ فقــط بعــرح الرب ــان علــا لــك ادلس ـ لة ب ـ

البــّ ان ينفــي ـ اإلوــكاالت ال ـ

ــارض مــا طرح ـ فم ـ

الغــع عــن لــك اإلوــكاالت ااالنفـراد دبــا ي تقــّ بـ صــاحع
اال ــتّالل ال حيص ـ القع ـ ام ـ فــال جيــوز ان يســتنبط بـ ـ

احلك ـ الشــرعي ا ــذا الكــالم ال أعتقــّ بص ـ وبة ادرا ـ مــن

قب ادلكلف.

9

انسهسهح انٌافٍح يف رد شثياخ األدعٍاء انٌاىٍح ********

اخلوئي والصذر واملذرسة
االصولية
اب ـ ــّ ـ ــذا البي ـ ــان اب ـ ــّ ان علمن ـ ــا م ـ ــّ ار ب ـ ــاط عملي ـ ــة

اال تنباط للحك الشرعي ب ل االصول نقول:

ان احملـقــق الســيّ اخلــوئي (قــّس ــر ) الفــرتة مــن الــزمن ــان
ديثـ أ ـرب ادلـّارس االصـولية ال اليـة الـ

االنصاري (قّس ر ) اقّ أ

تاب ـ ب ـّ الشــيح

نظررت ّيّة اانقـ

مـا

طرحـ أ ـتاذ مــن أرا انظـررت حـت صــّت مّر ـة الســيّ

الص ــّر (ق ــّس ــر ) االص ــولية اأبعلـ ـ م ـ ـا طرحـ ـ احملـق ـ ـق
اخلوئـ ـ ـي (قـ ــّس ـ ــر ) م ـ ـ ـن نـ ـ ـظررت ااثرا مجلـ ــة ا فصـ ــيالا
ايشــهّ ذلــذا الــّارة االصــولية ال ـ قرر ــا أحــّ طلبت ـ الســيّ
زلمـ ــود اذل ـ ــاذي ابقيـ ـ ـ

ـ ــذ اإلو ـ ــكاالت اق يومن ـ ــا ـ ــذا

مســتحكمة ال دافـ ذلــا اا يتصــّ احملقــق اخلــوئي للــّفاع عنهــا
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اا جيتهـّ ايظهـر لـك ادللكـة يف اال ـتنباط لكـي ي يـّ القعـ

الذي ان قّ حص لّي قب ذلك اليثب ا تمرار ا تهاد

ااعلميت ـ للحــوزة اللموتم ـ  ،اعــّم صــّي لــذلك ال ديكــن
اعع ــا أي ربي ــر غ ــري ان ــّام ل ــك الق ــّرة عل ــا اال ــتنباط

ا ـذا لــي ألمــر ادلســتحي فـإن اال تهــاد لــي الزمـا ذا يـا
للمر ـ ــاحلرارة لنســبة اق النــار يســتحي انفكا هــا عنهــا
اامنا ي ملكة ربص نتيوة اجلـّ اادلثـابرة ااإلكـالص مـ هللا

اصاحع األمر (عو هللا اق فر ـ ) فبموـرد ان ـّام وـي

من ذلك يسلع اال تهاد ان ان قّ حص قبـ ذلـك ،فـإن

ام ــتالك ا ـ ـ هللا األعظـ ـ أا ب ضـ ـ ا ــو ادلناص ــع الراحي ــة

اإلذلية كـون قابلـة لالنفكـاك عمـن ـان مسـتحقا ذلـا فمـا ل
م ــا ــو دان ذل ــك م ــا ــا يف ب ــع فا ــري قولـ ـ

ـ ــاق

{ًَاتْلُ عَلَْْيِنْ ًَبَأَ الَّذُِ آتَْْنبهُ آّبتِنب فَبًْسَلَخَ هِنْيب فَأَتْبَعَوُ الشَّْْطبىُ
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فَنبىَ هِيَ الْغبًِّيَ} ً {...لَئِيْ أَشْزَمْتَ لََْحْبَطَيَّ عَوَلُكلَ}...
فــال جيــوز ان ىــت علــا م ــن حص ـ ل ـ اال تهــاد ااألعلمي ــة

بقائهم ــا اق هناي ــة حيا ـ ـ  ،اذل ــذا اعت ــرب الفقه ــا ع ــّم الض ــبط

ااجلنــون ادلتوــّد فمــا يقــّح دلر يــة ااألعلميــة ااال تهــاد

أ ــافة لــذلك ف ن ـ يقــال ان اال تهــاد ااألعلميــة مــن ادلســائ

النســبية ال ـ

تمــّ علــا مــا يســتوّ مــن نظــررت يف علمــي

االصول االفق اغريمها شلا ل عالقة ب ملية اال تنباط ا تمّ

عل ــا االطـ ـراف األك ــر م ــن ال لم ــا ال ــذين جي ــري ادلقايس ــة
ر ائ الفقهـا حـني يـذ ران

اادلفا لة م ه ايشهّ ذلذا

( اَو يٍ ظيزخ فٍو يظنح األعهًٍح ًجة انفحص) فـإن ـذا ال
ي ــف فقــط حــني مــوت ادلر ـ نــذ ع انفحــو اامنــا يكــون
ذلك شلكن ا حت يف حيا ايف أي فـرتة مـن فرتا ـا ،فـإن الـذي

ان جيع علـا احملقـق اخلـوئي عقـالا اوـرع ا أحـّ أمـرين ليـربا

ذمتـ امــا ان يتصـّ للــّفاع عــن اثرائـ الـ
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احلك الشرعي ااما ان يغلق البـا ايو ـ النـاس ـو األعلـ

الك ــن لأل ــف ا يص ــّر أي ااح ــّ م ــن األمـ ـرين ح ــت ااف ــا

األ ـ  ،أل ـ احلفــاظ علــا ذلــك ال نــوان الــذي ان ـ قــّ
حصــل علي ـ لــك ادلّر ــة ب ـ اأعــان علــا ذلــك مــن ــا

ب ّ شلن صّ اوهّ ألعلمية علا نفس للمحقق اخلوئي
دان ان يعل علا ما طرحتـ لـك ادلّر ـة ال بقريـة للمحقـق

األ ــتاذ الســيّ الصــّر (قــّس ــر ) ب ـ ااصــلوا الصــّ مــن
فهـ ـ اانقـ ـ

م ــا طرحتـ ـ ل ــك ادلّر ــة االص ــولية فـ ـإن ــان

ص ــّي احملق ــق اخل ــوئي ب ــّ عو ــز ع ــن ذل ــك زلـ ـ او ــكال

فكيــف جيــوز صــّي مــن يشــهّ علــا نفس ـ أا يشــهّ الواق ـ

ان ديتلك من علمية ذلك احملقق نسبة  %06فما لك يـف
ربكمون؟!
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املهاظرة مسلك عقالئي سلكه سيذ
(صلى اهلل عليه وآله وسلم)
العقالء
ال خيفا علا اجلا
الر ـ ــول (

فضـالا عـن ال ـاا ان الـّلي الـذي طرحـ

) يف السـ ــاحة إلثبـ ــات قضـ ــيت ـ ــو ( انقااااازآٌ

انكازٌى) الـذي بـني أيـّينا فإنـ أل ـ نويـز علـا مــن ا
يــؤمن ب ـ دعــا اق ان ث ــوا دبثل ـ ب ـ ب شــر ــور ب ـ بســورة
ااحّة فلما عوز ادلقاب عن مجي ذلك ثبـ حويتـ علـيه

ا نو ــز يف ذم ــة ال ــاا ااجلا ـ ـ ال ــذي ال ي لـ ـ بكـ ـ م ــا ــو

مو ود في اذلك ألن العريق الـذي ـلك الر ول(صـلا هللا
علي ـ ااثل ـ ا ــل ) طريق ـ ا ــهالا ينهوـ ـ ـ ال قــال ع ــادله
ا ـا له اال يســتثن مــنه أحــّ ال مـن ذ ــر اال مــن أنثــا اا

خي ــتو ل لم ــا فق ــط ليكون ــوا و ــهّا عليـ ـ ( أىااام اخلا ا ج)
03

******* اخلٌئً ًانصدر ًادلدرسح األصٌنٍح

للوا

بـ طريقـ ا اا ـح ا بينـ ا علـا صـحة الـّعوة امـن حـق

ادلوق م اقبة من ا يؤمن ب .

األيام تتذاول
اب ّ ادلّاالة لتلك األرم يف عصران األكري الذي ر ـ

في ـ

احل ــوزة م ــن ث ــّي الغ ــر اا ــتحوذ الش ــيعان عل ــا ال م ــوم
الغالع شلن ل عنوان أ

اخلربة احتاج السـيّ زلمـود احلسـف

(دام ظل ) ما احتاج ألمـ

القريـع أ ـتاذ السـيّ الصـّر

(قّس ر ) اق ان يسلك ذلك العريـق الـذي ـلك
(

ـّمها

) احقاقـ ـا للح ــق اابع ــاالا للباطـ ـ فع ــرح م ــا ط ــرح م ــن

البحوث اال تّاللية ال اليـة االفقهيـة الـ

كشـف عـن مـّ

فهمـ ـ ال مي ــق ل ــةرا مّر ــة أ ــتاذ احملق ــق الس ــيّ الص ــّر

(قــّس ــر ) ب ـ اطــرح ال ّيــّ مــن ادلناقشــات اذبا هــا اب ــّ
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ان انق ـ

فيهــا مــا طــرح مــن ادلت ـ كرين الشــيح الفيــاض مــن

اثرا مجل ــة ا فص ــيالا ادعـ ـا اق ادلن ــاظرة اادلناقش ــة ااحملا و ــة

فكان علا الشيح الفيـاض اغـري مـن ادلتصـّين مـا ـان علـا
أ تاذ احملقق السيّ اخلوئي (قّس ر ) من أحّ أمرين أمـا
ادلوا هـ ـ ــة االتصـ ـ ــّي للنقـ ـ ــاش أا غلـ ـ ــق األبـ ـ ــوا ا و ي ـ ـ ـ

ادلخ ــّاعني اـ ـ م ــن الن ــاس اليـ ـ الك ــن لأل ــف أهنـ ـ غل ــع
عل ــيه مـ ــا غل ــع علي ـ ـ اا ينقـ ــذاا أنفس ــه اا تم ـ ـ الـ ــذي

أادعه ـ نفسـ ـ م ــن ا ل ذل ــك فك ــان ع ــّم ص ــّيه ل ــذلك

أثبــا ا ل وــز ا نوي ـزا دلــا طُــرح يف الســاحة علــا ـ مكلــف

ال ــذي علـ ـ ب ــّعو ادلن ــاظرة اادلناقش ــة بـ ـ غ ــري ال ــاا ايضـ ـا
لتقصري يف أمر دين اال يكون من زبلف عن ذلك م ذارا.
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ردود باطلة
ال ـ قائ ـ يقــول لقــّ را نــا اقــالوا اهنــا اوــكاالت فهــة

اال يستحق الرد فنقول:

 )1ل ــو أردان ان ن ع ــي احل ــق دل ــن ر ـ ـ ال ــيه لو ــع علين ــا
عقالا اوـرعا ان ن عـي احلـق دلـن ر ـ اق علمـا بـف ا ـرائي

االنصار يف قييمه { نكتاب اهلل تعاىل انعظٍى}.

 )2ان فا ــة اإلوــكاالت ُســه الــرد االــّف ا كــون أ ــرع
للقضــا علــا صــاحع لــك الــّعو الــذي أاق ـ الن ــاس يف

وبهة ما زعمون ،ب ان علا من و متصّي ان يّف

ما يعرح علا ا تم من وبهات اان ان ااق ا فهة.

07

انسهسهح انٌافٍح يف رد شثياخ األدعٍاء انٌاىٍح ********

املانع احلقيقي
ان امتالك صـاحع ـذ دعـو للقـرائن الـ ذب لهـ ي لمـون

غزارة علم ي ال أدت اق امتناعه عن الرداد اادلناقشة،
منها :ان الذي ّعون فا ة اوكاال قّ ل دبـا طرحـ مـن

او ــكاالت عل ــا أ ــتاذ الس ــيّ الص ــّر الثاين(ق ــّس ــر )
عنــّما حضــر حبثـ اخلــارج الــذي ــو مــن طلبــة الســيّ الصــّر

األال(قّس ر ) الذي عوزمت انت امن وهّمت ل ألعلمية
علا أنفسك بفه اصول ا سلي السيّ الصـّر الثاين(قـّس

ر ) أبغلـع اإلوـكاالت امنـا ـان انذبـ ا عـن عـّم ا ـود ردع

ذلا ا ذا مـا قتضـي ال ّالـة ااألمانـة ال لميـة االشـرعية حيـث

قال ل ما نص { :سجم ىذه اإلشكاالخ ألهنا أياَح عهًٍح}

* تقريررت تسير م مودرال تسوير
تسصمر قمس سر ) .
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امنه ــا :ان ال ــذي ّع ـ ـون فا ــة او ــكاال

ــان ق ــّ سبيـ ـز يف

حبوثك االصولية ااثب عّم فهمك اعـّم قـّر ك علـا رد

اوكاال ال

ان قّ أحر ك اا طـول الفـرتة الـ حظـر اـا

لّيك اأ ثر من ذلك مـثالا { اٌ ياا يٌجاٌد ياٍ إشاكاالخ
ًتعا هٍقاخ يف انفكاز ادلاتني كااٌ قاد أرساهيا اناٍكى
يطثٌعح تكتاب نفرتج أكخز يٍ سنح ينتظزاً انزد قثم اننشز
دًٌ أي َتٍجح ًينيا :اٌ انذي تدعا ٌٌ تفاىح إشكاالتو مل جيد
جٌاتاً دلا كاٌ ٌطزحو عهى يسايعا كى يٍ إشاكاالخ
عنديا حض ز حبٌحكى انفقيٍح ًكاٌ ٌسًع يٍ انثعض (اسأنٌا
ًندَا) !!! فثعد كام ىاذا َقاٌل :أال ٌساتهزو ساهثكى
حلجٍح ادلناظزج سهثاً حلجٍح ان قزآٌ تم نكم يا أُ حتج تو األَثٍاء
ًانزسم عهى يٍ كفز مبا طزحٌا فأَى تؤفكٌٌ}.
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مو حادهم فقذ حاد اهلل ورسوله
ال وــك يف ان األعل ـ ــو الــذي ديث ـ اإلمــام ادل صــوم()

ايكـون حوتـ ( )علـا النــاس ايكـون الـراد عليـ ردا غــري
علمي ا اغري ورعي ا الراد علا ادل صوم( )اال وك يف ان
مـا يوا ـ بـ األعلـ مـن ــذ اافـرتا ات ا شــوي لصــور يف
أذ ــان النــاس ادلخــّاعني ا ـ اربــر ايصــال مــا يصــّر عن ـ

أل

تمان علا ا تم فإن

لك اغري ا ي صور للرد

علي ـ اصــور للــبغع ل ـ ااحلســّ علــا مــا اث هللا ــاق ،فــال

وك يف انعباق عنوان (ادل ـاداة)

اللر ول(صـلا هللا عليـ

ااثلـ ا ـل ) بـذلك اال وــك ان ـ مـن يصــّر منـ ذلـك لــو

ــان يف عصــر الر ــول لوا ه ـ دبــا يوا ه ـ ب ـ األعل ـ ااق ـ ا
الصــّ عن ـ مــا صــّ عــن األعل ـ دلــا ي ـزين ل ـ الشــياطني مــن
األنـ

ااجلــن شلـن قــر ايتقـر ذلـ ا ـذا الكــالم ال خيــتو
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بعلبة احلوزة ادلنحرفني ب ان ـ فـرد مـن افـراد ا تمـ بكـ

ادلستورت يكون مصّاق ا ل فيكون معية للشيعان ليضـ بـ

من يض فـإن ـ مكلـف ال ديتلـك الـّلي ال لمـي االشـرعي
ااألكالقــي علــا عــّم أعلميت ـ مــن في ـ مظنــة األعلميــة حيــرم

علي ـ الــتكل دبــا ســوق الي ـ عاطفت ـ اأ وائ ـ {أَ رَأَّْ كتَ هَ كيِ
اتَّخَذَ إِهلَوُ ىٌَاهُ }..الي ل ان

وف حيم ازر اازر من اثق

بـ ـ اعمـ ـ طب ــق كّاعـ ـ ا ض ــليل اق ي ــوم القيام ــة االوا ــع
الشرعي علا

مكلف مقاط ة من ال ديتلك الّلي ال لمـي

االشــرعي ان ــان مص ـرا علــا ذلــك مــا ــا يف قول ـ

ــاق

{ال تَجِدُ قٌَْهبً ُّؤْهِنٌُىَ بِبللَّوِ ًَ الٌَْْْمِ آْخِزِ ُّكٌاُّوًىَ هَكيْ حَكبَُّّ اللَّكوَ ًَ

رَسٌُلَوُ ًَ لٌَْ مبًٌُا آببءَىُنْ أًَْ أَبْنبءَىُنْ أًَْ إِخٌْاًَيُنْ أًَْ عَشِريَتَيُنْ.}...
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عذم اإلطاعة واملصاحبة باملعروف
ف ن قل

يف أقاط أع اقّ أُمرت برب أقـول :انـ ال منافـاة
دل ـ ــراف مـ ــا ف ـ ـ ن ـ ـ هللا

بـ ــني ذلـ ــك ابـ ــني مصـ ــاحبته

اب ـرا ي ( )م ـ أبي ـ مــا ــا يف قول ـ

ــاق {ًَهككب مككبىَ

اسْتِغْفبرُ إِبْزاىِْنَ لَِبِْوِ إِالَّ عَيْ هٌَْعِدَةٍ ًَعَدَىب إَِّّبهُ }..ا ما ا
يف قول

اق{ًَ إِىْ جبىَداكَ عَلَ أَىْ تُشْزِكَ بِِ هب لَْْسَ لَلَ بِوِ عِلْنٌ

فَال تُطِعْيُوب ًَ صبحِبْيُوب فِِ الدوًْْب هَعْزًُفبً.}...
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للكفر مخسة أبواب
فيا أييا المكلف المخذًع المسككي دكذ م ك اق ل كٌ
كككا م
كككا ل لككك  ،أدعكككٌا ع ل كككالر اق يزيكككا ال ككك
فتتب ككو ًالبا ككط دككا ج م فتوتفبككو ًأف ككط ككا ككا ف ك

قٌلو ل الر { ...أَىْ تَقٌُهٌُا لِلَّوِ هَثْنَ ًَفُزاٍُّ ثُنَّ تَتَفَنَّزًُا}...
ًأسككتخز الوككٌىزا الت ك ك ع ل ككالر ديككا عليككا
ا ك أىكط ديتكا ًأبك ادا
لتست ي دو انت ً
للٌبككٌ ىلككر ال ك قق ال ككط ن مككل ك ع ل ككالر
علر اإلنساق ً يفاسب ىذه الف مل شكز غيز التفكز
دو ًى فأنت كافز دتلا الف مكل ًىكٌ سل للكفكز دكا
ال ظي كما ا فيما ًرد ع اإل ال الصكاد (:)
{ان للكفر خمسة أوجه} أحدها  عده كد ا نعمة د
ب يم سبه .

* رتجع موذضرت تسبرزخ سلي م كدذل تسو مري لتم ظل ) .
12

انسهسهح انٌافٍح يف رد شثياخ األدعٍاء انٌاىٍح ********

توغل الفكر الغربي
عقه س ع نع ثيدا د ل عدل نعسديه ح دحه نعحسدم (دام
ظله ) نن عد ي دن لدده سد ع ددن نعسديه نع ددها نعثد م
(قدس سره) {ان الحوزة في الـ( )05سنة األخيهرة
قهههض ر هههثد مهههن هههض اللهههرل لمهههد أو لههه ثلههه
وأصههتحد خههض مصههالحاا الماضيههة تاه الوسهها
ن يجهة فه ا التهال للم صهضين مهن الهبين ىلهل له
مس واه الجا وال ثف حاذن اح نعدذ أه بهد
إعى اذن نعتس فل نعةل حنألخالل اذه ا نعف جةد
نعت حذا مه نعسيه نع ها (قدس سره).

اختالف أميت رمحة
حعةل س ئل يقحل ا نعح د نلعهيد دن نن يقدع
ن خالف حتكتت ف اذه نعخ سين سم نألخياة؟
فدددد لحل :نن نلج بدددد علددددى اددددذن نعتسدددد ل تت دددد ن
مقطت ن:
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نألحعددى :حاه عددن نعاسددحل نأل ددا (صههلهللا ع عليه
وآل ه وسههلم) إمددل ل د ل( :اخ ه ف أم ههي رحمههة) ف دإن
ل نالختالف يحجه عه أ ثا ن ةمى:
فسا عليل نعبةض اذن
( )1أحه اذه نع ة م
نعحهيث نعكايف (اح نعتزنحا) أ نختلفدت
إعددى فددالن أ زاتددل حاددذن نالخددتالف يمددت
ن نختالف نأل ن حنع حن ع.
( )2حنع ةمى نآلخا نعظ اا ن تلد نع ل د د
يمسددبإ إعددى نعددذان أحل حالد اددح (نعتب د ين)
حنعتمدددد فا فدددد نعدددداأ حنعف دددداة ،حنعتفسدددديا
نعانجح علحهيث حح لل علدى نع ةمدى نعثد م
نعظددد اا هحن نألحل حذعددد ألممددد عدددح سددد عم
أمفسدددددم سددددد نال ح دددددلل ،عدددددحال نخدددددتالف
علد ( )ددع ددن ع دداه ددن نع م د فقين
حنعخحناج فهدل د ن لده بد ن دهت ل ديتل
حأحقيته ن بين نعب طدل نعدذ نمطلدى علدى
نأل نلسال ي .
حعحال نختالف نعحسين ( )ع دن خلدف دن
بم د أ ي د (علدديه نعلةم د ) فهددل د ن ي ددن بق د
نعددددهين نعحقيقدددد نعددددا ددددن نعددددهين نأل ددددح
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نعةب سددد  ،حعدددحال نخدددتالف نعسددديه نع دددها(قهههدس
سره) ع ن حلف بحجهل فهل ن ي ن كف
نعحإ نعذ اح عليدل دن نعب طدل نعدذين اد عليدل
حعحال نخدتالف نعسديه ح دحه نعحسدم (دام ظله )
دددع دددن يحنجهدددل نعيدددح بكدددتى حسددد ئل نع دددذ
حنعخدددهنه فهدددل ددد ن ي دددن كدددف ذعددد نعخدددهنه
حنعمف ت نعدذ اد عليدل دن أئ د نع دالع حعدحال
نخدددتالف ددد ح نأل دددا حنعز ددد ن ( )دددع
نعسددفي ميين حنعددهج عين فهدددل ي ددن ت ييددزه ع دددن
سددديقف بحجهدددل دددن نعحدددحزة حخ اجهددد عمددده
يقحعحن ناجع ال ح ج عم ب فد اح د أعظد
ن كف نعحإ ن بين نع دالل نعدذ حلدع فيدل
خلإ ثيا.
نعث مي  :نن اذن نعخالف حنعتكدتت أه إعدى خفد
نألعل حنلة ن بين ن يهعيل ذب حزحان حاح
بطبيةددد نعحددد ل يةطددد عل ددد اس عة ليددد كدددف
نعخهنه حنع ذ ف أ ثا ن تجابدل لهاتدل علدى
دح
كدف نعخددهنه نعددذ سديحنجل بددل نل د
نعة ا حنعز دـ ن(أرواحنها فهداه) ،ف د نن نعيدح
يحجه أعل حأعل حأعل فغهن ني د يحجده هده
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ح هه ح هه متيج نعخطحاة نعتد سدتتةاض
عه د عدداحم نع متفةددين حنع د الين ف د ددل بق د ه
نألاض ف دإن مددت خطددحاة نألعل د أهمددى ب ثيددا
ددن خطددحاة دد ح نأل ددا ( )حمجدده نمهدد
ت حنجل بكتى حس ئل نع دذ حنعخدهنه ف د بد ل د
ستحنجل بل ل يتل ( )فإن د يقت ديل نعحد ل
د عف نعجهددحه حنع س د اع
أيه د نع لددف اددح
إعى كف ل خطط نعخهنه ع د ال مقدع بحنحدهة
بةه ذعد حاد احلد ت هيهيد عظهدحا د ح
نأل ا (.)

اعرف إمام زمانك
فدددإن تدددا نع لدددف نعبحدددث حنعفحدددأل عدددن نألعلددد
نعدحنلة حنعت د هه علدى ددن يدهع بدـ(أهه الختههرة)
سددي ه إعددى نن يمقدد ه محددح نعسددفي م ح يدداه ددن
سية ددا ظهددحا نل د ( )ألن أ ددحنل حإعددال
نعسفي ميين ن با حأ ثدا بدل نن جهدل نع لدف بد ألعل
حنمقي هه محح نع خ هعين حأ ح نعةم حين اح عين
جهددل نع لددف بإ د ز مددل ألن نألعلد نعحقيقد اددح
17
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نعددذ ي ثددل علد نل د حأخاللددل ف ددن عد ي ددل نعيددل
حيطلدددع علدددى إ دددهنانتل ف يدددف يةددداف إ دددل فدددإن
نع ةاف ال تتحقإ ب ةافد نالسد حنعةمدحنن فقدط د
نن ةافددـ هللا حاسحعددـل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ال تتحقددإ بددذع بددل
البه ن نن تظها أخاللل ح ف تل فيل فقه دذ دن
ل ل أعاف نل ( )هحن ةاف ثلل فال كد
هنل عقحل اسحل هللا (صلهللا ع عليه
ف حلحعل
وآل وسهلم) حيدث لد ل{ :مهن مهاد وله يثهرف مها
زمان} ماد مي هة الجاهليهة ف دال ع دن عد يةداف
نألعل نسد {..ال َّنْفَعُ ًَفْسبً إِميبًُيب لَنْ تَنُيْ آهَنَتْ هِيْ قَبْلُ أًَْ
مَسَبَتْ فِِ إِميبًِيكب خَْْكزاً }..فدال تجةدل بيمد حبدين دن
ي ثل نع ة ح ( )حنسط .
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الفيزس
المو وع
قه نعسيه نعحسم (هن ظلل)
نلاهن
نالجته ه
نال حل عمه نعفقيل
نعخحئ حنع ها حنع هاس نال حعي
نع م ظاة سل عقالئ
نألي تتهنحل
اهحه ب طل
نع مع نعحقيق
ن ح ها فقه ح ه هللا حاسحعل
عه نعط ع حنع حب ب ع ةاحف
عل فا خ س أبحن
تح ل نعف ا نعغاب
نختالف أ ت اح
أعاف إ ز م

k
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