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(دام عزه)

يقذية يركز انبحوخ وانذراسات:
بضي اهلل الزمحَ الزحٗي.
كغّـا ُ ِالكُـزَب َٔالِ َبمِـَٕٔ ٝالَِٗـ َ اَصِـتَعِدٝ
اَلمّـُّيَّ اٌَِتَ َ
فَعٍِدَكَ الِعَدَِٔٔ ٝاٌَِتَ رَبُّ االِخزََٔ ٚالدٌُِّٗا فَاَغحِ ٖا غٗـاخَ
الِىُضِ ـتَػٗجنَ عُبَِٗ ـدَكَ الِىُ ِبتَمــَٔ ٜاَرِٓ صَ ـَٗدَُٓ ٖــا عَــدٖدَ
الِقَُٕٔ ٝاَسِهِ عٍَِْ بْ االَِصَٔ ٜالِذََٕٔ ٝبَزَدِ غَمٗمَـُْ ٖـا وَـَِ
صتََٕٔ ٝوََِ الَِٗـْ ال ُّزدِعـَٔ ٜالِىُ ٍِتَّـ ٜالمـّي
عمَ ٜالِعَزِشِ ا ِ
َ
صنَ عم ٜحمىد ٌبٗ املضطفٔ ٜآلـْ االطّـار ٔعذـن
لٕلٗ القاٟي املٍتظز ارٔاحٍا فدآ ٔادعمٍا وَ املضارعن
يف خدوتْ لتحقٗق وزادٓ ٔاٌغا ٞدٔلتْ.
إُ أعدا ٞاإلواً عمْٗ الضالً صخّزٔا وَ باع دٍْٖ بدٌٗآ
ٔاخزتْ بزعِٕ ٜآ حملارب ٛاحلق ٔاِمْ غري وكرتثـن
لًٍٕٗ تغـخط فٗـْ االبضـار فتضـد ٝاصـحاب البضـاٟز
ممــَ أفــا اهلل عمــّٗي وــَ ٌــٕرٓ لبٗــاُ احلــق لمٍــاظ
ٔكغف ظمىات الفنت عَ ألٗا ٞاهلل ٔكـاُ الضـبا
هلذا االوز ٌٔضز وٕالٓ صاحب احلق االعظي االواً املّـدٙ
عمٗــْ الضــالً ِــٕ مساحــ ٛاٖــ ٛاهلل العظىــ ٜالضــٗد
3

احلضين (داً ظمْ) لبٗاُ ٔتٕعٗح اكـ فتٍـ ٛعـّدِا
العضز لمٍٗن وَ الدَٖ احلٍٗف ٔقاٟدٓ املقداً احلذ ٛبَ
احلضَ ((عمْٗ الضـالً)) فٕعـ الٍقـا عمـ ٜاحلـزٔ
حت ٜال تبق ٜلمٍاظ حذـ ٛعمـ ٜاهلل وـَ أُ اِـن احلـق
غابٕا عٍد ظّٕر البدع فأصدر الضٗد احلضين (داً ظمـْ)
بٗاٌاّ ٔعح فٗـْ اهلـد ٝوـَ الغـاله ٔالٍـٕر وـَ الظـالً
ٔلكَ اِن الباطن مل ٖضكتٕا عـَ خدوـ ٛاصـٗادِي
فظٍٕا أُ الضٍتّي جتٗد الكالً ٔاقالوّي حتضَ البٗاُ
فىكــزٔا وكــزِي ٔوكــز اهلل ٔاهلل خــري املــاكزَٖ
فاصدر خادً الغٗطاُ ٔعبٗد الضّاٍٖ ٛكتابـاَ حتـدٝ
فٗــْ املــٕى احلضــين داً ظمــْ مســآ (اإلفحــاً ملــدع٘
وكذب رصٕه االواً) فاٌتفض احد االٌضـار وـَ طمبـٛ
احلــٕس ٚالعمىٗــ ٛاملقدصــِٔ ٛــٕ مساحــ ٛحذــ ٛاالصــالً
ٔاملضــمىن الغــٗ طالــب الكزعــأ ٙلمــزد عمــِ ٜــذا
مسآ (األِٔاً يف اإلفحاً)
الكتاب الغٗطاٌ٘ بكتاب ّ
ٔتغــىَ الكتــاب واٟــ ٛتعمٗــق لــزدّ ك ـنّ دعــأٔ ٝ
ٌقٕعات املدع٘ العقٗم٘ ٔاُ ِـذا البحـح اجلٗـد الـذٙ
اصتٕف ٜاملطالب املّى ٛيف كتاب املدع٘ ميجـن احلمقـٛ
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( )66وَ الضمضم ٛاإللكرتٌٔٗ ٛيف الٍضـز ٚاحلقٗقٗـٛ
لزد الغبّات ٔفـق اهلل الكاتـب ٔصـددٓ لٍضـز ٚاحلـق
ٔٔفقْ لزؤٖ ٛوٕالٓ صاحب العضز ٔالشواُ أرٔاحٍا فدآ.
احلٕس ٚالعمىٗ ٛاملقدص.ٛ
وزكش البحٕخ ٔالدراصات.
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اإلهداء
إلىىا اإلمىىام الم صىىوم الحجىىة بىىن الحسىىن روحىىي فىىداه امىىل
المستض فين وقاصم الجبارين......
إلا الشهيد الس يد دمحم باقر الصدر (قدست نفسه الزكية)
إلا المولا المظلوم السيد الحسني (دام ظله)
إلا شهداء المرج يىة الصىادقة ومىن استشىهد مىن اجىل رفى
راية الحق
إلىىا األخيىىار األنصىىار الصىىادقين المخلصىىين المضىىحين فىىي
سبيل الحق
أهدي هذا الجهد البسىيط الىذي هىو سىهم مىن سىهام االنصىار
فىىي قلىىب الشىىيطان و أعوانىىه المىىدعي ابىىن كىىاط وال قيلىىي
علىىيهم الل نىىة عسىىا أن يقبلىىه ه منىىي ليكىىون زادا لىىي فىىي
آخرتىىي وم ىىادي ورضىىا لمىىوالي االمىىام المظلىىوم الشىىريد
الطريد الحجىة بىن الحسىن عليىه وعلىا اباضىه افضىل الصىالة
وازكا السالم وعسا أن يج له ربي كفارة لذنوبي إن ربىي
غفور رحيم
الكرعاوي
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يقذية انباحد:
ب د التوكل علىا ه ت ىالا وبتسىديد االمىام صىاحب ال صىر
والزمىىان عجىىل ه فرجىىه الشىىريا اشىىرى بىىالرد علىىا مىىا
سجله ناظم ال قيلا من ت ليقات علىا سىماحة السىيد الحسىني
دام ظله الشريا ويكون البحى علىا شىكل مىوارد وتشىتمل
المىىوارد علىىىا ت ليىىىق او اك ىىىر وتكىىىون المناقشىىىة أمىىىا بىىىالرد
االنشاضي وبما يناسب المورد او ي ضىد باألدلىة مىن آيىات أو
روايىىات أو أقىىوال ل لماضنىىا األعىىالم مىىن ب ىىد ال يبىىة الشىىريفة
والا يومنا هذا ْ
وإن شاء ه تكىون وافيىة بالمقصىود إلبطىال
ما سجله ال قيلي.
انتصىىارا للحىىق ولصىىاحب الحىىق وسىىرورا لقلىىوب الم ى منين
بىىدف الشىىبهات التىىي تزيىىا الحقىىاضق بزخىىارا القىىول ولىىب
الحق بالباطل وه المسدد والم يد.

الكرعاوي
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املورد األول:
قال انسيذ انحسُي(( :الجابـت بالـدلٗن الغـزع٘ اُ وبـدأ
االدتّاد ٔالتقمٗد ِـٕ وـَ املبـاد الفطزٖـٔ ٛالٕدداٌٗـٛ
العقال ٟٛٗاالٌضاٌٗ.))ٛ
[ :22ان االجتهىىاد عنىىد االصىىوليين الىىذي
قاااا اليلي اا
يكون الدليل ال قلىي احىد ادلتىه –الىدليل عليىه عقلىي فقىط وال
يوجد عليه دليل شىرعي قط ىي السىند والداللىة قىط وهىذا مىا
صرح به ك ير من علماء الشىي ة ومىنهم االصىوليين انفسىهم
وسنذكر ب ض اراء ال لماء بخصوص هذا الموضوى].
جعهيق (:)1
ئٕ جٌ٥جء ٝجالهٞجٍ جُط ٢طٍقطٜح ال ضصِف ٝال ضن٘ ٜذنحٍُو ٝجُن٘و
ػِنننٓ ٠رنننى جالؾطٜنننحو ٝجُطوِ٤نننى ألٜٗنننح ضهننن جالؾطٜنننحو ذٔؼ٘ننن ٠جُنننٍ ١
ٝجُو٤حِ ًٛٝج ٓكٍّ ٝذحطَ ٝال نالف كٝ ٚ٤هى غرنص ذحُنىُ َ٤جُشنٍػ٢
جُوطؼ ٢ذطالٕ جالؾطٜنحو ذٔؼ٘ن ٠جُو٤نحِ جٓنح جالؾطٜنحو ذٔؼ٘ن ٠جْنط٘رحط
جُكٌْ جُشٍػ ٢كًٜج ٓح جٝؾرط ٚجُشٍ٣ؼس جُٔوىْس ٝؾؼِطنٓ ٚنٖ جُوضنح٣ح
جُضٍ٣ٌٝس ْٝأٗوَ ُي جُؼى٣نى ٓنٖ جهنٞجٍ جُؼِٔنحء جُنً ١ضٞضنف جُلٌنٍز
ٝضؿؼِٜح ؾِ٤س جٓنحّ ػ٘٤ني ٝػن ٖ٤جُونحٌب جٌُنٍ ْ٣ذنَ ًٝلِ٤نس ذنإٔ ضٌنٕٞ
ٗٓلح ضحٓح ُٔح ضىػ:ٚ٤
9

قال انسيذ انصذر (قذس) في انبحد انخاارز ص 383ز 1االياارات
وانحصس حول االسحذالل بأية انُفر:
قااالٝ( :جُؿننٞجخ جٕ ٝؾننٞخ جُطكننًٌ كننٓ ٢ننٞجٌو جالٗننًجٌ ذحُننىٓ ٖ٣ؼ٘ننحٙ
ؾؼننَ جُٔ٘ؿُ٣ننس ٝجُٔؼًٌ٣ننس ٝجالٛطٔننحّ ُِٞجهننغ كننٓ ٢ننٌٞو جالٗننًجٌ ٛٝننًج
ذ٘لُٓٓ ٚحٕ ٖٓ ُٓ٘س ؾؼَ جُكؿ٤س ٝج٣ؿحخ جالقط٤حط ػِٓ ٠ح ضوىّ ٓ٘نح
ك ٢قو٤س جُكٌْ جُظحٗ ١ٍٛظ٤نٍ هُٞن ٚػِ٤ن ٚجُٓنالّ (ال ٘٣رـن ٢جُطشنٌ٤ي
كٔ٤ننح ٣ٍٝ٣نن ٚػ٘ننح غوحض٘ننح) وسااا م انشاايعة بااا انقضااا ابااوا صاافات
انقاضي انبا .11
ُٝنن ّ٤جُكٌننْ جُظننح ١ٍٛقٌٔننح ٓٓننطوال ػننٖ جُكٌننْ جُننٞجهؼٌ٤ُ ٢ننُ ٕٞننٚ
ٓؼ٘ننح ٙجٕ ٝؾننٞخ جُطكننًٌ جُٔلننحو ذح٣٥ننس ُنن ّ٤قٌٔننح ٓٞضننٞػ ٚجالٗننًجٌ
ذحُٞجهغ ذَ  ٞٛقٌْ ذٔ٘ؿُ٣س جُٞجهغ جًٌُٔ٘ ذ ُُّٝٝ ٚجُطكنًٌ ٓنٖ ضرؼنس
ٓهحُلط ٚكٌأٗ ٚهحٍ الذى ٖٓ جُطكًٌ ٓنٖ ضرؼنس ٓهحُلنس جُٞجهنغ جُٔ٘نًٌ ذنٚ
ٝجٕ جُٞجهنغ جُٔ٘ننًٌ ذننٛ ٚنن ٞجُكٌننْ جُظننح ١ٍٛجُ٘ننحضؽ ٓننٖ جْننط٘رحط جُلو٤ننٚ
ٝجْطىالًُٛٝ ٚج جُٞؾٞخ ض٘ؿ ُ٤ػِن ٠جٌُِٔنق ذنحُكٌْ جُظنح ١ٍٛجُ٘نحضؽ
ٖٓ جْطىالٍ جُلوٝ ٚ٤جُط٘ؿ ُ٤قؿس ٝجُكؿس ال ضط٘ؿُ جال ممن ُ ٚجُكؿ٤نس
 ٞٛٝجُٔؿطٜى.
وقال قذس في ص( :381كإٔ جُظحٍٛجٕ ج٣٥س ؿٗ ٍ٤حظٍز جُٓٓ ٠نأُس
جالنرحٌ ٝقؿ٤ط ٚذنَ ض٘ظنٍ جُنٓٓ ٠نأُس جننٍٛ ٟنُ ٢نُٝ ّٝؾنٞو طحتلنس
ذ ٖ٤جالٓس ضطكَٔ ٓٓإ٤ُٝس جُؿٜحو جُؼوحتىٝ ١جُلٌٍ ١كْ ٢ر َ٤هللا ػنٖ
طٍ٣ن جُطلو ٚك ٢جُىٝ ٖ٣قِٔ ٚجُ ٠جالطٍجف ٝجالؾ٤حٍ).
وقال صاحب انكفاية انشيخ االخوَذ انخراساَي ٕ ( :جال٣س ضنىٍ ػِن٠
قؿ٤س ه ٍٞجًٌُٔ٘ جُٔطلو ٚكن ٢جُنىٛٝ ٖ٣نًج ال ٣صنىم ػِنً ٠نَ ٌج ٝذنَ
جالًٗجٌ ٗلٓ ٚكٍع جُٔؼًٌ٘٘ٓ ٌٕٞ٤ُ ٠ج ذٔح ٣طٍضد ػِ ٖٓ ٚ٤ضرؼنحش كنال
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٣صننىم ػِننٓ ٠ؿننٍو جالنرننحٌ كح٣٥ننس جٕ وُننص ػِنن ٠جُكؿ٤ننس كطننىٍ ػِنن٠
قؿ٤س جٍُ ٝ ١جُلوٝ ٚجُلط ٟٞال جُشٜحوز ٝجالنرحٌ).
ٝالذى ٕ ٗوَ ُي ٌٝج٣نس ضإ٣نى ٕ ذنحخ جالؾطٜنحو ٓٞؾنٞو ٔٓٝضن ٠كن٢
ػصٍ جُٔؼص( ٖ٤ٓٞػِ ْٜ٤جُٓالّ) قط ٠ال ٣روٓ ٌَُ ٠هحوع ػًٌ ذإٔ
٣و ٍٞجٕ جالؾطٜحو ذىػس ٝضالٍ ٝئُ٤ي ٓح ٣إ٣ى ًٛج جُو:ٍٞ
(ػٖ ذ ٢قٔحو جٍُجَ٣ ١و :ٍٞونِص ػِ ٠ػِ ٢ذنٖ دمحم (ػِ٤ن ٚجُٓنالّ)
ذٍٓ ٖٓ ٌ  ٟكٓأُط ٚػٖ جش٤حء ٖٓ جُكالٍ ٝجُكٍجّ كأؾنحذ٘ ٢كٜ٤نح كِٔنح
ٝوػط ٚهحٍ ُ٣ ٢ح جذح قٔحو جيج جشٌَ ػِ٤ي شة ٓنٖ جٓنٍ و٘٣ني ذ٘حق٤طني
كَٓ ػرى جُؼظ ْ٤ذنٖ ػرنى هللا جُكٓن٘ ٝ ٢جهنٍ ٘ٓ ٙن ٢جُٓنالّ) يساحذر
انوساا م انًياار ا انُااور ز  ‘11ؾننحٓغ جقحو٣نع جُشنن٤ؼس ذننحخ قؿ٤ننس
جنرحٌ جُػوحش.
ٝجُٔٓننطلحو ٓننٖ ٛننً ٙجٍُٝج٣ننس جٕ والُطٜننح ٝجضننكس ذٍؾننٞع جُؿحٛننَ جُنن٠
جُؼحُْ ذوٍ٘٣س ه ٍٞجالٓحّ (جشٌَ ػِ٤ي شة) ٛٝنًج ٣نىٍ ػِن ٠جٕ ذؼن
جُٔٓحتَ ػ٘ى جُٓحتَ ال ٣ؿى ُ َٜقٌٔح ٝجٕ (ػرى جُؼظ )ْ٤عال ٌم ٓ٣نطط٤غ
جٕ ٣ؼط٤نني جُكٌننْ جُٔ٘حْنند ٌُٝننٖ ً٤ننق ٣ؿ٤نند ػرننى جُؼظننٛ ْ٤ننَ ٘٣وننَ
جٍُٝج٣س كوظ جّ ٓحيج؟
ٝجُؿٞجخ ػِ ٠يُي جٕ ػرى جُؼظٝ ْ٤ؿ ٖٓ ٍٙ٤جٍُٝجز ٣لط ٕٞذؼى ضنىه٤ن
 ٝال ٞ٣ؾنى ٓؼنحٌ ٛٝنَ ٞ٣ؾنى
جُٓ٘ى ٝجُىالُس ٞ٣ َٛٝؾنى ٓؼنحٌ
ٓ ٝو٤نى ك٤ونىّ جُٔو٤نى  ٝجُٔهصن ٌٛٝنًج ذحُ٘ٓنرس ُِظننحٍٛ
ٓهصن
ًٛج ٓغ جالنً ذ٘ظٍ جالػطرحٌ جٕ ذؼ جالتٔس (ػِ ْٜ٤جُٓنالّ) هضن٠
جًػٍ ق٤حضن ٚكن ٢جُٓنؿٖ ج ٝجالهحٓنس جُؿرٍ٣نس كٔنٖ ٛنً ٙجُ٘حق٤نس الذنى ٓنٖ
ٝؾنٞو جُرننى َ٣ػنٖ جُٔؼصننٝ ّٞجُرنىٛ َ٣نن ٞػِٔ٤نس جالْننط٘رحط كنَٓ ٢ننٖ
قض ٌٞجُٔؼص ّٞكضال ػٖ َٖٓ جُـ٤رس.
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ٝػِ ٌٖ٣ ُْ ٚ٤ػرى جُؼظٌ ْ٤ج٣ٝح ٣ٝكلع ؾٔ٤نغ جٍُٝج٣نحش جُصنحوٌز ٓنٖ
ج َٛجُر٤ص قط ٠جيج ػٍضص ُٓٓ ٚنأُس كن ١ ٢شنة ٣ؿنى جُكٌنْ كِنّ٤
ٛننًج ٛنن ٞجُٔ٘حْنند ُؼِننس جالٓننٍ ذننحٍُؾٞع جُ٤ننٝ ٚجٗٔننح جُٔ٘حْنند ٛنن ٞجٗننٚ
ٔ٣طِي جٌُِ٤حش ٓ٣ٝطط٤غ جٕ ٣طروٜح ػِ ٠جُٔٞضٞػحش جُهحٌؾ٤نس ٛٝنًج
جالؾطٜحو ذؼ ٚ٘٤ال ؿ.ٍ٤
ٝك ٢جُٔوحّ ٗطنٍـ ذؼن جالهنٞجٍ ُؼِٔحت٘نح جالػنالّ ٓنٖ ػصنٍ جُـ٤رنس
جُ ٠ػصٍٗح جُٔطحنٍ جًُ ٖ٣هنحُٞج ذحالؾطٜنحو ذؼنى غرنٞش جُنىُ َ٤جُشنٍػ٢
ػِ:ٚ٤
ً -6طننحخ جُٜ٘ح٣ننس ُِشنن٤م جُطْٞنن ٢بتحقيىىق جُٔكوننن ٝجُٔننإٌل جٌُر٤ننٍ
جُشن٤م جؿننح ذننٍَى جُطٍٜجٗنن ٢صنحقد جًٌُ٣ؼننس هننحٍ( :كٔننٖ جْننرٍ
ضننأٌ٣م جالٓحٓ٤ننس ٓٝؼننحؾٔٝ ْٜجٓؼنننٖ جُ٘ظننٍ كننٓ ٢إُلننحش جُشننن٤م
جُؼِٔ٤س جُٔ٘طُػس ػِِْ جًرٍ ػِٔحء جُىٝ ٖ٣ش٤م ًحكس جُٔؿطٜنىٝ ٖ٣
جُوىٝز جُكٓ٘س ُؿٔ٤نغ جُٔإْٓنٝ ٖ٤كن ٢جُطِ٤ؼنس ٓنٖ كوٜنحء جالغ٘ن٢
ػشننٍ٣س كوننى جْننّ طٍ٣وننس جالؾطٜننحو جُٔطِننن كنن ٢جُلوننٝ ٚجصننُٚٞ
ٝجٗطٜنن ٠جُ٤نن ٚجٓننٍ جالْننط٘رحط ػِنن ٠طٍ٣وننس جُؿؼلٍ٣ننس جُٔػِننٝ ٠هننى
جشط ٍٜذحُش٤م).
 -2يًٍ ك( ٢جًُٜٔخ) جُوحض ٢جذٖ جُرٍجؼ ؼ :6
(ً٤ل٤نس ذ٤نحٕ جُلون ٚػ٘نى جالٓحٓ٤ننسُ :ونى ػٌلنص جُشن٤ؼس ذؼنى ُكننٞم
جُ٘ر ٢ذحٍُك٤ن جالػِن ٠ػِن ٠وٌجْنس جُلونٝ ٚؾٔنغ ٓٓنحتِٝ ٚضر٣ٞند
جذٞجذننٝ ٚض نْ شننٞجٌوٝ ٙجهرِننٞج ػِ٤نن ٚجهرننحال ضحٓننح هننَ ٗظ٤ننٍُ ٙننىٟ
جُطٞجتق جالْالٓ٤س جالنٍ ٟقط ٠ضهٍؼ ٖٓ ٓىٌْنس جٛنَ جُر٤نص
ٝػِ ٠ج٣ى ١جتٔنس جُٜنى ٟػنىز ٓنٖ جُلوٜنحء جُؼظنحّ ال ٓ٣نطٜحٕ ذٜنْ
كرِـٞج جًٌُٝز ك ٢جُلوحٛس ٝجالؾطٜحو ٗظٍجء ٌَجٌز ذٖ جػنٝ ٖ٤دمحم
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ذنننٖ ٓٓنننِْ جُطنننحتلٝ ٢جذننن ٢ذصننن ٍ٤جالْنننى٣ُ٣ٝ ١نننى ذنننٖ ٓؼح٣ٝنننس
ٝجُلضننَ ذننٖ ٓ٣ننحٌ ٛٝننإالء ٓننٖ كحضننَ نٍ٣ؿننٓ ٢ىٌْننس ذنن٢
ؾؼلننٍ جُرننحهٍ  ٝذنن ٢ػرننى هللا (ػِٜٔ٤ننح جُٓننالّ) كأؾٔؼننص جُؼصننحذس
ػِنن ٠ضصننى٣ن ٛننإالء ٝجٗوننحوش ُٜننْ ذحُلوننٝ ٚجُلوحٛننس ِ٣ٝنن ْٜ٤كنن٢
جُلضَ ٝجُلوحٛس غِس جنٍ ْٛٝ ٟقىجظ نٍ٣ؿٓ ٢ىٌْس جذ ٢ػرنى
هللا جُصحوم (عليه السالم) ٗظنٍجء ؾٔ٤نَ ذنٖ وٌجؼ ٝػرنى هللا ذنٖ
ٌٓٓحٕ ٝػرى هللا ذنٖ ذٌ٤نٍ ٝقٔنحو ذنٖ ػػٔنحٕ ٝقٔنحو ذنٖ ػٓ٤ن٠
 ٝذحٕ ذٖ ػػٔحٕ ًٔح جهنٍش جُؼصنحذس ػِن ٠كوحٛنس غِنس جننٍٓ ٟنٖ
ضالٓ ً٤جصكحخ جالٓحّ ٓ ٠ْٞذٖ ؾؼلٍ جٌُحظْ ٝجذ٘ ٚجذ ٢جُكٓنٖ
جٍُضح (ػِٜٔ٤ح جُٓالّ) ٗظٍجء  ّٗٞ٣ذٖ ػرى جُنٍقٖٔ ٝصنلٞجٕ
ذٖ ٣كٝ ٠٤دمحم ذٖ جذن ٢ػٔ٤نٍ ٝػرنى هللا ذنٖ جُٔـ٤نٍز ٝجُكٓنٖ ذنٖ
ٓكرٞخ ٝجُكٓ ٖ٤ذٖ ػِ ٢ذٖ كضحٍ ٝكضنحُس ذنٖ ج٣نٞخ ؛ٛنإالء
جذطحٍ جُش٤ؼس ك ٢جُلونٝ ٚجُكنى٣ع كن ٢جُونٍٗ ٖ٤جالٝ ٍٝجُػنحٗٓ ٢نٖ
جُٜؿنننٍز ٝهنننى ضهٍؾنننٞج ٓنننٖ ٓىٌْنننس جٛنننَ جُر٤نننص ػِننن ْٜ٤جُٓنننالّ
ٝجنًٝج ٓ٘ ْٜجُلو ٝ ٚص ٍٞجالؾطٜحو ٝجالْط٘رحط).
ٝ -3هحٍ كٗ ٢لنّ جُٔصنىٌ ( ٝذاطالُنس جُونٍٕ جٍُجذنغ طِنغ ُن ٕٞؾى٣نى
كنن ٢جٌُطننحخ  ٝجُلط٤ننح ٛٝنن ٞجإلكطننحء ذٔطنن ٕٞجٍُٝج٣ننحش ٓننغ قننًف
ئْنن٘حوٛح ٝجٌُطحذننس ػِننٛ ٠ننًج جُنن٘ٔظ ٓننغ جػٔننحٍ جُ٘ظننٍ ٝجُىهننس كنن٢
ضٔ ُ٤٤جُصك٤ف ٖٓ جُُجتق كهنٍؼ جُلون ٚكن ٢ظنح ٍٙٛػنٖ صنٌٞز
ٗوَ جٍُٝج٣نس ٝجضهنً ُ٘لٓن ٚشنٌَ جُلطن ٟٞجُٔكضنس ٝجٓ ٍٝنٖ كنطف
ًٛج جُرحخ ػِٝ ٠ؾ ٚجُش٤ؼس ذٔصٍجػٝ ٞٛ ٚ٤جُى جُش٤م جُصنىٝم
جُٔطٞكٛ 329 ٢ـ.
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 -4ؾنٞج ٍٛجُلونُِ ٚوحضنن ٢ذنٖ وٌجؼ (ٝذٔنح جٕ جُشنن٤ؼس جُطُٓنص ذأٗلطننحـ
ذحخ جالؾطٜنحو ٝٝؾنٞخ ٌؾنٞع جُؼنحٓ ٢جُن ٠جُٔؿطٜنى ُ ١نْ ٣نٍُ
ٛننًج جُ٘ننٞع ٓننٖ جُططنن٣ ٍ٣ٞطٌحٓننَ ٓننٖ صننٌٞز جُنن ٠صننٌٞز ك٤وننق
ػِٜ٤ح جُٓحتٍ ك ٢جٌُطد جُلو٤ٜس ُ ًٜٙجُطحتلس).
 -5جُؿننحٓغ ُِٓننٍجتٍ ٣ك٤نن ٠ذننٖ ْننؼ٤ى جُكِرنن( ٢جُوحضنن ٢جُشنن٤م ػرننى
جُؼُ ُ٣ذٖ ٗكٍ ٍ٣ذٖ جُرٍجؼ جُٔطٞكْ٘ ٢س ٛ 486ـ.
صحقد جًُٜٔخ جُرحٌع جًُٛ ١نً ٞحُٔرٓنٞط كن ٢ؿنُجٌز جُلنٍٝع
ٛإالء  ْٛجذطحٍ ٝجػالّ جٍُٔقِس جُػحٗ٤س ك ٢ضأٌ٣م جُلون ٚجالٓنحٓ٢
ٛٝننن ٢ضصنننحوف جُونننٍٕ جُهنننحّٓ جُٜؿنننٍٝ ١هنننى جْنننطٍٔ جُركنننع
ٝجُط٘و٤نند قنن ٍٞجُٔٓننحتَ جُلو٤ٜننس ذنن ٖ٤ػِٔننحء جُشنن٤ؼس كنن ٢ؾٔ٤ننغ
جُوٍ ٕٝجُطٓ ٢ضص جُ٘ٓٞ٣ ٠ح ًٛج  ٌٖ٣ ُْٝيُني جال ألؾنَ جٗلطنحـ
ذحخ جالؾطٜحو ٝٝؾٞخ ٌؾٞع جُؼحٓ ٢جُ ٠جُٔؿطٜى جُك.)٢
 -6جٌشحو جاليٛحٕ ُِؼالٓس جُكِ ٢ؼ:6
(هنحٍ جُٓننٔح٤ٛؿ ٢كن ٢جؾحَضنن ٚجٕ ٛنًج جُشنن٤م ٌقٔن ٚهللا ذِننؾ كنن٢
جالشطٜحٌ ذ ٖ٤جُطحتلس ذَ جُؼحٓس شنٍٜز جُشنّٔ كنٌ ٢جذؼنس جُٜ٘نحٌ
ًٝننحٕ كوٜ٤ننح ٓطٌِٔننح قٌٔ٤ننح ٓ٘طو٤ننح ٘ٛىْنن٤ح ذحقػننح ؾحٓؼننح ُؿٔ٤ننغ
ػِن ّٞجُل٘نٓ ٕٞطركنٍج كنً ٢نَ جُؼِنٓ ّٞنٖ جُٔؼونٝ ٍٞجُٔ٘ون ٍٞغونس
جٓحٓنننح كننن ٢جُلونننٝ ٚجالصننن ٝ ٍٞهنننى ٓنننأ ج٥كنننحم ذطصننن٘٤لٝ ٚؿنننظ
جألًٞجٕ ذطأُ٤ل ِٓٝ ٚص٘لحض ًِٝ ٚحٕ جص٤ُٞح ذكطح ٓؿطٜىج صىهح).
 -7هحٍ جُٓ٤ى جُهٔ( ٢٘٤هىِ) كٓ ٢ؼطٔى جالص٣( ٍٞرنىٛ ٝنًج ٝجضنكح
ؾِ٤ح ذٔوحٓ٣س ػِْ جُلو ٚذٓحتٍ جُؼِن ّٞجالْنالٓ٤س جُطنُٝ ٢نىش ٓؼنٚ
ًحُ٘كٝ ٞجُصٍف ٝؿٍٔٛ٤ح ذٔ٘٤ح ُُٓص  ًٙٛجُؼِْٔ ّٞس جُؿٔنٞو
ٝجُطكؿٍ ٗؿى ػِْ جُلو ٚذى٣ؼح كٓٓ ٢حٌُ ٚهش٤رح ك ٢جوُطٓٝ ٚنح ٓنٖ
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ٔ٣ ّٞ٣ض ٢جال ُ٣ٝوجو قىجغس ٝؿضحٌز ٝيُي ذلطف ذحخ جالؾطٜنحو
ػ٘ىٗح).
ٝػِننٓ ٠ننح أضصننٜ٣ ٌٞننح جُؼوِ٤نن ٢إٔ ٛننً ٙجألوُننس ًحك٤ننس ذننإٔ ضػرننص ئٕ
جالؾطٜحو غحذنص ذحُنىُ َ٤جُشنٍػ ٢ذنحُوٍنٕ جٌُنٍ ْ٣جُنً ١أٌٝوٗنح جْنطىالٍ
جُؼِٔحء ك٘ٓ ٢حهشحض ْٜكن ٢وٌ ِٝجُركنع جُهنحٌؼ ٝذأُٓن٘س ٓنح ٌٝو كن٢
جٍُٝج٣نس جُطنن ٢أٌؾؼننص جُٓننحتَ ئُنن ٠ػرننى جُؼظنن ْ٤جُكٓنن٘ٝ ٢ذٔننح جٗؼوننىش
ػٍِ٤ْ ٚ٤ز جُٔطشٍػس ك ٢ػصنٍ جألتٔنس ػِن ْٜ٤جُٓنالّ ٝجيًنٍ ُني ٛنًٙ
جٍُٝج٣س جُط ٢ضإًى يُي (يًٍ ك ٢ذحخ يذنحتف جٛنَ جٌُطنحخ ُِشن٤م جُٔل٤نى
قنح ٍٝجُكؿننس جُٔلضنحٍ جُٓنن٤ى ػرننى جٍُْن ٍٞجُشننٍ٣ؼطٔىجٌ ١جُؿٍٜٓنن٢
إٔ ٞ٣ؾ ٚػَٔ ذح ذصٓ ٍ٤ح ِٓهص :ٚإٕ ذح ذصً ٍ٤حٕ هى ْنٔغ جُرنحهٍ
(ػِ ٚ٤جُٓالّ) ك ٢ػصٍْٔٝ ٙغ ًنالّ جُصنحوم كن ٢أٝجتنَ ػٜنى٣ ٙنأٍٓ
إٔ ٣أًَ يذحتف أٛنَ جٌُطنحخ ٝق٤نع إٔ ضِني جُلطنٍز ًنحٕ جُٞضنغ ٓإجض٤نح
ُأتٔس (ػِن ْٜ٤جُٓنالّ) جٕ ٣ؼِ٘نٞج ػنٖ جُكونحتن جُى٤٘٣نس ذأػطرحٌٛنح كطنٍز
ضنؼق ذ٘ن ٢جٓ٤ننس ٝجٗشنـحُ ْٜػنٖ ٓٓننحتَ جُنى ٖ٣ذحٗلٓن ْٜكِننْ ٌ٣نٖ يُنني
جُؼٜى ػٜى ضو٤س ج ٝنٞف ذَ ػٜى ٗشٍ جُؼِنْ ٝجالػنالٕ ػنٖ جُكنن ًٔنح
كنن ٢ذؼننن جُ٘صننن ٞككٔنننَ جذننن ٞذصننن ٍ٤يُننني جُطكِ٤نننَ ػِننن ٠جُكٌنننْ
جُنننٞجهؼٝ ٢قٔنننَ ٓنننح ْنننٔؼ ٚجالٕ ٝكنننٜٗ ٢ح٣نننس ػصنننٍ جُصنننحوم (ػِ٤نننٚ
جُٓالّ) ق٤ع ػحو جُِٔٞى جٍُ٤ْ ٠ض ْٜجال ٠ُٝك ٢جُضـظ ػِن ٠جالتٔنس
(ػِ ْٜ٤جُٓالّ) قِٔن ٚػِن ٠جُطو٤نس ٝجُكٌنْ جُظنحٝ ١ٍٛؾؼنَ ٓنح ْنٔؼٚ
جٝال هٍ٘٣س ػِنٛ ٠نًج ٛٝنًج جُطصنٍف ٓنٖ جذن ٢ذصن٣ ٍ٤ؼطرنٍ ٗٞػنح ٓنٖ
جػٔننحٍ جالؾطٜننحو ٝجُطننٍؾ٤ف ذنن ٖ٤جٍُٝج٣ننحش كنن ٢ػصننٍ قضنن ٌٞجالتٔننس
(ػِن ْٜ٤جُٓنالّ) ٣ٝظٜنٍ ٓنٖ ْننٌٞش جالتٔنس (ػِن ْٜ٤جُٓنالّ) ػنٖ جذنن٢
ذصٝ ٍ٤ضصنٍكحضٛ ٚنً ٙذنَ ٝال صنٍجع ػِن ٠جالٌؾنحع جُ٤نٓ ٚنغ ػِٜٔنْ
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ذٜننً ٙجُطصننٍكحش جالؾطٜحو٣ننس ٣ظٜننٍ ٓننٖ يُنني ٌضننح ْٛػِنن ْٜ٤جُٓننالّ
ذأٓػحٍ  ًٙٛجالؾطٜحوجش ٝػىّ ٓؼحٌضطُٜ ْٜح ٝجُطُجٓ ْٜذناؾُجء جُؼٔنَ
ػِ ٠طروٜح).
ًٛ ٖٓٝج جُؼٔنَ جُٔطشنٍػٓٗ ٢نطط٤غ جٕ نسىتفيد جُكٌنْ جُشنٍػٝ ٢يُني
ٖٓ نالٍ ػَٔ جُٔطشٍػس جُٗ ٕ ٠صَ جُ ٠جُوطغ ذًُي ك ٌٕٞ٤ػِٜٔنْ
ْٝننٍ٤ضٛ ْٜننًً ٙحشننلس ػننٖ غرننٞش جُننىُ َ٤جُشننٍػ ٢ذرٍٛننحٕ جالٕ ػِنن٠
ؾٞجَ جالؾطٜحو ك ٢ػصٍ جُكض ٌٞكضال ػٖ ػصٍ جُـ٤رس.

جعهيق (:)1
 ٌٖٔ٣جْطلحوز جُطٞجضٍ جإلؾٔحُ ٢ػِن ٠غرنٞش ٛنًج جُٔؼ٘نٓ ٠نٖ جالؾطٜنحو
ٝيُي ػٖ طٍ٣ن جٍُٝج٣حش جٌُػٍ٤ز جُط ٢ضٍؾغ جُؿح َٛجُ ٠جُؼحُْ.

جعهيق (:)3
جٕ ٓح ٍْوضٌٝ ٖٓ ٚج٣حش  ٝنرحٌ  ٝهٞجٍ ك:٢ٜ
 -6نٌجء جُٔكىغ ٖ٤جإلنرحٌٝ ٖ٣ه ّ٤ُ ُْٜٞذكؿس ػِ٘٤ح.
 -2نٌجء جُؼِٔنننحء ذهصننن ٞجُكٌنننْ ػِننن ٠جالؾطٜنننحو ذٔؼ٘ننن ٠جُو٤نننحِ
جُلوٝ ٢ٜجٍُ ٝ ١جالْطكٓنحٕ ٛٝنًج ذحطنَ ػ٘نىٗح ٣ضنأ ُٝن ّ٤ك٤نٚ
ٓح ٘٣و ٓىػحٗح.
أيا األول :كال ًالّ ُ٘ح ك ٚ٤ألٗٓ ٚوطٞع ذرطالٗٓ ٝ ٚح جُػحٗ ٢كحُ٤ي ٓنح
٣إًى صكس هُ٘ٞح  ٝذطالٕ ٓىػحى:
ًطننند جُٔكونننن جُكِننن ٢جُٔطنننٞكْ ٢ننن٘س ٛ 676نننـ ضكنننص ػ٘نننٞجٕ قو٤ونننس
جالؾطٜحو:
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( ٞٛٝكن ٢ػنٍف جُلوٜنحء ذنًٍ جُؿٜنى كن ٢جْنطهٍجؼ جالقٌنحّ جُشنٍػ٤س
ٝذًٜج جالػطرحٌ  ٌٕٞ٣جْطهٍجؼ جالقٌحّ ٖٓ جوُنس جُشنٍع جؾطٜنحوج الٜٗنح
ضرط٘ ٢ػِ ٠جػطرحٌجش ٗظٍ٣س ُٓ٤ص ٓٓطلحوز ٖٓ ظٞج ٍٛجُ٘ص ٞكن٢
جالًػٍ ْٞجء ًحٕ يُي جُىُ َ٤ه٤حْح ج ٝؿ ٍٙ٤؛ ك ٌٕٞ٤جُو٤نحِ ػِنٛ ٠نًج
جُطوٍ ٍ٣جقى جهٓنحّ جالؾطٜنحو كنإٔ ه٤نَ ٛنًج ِ٣نُّ جٕ ٌ٣ن ٕٞجالٓحٓ٤نس ٓنٖ
ج َٛجالؾطٜحو هِ٘ح جالٍٓ ًًُي ٌُٖ ك٤ن ٚجٜ٣نحّ ٓنٖ ق٤نع جٕ جُو٤نحِ ٓنٖ
ؾِٔس جالؾطٜحو كأيج جْطػ٘ ٢جُو٤نحِ ً٘نح ٓنٖ جٛنَ جالؾطٜنحو كن ٢ضكصنَ٤
جالقٌحّ ذحُطٍم جُظ٘٤س جُط ّ٤ُ ٢جقىٛح جُو٤حِ).
ٝهحٍ جُٓ٤ى دمحم ذحهٍ جُصىٌ هىِ كٓ ٢ؼحُْ جالص:ٍٞ
(ٝجُلننٍم ذنن ٖ٤جُٔؼ٘٤نن ٖ٤ؾ نُِ ١ٍٛٞـح٣ننس؛ جيج ًننحٕ جُلو٤نن ٚػِنن ٠جْننحِ
جُٔصننطِف جالُ ٍٝالؾطٜننحو جٕ ٓ٣ننط٘رظ ٓننٖ ضلٌ٤ننٍ ٙجُشهصننٝ ٢يٝهننٚ
جُهح ك ٢قحُس ػىّ ضٞكٍ جُ٘ كنأيج ه٤نَ ُنٓ ٚنح ٛن ٞوُِ٤ني ٓٝصنىٌ
قٌٔنني ٛننًج؟ جْننطىٍ بىىاالؾطٜننحو ٝهننحٍ جُننىُٛ َ٤نن ٞجؾطٜننحوٝ ١ضلٌ٤ننٍ١
جُهح .
وايااا انًصااحه انصذيااذ :كٜنن ٞال ٓ٣ننٔف ُِلو٤نن ٚجٕ ٣رننٌٍ  ١قٌننْ ٓننٖ
جالقٌنحّ ذحالؾطٜننحو الٕ جالؾطٜنحو ذننحُٔؼ٘ ٠جُػنحُٗ ٢ننٓ ّ٤صننىٌج
ُِكٌْ ذَ  ٞٛػِٔ٤نس جْنط٘رحط جالقٌنحّ ٓنٖ ٓصنحوٌٛح كنايج هنحٍ
جُلو٤ننٛ ٚننًج جؾطٜننحوً ١ننحٕ ٓؼ٘ننح ٙجٕ ٛننًج ٛننٓ ٞننح جْننط٘رطٓ ٚننٖ
جُٔصننحوٌ  ٝجالوُننس كٔننٖ قو٘ننح جٕ ٗٓننأُٗٝ ٚطِنند ٓ٘نن ٚجٕ ٣ننىُ٘ح
ػِ ٠ضِي جُٔصحوٌ جُط ٢جْط٘رظ جُكٌْ ٜٓ٘ح).
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املورد الثاني:
[ :26لسىنا بصىدد الىدفاى عىن اإلخباريىة أو
قاا اليلي
األصولية و ال يهمنا ذلك فىي الوقىت الحاضىر ولكىن التجانىا
الىىىا ذلىىىك لبيىىىان خطىىىا زعىىىم السىىىيد الحسىىىني مىىىن ان مبىىىدأ
االجتهاد والتقليد من المبىاد الفطريىة وعليىه اإلجمىاى وانىه
مسىىتمد مىىن القىىرآن والسىىنة المطهىىرة والواقى يشىىهد بخىىالا
كالم السيد الحسني كما سم ت وكما سوا تسم الحقا].
تعليق (:)4
 -6ئٕ ًَ ئٗٓحٕ ضٞؾى كنٗ ٢لٓنٛ ٚنً ٙجُوضن٤س جُطنٛ ٢ن ٢جٍُؾنٞع ئُن٠
جُؼحُْ  ٌٞٓ ٢ٛٝصِ٤س كٓ٤ُٝ ٚ٤نص ٌٓطٓنرس ٓنٖ جُهنحٌؼ ٛٝنٞ
٣ؼٍكٜننح ٣ٝننىًٌٜح كٜننٞٓ ٢ؾننٞوز ك٤ننٛٝ ٚنن ٞػننحُْ ذٞؾٞوٛننح ك٤نن.ٚ
ػُ٣ننُ ١جُلطننٍز هضنن٤س ٝجضننكس  ٝال ضكطننحؼ ئُنن ٠وُننس إلغرحضٜننح
ألٜٗح ْ ٖٓ َٜجألوُس جُط ٢ضٍ٣ى ذٜح ئغرحش جُلطٍز.
ُ -2وى غرط٘ح كن ٢جُٔنٌٞو جُٓنحذن ٕ جالؾطٜنحو غحذنص ذنحُوٍنٕ ٝجُٓن٘س ٝ
ال ٌٗننٌٍ ٌُٝننٖ ٗ٘ننحه غرٞضنن ٚكنن ٢جُلطننٍز كننحٕ جُ٘ننحِ ذلطٍضٜننح
ضٍؾننننغ كننننً ٢ننننَ ق٤حضٜننننح  ٝذٔهطِننننق جألٓنننن ٌٞئُنننن ٠صننننكحخ
جالنطصننح كنننحٍُٔ٣ ٣ركنننع ػننٖ جُٔهنننط ذحُٔؼحُؿنننس ٛٝنننٞ
جُطر٤نند ٝػ٘ننى جٗشننحء ػٔننحٌز ضٍؾننغ جُنن ٠جُٜٔ٘ننىِ ٝػ٘ننى ضننطؼِْ
جُوننٍجءز ٝجٌُطحذننس ضٍؾننغ جُنن ٠جُٔؼِننْ ذننَ ضٍؾننغ جُننً ٠ننَ صننحقد
جنطصننح ضننٖٔ جنطصحصننٝ ٚكننٓ ٢ؿننحٍ جالٓنن ٌٞجُى٤٘٣ننس الذننى
18

ُٜننح جٕ ضٍؾننغ جُنن ٠جُٔهننط ذٜننح ٛٝننٌ ٞؾننَ جُننىٖ٣؛ جيٕ جُلطننٍز
ٛنن ٢جُطنن ٠ضٞؾنن ٚجُ٘ننحِ جُننٛ ٠ننً ٙجُٔصننرحش ٌُنن ٢ض٘ننطظْ جٌٓٛٞننح
جُك٤حض٤س.
ٝهى جشحٌ جُ ًٙٛ ٠جُ٘وطس ْنٔحقس جُٓن٤ى جُصنىٌ جال ٍٝهنىِ كن ٢ذكػنٚ
جُهحٌؼ جُكؿؽ ٝجالٓحٌجش ؼ.61 6
(جًٍُٔننن َٞكننن ٢جاليٛنننحٕ جٕ ػِٔ٤نننس جالكطنننحء ضٌنننٓ ٕٞنننٖ ذنننحخ ٌؾنننٞع
جُؿحٛننَ جُنن ٠جٛننَ جُهرننٍز ًننحٍُؾٞع جُنن ٠جُطر٤نند ٛٝننًج ٓٞهننٞف ػِنن٠
ٝؾٞو ٝجهغ ٓكلٞظ ٓشطٍى ذن ٖ٤جُهر٤نٍ ٝؿ٤نٍ٣ ٙىًٌن ٚجُهر٤نٍ ذ٘ظنٍٙ
ٝال ٣ىًٌ ٚؿًٛٝ ٍٙ٤ج جٗٔح ٘٣طرن ك ٢ذحخ جٍُؾٞع جُ ٠جُٔؿطٜى).
ٝهى جصرف ٝجضكح ٌَُ ػحهَ جٕ ٣ىٌى ذحٕ ٓرى جالؾطٜحو ٝجُطوِ٤ى غرنص
ذحُلطٍز ًٔح ذ٘٤ح.

تعليق (:)5
ٔٓٝح الشي ك-ٚ٤ذؼى جٕ جغرط٘ح ئٕ جالؾطٜحو ٝجُطوِ٤ى غحذص ذحُوٍ ٕ ٝجُٓن٘س
جُشنننٍ٣لس ٝضنننىٍ ػِ٤ننن ٚجُلطنننٍز جالٗٓنننحٗ٤س -اننىىىا ال ٗطصننن ٌٞجٕ جُؼِٔنننحء
ذحػطرحٌ ْٛػوالء ٖٓ ؾٜس ٓٝطشنٍػس ٓنٖ جُؿٜنس جالننٍ ٟال ٣ؿٔؼنٕٞ
ػًِٛ ٠ج جالٍٓ جًُ ٖٓ ٞٛ ١جُرى٤ٜ٣حشًًُٝ .ي ضٞؾى ٌٗطنس ٓشنطًٍس ٝ
جالؾٔحع ٌ٣شنق ػٜ٘نح ٛ ٝن ٕ ٢جُٔٓنِٔ ٖ٤ؾٔ٤ؼنح ٍ٣ؾؼنُ ٕٞن ٠جُ٘رن٢
 َٛ ٠ُ ٝجُر٤ص  ٠ُ ٝجُلوٜحء جُؼحُٔ ٖ٤ذحقٌنحّ جُشنٍ٣ؼس ٝال ٓ٣نطػ٘٠
جقى ٖٓ يُي  ًٙٛٝجٌُ٘طس ًٍَٓٞز كن ٢جيٛنحٕ جُؿٔ٤نغ ٝجؾٔنحع جُؼِٔنحء
ًشننق ػٜ٘ننح ٛٝنن :٢الذننى ٓننٖ جٍُؾننٞع جُنن ٠جُهر٤ننٍ ذؼِنن ّٞجُشننٍ٣ؼس ٝ
جُوىٌ جُٔط٤وٖ  ٞٛجُٔؿطٜى.
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هحٍ جُٓ٤ى جُصنىٌ هنىِ كنٓ ٢ؼنحُْ جالصنٗٝ( ٍٞكنٖ ذؼنى جٕ ُٓٗ٤نح ذنٖ٤
ٓؼ٘ ٢٤جالؾطٜحو ٗٓنطط٤غ جٕ ٗؼ٤نى جُن ٠جُٔٓنأُس ذنىجٛطٜح ٗٝرن ٖ٤ذٞضنٞـ
جٕ ؾٞجَ جالؾطٜحو ٝذحُٔؼ٘ ٠جٍُٔجوف ُؼِٔ٤نس جالْنط٘رحط ٓنٖ جُرنى٤ٜ٣حش
ٓٝنننح وجٓنننص ػِٔ٤نننس جْنننط٘رحط جُكٌنننْ جُشنننٍػ ٢ؾنننحتُز ذحُرىجٛنننس كٔنننٖ
جُضنٍ ١ٌٝجٕ ٣كننطلع ذؼِننْ جالصننُ ٍٞىٌجْنس جُؼ٘حصننٍ جُٔشننطًٍس كنن٢
 ًٙٛجُؼِٔ٤س).

املورد الثالث:
[ :21ان هىىذه الروايىىة يمكىىن تاويلهىىا علىىا
قااا اليلي ا
السىىفراء االرب ىىة لالمىىام المهىىدي الىىذين ينقلىىون االحكىىام مىىن
االمىىام المهىىدي الىىا النىىا  .............فىىان انطباقهىىا علىىىا
السفراء االرب ة اوكد و اوضح من انطباقها علا غيرهم].
تعليق (:)6
جٕ جٍُٝج٣س ضو ٍٞجٌؾؼٞج كٜ٤ح جٌُٝ ٠جز قى٣ػ٘ح ك ٢ٜػحٓس ٓٗٝطل٤ى ٜٓ٘نح
جُشٔٝ ٍٞال ٞ٣ؾى ٓح٣هصصٜح ذحُٓلٍجء جالٌذؼنس كطشنَٔ ؾٔ٤نغ جُنٍٝجز
ٓنٖ جصنكحخ جالتٔنس ٝجٓنح ضهص٤صنٜح كٜن ٞذنىٓ ٕٝهصن ٝال ٣صننف
يُي  ٌٖٔٓٝضؼىٜ٣ح جُ ٠جْٝغ ٖٓ يُي  ْٛٝجُلوٜحء.
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املورد الرابع:
[ :21ان الرواية تخص رواة الحىدي عىن
قاا اليلي
اهىىل البيىىت فىىال يمكىىن ت ىىديتها الىىا الىىذين يشىىرعون باالدلىىة
ال قلية واالصولية وغيرها].
انحعهيق (:)1
ال ضٞؾى هٍ٘٣س ضهص جٍُٝج٣س ذ٘وِس جُكى٣ع كونظ الٕ ٓنٖ جُنٍٝجز ٓنٖ
ٝ ْٛضحػ٣ٝ ٖ٤ىْن ٕٞجٌُنًخ ٝجُطُ٣ٝنٍ كن ٢جٍُٝج٣نحش ٝهنى جشنحٌ جٛنَ
جُر٤ص جُٛ ٠إالء ذحالضحكس جُ ٠يُني قنحالش جُٔطنحٌوز ٝجُٓنؿٖ ٝجُوطنَ
ألٛنننَ جُر٤نننص ٓ٣نننٔف ٌُنننَ جُٔـٍضنننٓ ٖ٤نننٖ جُٞضنننحػٓٝ ٖ٤نننٖ ٝػنننحظ
جُٓننالطٓ ٖ٤ننٖ وِ جٍُٝج٣ننحش جُٔننٌُٝز ٝجٌُحيذننس ذننٓ ٖ٤طنن ٕٞجٍُٝج٣ننحش
ٝكنن ٢ذطنن ٕٞجٌُطنند ٛٝننًج جٓننٍ ٝجهؼننٝ ٢ال ٌٔ٣ننٖ القننى جٌٗننحٌٝ ٙػِنن٠
كننٍ هُٞنني ٣طؼنن ٖ٤جالنننً ذؿٔ٤ننغ ٓننح ٣ننٍٝ ٟٝهرنن ٍٞجُصننك٤ف ٝؿ٤ننٍٙ
كٌ٤ق  ٌٖٔ٣جُطٔ ُ٤ذٜٔ٘٤ح ك٤صرف جالٓنٍ ٝجهؼنح ذنحٍُؾٞع جُن ٠جُٔكوونٖ٤
ٓننٖ جُؼِٔننحء ٓننٖ ػِٔننحء جٍُؾننحٍ ٝجالصننٝ ٍٞضٔ ٤٤نُ جُٓننِٓ ْ٤ننٖ جُٓننوْ٤
ك٤شَٔ جُؿٔ٤غ ٓلحو ػٔن ّٞجٍُٝج٣نس  ٝال ٞ٣ؾنى ٓنح ٘ٔ٣نغ ٓنٖ يُني ذنَ ال
ٞ٣ؾى ٓح ٣رٌٍ جُطهص. ٤
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املورد اخلامس:
[ :21الرواية تنص علىا ان رواة الحىدي
قاا اليلي
المذكورين في الرواية هم حجة ه علا النا والحجة البد
ان يكىىون م صىىوما فىىىي ايصىىال الحكىىىم الشىىرعي واال لىىىزم
اتبىىاى غيىىر الم صىىوم ىىم ال يىى من مىىن الوقىىوى فىىي الخطىىا
واالنحراا].
تعليق (:)8
ٛٝ -6ننًج شننة ؿٍ٣نند ٝال جضصنن ٌٞذننحٕ ٣ونن ٍٞذنن ٚجقننى ٛٝنن ٞجٕ ٌٝجز
جقحو٣نننع جٛنننَ جُر٤نننص ِ٣نننُّ جٕ ٌٗٞ٣نننٞج ٓؼصننن ١ ٖ٤ٓٞجٕ ٌَجٌز ٝ
ٛشننحّ  ٝقٔننٍجٕ  ٝؿ٤ننٍ ٝ ْٛجُٓننلٍجء جالٌذؼننس ٛننْ ٓؼصننٝ ٕٞٓٞ
جصركص جُؼصٔس ػِٗ ٠ك ٞجُوضن٤س جُكو٤و٤نس ُٝنٛ ّ٤ن ٢ػِنٗ ٠كنٞ
جُوضنن٤س جُهحٌؾ٤ننس ٝجنطصحصننٜح ذننحُ٘رٝ ٢جٛننَ ذ٤طنن ٚػِنن ْٜ٤جكضننَ
جُصالز ٝجُٓالّ جًِٔ ١ح ًحٕ جالٗٓحٕ ٌج٣ٝح ػٖ ج َٛجُر٤نص جصنرف
ٓؼصٓٞح.
 -2جٗننص ال ضلننٍم ذننٌ ٖ٤ج ١ ٝجُكننى٣ع ػننٖ جُٔؼصنن ّٞجُننًٛ ١ننٓ ٞننٖ
ػٔ ّٞجُ٘حِ  ّ٤ُ ٞٛٝذٔؼص ٝ ّٞال  ُِّ٣جٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼصٓٞح ٝذٖ٤
جالٓحّ جُٔؼص ّٞجًُ  ٞٛ ١جُكؿس ػِ ٠جُ٘حِ ؟
 َٛٝجٕ جالتٔس ػِ ْٜ٤جُٓالّ ػ٘ىٓح ٍ٣ؾؼ ٕٞجُ٘حِ جٌُٝ ٠جز جقحو٣ػْٜ
ذحػطرنننحٌٓ ْٛؼصنننٝ ٖ٤ٓٞقؿنننس ػِننن ٠جُ٘نننحِ ٝال ٣ونننغ ٓننن٘ ْٜجُهطنننأ
ٝجالٗكٍجف ؟
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املورد السادس:
[:33هىىىىل الفطىىىرة اخىىىىتص بهىىىا محمىىىىود
قااااا اليلي ااا
الحسني وغابت عن االضمىه واصىحابهم وعىن علمىاء الشىي ة
المتقدمين والمتاخرين الحدي ين وغيرهم ؟].
جعهيق (:)9
ذؼنى ٓنح ٓنٍ غرٞضنن ٚكن ٢جُطؼِ٤نن جُػحُننع ٝجٕ جُؼونالء ٓطٓنحُٔ ٕٞػِنن ٠جٕ
جُ٘نننحِ ذلطنننٍضِ٣ ْٜطؿنننأ ٕٝجُننن ٠جٛنننَ جالنطصنننح ُوضنننحء قنننٞجتؿْٜ
جُضننٍ٣ٌٝس جُٔحو٣ننس ٝجُى٤٘٣ننس ٝجالتٔننس ٝجصننكحذٛ ْٜننْ جُؼوننالء ْٝننحوز
جُؼوالء ك ْٜجٍ٣ ٖٓ ٍٝؾغ جًُٛ ٠ج جالٍٓ  ٖٓ ٢ٛٝجُرى٤ٜ٣حش ٝهنى ٓنٍ
يُي ٝػُِٓ ٠حٕ جُؼِٔحء كحيج جٌٍٗش يُي كطهٍؼ ٖٓ وجتٍز جُؼوالء.

املورد السابع:
[ :33واذا كان االجتهاد مهما الا هىذا الحىد فلمىاذا لىم
قاا اليلي
يشر اليه االضمة عليهم السالم ويدلو عليه اصحابهم ويح وهم عليه].

جعهيق (:)11
ُوى قع  َٛجُر٤ص ػِ ْٜ٤جُٓالّ جصكحذ ْٜػِٝ ٚ٤جُ٤ي ٓح ٣ش ٍ٤جُ ٠يُي:
ٓ -6ح ٌٝو ػٖ جالٓحّ جُصحوم ػِ ٚ٤جُٓالّ ٣و ٍٞألذحٕ ذٖ ضـِد:
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(جؾِننّ كنن ٢جُٔٓننؿى جٓٓ ٝننؿى جُٔى٘٣ننس  ٝكننص جُ٘ننحِ كننحٗ ٢جقنند جٕ
 ٍٟ٣ك ٢ش٤ؼطٓ ٢ػِي) رشال انُصاشي في جرشًة اباٌ ابٍ جغهب1.:
ٓ -2ح ٌٝو ػٖ ٓؼحي ذٖ ٓٓنِْ جُ٘كن ١ٞػنٖ جالٓنحّ جُصنحوم ػِ٤ن ٚجُٓنالّ
جٗ ٚهحٍ (ذِـ٘ ٢جٗي ضوؼى ك ٢جُؿحٓغ كطلط ٢جُ٘حِ ,هِص ٗؼْ ٝجٌوش جٕ
جْأُي ػٖ يُي هرنَ جٕ جننٍؼ جٗن ٢جهؼنى كن ٢جُٔٓنؿى ك٤ؿ٤ث٘ن ٢جٍُؾنَ
كٓ٤ننأُ٘ ٢ػننٖ جُشنن٢ء كننأيج ػٍكطنن ٚذننحُهالف ٌُننْ جنرٍضنن ٚذٔننح ٣لؼِننٕٞ
٣ٝؿ٤ث٘نن ٢جٍُؾننَ الجػٍكننٝ ٚالجوٌٓ ١ننٖ كننأه ٍٞؾننحء ػننٖ كننالٕ ًننًج,
ٝؾحء ػٖ كالٕ ًنًج ,كأوننَ هن ٌُْٞكٔ٤نح ذن ٖ٤يُني كونحٍ ػِ٤ن ٚجُٓنالّ:
جص٘غ كحًًٗ ٢ج صحٗغ) وساا م انشايعة كحاا انقضاا اباوا صافات
انقاضي انبا  11انحذيد .36
 ًٙٛٝجشحٌز ٝجضكس ٖٓ جُٔؼص ٖ٤ٓٞجُ ٠جصنكحذ ْٜذنَ ٝقنع ػِنٛ ٠نًج
جُِٓٞى  ٞٛٝجالكطحء ج ٝجالؾطٜحو.

املورد الثامن:
[ :31قال السيد الحسني (االجتهاد والتقليىد
قاا اليلي
انه ابت بالسيرة ال قالضية والشرعية).
ويىرد عليىىه :إن السىيرة المتشىىرعية هىي ممارسىىة المتشىىرعة
ل مىل مىا ومىداومتهم عليىىه وهىذا ال يكىون حجىة قط يىىة و ال
يكىىىىون كاشىىىىفا عىىىىن الواقىىىى اال اذا كىىىىان م اصىىىىرا الحىىىىد
الم صىىومين حتىىا يكىىون سىىكوتهم عىىن هىىذا السىىلوك وعىىن
النهىىىي عنىىىه دلىىىيال علىىىا صىىىحته و اال كيىىىا تكىىىون السىىىيرة
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المتشىىىىرعية حجىىىىة قط يىىىىة اذا لىىىىم تكىىىىن م اصىىىىرة لىىىىزمن
الم صومين او مستمدة مىن عصىرهم لكىي يحىرز اطالعهىم
عليها و امضاضها].
جعهيق (:)11
جُؼؿ٤ننند ٝجُـٍ٣ننند جٗننني ضٌ٘نننٍ جالصنننٓٝ ٍٞطحُننند جالصنننٝ ٍٞقؿ٤نننس
جالْطىالٍ ذحُٔطحُد جالص٤ُٞس ٝضٓطىٍ ػِ ٠جُـ ٍ٤ذحال صٝ ٍٞهٞجػىٙ
ٝهٞجٗٝ ٚ٘٤ضرطَ قؿ٤س ًٛج جالْطىالٍ ٝضػرنص جُكؿ٤نس ُوُٞني ذحالصنٍٞ
ًٝحٗنني ضؼِننْ جالصنن ٢ُٞجُطركننٍ ك٤ننٝ ٚذٔطحُرننٞٗٝ ٚجق٤ننٌٗٝ ٚحضننًٝ ٚأٗننٚ
ال٣ؼِْ ً٤ل٤س االستدالل به.

جعهيق (:)11
ًٛج  ٞٛجُؿ َٜذؼِْ جالصن ٍٞجيج ً٘نص ال ضؼنٍف ٓنح ٛن ٞػِنْ جالصنٍٞ
ٓٝنح ٢ٛجُطنٍم جُطننٓ٣ ٢نطىٍ ذنن ٚػِن ٠جُكٌنْ جُشننٍػ ٢جيٕ ً٤نق ضٌلننٍ
جالصننٝ ٍٞجالصننٝ ٢ُٞجٗننص ال ضلٜٔنن٣ ٝ ٚشنن ٍ٤جُنن ٠ػننىّ ٓؼٍكطنني ذننَ
ٝؾِٜنننني جُٔطِننننن جًٍُٔنننند كنننن ٢ػِننننْ جالصنننن ٍٞهُٞنننني [إن السىىىىيرة

المتشىىرعية هىىي ممارسىىة المتشىىرعة ل مىىل مىىا و مىىداومتهم عليىىه
وهىذا ال يكىىون حجىة قط يىىة و ال يكىىون كاشىفا عىىن الواقى اال اذا
كىىان م اصىىرا الحىىد الم صىىومين حتىىا يكىىون سىىكوتهم عىىن هىىذا
السىىلوك وعىىن النهىىي عنىىه دلىىيال علىىا صىىحته و اال كيىىا تكىىون
السىىىيرة المتشىىىرعية حجىىىة قط يىىىة اذا لىىىم تكىىىن م اصىىىرة لىىىزمن
الم صومين او مستمدة من عصرهم لكي يحىرز اطالعهىم عليهىا
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و امضاضها] ٗؼْ ال ٣ل ٕٜٞٔال ٛنٝ ٞال هحتنىٝ ٙجٓحٓن ٚال ٣ؼٍكن ٕٞشن٤ثح
ٓنننٖ ػِنننْ جالصنننٝ ٍٞيُننني الٕ ْنننٍ٤ز جُٔطشنننٍػس الضكطنننحؼ ٝ-جًنننٌٍ
الضكطننحؼ -جُنن ٠جٓضننحء ْٝننٌٞش جالٓننحّ قطنن ٠ضٌنن ٕٞقؿننس ذننَ ْننٍ٤ز
جُؼوالء ٖٓ ضكطحؼ جُ ٠يُي كحك٣ ْٜح ػو.٢ِ٤

جعهيق (:)13
ػُ ١ُ٣جُوحٌٟء القع ً٤ق ال ٣لٍم ذ ٖ٤جُٓنٍ٤ز جُؼوالت٤نس ٝجُٓنٍ٤ز
جُٔطشٍػ٤س كحٍُٓ٤ز جُؼوالت٤نس ٛنْ ٢نِٞى ػنحّ ُِؼونالء ذٔنح ٛنْ ػونالء
ْننٞجء ًننحٕ جُٓننِٞى كٍو٣ننح ج ٝؾٔحػ٤ننح ٞ٣جؾٜنن ٚجُٔؼصنن ّٞػِ٤نن ٚجُٓننالّ
كننإٔ ًننحٕ ٛننًج جُٓننِٞى ٓٞجكوننح ُـننٍ جُٔؼصنن ّٞجُشننٍػ ٢كنن ٢ضٍذ٤ننس
جالٓس ٌْص ػ٘ ٚجالٓحّ ٣ٝؼطرٍ ٌْٞض ٚجٓضحءج ُ ٝ ٚال ٌ٣طٓد قؿ٤طنٚ
جال ٖٓ نالٍ ٓؼحصٍز جُٔؼص ٝ ّٞجٓضنحء ٝ ٙجٓنح جُٓنٍ٤ز جُٔطشنٍػ٤س
كِْٞ ٜٞى ٝضصٍف جُٔطشٍػس ذٔح ٓ ْٛطشنٍػس ًٔٝطنى ٖ٤٘٣ذطؼِٔ٤نحش
 ٝجٌشننحوجش جُٔؼصنن ّٞػِ٤نن ٚجُٓننالّ ٛٝننْ ٢ننٍ٤ز ًحشننلس ػننٖ جُننىَُ٤
جُشٍػ ٢ذٌشق ’ألٕ‘  ١ذٌشق جُٔؼِ ٍٞػٖ ػِط ٚكٜن٤ُٝ ٢نىز جُر٤نحٕ
جُشننٍػ ٢ػِننٝ ٠كوٜننح  ٝػِ٤نن ٚكننال ٣كطٔننَ جُننٍوع ػٜ٘ننح ؛ ٝجٓننح ذحُ٘ٓننرس
ٍُِٓ٤ز جُؼوالت٤س كٓ٤ُ ٢ٜص ٓؼُِٞس ُِشحٌع ذَ ٓؼُِٞس ُوض٤س ػوالت٤نس
ك٤كطَٔ جٍُ وع ػٜ٘ح شٍػح  ٝػًِٛ ٠ج ضر ٖ٤جُلٍم ذن ٖ٤جُٓنٍ٤ضٝ ٖ٤هنى
ػٍكننص ػُ٣ننُ ١جُوننحٌب جٗنن ٚهننى ٗو ن ػِنن ٠جُٓنن٤ى جُكٓنن٘ ٢ذحُٓننٍ٤ز
جُؼوالت٤س ٝقٓنرٜح ْنٍ٤ز ٓطشنٍػ٤س ٝذٌنال جُٓنٍ٤ض ٖ٤ال٣نٍو ػِن ٠جُٓن٤ى
جُكٓ٘ٓ ٢ح هحٍ.

.
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املورد التاسع:
[ :31وممىىا ي ى دي إلىىا هىىذا الم نىىا كىىالم
قاااا اليلي ا
السيد الشىهيد دمحم دمحم صىادا الصىدر قىد عنىدما سىضل عىن
حجية االجماى فاجاب:
بسىىىمه ت ىىىالا:ال حجىىىة فىىىي قىىىول غيىىىر الم صىىىوم واحىىىد او
جماعة اال إن يكون االتفاا كاشفا عن دخىول الم صىوم فىي
جملتهم او بموافقة قولهم فحينضىذ يىدخل ضىمن السىنة ويكىون
حجة لحجيتها].
جعهيق (:)14
هِص كنٓ ٢نٞجٌو ْنح ذونس جٗني ال ضلٜنْ شن٤ثح كنٓ ٢نٞجٌو جالصنٝ ٍٞضنحض٢
ذحْننطىالالش كننٓ ٢وحٓننحش ٓؼ٘٤ننس ٝضٓننطىٍ ذٜننح كننٓ ٢وننحّ ٗوٞضنني ٛٝنن٢
نحٌؾس ػٖ جُٔٞضٞع جػِْ ئٕ جالؾٔحع ُن ّ٤وُن٤ال ٝجٗٔنح ًحشنق ػنٖ
جُننىُٝ َ٤جنطِلننص جالهننٞجٍ كنن٤ً ٢ل٤ننس جقننٍجَ ٙجُكؿ٤ننس ٗٝكننٖ ٗؼطوننى ئٕ
جقٍجَ جُكؿ٤س ذٞجْطس ضٍجًْ جالقطٔحالش ٣َ ٞٛٝحوز جُؤ٤س جالقطٔحُ٤نس
ػِن ٠غرنٞش جٌُ٘طنس جًٍُٔنَٞز ػ٘نى جُؼونالء ذنإٔ ٛنً ٙجُلطنُ ٟٞنْ ضصنىٌ
ٓ٘ ْٜجال ٝجٗ ْٜهى جْط٘ىٝج ذٜح ػِ ٠وُ َ٤هى صىٌ ٖٓ جُشنحٌع جُٔونىِ
ٝجٕ جالؾٔننحع ًحشننق ػننٖ ٛننً ٙجٌُ٘طننس جُٔشننطًٍس جُطنن ٢جْننط٘ىٝج ػِٜ٤ننح
ك ٌٕٞ٤جؾٔحػ ْٜقؿس.
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جٓح ٓ٘حهشطي ذٔنح ؾنحء ػنٖ جُٓن٤ى جُصنىٌ هنىِ كٜنُ ٞنٓ ّ٤كنَ جٌُنالّ
الٕ جألٍٓ جيج.
جصرف ك ٢قضن ٌٞجُٔؼصن ّٞجصنرف ْنٍ٤ز جٓنح ػوالت٤نس جٓ ٝطشنٍػ٤س
ٝجٓننح جالؾٔننحع كٜننٓ ٞننح ذؼننى جُٔؼصنن ١ ّٞجؾٔننحع جُؼِٔننحء ٝػِ٤نن ٚكننال
٣صف جْطىالُي.

املورد العاشر:
[ :31فىىاذا كىىان محمىىود الصىىرخي يقصىىد
قاااا اليلي ا
بالسيرة المتشرعية الم اصىرة للم صىومين فىان السىيرة فىي
عصىىىرهم كانىىىت قاضمىىىة علىىىا رجىىىوى النىىىا لالضمىىىة علىىىيهم
السىىالم وأخىىذ االحكىىام مىىنهم وايضىىا بىىت مىىن خىىالل كىىالم
االضمة عليهم السالم جىواز رجىوى النىا إلىا رواة احاديى
اهىىل البيىىت واخىىذ م ىىالم الىىدين عىىنهم وذلىىك النهىىم علىىا علىىم
باحادي اهىل البيىت فيمكىنهم ت لىيم النىا احكىام الىدين وفقىا
لمىىا سىىم وه عىىن االضمىىة ولىىي اسىىتنادا إلىىا االدلىىة ال قليىىة
االصولية وغيرها النها ادلة ال تفيد ال لم بل تفيىد الظىن وان
الظن ال ي ني عن الحق شيضا].
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جعهيق (:)15
ُونننى جغرط٘نننح كننن ٢جُٔ٘حهشنننحش جُٓنننحذوس ٝذحُنننىُ َ٤ذنننحٕ ْنننٍ٤ز جُٔطشنننٍػس
ٝذكض ٌٞجُٔؼص ّٞذحٜٗح ًحٗص ٓ٘ؼوىز ػِن ٠جُؼٔنَ ذحالؾطٜنحو ٝجُطوِ٤نى
ٝجُٔؼصً ّٞحٕ ذ٘لٓ٣ ٚكع ػِ ٠جُؼَٔ ذ ٝ ٚال ٌٌٍٗ كٍجؾغ.

املورد احلادي عصر:
[ :32وامىىا اذا كىىان السىىيد الحسىىني يقصىىد
قاااا اليلي ا
بالسيرة المتشرعية السيرة المتىاخرة عىن زمىن الم صىومين
فانها ال تكون حجىة و ال تفيىد القطى و ال تكىون كاشىفة عىن
الحكىىم الشىىرعي مىىا دامىىت مخالفىىة للسىىيرة الم اصىىرة لىىزمن
الم صومين او القريبة من عصرهم].
جعهيق (:)16
هِ٘ننح جٗننني ال ضلنننٍم ذننن ٖ٤جُٓننن ٍ٤ز ٝجالؾٔنننحع كؼٔنننَ جُلوٜنننحء كنننَٓ ٢نننٖ
جُكضٍ٤ْ ٞٛ ٌٞز ٓطشنٍػ٤س ٝجٓنح ٓنح ذؼنى جُٔؼصن ١ ّٞذنحُلطٍز جُطن٢
ضِنن ٢ؿ٤رننس جُٔؼصنن ّٞذوِ٤ننَ كٜنن ٞجؾٔننحع ُِؼِٔننحء ٝجُٓننٍ٤ز ًحشننلس ػننٖ
صننى ٌٝجُننىُٓ َ٤ننٖ جُٔؼصننٝ ّٞضل٤ننى جُوطننغ ٛ ٝنن ٢ذ٘لٓننٜح وُ٤ننَ  ٝجٓننح
جالؾٔنننحع كٜننن ٞال ٣ل٤نننى جُ٤وننن ٖ٤جال ػنننٖ طٍ٣نننن قٓنننحخ جالقطٔننننحالش
ٝقص ٍٞجُؤ٤س جالقطٔحُ٤س جُؼحُ٤س ذحْط٘حو جُلوٜنحء ػِن ٠وُ٤نَ هنى صنىٌ
ٓننٖ جُشننحٌع جُٔوننىِ ٝضطضننحءٍ جُؤ٤ننس جالقطٔحُ٤ننس ُؼننىّ قصنن ٍٞيُنني
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قط٣ ٠صَ ئُ ٠وٌؾس ِٜٜٔ٣نح جُؼونَ جُرشنٍٝ ١ضِني جُؤ٤نس جُؼحُ٤نس ضُٞنى
جالطٔث٘ننحٕ ٝجُ٤وننٝ ٖ٤جُوطننغ ذننحٕ ٓننح جؾٔننغ ػِ٤نن ٚجُلوٜننحء صننحوٌ ٓننٖ
جُشحٌع جُٔوىِ.

املورد الثاني عصر:
[ :32وال ادري أي سىىىىىىيرة متشىىىىىىرعية
قاااااااا اليلي اااااا
يقصىىىدها السىىىيد الحسىىىني فىىىان مبىىىدا االجتهىىىاد والتقليىىىد مىىىن
المباد التىي لىم يتحىرر النىزاى فيهىا لحىد أالن وبىين الشىي ة
انفسىهم ولىىم يىىتم االجمىاى بىىل وصىىل األمىر إلىىا ل ىىن الشىىي ة
ب ضها الب ض االخر بسبب هذا الموضوى].
جعهيق (:)17
ئٕ جالؾطٜنننحو ٝجُطوِ٤نننى ال ٞ٣ؾنننى ػِ٤نننٗ ٚنننُجع هطؼنننح ذؼنننى ٓحغرنننص كننن٢
جُٔ٘حهشننننحش جُٓننننحذوس جٗنننن ٚؾننننٍش جُٓننننٍ٤ز جُٔطشننننٍػ٤س ػِ٤ننننٝ ٚقننننع
جُٔؼصنن ٕٞٓٞجصننكحذ ْٜػِ٤ننٝ ٚذحُننىُ َ٤ال كنن ٢جُوننٍٕ جُكننحو ١ػشننٍ
جُٜؿٍٝ ١ظ ٌٜٞجُكًٍس جالنرحٌ٣س كٝ ٢هص ٓطنحنٍ ػنٖ جُٔؼصنٖ٤ٓٞ
ٝػننٖ جُلطننٍز جُوٍ٣رننس ٓنن٘ ْٜال ٣وننىـ كنن ٢جصننَ ؾننٞجَ ٓرننى جالؾطٜننحو
ٝجُطوِ٤ى ػ٘نى جُشن٤ؼس ذنَ ٝقطن ٠جالؾٔنحع ػِ٤ن ٚغحذنص ٝهنى جغرط٘نح ذحُنىَُ٤
يُنني  ٝال ٌٗننٌٍ ,ػِٔننح ئٕ جالنرننحٌ ٖ٤٣جٗلٓننٍ٣ ْٜؾؼنن ٕٞجُؼننٞجّ ئُنن٠
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ػِٔحت ٖٓ ْٜجُ٘حق٤نس جُؼِٔ٤نس ٛٝنًج ٛنٓ ٞرنى جُطوِ٤نى ػ٘نىٗح  ٝال ننالف
ػِ.ٚ٤

جعهيق (:)18
جُؼؿنند ًٝنننَ جُؼؿننند ٓنننٖ جٓنننٍى ضنننحٌز ضٌ٘نننٍ ذنننَ ضرطنننَ قؿ٤نننس ػِنننْ
جالصٝ ٍٞجنٍ ٟضٓطىٍ ذٍٓ ..ٚز جالؾٔحع ُ ّ٤ذكؿنس ٝجالٕ جالؾٔنحع
ُننْ ٣نننطْ  ١ئٕ جالؾٔننحع ُننن ٞضننْ قٓننند جكطٍجضنني كٜننن ٞقؿننس ٌٔ٣ٝنننٖ
جالػطٔحو ػِٝ ٚ٤جالؾٔحع ٓطِد جصنٝ ٢ُٞجٗنص ضلطنٍ قؿ٤طنٝ ٚػِن٠
جُؼحهَ ئٕ ٌ٣شق قو٤وس جُٔىػ.٢

املورد الثالث عصر:
[ :32ولم ي بت إن احد الم صومين علىيهم
قاا اليلي
السىىالم جىىوز ال مىىل باالجتهىىاد بم نىىاه االصىىولي الحىىد مىىن
اصىىحابهم او غيىىرهم بىىل ورد النهىىي عىىن الىىراي واالجتهىىاد
والقيا في ك ير من الروايات المتواترة الصحيحة].
جعهيق (:)19
ال ذى ٕ ٣لٍم جُوحٌب جٌٍُٝ ْ٣طحُد جُكو٤وس ذ ٖ٤جالؾطٜحو جًُ ١جػطرنٍ
جُؼوَ وُ٤ال ٓٓطوال ٖٓ جوُس جُشٍع ٝؾؼِن ٚكن ٢ػنٍ جٌُطنحخ ٝجُٓن٘س
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كٜنننًج ذحطنننَ ٓٝكنننٍّ ٝهنننى غرنننص ٝهنننحّ جُنننىُ َ٤جُشنننٍػ ٢ػِننن ٠ذطالٗنننٚ
ٝضصننى ٟجُٔؼصننُ ٕٞٓٞننٝ ٚذوننٞز ٌٝوػننٞج ػ٘ننٝ ٚذٔننح ٘٣حْنند قؿٔننٚ
ٝجغنننٍ ٙػِننن ٠جُشنننٍ٣ؼس جُٔوىْنننس ٝجٓنننطأش جٌُطننند ذحٍُٝج٣نننحش جُنننٞجٌوز
ذهصنن ٞيُنني ٛٝننٓ ٢طننٞجضٍز ٝصننك٤كس ٝال جضصنن ٌٞػحهننَ ٣ورننَ ئٕ
جُلوٜننحء ْننٞجء كنن ٢ػصننٍ جُٔؼصننٓ ٝ ٖ٤ٓٞننح ذؼننى جُٔؼصنن٣ ٖ٤ٓٞؼٔننَ
ذننًُي جُؼٔننَ جُٜٔ٘نن ٢ػ٘نن ٚكنن ٢جُشننٍ٣ؼس ْننٞجء كنن ٢جٌُطننحخ ج ٝجُٓنن٘س جٝ
ٓحٌو ع ػ٘ ٚجُٔؼص ٕٞٓٞػِ ْٜ٤جُٓالّ ٝضحض ٢الٕ ٝضون ٍٞئٕ جُؼِٔنحء
٣ؼِٔ ٕٞذٔح ٗ ٠ٜػ٘ ٚج َٛجُر٤ص ػِن ْٜ٤جُٓنالّ كؼِن ٠جُونحٌب ئٕ ٣لنٍم
ذ٘٤ننٝ ٚذنن ٖ٤جالؾطٜننحو جُننً ١ػٔننَ ذنن ٚجُشنن٤ؼس كنن ٢قضنن ٌٞجالتٔننس ٝذؼننى
ػصٍ جُكضن ٌٞئُن٘ٓٞ٣ ٠نح ٛنًج ٝجُنًٛ ١ن ٞجالؾطٜنحو جُنًٓ٣ ١نط٘ى ئُن٠
جالوُس جُػحذطس ك ٢جُشٍ٣ؼس ٓ٣ ُْٝنٔف ُِلو٤ن٣ ٕ ٚؼطٔنى ػِن ٠قٌنْ جُؼونَ
جُٔٓننطوَ ٓٝننح ٣صننل ٚجُٔٓطشننٌَ ذننحٕ ػِننْ جالصننٓ ٍٞننٖ جالوُننس جُؼوِ٤ننس
جُظ٘٤س كحهٗ ُٚ ٍٞؼْ  ٌُٖٝجضكىجى ئٕ ضحض ٢ذٔطِد جصُ ٢ُٞنْ ٌ٣نٖ ُنٚ
جصنننَ ٓنننٖ جُشنننٍ٣ؼس ٝذحُطنننحٌُ٣ ٢ننن ٕٞػِنننْ جالصنننٓ ٍٞنننٖ جُشنننٍ٣ؼٚ
ٝجالؾطٜحو جُٔٓط٘ى ئُ ٠ػِْ جالص ٍٞجؾطٜحو ٓٓنط٘ى ئُن ٠جُشنٍ٣ؼس ٛٝنًج
ال نننالف ػِ٤نن ٝ ٚال جشننٌحٍ ك٤نن .ٚذحالضننحكس ئُنن ٠يُنني ك نإ جالْننطىالٍ
ػِ ٠جُكٌْ جُشٍػ ٢ذٞجْطس ػِْ جالصنُ ٍٞنْ ٌ٣نٖ ٓط٘ؿنُج ػِن ٠يٓنس
جٌُِٔننق ٓننح ُننْ ٌ٣طٓنند قؿ٤ننس جُوطننغ ذٌٗٞننٓٓ ٚننط٘ىج ئُنن ٠جوُننس جُشننٍع
ُ٘كٍَ قؿ٤ط٘ٓ ٌٕٞ٤ُ ٚؿُج ٓٝؼنًٌج ٌُِِٔنق ٛٝنًج جُ٘نٞع ُنْ ٘٣ن ٚػ٘نٚ
جُشحٌع جُٔونىِ ُٝنٜٗ ٞن ٠ػ٘نُٞ ٚصنَ جُٜ٘ن ٢جُ٘٤نح ٝذٔنح جٗنُ ٚنْ ٣صنَ
جُ٘٤ح ٝهى جٗؼوىش جٍُٓ٤ز ػِٝ ٚ٤ؾٍ ٟجُؼِٔحء ػِ ٠جُؼَٔ ذ ٚك٤ػرنص جٗنٚ
ًحٕ ؾحتُج ٓٝشٍٝػح ٝؿ ٢ٜ٘ٓ ٍ٤ػ٘.ٚ
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املورد الرابع عصر:
[ :32وبالتىىالي إن السىىيرة ال قالضيىىة التىىي
قاااا اليلي ا
ادعاها السيد الحسىني تبىين أنهىا سىيرة خياليىة ال واقى لهىا و
أنها أض ا أحالم].
جعهيق (:)11
جغرط٘ح ْحذوح ٕ جٍُٓ٤ز ٝجهؼ٤س ٝقو٤و٤س ٓٓٝطوٍز ٓٓٝطكٌٔس ؾىج.

جعهيق (:)11
ٓٝح ٣إًى ًالٓ٘ح ك ٢جُطؼِ٤ن جُٓنحذن ٕ جُٓن٤ى جُصنىٌ جال ٍٝهنىِ كن٢
ذكػ ٚجُهحٌؼ  ٞٛٝك ٢ذحخ ٓ٘حهشنس ٌؾنٞع جُؿحٛنَ ئُن ٠جُؼنحُْ ٣لنٍ
قحُس جُطُ٘ ١ َ٣ضُ٘٣نَ جُٔؿطٜنى ئُنُُ٘ٓ ٠نس جُؼنحٓ ٢ذنحُو ٕ ٍٞض٘ؿ٤نُ
جُكٌننْ ػِنن ٠جُؼننحٓ٣ ٢ػرننص كنن ٢قننن جُٔؿطٜننى ج٣ضننح ٌُٝننٖ جُٓنن٤ى هننىِ
٣وننٛ ٍٞننًج جُطهننٍ٣ؽ ُنن ٚالَٓننحٕ ٣صننؼد جالُطننُجّ ذٜٔننح ٗٝننًًٍ جُننالَّ
جُػحٗ ٢ألٗ٣ ٚل٤ى كٓ ٢وحٓ٘ح:
هحٍ :جٗ ٚذ٘حءج ػًِٛ ٠ج ــ ضُ٘٣نَ جُٔؿطٜنى ُُٓ٘نس جُؼنحٓ ٢ـنـ ٗهٓنٍ جٛنْ
جالوُننس ٛٝنن ٞجُٓننٍ٤ز جُؼوالت٤ننس (ض٤و٘ننص ٣ننح ػوِ٤نن ٢ذننحٕ جُٓننٍ٤ز جُؼوالت٤ننس
غحذطنس ٛٝن ٢جٛنْ جالوُنس ػِن ٠جالؾطٜنحو ٝجُطوِ٤نى ُٝنٓ ّ٤نٖ ٗٓنؽ جُه٤نحٍ
 ّ٤ُٝجضـحظ جقنالّ ٝػِ٤ني ئٕ ضل٤نن ٓنٖ جقالٓني ُنطؼِْ ٝجهنغ ؾنٍ١
جُؼِٔحء ػًِٛ ٠ج جألٍٓ) غْ  :ٌَٔ٣الٜٗنح (  ١جُٓنٍ٤ز) ال ضوطضن ٢جًػنٍ
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ٖٓ ٌؾٞع جُؿح َٛئُ ٠جُؼحُْ  ٝج َٛجُهرٍز ُطشه٤
 ٝال ضىٍ ػِ ٠جُطُ٘.َ٣

جُكٌْ جُٔشنطٍى

جعهيق (:)11
جيًٍ ُي ٓحهحُ ٚجُؼِٔحء ك ٢ػِْ جالص ٖٓ ٍٞذؼنى جُـ٤رنس جُصنـٍ ٟئُن٠
٘ٓٞ٣ح ًٛج ػٓ ٠ئٕ ٘٣لؼي ك ٢جُؼى ٖٓ ٍٝضالُي جُ ٠جُكن جُٔر:ٖ٤
 -6كً ٢طحخ جُؼىز ُِش٤م جُط:٢ْٞ
( ص ٍٞجُلو ٢ٛ ٚجوُس جُلو ٚكحيج ضٌِٔ٘ح ك ًٙٛ ٢جالوُس كونى ضٌِٔ٘نح
كٔ٤ننح ٣وطضننٓ ٚ٤ننٖ ج٣ؿننحخ ٗٝننىخ ٝؿ٤ننٍ يُنني ٓننٖ جالهٓننحّ ػِنن٠
طٍ٣ننن جُؿِٔننس ٝال ُِ٘ٓ٣ننح ػِٜ٤ننح ئٕ ضٌنن ٕٞجالوُننس جُٔٞصننِس ئُنن٠
كٍٝع جُلو ٚألٕ  ًٙٛجألوُس وُنس ػِن ٠ضؼن ٖ٤جُٔٓنحتَ ٝجٌُنالّ كن٢
جُؿِٔننس ؿ٤نننٍ جٌُنننالّ كننن ٢جُطلصننن )َ٤عاااذ االصاااول ز 1ص ،1
ٓٝصننننطِف جالؾٔحُ٤ننننس ٝجُطلصنننن٤ِ٤س ٣ؼرننننٍ ٘ٛننننح ػننننٖ جُؼ٘حصننننٍ
جُٔشطًٍس ٝجُؼ٘حصنٍ جُهحصنس ٛٝنًج ٓنح هنحٍ جُٓن٤ى جُصنىٌ هنىِ
كٓ ٢ؼحُْ جألص.ٍٞ
ً -2طنند جُٓنن٤ى جُؿِ٤ننَ قٔننُز ذننٖ ػِنن ٢ذننٖ َٛننٍز جُكٓنن٘ ٢جُكِرنن٢
جُٔطٞكْ٘ ٢س ٛ 585ـ كً ٢طحذ ٚجُـ٘٤س ؼُٔ( :6ح ًحٕ جٌُنالّ كن٢
كننٍٝع جُلونن٣ ٚرط٘نن ٢ػِنن ٠جصننُ ٍٞننٝ ٚؾنند جالذطننىجء ذأصنن ُٚٞغننْ
جضرحػٜح ذحُلٍٝع ًٝحٕ جٌُنالّ كن ٢جُلنٍٝع ٓنٖ و ٕٝجقٌنحّ جصنِٚ
ال ٣ػٍٔ ٝهى ًحٕ ذؼ جُٔهنحُلْ ٖ٤نأٍ كونحٍ جيج ً٘نطْ ال ضؼِٔنٕٞ
ك ٢جُشٍػ٤حش جال ذو ٍٞجُٔؼص ّٞكأ ١كوٍ ذٌْ ئُن ٠جصن ٍٞجُلونٚ
ًٝالٌْٓ كٜ٤ح ًأٗ ٚػرع ال كحتىز ك.)ٚ٤
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ٝجيًنٍ ضنأٌ٣م ذنىء جُطلٌ٤نٍ ٝجُطصن٘٤ق كن ٢ػِنْ جالصن :ٍٞذنى ػِن٣ ٠ننى
جُكٓننٖ ذننٖ ػِنن ٢ذننٖ ػو٤ننَ ٝدمحم ذننٖ جقٔننى ذننٖ جُؿ٘٤ننى جالْننٌحك ٢كنن٢
(جُوٍٕ جٍُجذغ جُٜؿٍ.)١
ونننَ ػِننْ جالصنن ٍٞو ٌٝجُطصنن٘٤ق ٝجُطننأُ٤ق ػِنن٣ ٠ننى جُشنن٤م جُٔل٤ننى
جُٔطٞك ٢كْ٘ ٢س ٛ 463ـ في ًطحذ ٚك ٢جالص.ٍٞ
ؾننحء جُٓنن٤ى جٍُٔضضنن ٠جُٔطننٞك ٢كننْ ٢نن٘س ٛ 436ننـ ٛٝنن ٞضِٔ٤ننً جُشنن٤م
جُٔل٤ى ً ٝطد ك ٢ػِْ جالصً ٍٞطحذح ْٔح( ٙجًٌُ٣ؼس) ْ ٝالٌ ذٖ ػرنى
جُؼُ٣ننُ جُننىُ ٢ٔ٤جُٔطننٞك ٢كننْ ٢نن٘س ٛ 436ننـ جُننق ًطننحخ (جُطوٍ٣نند كنن٢
جص ٍٞجُلو.)ٚ
جُش٤م جُط ٢ْٞجُٔطٞكْ ٢ن٘س ٛ 461نـ جُنق ًطحذنح كن ٢ذحالصنْ ٍٞنٔحٙ
(جُؼىز ك ٢جالصٝ )ٍٞهى ضُػْ جًُٔٛد جُؿؼلٍ ١ذؼى جُٓ٤ى جٍُٔضضن٠
ٝجُش٤م جُٔل٤ى.
ضٞهق جُركع ك ٢جُلٌٍ جُؼِٔن ٢جالصن ٢ُٞكطنٍز غنْ ػنحو ػِن٣ ٠نى جُلو٤نٚ
جُٔرىع دمحم ذٖ جقٔى ذٖ جوٌ٣نّ جُٔطنٞك ٢كنْ ٢ن٘س ٛ 598نـ جُنً ١جُنق
ًطحذنن ٚجُلوٜنن( ٢جُٓننٍجتٍ) ٛ ٝنن ٞجْٝننغ ٓننٖ ًطننحخ جُٔرٓننٞط جُننً ١أُلننٚ
جُش٤م جُط.٢ْٞ
غْ ضص ٍٓقِس جُٔكون جُكِٗ ٢ؿْ جُى ٖ٣ؾؼلٍ ذنٖ قٓنٖ ذنٖ ٣ك٤ن ٠ذنٖ
ْؼ٤ى جُكِ ٢جُٔطٞكْ٘ ٢س ٛ 676ـ جُنً ١جُنق ًطحذن( ٚشنٍجتغ جالْنالّ)
ً ّ٤ُ ٞٛٝطحذح كو٤ٜح ذكطح ٝجٗٔح ٣كط ١ٞػِ ٠جْطىالالش جصن٤ُٞس ػِن٠
جالقٌحّ ٓؼٔوس ك ٢جُوٞجػى جالص٤ُٞس جُؼحٓس.
كن ٢جٝجننٍ جُونٍٕ جُؼحشننٍ ضطن ٌٞجُلٌنٍ جالصن ٢ُٞػِنن٣ ٠نى جُكٓنٖ ذننٖ
َ ٖ٣جُى ٖ٣جُٔطنٞك ٢كنْ ٢ن٘س ٛ 6166نـ جُنً ١جُنق ًطحذنح كن ٢جالصنٍٞ
جْٔ( ٚجُٔؼحُْ).
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جُنننق جُشننن٤م جُرٜنننحت ٢جُٔطنننٞكْ ٢ننن٘س ٛ 6136نننـ ًطحذنننح ْنننٔحَ( ٙذنننىز
جالص ٞٛٝ )ٍٞػِْ ٖٓ جػالّ جُوٍٕ جُكحو ١ػشٍ.
غنننْ جْنننطٍٔ جُركنننع كنننٛ ٢نننًج جُؼِنننْ جُؼٍ٣نننن ئُننن ٠ئٕ ٝصنننَ ئُنننٌ ٠جتنننى
جُٔىٌْننس جالصنن٤ُٞس ٛٝنن ٞجُشنن٤م جالٗصننحٌ ١هننىِ جُٔطننٞك ٢كننْ ٢نن٘س
ٛ 6286ـٝ .ذؼى ٙجْطٍٔ جُركع ٝجُطؼٔ٤نن كنٛ ٢نًج جُؼِنْ جُؼٔنالم ئُن٠
ئٕ ضٍْننم ػِنن٣ ٠ننى ػِٔحت٘ننح جالصنن ٖ٤٤ُٞكٌننحٕ ػِننٓٓ ٠ننٌِٓٓ :ٖ٤ننِي
ٓىٌْننس جُشنن٤م جُ٘ننحت ٢٘٤هننىِ ٓٓ ٝننِي جُٔىٌْننس جُطؿى٣ى٣ننس ٌٝجتننىٛح
جُٓننن٤ى جُشننن٤ٜى دمحم ذنننحهٍ جُصنننىٌ هنننىِ ٝػِنننٓ ٠رحٗ٤نننْ ٚنننحٌ جُؼِٔنننحء
جُؼحِٓ ٕٞجُصىٌ جالٝ ٍٝجُ ٍ٤ٓ٣ ّٞ٤جُٓ٤ى جُكٓ٘ ٢وجّ ظِ٣ ٚضح ػِن٠
ٓرحٗ ٚ٤ذَ  ٞٛجُٔىجكغ جُٔهِ ػ٘.ٚ
ٝذؼى  ًٙٛجُِِٓٓس ٖٓ جُؼِٔحء ٣ َٛرو ٠شي ك ٢ػِْ جالصٓ ٚٗ ٝ ٍٞنٖ
جكٌحٌ جُٗٞ٤حٕ؟ ٝجُٔؼِ ٕ ّٞجُش٤م جُٔل٤ى ًحٗص ٍُٓ ٚجْالش ػى٣ىز ٓغ
جالٓحّ ُ ٝنً ٞنحٕ ػِنْ جالصن ٍٞونن٤ال ػِنٓ ٠نًٛد جٛنَ جُر٤نص ػِنْٜ٤
جُٓالّ ُ٘ ٠ٜجالٓنحّ جُشن٤م جُٔل٤نى ذٍْنحُس ٣نحٍٓ٣ٝ ٙكنًٌٓ ٙنٖ جُؼٞجهند
جُٞنٔ٤س ػِ ٠جُلٌٍ جُش٤ؼًٛ ٖٓ ٢ج جُؼِْ جُىنٝ .َ٤ذٔح جٗ٘٣ ُْ ٚن ٚػ٘نٚ
٣ ُْٝصَ جُ٘٤ح جُٜ٘ن ٠جُٔنًًْٝ ٌٞنحٌ جُشن٤م جُٔل٤نى ٝجُؼِٔنحء ٓنٖ ذؼنىٙ
ػِ٤نن ٚجيٕ ٣ػرننص ُننى٘٣ح جٗؼوننحو جُٓننٍ٤ز جُؼوالت٤ننس ػِ٤ننٝ ٚجُٓننٍ٤ز جُؼوالت٤ننس
جُٔٔضننحز ٓننٖ جُٔؼصنن ّٞقؿننس ُٝننُ ٞننْ ٗٓننِْ ذننًُي ك٘ونن ٍٞئٕ جؾٔننحع
جُؼِٔحء ػِ ٚ٤ج٣ضح ٌ٣شق ُ٘نح جٌُ٘طنس جًٍُٔنَٞز كن ٢جيٛنحٕ ٓنٖ ػحصنٍ
جُٔؼص ّٞجً ٖٓ ٝحٕ هٍ٣رح ٓنٖ ػصنٍ ْٛذنحٕ ٛنًج جألٓنٍ غحذنص ٝؿ٤نٍ
ٓ٘ ٢ٜػ٘ٝ .ٚجالؾٔحع ٌ٣شق ػٖ غرٞش جٍُٓ٤ز جُؼوالت٤س جُٔ٘ؼوىز ػِ٠
جُؼَٔ ذحالؾطٜحو  ّ٤ُٝػٖ جٍُٓ٤ز جُه٤حُ٤س جُط ٢ضىػٜ٤ح.
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املورد اخلامس عصر:
( :33قىىىول السىىىيد الحسىىىني:إن االجتهىىىاد
قااااا اليلي ااا
والتقليد ابت بالدليل الشرعي في القران والسنة.
يىىىرد عليىىىه ماتقىىىدم انىىىه اليوجىىىد دليىىىل شىىىرعي علىىىا جىىىواز
االجتهاد بمضمونه االصولي وهذا ما ا بته المحققىون سىواء
من االصوليين او االخباريين).
تي يق (:)13
جٓح ذحُ٘ٓرس ئُ ٠جالنرحٌ ٖ٤٣كال ًالّ ُ٘ح ٓؼ ْٜالٗ ْٜضر٘نٞج ذٔٓنٌِ ْٜكن٢
ٌك ٓرى .
جالؾطٜحو ٝجُطوِ٤ى الٗ٣ ْٜؼطرٍ ٚٗٝجؾطٜنحو ٓوحذنَ جُن٘ ٛٝن ٞهٍ٣ند ٓنٖ
ٓٓننِي جذ٘ننحء جُؼحٓننس جُننً٣ ٖ٣ؼطرننٍ ٕٝجُؼوننَ ٝجُننٍ ٝ ١جالْطكٓننحٕ وُ٤ننَ
دليالا ي ٝيج جْطوالُ٤س ك ٢جُكٌْ ًٔح  ٞٛجٍٓ جُوٍ ٕ ٝجُٓ٘س ًٛٝج جألٍٓ
ٌكضنن ٚجٛننَ جُر٤ننص ٓٝننٖ ْننحٌ ػِننٜٗ ٠ؿٜننْ ٓننٖ ػِٔننحء جالٓحٓ٤ننس .ذننَ
جُصك٤ف  ٞٛذحٕ جالؾطٜحو جُؿحتُ ػ٘ىٗح  ٞٛجُٔرط٘ن ٢ػِن ٠جٍُؾنٞع ئُن٠
جُوٍنٕ ٝجُٓ٘س ُِ ّ٤ُٝؼوَ جْطوالُ٤س ك ٢جُكٌنْٝ .هن ٍٞجالنرحٌ٣نس ؾنحء
ك ٢جُوٍٕ جُكحو ١ػشنٍ ٝجٓنح جُلطنٍز جُطنْ ٢نروص ٛنًج جالضؿنح ٙكِنْ ٌ٣نٖ
ًٛج جُِٔٓي ٛٝنًج جُون ٍٞػ٘نى جالٓحٓ٤نسُٝ .ن ٞجؾٍ٘٣نح جالْطصنكحخ ذنحٕ
٘ٛنننحى ٣وننن ٖ٤غحذنننص ػِننن ٠جُٓنننٍ٤ز ػِنننٛ ٠نننًج جُٔرنننى كننن ٢ػٜنننى جألتٔنننس
 ٝصكحذ ٖٓٝ ْٜؾحء ذؼى ْٛئُ ٠جُوٍٕ جُكحو ١ػشٍ ٝشني القنن ذنحٕ
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٣ؿنٍ ػِ٤ن ٚجُؼِٔنحء ٓنٖ
ًٛج جُٔرنى ُؼِنٍٓ ٚكن ٞػ٘نى ٛنَ جُر٤نص ُٝنْ ِ
ذؼنى ْٛكٔننغ ٝقننىز جُوضنن٤س جُٔشنًٌٞس ٛٝنن ٢جالؾطٜننحو ٝجُطوِ٤ننى ٝٝؾننٞو
جُ٤و ٖ٤ذحٕ ج َٛجُر٤ص ْ ٖٓٝحٌ ذؼىٝ ْٛػِٜٗ ٠ؿْ ْٜنحٌٝج ػِنٓ ٠رنى
جالؾطٜنحو ٝجُطوِ٤نى ٝٝؾنٞو جُشني جُالقنن ذٜنًج جُٔرنى ٗٓطصنكد جُ٤وننٖ٤
ذػرٞضننننٝ ٚػننننىّ جُٜ٘نننن ٢ػ٘ننننٛٝ ٚننننً ٙهحػننننىز جصنننن٤ُٞس غحذطننننس ٓٓٝننننطٔىز
ٓشٍٝػ٤طٜح ٖٓ جُٓ٘س جُشٍ٣لس ٝٝضغ هٞجػىٛح جالٓنحّ جُصنحوم (ػِ٤نٚ
جُٓالّ).

تي يق (:)14
ٝجٓننح ذحُ٘ٓننرس ئُنن ٠جُٔكوونن ٖ٤جالصنن ٖ٤٤ُٞكحٗننُ ٚننْ ٌ٘٣ننٍٝج -كمىىا تىىدعي-
جالؾطٜننحو جُٔننٍن ػ٘ننىٗح جُٔٓننط٘ى ئُنن ٠جُوننٍ ٕ ٝجُٓنن٘س ذننَ جٌٗننٍٝج
جالؾطٜحو جًُ٣ ١ؼ٘ ٢جُو٤حِ جُلو ٢ٜج ٝجالْط٘رحط جُٔر٘ ٢ػِن ٠جْنطوالُ٤س
جُؼونننَ ذحصنننىجٌ جُكٌنننْ جُشنننٍػ ٢ذنننحٍُجٝ ١جالْطكٓنننحٕٝ .جُ٤ننني هنننٍٞ
جُٔكوننن جٌُر٤ننٍ ٝجُؼننحُْ جالصنن ٢ُٞجالٝقننى جُننً ١ال ٣شنني جقننى ذؼِٔننٚ
ٝكٌٍ ٙجُٞهحو ذَ ٝقط ٠نصٝ ٚٓٞجػىجءٝ ٙجٗص ج٣ضح ِْٔص ذحٍُؾٞع
ئُ ٠كطحٝجٝ ٙجقٌحٓنٛٝ ٚن ٞجُٓن٤ى جُشن٤ٜى دمحم ذنحهٍ جُصنىٌ هىْنص ٗلٓنٚ
جًُُ:ٚ٤
قااالٝ( :ال ٗشنني كنن ٢ئٕ ذننًٌز جُطلٌ٤ننٍ جالصننٝ ٢ُٞؾننىش ُننى ٟجُلوٜننحء
جصنننكحخ جالتٔنننس ػِننن ْٜ٤جُٓنننالّ ٓ٘نننً ج٣نننحّ جُصنننحوه ٖ٤ػِٜٔ٤نننح
جُٓالّ ػِٓٓ ٠ط ٟٞضلٌ٤نٍ ْٛجُلوٜنٓٝ ٢نٖ جُشنٞجٛى جُطأٌ٣ه٤نس
ػِ ٠يُي ٓح ضًٍ ٚ٣ٝطد جُكى٣ع ٓنٖ جْنثِس ضنٍضرظ ذؿِٔنس ٓنٖ
جُؼ٘حصننٍ جُٔشننطًٍس كنن ٢ػِٔ٤نننس جالْننط٘رحط ٝؾٜٜننح ػننىو ٓنننٖ
جُننٍٝجز ئُنن ٠جالٓننحّ جُصننحوم ػِ٤نن ٚج ُٓننالّ ٝؿ٤ننٍٓ ٙننٖ جالتٔننس
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ػِ ْٜ٤جُٓالّ ٝضِوٞج ؾٞجذٜح ٓن٘ ْٜكٔنٖ يُني جٍُٝج٣نحش جُنٞجٌوز
ك ٢ػالؼ جُ٘صن ٞجُٔطؼحٌضنس ٝكن ٢قؿ٤نس نرنٍ جُػونس ٝكن٢
جصننحُس جُرننٍجءز ٝكنن ٢ؾننٞجَ جػٔننحٍ جُننٍ ٝ ١جالؾطٜننحو ٓٝننح ئُنن٠
يُنني ٓننٖ هضننح٣ح؛ كننحٕ ضِنني جالْننثِس ضٌشننق ػننٖ ٝؾننٞو ذننًٌز
جُطلٌ ٍ٤جالص ٢ُٞػ٘ىٝ ْٛجضؿنح ْٜٛئُنٝ ٠ضنغ جُوٞجػنى جُؼحٓنس
ٝضكى٣ننى جُؼ٘حصننٍ جُٔشننطًٍس ٣ٝؼننَُ يُنني ئٕ ذؼ ن جصننكحخ
جالتٔس ػِ ْٜ٤جُٓالّ جُلٞج ٌْحتَ ك ٢ذؼ جُٔٓحتَ جالصن٤ُٞس
ًٜشننحّ ذننٖ جُكٌننْ ٓننٖ جصننكحخ جالٓننحّ جُصننحوم ػِ٤نن ٚجُٓننالّ
جُنننً ١جُنننق ٌْنننحُس كننن ٢جالُلنننحظ) دروس فاااي عهاااى االصاااول
انحهقة.1
ًٛٝج جُوُ ّ٤ُ ٍٞني ٝال ُصنحقري ٕ ضٌ٘نٍُٝ ٙٝنٌٍٗ ٞضن ٚغرنص ٗلحهني
ٝوؾِي ًًٝذئِْ ُٞٝ ,ص ذن ٚكأٗن ٚجُنىُ َ٤جُونحطغ جُ٤و٘٤ن ٢ػِن ٠غرنٞش
جالؾطٜننحو كنن ٢ػصننٍ جالتٔننس ٝغرننٞش ػِننْ جالصنن ٍٞج٣ضننح ْٝننحٌ ػِ٤ننٚ
جُؼِٔحء ًٓ٘ يُي جُٝ ّٞ٤جُ٘ٓٞ٣ ٠ح ًٛج  ٖٓٝجٌٍٗ ٙكُِ ٌٍ٘ٓ ٜٞصنحوهٖ٤
ػِ ْٜ٤جُٓالّ ٝذحُطحُ ٢ه ّ٤ُ ُٚٞذكؿس ػِ ٠جُ٘حِ.

املورد السادس عصر:
 :34قىال[ :ونظىر فىي حاللنىا وحرامنىا فىال
قااا اليلي ا
يسىىتظهر منىىه جىىواز االجتهىىاد والىىرأي بىىل م نىىاه مىىن دقىىق
وت مق في حاللنا وحرامنا].
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تي يق (:)15
 -6ئٕ جُ٘ظٍ ٣ؼ٘ٗ ٢ظٍ جُؼوَ ٝجُلٌٍ ٛٝن ٞجُطلٌ٤نٍ ٝجالْنط٘رحط ُٝنّ٤
جُ٘ظٍ ٖٓ ْٔغ جُون ٍٞجٗ ٝوِنٌٝٝ ٚج٣نس جُكنى٣ع ال ضؼ٘ن ٢هٍجتطٜنح جٝ
ٓطحُؼطٜح كن ٢ذطن ٕٞجٌُطند ُٝن ّ٤جُ٘ونَ جُٔؿنٍو ذنَ جُ٘ونَ ٝجُ٘ظنٍ
ٝجُلٌٍ ٓٝؼٍكس جُوٞجػى جُؼحٓس جُط ٢ضطضٜٔ٘ح ضِني جٍُٝج٣نس ٓٝؼٍكنس
ٓٞضٞػٜح جًُ ١ض٘صد ػِ ٞٛ َٛ ٚ٤ػِٗ ٠كن ٞجُوضن٤س جُهحٌؾ٤نس
ٓٝكىو ذحُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٝجُؼىو جٛ ٝن ٞػِنٗ ٠كن ٞجُوضن٤س جُكو٤و٤نس
 ٌٖٔ٣ٝضطر٤وٜح ٓطنٓ ٠نح ٝؾنى جُٔٞضنٞع ٛٝنًج ال ٣طنأض ٠جال ذنحُ٘ظٍ
ٝجُط٘و٤د ٝجُلك ك ٢جٍُٝج٣حش ٓٝؼٍكنس والالضٜنح ٝجال ً٤نق ػٔنَ
جذن ٞذصن ٍ٤ذنحُكٌْ جُظنح ١ٍٛكن ٢ػٜنى جُصنحوم ػِ٤ن ٚجُٓنالّ ٛٝننًج
٣ؼ٘نن ٕ ٢جذننح ذصنن ٍ٤هننى ضِونن ٠جُر٤ننحٕ ٓننٖ جالتٔننس جُٔؼصننٝ ٖ٤ٓٞجال
ً٤ق ٣ؼَٔ ذًُي جيج ُْ ٣ط٤وٖ جُٔشٍٝػ٤س ك ٢ػِٔٓ ٚنٖ هرنَ جالٓنحّ
(ػِ ٚ٤جُٓالّ)؟
ٝ -2جٕ جُ٘ظنٍ كن ٢قالُ٘نح ٝقٍجٓ٘نح ُنٛ ّ٤ن ٞجُون ٍٞذطكنٍ ْ٣قننالٍ هللا
ٝضكِ َ٤قٍجٓ ٚذحٍُ ٝ ١جالْطكٓحٕ ٝجٗٔنح جُ٘ظنٍ كنٌٝ ٢ج٣نحش جٛنَ
جُر٤ص ػِ ْٜ٤جُٓالّ ٓٝؼٍكس والالضٜح ٝظٌٜٛٞح ٓٝؼٍكنس جُطؼنحٌ
٤ًٝل٤ننس ػالؾننٓٝ ٚؼٍكننس جٍُٝج٣ننس جُصننك٤كس ٓننٖ جٍُٝج٣ننس جُٓننؤ٤س
جُٔٞضٞػس ٖٓ هرَ جُٞضحػٝ ٖ٤جُُٔٝ ٖ٣ٌٝجُ٘ٞجصد جػنىجء جٛنَ
جُر٤ص كِ٘ٛ ّ٤حى ضلحصُِ َ٤كنالٍ ٝجُكنٍجّ كن ٢جٌُطنحخ ٝجُٓن٘س ذنَ
٘ٛحى جٌُِ٤حش ضحٓس  ُْٝضٓنطػٖ ٝ ١جهؼنس كن ٢جُك٤نحز ٣ٝرون ٠ضطر٤نن
ٛننً ٙجٌُِ٤ننحش ئُننٓ ٠ننٖ ٣كٓننٖ جُ٘ظننٍ ٝجُطننىذٍ ٝجُلكنن ٝجُطؼٔننن
ٝجُط٘و٤نند ػٜ٘ننح ٝضطر٤وٜننح ػِنن ٠جُلننٍٝع ٛٝننًج ٛنن ٞجُٔؿطٜننى كؼ٘ننىٓح
 ٍٟٝ٣ك ٢جُكى٣ع ٓنح ٓنٖ ٝجهؼنس جال ُٜٝنح قٌنْ ال ٣ؼ٘ن ٢ئٕ ًنَ ٓنح
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٣رطِنن ٠ذنن ٚجالٗٓننحٕ ٓٞؾننٞو ضلصنن ِٚ٤كنن ٢جُشننٍ٣ؼس ٝجٗٔننح ضٞؾننى ًِ٤ننس
ٝجُٔهط  ٞٛجُنً٣ ١طروٜنح ػِنٌٞٓ ٠وٛنح كٜنَ ٘ٛنحى قٌنْ ٝجضنف
ُِطىن ٖ٤قٍجّ ج ٝقالٍ ك ٢جُشٍ٣ؼس نض٘ ٢ذٍٝج٣س صٍ٣كس ػِ ٠يُني
ٓ َٛٝػَ  ًٙٛجُٔٓأُس جالذطالت٤س ؿلِص ػٜ٘ح جُشٍ٣ؼس  ُْٝضضنغ ُٜنح
قٌٔح كٔح  ٞٛقٌٜٔح جُصنٍ٣ف ذح٣نس جٌٝ ٝج٣نس كنحٕ هِنص ال ٞ٣ؾنى ُٜنح
قٌْ كًٜج ٘٣حه ٓح ٌٝو ػٖ ج َٛجُر٤نص ذنحٕ ٌُنَ ٝجهؼنس قٌنْ ٝجٕ
هِنننص ُٜنننح قٌنننْ كنننحض٘ ٢ذنننٝ ٚجٗنننص ؿ٤نننٍ هنننحوٌ ػِننن ٠جالض٤نننحٕ ذننن ٚجال
ذننحٍُؾٞع ئُنن ٠جُلوٜننحء ٝجُطٓننِ ْ٤ذحْننط٘رحط ْٜجُٔٓننط٘ى ئُنن ٠ػِننْ جُلوننٚ
ٝجالصٝ ٍٞجُ٘ط٤ؿس  ٌٕٞ٣جُ٘ظٍ ك ٢جٍُٝج٣حش ُ ٞٛن ّ٤جُ٘ونَ ٝجٗٔنح
ٛنن ٞجالؾطٜننحو ٝجالْننط٘رحط ٛٝننًج ٓننح ٣ننىٍ ػِ٤نن ٚظننح ٍٛجُؼرننحٌز ٓننٖ
جٍُٝج٣س.

تي يق (:)16
ئٕ هُٞنني [ذننَ ٓؼ٘ننحٓ ٙننٖ وهننن ٝضؼٔننن كنن ٢قالُ٘ننح ٝقٍجٓ٘ننح] ٛننٞ
جػطٍجف صٍ٣ف ٓ٘ي ذٔؼ٘ ٠جالؾطٜحو جُكو٤ونٛٝ ٢ن ٞجُطنىه٤ن ٝجُطؼٔ٤نن
كننٓ ٢ؼٍكننس جُكننالٍ ٝجُكننٍجّ ٝجال ً٤ننق ٌٔ٣ننٖ ػننٍُ جُٔىْنن ِٞكنن٢
جٍُٝج٣حش جُٞجٌوز جُطٝ ٢ضؼٜح جػىجء ج َٛجُر٤نص ػ٘نى ٓطنحٌوز ْٝنؿٖ
ٝهطنننَ جٛنننَ جُر٤نننص ػِننن ْٜ٤جُٓنننالّ ٝكنننٍ جُكظنننٍ ذطنننىجٌٝ ٍٝج٣نننحضْٜ
جُصنننك٤كس َٝؼ جٍُٝج٣نننحش جُٔىْْٞنننس كننن ٢ذطننن ٕٞجٌُطننند؟ ٝذنننىٕٝ
جُٔهطص ٖ٤كًٛ ٢ج جُؼِْ ال  ٌٖٔ٣ضكص َ٤جُكٌنْ جُشنٍػ ٢جُنً ١ضلنٍؽ
ذ ٚيٓس جٌُِٔق ٖٓ جُطٌحُ٤ق جُٔؼٜنٞوز ػِ٤ن ٚكن ٢ػصنٍ جُـ٤رنس جال ػنٖ
طٍ٣ن جالؾطٜحو ٝجالْط٘رحط ٝجُ٘ظٍ ك ٢جالوُس ٖٓ ن٣حش ٌٝٝج٣حش.
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هننحٍ ضؼننحَُ { ٠و َج َح اواوا ِب َهااا َواساتَيلَنَتهَا أَنفاسا ا اه ظا مااا َوعا اااوا
س ِوينَ } جَُ٘ٔ.64/
ف كَانَ عَاقِبَةا ال امف ِ
فَانظار كَي َ

املورد السابع عصر:
[ :34والدليل علا ذلك قوله (ى) (وعرا
قاا اليلي
احكامنىىا) أي انىىه مىىىن روث حىىدي نا ووفىىق النظىىىر فىىي فهىىىم
ماجىىاء فيىىه مىىن الحىىالل والحىىرام فينىىتج م رفىىة احكىىام اهىىل
البيت].
تي يق (:)17
ئٕ هنن ٍٞجالٓننحّ (ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) ٛنن ٞظننحٝ ٍٛوالُطنن ٚضحٓننس كنن ٢جالؾطٜننحو
(ٝػننٍف قٌحٓ٘ننح) كحُٔؼٍكننس ال ضكصننَ ذحُ٘وننَ جُٔؿننٍو ٓننٖ جُٓننٔحع
ٝجٗٔنح جُٔؼٍكننس ض٘نطؽ ٓننٖ جُطنىه٤ن ٝجُ٘ظننٍ ٝجُلكن ٓٝؼٍكننس صننالق٤س
جٍُٝج٣ننس جُطحٓننس ذننىالُطٜح ػِنن ٠جُكٌننْ ٓننٖ و ٕٝنىشننس ٓٝؼٍكننس ْنن٘ىٛح,
هٞضٝ ٚضؼل ,ٚوم رفة صنك٤كطٜح ٝكحْنىضٜحٝ ,هنى ػِٔ٘نح ؾٔ٤ؼنح ٝجٗنص
ٓؼ٘نننح ذنننحٕ ٘ٛنننحى جٌُػ٤نننٍ جٌُػ٤نننٍ جُنننً ١ال ٓ٣نننطٜحٕ ذنننٓ ٚنننٖ جٍُٝج٣نننحش
جُٔٞضننٞػس جُٔىْْٞننس جُطننُ ٢ننْ ٣وِٜننح جٛننَ جُر٤ننص ذننَ ٘ٛٝننحى ٌٝج٣ننحش
هحُٜننح جٛننَ جُر٤ننص ٛٝنن ٢ضطؼننحٌ كٔ٤ننح ذٜ٘٤ننح ذحُىالُننس ج ٝضطؼننحٌ ٓننغ
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ٗ ٖٓ جٌُطحخ ٝػِ ٠هُٞي ِْٗٓ ذحُؿٔ٤غ ٗٝحننً ذن ٚجُصنك٤ف ٝؿ٤نٍٙ
ٝذحُطحُ ٢هى ٗؿُش قٌْ ٖٓ ُ ُٚ ّ٤قن جُٔ٣ُٞٞس ػِ٤ني ٛٝن ٞجُٞجضنغ
جًٌُجخ.
ٝجٕ هِننص ال جنننً ذٍٝج٣طنن ٚكننحهُ ٍٞنني ً٤ننق ضؼننٍف ٌٝج٣طننٓ ٚننٖ ٌٝج٣ننس
جالٓحّ جُصك٤كس؟
ٝجٌ٣ى ٕ جيًنٍ ُني شنحٛىج ٛٝن ٕ ٞذؼن جٍُٝج٣نحش ٌٝوش ذظحٍٛٛنح
ضننىٍ ػِ نٓ ٠ط٣ٍٜننس جُشننّٔ ٜ٘ٓٝننح ٌٝوش ضننىٍ ػِنن ٠ػننىّ ٓط٣ٍٜطٜننح
ٛٝنن ٢صننك٤كس كٌ٤ننق ُنني ٕ ضلننٍؽ يٓطنني ٓننٖ جُكٌننْ جُشننٍػٓ ٢ننحّ
جُٔن٠ُٞ؟ ٛنَ ضؼٔننَ ذنحإلغ٘ٝ ٖ٤ػِنٓٓ ١ ٠ننط٘ى ضؼٔنَ؟ ج ٝضطنٍى ٝجقننىز
ٝضؼَٔ ذحنٍٟ؟ ٖٓ جػطُ ٠ي قن ضنٍى هن ٍٞجالٓنحّ ٝجٗنص ضحننً ذٌنَ
ٓننح ٌ١ٝ؟ ُٝننُ ّ٤نني قننَ جال ذننحٍُؾٞع ئُنن ٠جُٔؿطٜننى جُلو٤نن ٚجالصنن٢ُٞ
جُنننً٣ ١ؼط٤ننني جُكنننَ ُِٔطؼنننحٌ ٣ٝؼٍكننني جُصنننك٤ف ٓنننٖ جُٔىْنننِٞ
ٝجُضننؼ٤ق ٓننٖ جُٔطننٞجضٍ ٣ٝؿننى ُنني جُكٌننْ جُننً ١ذنن ٚضلننٍؽ يٓطنني ٓننٖ
جُطٌِ٤ق جُٔؼٜٞو ػِ٤ي ٖٓ جُٔن( ٠ُٞؾنَ ٝػنال) ٛٝن ٞجُؼنحٌف ذحقٌنحّ
هللا ضؼحُٝ ٠جقٌحّ ج َٛجُر٤ص  ّ٤ُٝجُ٘حظٍ جُ٘حهَ ٍُِٝج٣حش ككٓد.
هى ضوٗ ٍٞؼٍضٜح ػِ ٠جُوٍجٕ كٔح ٝجكن جُوٍجٕ ٗحننًٓٝ ٙنح نحُلنٗ ٚنًٌٙ
ٌُننٖ ٗوننُ ٍٞنني جغرننص ُ٘ننح صننكس ٛننً ٙجٍُٝج٣ننس جُطنن ٢ضشنن ٍ٤جُنن ٠جُٔهحُلننس
ٝجُٔٞجكوس ٝذؼى جٕ ضػرص ُ٘ح صكطٜح ج٣ضح ٗوُ ٍٞي الٞ٣ؾنى كن ٢جُونٍجٕ
وُ٣ َ٤ىٍ ػِ ٠ػىّ جُٔط٣ٍٜس ج ٝجُٔط٣ٍٜس كٔحيج ضلؼَ ٝج ٖ٣جُٔلٍ؟
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املورد الثامن عصر:
[::43اذا حكم بحكمنا) دليل واضح وظىاهر
قاا اليلي
علا إن الحكم الذي يحرم الرد عليه هو ماجىاء فىي روايىات
اهىىل البيىىت وايضىىا هىىذه ال بىىارة دليىىل علىىا حرمىىة االجتهىىاد
والقول بالرأي والقيا ].
تي يق (:)18
 -6جٗظٍ ػُ٣نُ ١جُونحٌب جٌُنٍ٣ ْ٣ون ٍٞوُ٤نَ ٝجضنف ٝظنحٝ ٍٛجًنٌٍ
’ٝظح ١ ‘ٍٛجٗ٣ ٚو ٍٞذحُظح٣ٝ ٌٍ٘٣ ٞٛٝ ٍٛرطَ  ١ه ٍٞذحُظحٍٛ
ك٣ ٜٞؼٔنَ ذحْنطىالُ ٚذنٍٝـ ٓطحُند ػِنْ جالصن٣ٝ ٍٞون ٍٞئٜٗنح ٓنٖ
جكٌحٌ جُٗٞ٤حٕ.
 -2هُٞنني ’ظننح ٍٛػِنن ٠إٔ جُكٌننْ ٣كننٍّ جُننً٣ ١كننٍّ جُننٍو ػِ٤نن ‘..ٚال
٣كٍّ جٍُو ػِن ٠جُشنه جُنً٣ ١كٌنْ بخىالا حكىم ٛنَ جُر٤نص .ئي
ُ ٞضٓحءُ٘ح ٓح ٓ ٞٛؼ٘ ٠جُكٌنْ؟ جٗن ٚجُٔكٔن ٍٞجُ٘ ٝونَ جُ٘ط٤ؿنس جُطن٢
٣طٍضد ػِٜ٤ح جالغٍ كًِ ٞحٕ قٌْ جُشنه ٛن ٞقٌنْ جُؼونَ جُٔ٘طنُع
ٓننٖ جالوُننس جُشننٍػ٤س جُػحذطننس كنن ٢جٌُطننحخ ج ٝجُٓنن٘س ج ٝجقحو٣ننع جٛننَ
جُر٤ننص ػِنن ْٜ٤جُٓننالّ ٓننغ جُوطننغ ذحٗنن ٚال ٣ؼننحٌ ٛننً ٙجُٔرننحوب كٔننح
جُٔكٍّ ٓ٘ٚ؟ كٌ ّ٤ُ ٜٞو ػِٓ ٠ح ؾحء ػٖ ج َٛجُر٤ص ذَ  ٞٛقٌنْ
ٓطحذن ٍُٔجو ج َٛجُر٤ص ٓٝطحذن ُٔح ٌٝو ػ٘.ْٜ
ٝجٕ ًنحٕ جُكٌنْ ج ٝجُ٘ط٤ؿننس جُٔٓطكصنِس ٛنٓ ٢ننٖ قٌنْ جُؼونَ جُٔؿننٍو
جُٔ٘طُع ٖٓ جُنٍجٝ ١جالْطكٓنحٕ جُشهصنُٝ ٢نْ ٣وِن ٚجٛنَ جُر٤نص كٜنٞ
44

ٓكٍّ  ٞٛٝذكى يجضٌ ٚو ػِ ٠هٝ ٍٞقٌْ ج َٛجُر٤ص  ٞٛ ّ٤ُٝظنحٍٛ
جُؼرحٌز ذَ ظحٍٛٛح  ٞٛجُٔؼ٘ ٠جال.ٍٝ

تي يق (:)19
ً٤ق ٌ٘ٔ٣ي جغرحش قؿ٤س جُظٞ٣ َٛٝ ٌٜٞؾنى كن ٢جُونٍجٕ ٓح٣نىٍ ػِن٠
جٕ جُظح.ٍٛ
قؿننس ٛٝننَ ٞ٣ؾننى كنن ٢جُٓنن٘س ٓننح ٣ننىٍ ػِنن ٕ ٠جُظننح ٍٛقؿننس ذننَ ػِنن٠
جُؼٌّ ضٔحٓح ٘ٛحى جٌُػ ٖٓ ٍ٤ج٣٥حش جُوٍجٗ٤س جُطن ٢هنى ٣نىػ ٠جٜٗنح ضنىٍ
ػِ ٠ػىّ قؿ٤س جُظ ٌٜٞكٔحيج ضلؼَ ٖٓ  ًٙٛجُ٘حق٤س؟
جهننُ ٍٞنني ال ٌ٘ٔ٣نني جال جٕ ضونن ٍٞجٕ جُظننح ٍٛقؿننس الٗنن ٚػٔننَ ػوالتنن٢
ٝجُشحٌع ٓضح ١ ٙال ضٓطط٤غ يُي جال ذحٍُؾٞع جُ ٠ػِْ جالص.ٍٞ

املورد التاسع عصر:
[ :34واما من قال بان ب ض روايات اهل
قاا اليلي
البيت عليهم السالم ال تفيد اليقين بل تفيد الظىن فقىط كاخبىار
االحاد].
فأقٕه إُ الظَ الٍاتر عَ رٔاٖات اِـن البٗـت عمـ ٜاقـن
تقدٖز اٌْ ظَ وضتٍد إى رٔأٖ ٛوزخط فْٗ ٔاوا الظَ
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االدتّاد ٙفّٕ ٌاتر عَ الزأٔ ٙوٍّـ٘ عٍـْ فاّٖىـا أى
باالتباع.
تعليق (:)31
جُىُ َ٤جُشٍػ ٢جٓح هطؼ٣ ٞٛٝ ٢ل٤ى جُ٤و ٞٛٝ ٖ٤جٌُطحخ جٌُنٍٝ ْ٣جُٓن٘س
جُشٍ٣لس ٌٝٝج٣حش ج َٛجُر٤نص ػِن ْٜ٤جُٓنالّ جُٔطنٞجضٍز ٝجُػحذطنس ذنحُوطغ
ٝجٓنح وُ٤نَ ظ٘ن ٢كٜننٓ ٞحٓ٣نٔ ٠ذحالٓنحٌز ج ٝنرنٍ جُػوننس ٛٝنًج ذؼنى ؾؼننَ
جُكؿ٤س ُ ٖٓ ٚجُشحٌع جنًٗح ذ ١ ٚجٗ ٚؾؼِص ُ ٚجُكؿ٤س ذىُ َ٤شنٍػ٢
ًٛٝج ٖٓ ٓطحُد ػِنْ جالصنٝ ٍٞجٗنص ضون ٍٞظنٖ ٓٓنط٘ى ئُنٌٝ ٠ج٣نس ٝ
ٛننً ٙجٍُٝج٣ننس ً٤ننق هطؼننص ذكؿ٤طٜننح قطنن ٠ضؼطرٍٛننح قؿننس ُطؿؼننَ ٜٓ٘ننح
جُكؿُ ٚ٤ـٍٛ٤ح كٜنًج جُؿؼنَ جػطرنحٌ ١ظنحٝ ١ٍٛجٗنص ال ضون ٍٞذن ٚكٜنًج
ظٖ ٝؾؼِط ٚقؿس ٝجُظٖ جالؾطٜحو ١ظٖ  ُْٝضؿؼَ ُ ٚجُكؿنس جُنْ ٌ٣نٖ
ًٛج جْطكٓحٕ ٓ٘ي .١ ٌٝ
ٓٝنٖ جؾنَ ئٕ ضهِن ٗلٓنني ٓنٖ ٛنًج جالشننٌحٍ ػِ٤ني جُطٓنِ ْ٤ذٔطحُنند
ػِْ جالص.ٍٞ
جًُ ١ؾؼَ جُكؿ٤س ُالٓحٌز كحالٓحٌز وُ َ٤ظ٘ٝ ٢جُكؿ٤نس قٌنْ ظنح١ٍٛ
ٝجُٔنن ٢ُٞؾؼننَ جُكؿ٤ننس ُٜننًج جُننىُ َ٤جُظ٘نن ٢قطننٌٔ٣ ٠ننٖ جُطؼرننى ذٔننإوجٙ
ُُٞ٤ننى جُٔؼًٌ٣ننس ُِؼرننى ػ٘ننىٓح ٌ٣نن ٕٞػِٔننٓ ٚهحُلننح ُِٞجهننغ ٝال ٌٔ٣ننٖ ُننٚ
ٓؼٍكس جُٞجهغ الٕ جُونٍ ٕ جُ٘نحطن ٓكؿنٞخ ٛٝن ٞجُنً٘٣ ١طنن ذنحُٞجهغ
كأننننً جُكؿ٤نننس ٓنننٖ جُكٌنننْ جُظنننح ١ٍٛجُنننًٛ ١نننٓ ٞنننٖ ٓهطصنننحش ػِنننْ
جالص ٞٛ ٍٞظٖ ضحّ.
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ٝجٓح جُظٖ جالؾطٜحو ١جًُ٣ ١ؼ٘ ٢جُو٤ح ِ ك ٜٞظٖ ٗحه

 ّ٤ُٝذكؿنس

ٝال٣طكصَ ٓ٘ ٚجالطٔث٘حٕ ُِؼَٔ ػِٝ ٠كو.ٚ

املورد العصرون:
[ :34قىول السىاضل لالمىام (وكالهمىا اختلفىا
قاا اليلي
في حدي كم) وهذه ال بىارة كىذلك تىدل علىا إن االخىتالا اذا
حىىد فهىىو فىىي الروايىىة او فىىي تطبيقهىىا ولىىي فىىي االجتهىىاد
والنظر عند فقد الدليل الشرعي].
تعليق (:)31

ُِْ٘ٔ ٞح ذوُٞي ئٕ جالنطالف  ٞٛك ٢جٍُٝج٣س ج ٝك ٢جُططر٤نن
ك٘ونن ٍٞئٕ جالننننطالف كننن ٢جٍُٝج٣نننس ٛننن٣ ٞنننىٍ ػِننن ٠جننننطالف
جُننٍٝجز كننٌٝ ٢ج٣ننس ٝجقننىز ٓننٖ ٣لصننَ ذىالُننس جٍُٝج٣ننس ػِنن٠
جُكٌْ جُٔطِٞخ؟ ئٕ جًُ ١ؾنحء ذنحالنطالف ٛنْ جُنٍٝجز ٝجٗنص
ضو ْٛ ٍٞجُٔؼ٘ ٠جُٔٓطظ ٖٓ ٍٜجٍُٝج٣نس ٝجُكؿ٤نس ٛنُ ٢ن٘وِْٜ
ٝهننى جنطِلننٞج كننٌٝ ٢ج٣نننس ٝجقننىز ٓٞضننٞػٜح ٝجقننى ٝجُكٌنننْ
ٓهطِنننق كنننحٓ ١نننٖ جُكٌٔنننٌ٣ ٖ٤نننٛ ٕٞننن ٞجُٔ٘ؿنننُ ػِننن ٠يٓنننس
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جٌُِٔق ًُ ٞنحٕ جقنىٔٛح ٣ون ٍٞذحُكٍٓنس ٝجالننٍ ذحالذحقنس جٝ
جقىٔٛح ذحُٞؾٞخ,
ٝجالنٍ ذحُكٍٓس ٝجٓطػحُٜٔح ٓؼح ٓٓطكَ٤؟
كالذننى ٓننٖ قٔننَ ظننح ٍٛجٍُٝج٣ننس ٝذحُهصننٛ ٞننً ٙجُؼرننحٌز
ػِنن ٠جُٔؿطٜننى ُٝنن ّ٤ػِنن ٠جُننٍج ١ٝالٗننٛ ٚنن ٞجُكننَ جُٞق٤ننى
ُِلصَ ذن ٖ٤جٍُٝج٣نحش الٕ ٓنٖ جٝؾنى جالننطالف ٛن ٞجُنٍج١ٝ
 ٞٛٝجًُ٣ ١لصَ ذٜ٘٤ح كِٔحيج جٝؾى جالنطالف كٜ٤ح كالذنى ٓنٖ
طٍف جنٍ ٣لصَ ذن ٖ٤صنكس جٍُٝج٣نس ٝٝغحهنس جُنٍجٛٝ ١ٝنٞ
جُٔؿطٜى ُـ ّ٤ُٝ ٍ٤جٍُجٗ ١ٝلٓن ٚالٗن٣ ٚصنرف وٌٝج ٝجُنىٌٝ
ذحطَ.

املورد احلادي والعصرون:
[ :35قوله عليه السالم (الحكم مىا حكىم بىه
قاا اليلي
اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحدي واورعهما) وأيضىا
هىىذا الكىىالم يىىدل علىىا إن المىىدار الىىنص الشىىرعي (الروايىىة)
ولي النظىر واالجتهىاد بىدليل قولىه عليىه السىالم (اصىدقهما
في الحدي ) ولم يقل اعلمهمىا فىي النظىر واالسىتنباط الظنىي
المستند إلا ال قل].
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جعهيق (:)31
جهُٔ ٍٞحيج جػٍضص ػٖ جالْطىالٍ ذصىٌ جُؼرحٌز ٝهلُش ئُن ٠جُْٞنظ
ٝجػطرٍض ٞٛ ٚجُىُ َ٤ػِ ٠صىم جْطظٜحٌى  ّ٤ُ ٞٛٝذصك٤ف ؟
كننحٕ جُؼرننحٌز ٝجضننكس والُطٜننح ػِنن ٠جُٔؿطٜننى جُٔٓننط٘رظ جُننً ١الذننى ٓننٖ
جقٍجَ ػىجُط.ٚ
ٝكوحٛط ٚذَ ٝجالًػٍ ٖٓ يُني ٛن ٞجألػنىٍ ٝجألكون ٚذىالُنس جْنطؼٔحٍ جوجز
جُطلضنٝ َ٤جألكونٓ ١ ٚننٖ ٣كٓنٖ جُ٘ظننٍ كن ٢جالوُننس ٝضٔك٤صنٜح ٝػننٍُ
ؿ٤ننٍ جُٔل٤ننى ٜٓ٘ننح ٓٝؼٍكننس والالضٜننح ٓٝؼٍكننس جُصننك٤ف ٓننٖ جُضننؼ٤ق.
ُ ّ٤جُلو٤ن ٚذنَ جألكون ١ ٚجالػِنْ ذوٞجػنى جُلونٝ ٚجْنط٘رحط جالقٌنحّ ٝجٓنح
ه ُٚٞصىهٜٜٔح ك ٢جُكى٣ع ك ٢ٜظحٍٛز ك ٢صىم جٍُجٝ ١ٝجٌٝػٜٔنح
كحٜٗننح ج٣ضننح ضؼننٞو ػِنن ٠جُننٍج ١ٝالٕ ٓننٖ جُننٍٝجز ٓننٖ ٛننْ ُنن ّ٤ذػوننحش
ٞٓ٤ُٝج ذصحوه ٞٓ٤ُٝ ٖ٤ذٔطٌٞػ ٖ٤ػٖ جًٌُخ ٗ ٌُٖٝوِنٞج جُ٘٤نح جٌُػ٤نٍ
ٖٓ جٍُٝج٣حش ,جٓح جُكٌْ الذى ئٕ ٣صىٌ ٖٓ جالػىٍ جُنً٣ ١ضنغ جُكٌنْ
كٓ ٢كِٝ ٚجالكو ٚجًُٓ٣ ١طىٍ ػِ ٠جُكٌْ ٖٓ ٓٞجٌو ٙجُصك٤كس جُػحذطنس
ك ٢جُشنٍ٣ؼس كٜنًج ٛن ٞظٜن ٌٞجُؼرنحٌز جُصنك٤ف جُنً ١جْنطىٍ ذن ٚجُٓن٤ى
جُكٓ٘ ٢وجّ ظِٝ ٚجٓح جْطظٜحٌى كـ ٍ٤صك٤ف.

املورد الثاني والعصرون:
[ :35وم نا ذلك إن االمور اما فيها نىص
قاا اليلي
شىىرعي فىىي الوجىىوب او االباحىىة او االسىىتحباب فيتب ى وامىىا
فيهىا نىص فىي الحرمىة فتجتنىب وامىا إن تكىون مشىىتبه أي ال
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يوجد فيها نىص شىرعي فاالحتيىاط تركهىا او التوقىا عنىدها
للنجاة من الهلكة وال يجوز النظر فيها واالجتهاد ال قلي].
جعهيق (:)33
اوالٍ٣ :و ػِ ٠ضلٍٓ٤ى ذحٕ ٌٓٞو جالشطرح ٞٛ ٙجقط٤حط ػوًِٛٝ ٢ج ٣ؼنى
ٗظٍج  ٝجؾطٜحوج ك ٢جُٞهص جًُ ١ضًًٍ ك ٢ي َ٣ضؼِ٤وي ذحٗ ٚال ٣ؿنَٞ
جُ٘ظٍ ٝجالؾطٜحو جُؼوِ.٢
إٌ قهث :ئٕ ٓوصٞو ٞٛ ١جالقط٤حط جُشٍػ ّ٤ُٝ ٢جُؼوِ.٢
اقولًٛ :ج نالف ظح ٍٛجٍُٝج٣س الٕ ٓؼ٘ ٠جٍُو ئُ ٠هللا ال ٓ٣نطلحو ٓ٘نٚ
جالقط٤حط جُشٍػ.٢
ذاَيااا :ئٕ جُننٍو ئُنن ٠هللا ُنن ّ٤ذٔؼ٘نن ٠جالقط٤ننحط ذننَ ُؼِنن ٚجٍُؾننٞع ئُنن٠
جٌُطحخ ٝجُٓ٘س ك ٢جْط٘رحط جُكٌْ كٓ ٢وحذَ ٓح  ٌٕٞ٣ذ٘٤ح ٓطلوح ػِن٠
ٌشى ٙج ٝؿ ٚ٤كٌحٍٗ٣ ٚجو جٓح ٓنح ًنحٕ ٓطلونح ػِن ٠ؿ٤نٌٝ ٚشنىٝ ٙذ٘٤نح
كنٗ ٢لٓنن ٚػٓٞنَ ػِنن ٠جْنحِ يُنني ٓٝنح ًننحٕ ٓهطِلنح ك٤نن ٚكالذنى ٓننٖ
جٍُؾنٞع ك٤ن ٚئُن ٠جٌُطنحخ ٝجُٓن٘س ٝال ٣ؿن َٞجُطهنٍ ك٤نٝ ٚجُنٍؾْ
ذحُـ٤د.
ذانراِْ٘ٔ ُٞ :ح ذحٕ جٍُٔجو ذحالٍٓ ذحٍُو ئُ ٠هللا  ٞٛجالقط٤حط ٌُنٖ نحىن
ٌٗ٘ننٍ إٔ ضٌنن ٕٞجُشنننرٜس جُكٌٔ٤ننس ذؼنننى ه٤ننحّ جُنننىُ َ٤جُشننٍػ ٢ػِننن٠
جُرنٍجءز ػ٘ننى جألٓننٍ جُٔهطِننق ك٤ننٝ ٚجٗٔننح جالهننىجّ كٜ٤ننح ذنن٢نٕ جٍُشننى
ُو٤حّ جُىُ َ٤جُوطؼ ٢ػِ ٠جيٕ جُشحٌع ك ٢يُي.
رابعا ُٞٝ :كٍض٘ح ئٕ ٍٓجوى ٖٓ جالقط٤نحط جُؼوِنٛ ٢ن ٞجٍُٝج٣نس جُػحٗ٤نس
ٌُنٖ ٛننًج ننالف جُظننح ٍٛالٗن ٚال ٌٔ٣ننٖ جْنطلحوز قٔننَ جُشنرٜس ػِنن٠
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جالشطرح ٙذٔؼ٘ ٠جُشي ٓنغ ئٕ جالصنَ كنٓ ٢نىُ ٍٞجُشنرٜس ُـنس جُٔػنَ
ٝجُٔكننحً ٢الٕ جُٔٔحغِننس ٝجُٔشننحذٜس ضننإو ١ئُنن ٠جُطك٤ننٍ ٝجُشنني ذننَ
 ٌٖٔ٣قِٜٔح ػِٓ ٠ح ٣شر ٚجُكن ص٣ٌٞح.

املورد الثالث والعصرون:
[ :35ينظىر فمىا وافىق حكمىه حكىم الكتىاب
قاا اليلي ا
والسىىنة وخىىالا ال امىىة في خىىذ بىىه ويتىىرك مىىا خىىالا حكمىىه
حكم الكتاب والسنة ووافق ال امة].
قااااا :في رضىىىان علىىىا القىىىرآن فمىىىا يوافىىىق القىىىرآن والسىىىنة
النبوية وخالا حكم ال امىة ي خىذ بىه والسىبب فىي إن الرشىد
فىىي خىىالا ابنىىاء ال امىىة النهىىم افتىىوا باالدلىىة ال قليىىة وتركىىوا
اهل البيت.
جعهيق (:)43
 ّ٤ُ-6جألٍٓ ًٔنح ضطصن ٌٞذنحٗ ْٜجكطنٞج ذحالوُنس جُؼوِ٤نس كٜنْ ػِن ٠ؿ٤نٍ
جٍُشى ٝضٍ٣ى ذًُي ٗل ًَ ٢قٌْ ػوِ ٢ذَ جٕ ًٛج جُون ٍٞػرنحٌز ػنٖ
هحػىز ػوِ٤س جص٤ُٞس ٌِْٜح جالص ٕٞ٤ُٞكنٓ ٢ؼحُؿنس جُطؼنحٌ ذنٖ٤
جٍُٝج٣ننننحش ٓٓٝننننطٔىز ٓننننٖ جُشننننحٌع جُٔوننننىِ ٝجٕ ِٓهصننننٜح ػ٘ننننى
جُطؼحٌ جُٔٓطوٍ ٝػىّ جٌٓحٕ جُؿٔغ جُؼٍك ٢ذن ٖ٤جٍُٝج٣نحش ٘٣طونَ
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جُلو٤نن ٚئُنن ٠جُٔؼحُؿننس ذأقننى طننٍم جُؼننالؼ ًننحُطٍؾ٤ف ج ٝجُطه٤٤ننٍ جٝ
هحػننىز جُطٓننحهظ ذنن ٖ٤جُٔطؼحٌضننٛٝ ٖ٤ننً ٙجٍُٝج٣ننس جُشننٍ٣لس ضؼطننن٢
جُشنٍػ٤س ُِلو٤ننُِٔ ٚؼحُؿننس ٝكننن جٌُطنحخ ٝجُٓنن٘س ٝهنن ٍٞجُؼحٓننس ٛٝنن٢
هحػىز جصن٤ُٞس ػوِ٤نس ٝضنؼٜح جالصنُٔ ٕٞ٤ُٞؼحُؿنس جُطؼنحٌ ذنٖ٤
جٍُٝج٣ننحش جُصننحوٌز ٓننٖ جٛننَ جُر٤ننص ُٔؼٍكننس جُكٌننْ جُٔ٘ؿننُ ػِنن٠
جٌُِٔق ٝال ُ ٌٖٔ٣ي جٌٗحٌٛح.
٣-2ؿنند ػِ٤نني جٝال جغرننحش ْنن٘ى ٛننً ٙجٍُٝج٣ننس ٗ ٝنن ُ ٠ني يُنني  ,كٜننَ
ضؼٍضنننٜح ٗلٓنننٜح ػِننن ٠جُونننٍجٕ ج ٝػِنننٓ ٠نننٖ ضؼٍضنننٜح ؟ػِٔنننح جٕ
ػٍضٜح ػِ ٠جُوٍجٕٓ٣ ,طُِّ جُى.ٌٝ
٘ٛ-3ننحى جٌُػ٤ننٍ ٝجٌُػ٤ننٍ ٓننٖ جالقٌننحّ جُشننٍػ٤س غحذطننس ػ٘ننىٗح ٌُٜ٘ٝننح
ٓٞجكوس ُِؼحٓس ٗ َٛطًٍٜح ألٜٗح ٓٞجكوس ًٌُٛٝ ْٜج جُؼٌّ.
ٞ٣-4ؾنى جٌُػ٤ننٍ ٓننٖ جالقٌننحّ جُشننٍػ٤س ؿ٤نٍ ٓٞؾننٞوز كنن ٢جُوننٍجٕ كننحيج
جْطؿىش ٝجهؼس ٜٓ٘ح كؼِٗ ٖٓ ٠ؼٍضٜح جيج ػٍضن٘حٛح ػِن ٠جُونٍجٕ
كال شحٛى ُٜح كطرو ٠ػِنٓ ٠نٖ ٗؼٍضنٜح ٌٛٝنًج ٣طلنٍع ػِنً ٠الٓني
جٌُػ ٖٓ ٍ٤جالْطلٜحٓحش.

املورد الرابع والعصرون:
[ :36واما االجتهىاد والحكىم باالدلىة ال قليىة
قاا اليلي
فانىه اجنبىي وغريىب عىىن الروايىة واليمكىن االسىتدالل عليىىه
بها].
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جعهيق (:)35
ٗص ضٓطىٍ ذطٍ٣وس جالص ٖ٤٤ُٞػِن ٠جالصن ٖ٤ُٞذحالقٌنحّ ًٝحٗني ضٍ٣نى
ئٕ ضؼِٜٔننْ طٍ٣وننس جالْننطىالٍ ٝجٗننص ضٌ٘ننٍ ٓٓننط٘ى ْٛػِننٝ ْٜ٤ضننحض ٢ذننٚ
ُ٘لٓي.
ٝجُ٤ي ًٛج جالْطىالٍ جالص ٢ُٞػِ ًٙٛ ٠جٍُٝج٣س ذحًُجش:
ٌٝج٣س ؾٔ َ٤ػٖ جذ ٢ػرى هللا ػِ ٚ٤جُٓنالّ ػنٖ جذحتن ٚهنحٍ :هنحٍ ٌْنٍٞ
هللا صِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤جُ(( :ِْْٝ ٚجالٓ ٌٞغالغنس جٓنٍ ذنٌ ٖ٤شنى ٙكحضرؼن,ٚ
ٝجٍٓ ذ ٖ٤ؿ ٚ٤كحؾط٘رنٝ ٚجٓنٍ جنطِنق ك٤ن ٚكنٍو ٙئُن ٠هللا)) انوساا م ز
 18انبا  9يٍ ابوا صفات انقاضي انحذيد .1
جالْطىالًٍٝ :أٍٗ٣ ٚجو ئٕ ٣ىػ ٠ئٕ جُشرٜحش جُكٌٔ٤س ٖٓ جُوْٓ جُػحُع
(جألٓننٍ جُٔهطِننق ك٤ننٝ )ٚهننى جٍٓٗننح ذننحٍُو ئُنن ٠هللا ٝػننىّ جُطٍْننَ كنن٢
جُطصٍف ٓ ٞٛٝؼ٘ ٠جالقط٤حط.
ٍ٣ٝو ػِ:ٚ٤
جٝال :ئٕ جُنٍو ئُنن ٠هللا ُن ّ٤ذٔؼ٘نن ٠جالقط٤نحط ذننَ ُؼِن ٚذٔؼ٘نن ٠جٍُؾننٞع
ئُ ٠جٌُطحخ ٝجُٓ٘س ك ٢جْط٘رحط جُكٌْ كٓ ٢وحذَ ٓح ٌ٣ن ٕٞذ٘٤نح ٓطلونح
ػِنٌ ٠شنى ٙج ٝؿ٤ن ٚكٌأٗن ٚه٤نَ ئٕ ٓنح ًنحٕ ٓطلونح ػِن ٠ؿ٤نٌٝ ٚشنىٙ
ٝذ٘٘٤ح كٗ ٢لٓ ٚػ َٓٞػِ ٠جْنحِ يُني ٓٝنح ًنحٕ ٓهطِلنح ك٤ن ٚكالذنى
ٓنننٖ جٍُؾنننٞع ك٤ننن ٚئُننن ٠جٌُطنننحخ ٝجُٓننن٘س ٝال ٣ؿننن َٞجُطهنننٍ ك٤نننٚ
ٝجٍُؾْ ذحُـ٤د ٝذًٜج ٓ ٌٕٞ٣لحو جٍُٝج٣س جؾ٘ر٤نح ػٔنح ٛن ٞجُٔوصنٞو
ك ٢جُٔوحّ (  ١كٓ ٢وحّ جألٍٓ ذحالقط٤حط).
ٝغحٗ٤حِْ٘ٔ ُٞ :ح ئٕ جُٔنٍجو ذنحٍُو ئُن ٠هللا جألٓنٍ ذحالقط٤نحط كن٘كٖ ٌٗ٘نٍ
ئٕ ضٌ ٕٞجُشرٜس جُكٌٔ٤س ذؼى ه٤حّ جُىُ َ٤جُشٍػ ٢ػِ ٠جُرنٍجءز ٓنٖ
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جُوْٓ جُػحُع (جٍٓ ٓهطِق ك٤ن )ٚذنَ جالهنىجّ كٜ٤نح جٍُشنى ُو٤نحّ جُنىَُ٤
جُوطؼ ٢ػِ ٠جيٕ جُشحٌع ك ٢يُي.
كٓ٤ُ ٢ٜص جؾ٘ر٤س ػٖ جُٔٞضنٞع ذنَ ئٕ جٍُٝج٣نس ٌٓٔنٖ جالْنطىالٍ
ذٜح ػِ ٠ئٕ جٍُٔجو ذحٍُؾٞع ئُ ٠جٌُطحخ ٝجُٓ٘ ٞٛ ٚجْنط٘رحط جُكٌنْ

جُشٍػًٔٝ ٢ح ضر.ٖ٤

املورد اخلامس والعصرون:
[ :38وكالمىىي فىىي الىىرد علىىا هىىذا الىىزعم يكىىون
قاااا
بارب ة نقاط:
اوال:إن السيد لىم يبطىل التقليىد جملىة وتفصىيال وانمىا قىال إن
التقليىىد أالن باطىىل وعلىىا النىىا االحتيىىاط بىىين فتىىاوث ىىال
علمىاء وهىم السىىيد الخمينىي والسىيد دمحم بىىاقر الصىدر والسىىيد
دمحم صادا الصدر].
جعهيق (:)36
هننَ ؾننحء جُكننن َٛٝننن جُرحطننَ ئٕ جُرحطننَ ًننحٕ َٞٛهننحٝ ,هننى جػطٍكننص
ٝجػطننٍف صننحقري ػِننُٓ ٠ننحٗي ٕ ٘ٛننحى ٗننٞع ٓننٖ جالؾطٜننحو صننك٤ف
ٝجُؼٔننَ ذننٓ ٚرننٍب ًُِٓننس ٛٝنن ٞجالؾطٜننحو جُننًٓ٣ ١ننٌِ ٚجُؼِٔننحء جُػالغننس
جًًُٔ ٖ٣ٌٞكٓ ٢طٖ جٌُٔٞو.
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ٓٗ ٌُٖٝأُي ئٕ قٌنحّ ٝكطنحٛ ٟٝنإالء جالػنالّ ػِنٓٓ ١ ٠نِي جذط٘نص
جُننْ ضؼِننْ جٜٗننْ ٓؿطٜننى ٕٝجصننٝ ٕٞ٤ُٞجْننط٘رطٞج جالقٌننحّ ػِنن ٠جْننحِ
جُوٞجػى جُلو٤ٜنس ٝجالصن٤ُٞس جُطنٝ ٢ضنؼٜح جُؼِٔنحء ٓنٖ هنرِٓ ْٜنٖ ذىج٣نس
جُـ٤رس جٌُرٍٝ ٟجُن٘ٓٞ٣ ٠نح ٛنًج كٌ٤نق ضرنٍب جًُٓنس ذلطنحٝجُٔٝ ْٛنحيج ُنْ
ضؿ َٞجُكٌْ ذلطنحٓ ٟٝنٖ ْنروٛٝ ْٜنْ ػِنٗ ٠لنّ جالضؿنحٗٝ ٙلنّ جُنٜ٘ؽ
كِنً ٞننحٕ هُٞنني ٓكرننس شهصنن٤س جُٜ ٝننىف شهصنن ٢كننًُي ٛنن ٞجُضننالٍ
جُٔرٝ ٖ٤جٕ هِص ئٕ كطحٝج٘ٓ ْٛؿُز ٓٝؼًٌز  ١ئٕ كطنحٝج ْٛقؿنس ػِن٠
جُ٘حِ ٝجٗص ضِْٓ ذكؿ٤س كطحٝجٝ ْٛجقٌحًٓٝ ْٜنَ ٓنح قٌٔنٞج ذن ٚػرنحٌز
ػٖ جْطىالٍ كوٜنٝ ٢جصن ٢ُٞػِن ٠جُ٘صن ٞجُنٞجٌوز ٓنٖ جٛنَ جُر٤نص
ٝجُطٓننِ ْ٤ذكؿ٤ننس جقٌننحٓٛ ْٜنن ٞضٓننِ ْ٤ذكؿ٤ننس جُٔوننىٓحش جُننًْ ١ننٌِٛٞح
ٛٝن ٢جُوٞجػنى جُلو٤ٜنس ٝجالصن٤ُٞس جُطننْ ٢نٔ٤طٜح ْنحذوح ذحُوٞجػنى جُؼوِ٤ننس
جُظ٘٤نس جُطن٣ ٢كنٍّ جالْنطىالٍ ذٜنح ٝجالٕ ضٓنِْ ذصنكطٜح ٝقؿ٤نس جُكٌننْ
جُٔطٍضد ػِٜ٤ح ًٛٝج ض٘حه ٝجضف.

جعهيق (:)37
ٗوننن٤ً ٍٞنننق قصنننَ ٛنننإالء جالػنننالّ ػِننن ٠قؿ٤نننس كطنننحٝجٓ ْٛنننٖ جُلونننٚ
ٝجالصنن٤ًٝ ٍٞننق هطؼننٞج ذكؿ٤ننس يُنني كالذننى جٝال ٓننٖ جُوطننغ ذننحٕ ضِنني
جُوٞجػى ضٓنط٘ى كن ٢جصنُٜٞح جُن ٠جٌُطنحخ ٝجُٓن٘س جُشنٍ٣لس ٝذٔنح جٗؼونىش
ػِ٤ننن ٚجُٓنننٍ٤ز جُٔطشنننٍػ٤س ٝجُؼوالت٤نننس  ٝال كحالصنننُ ٍٞننن ّ٤ذكؿنننس جيج
نٍؾص ٖٓ ًٛج جالطحٌ ٝجٗص هى ِْٔص ذكؿ٤س جقٌحٓ ْٜجُٔٓط٘ىز ػِ٠
ضِنني جُوٞجػننى ٝضٔحٓ٤طٜننح جيٕ جُ٘ط٤ؿننس ئٕ جُلوننٝ ٚجالصننٓ ٍٞننٖ جٌُطننحخ
ٝجُٓ٘س  ٖٓ ّ٤ُٝجكٌحٌ جُٗٞ٤حٕ ًٔح ضو.ٍٞ
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املورد السادس والعصرون:
قاااا [ :38فيصىىبح مىىن هىىذا كلىىه إن كىىالم السىىيد محمىىود
الحسني مخالا للقرأن والسنة المطهرة وللسيرة المتشىرعية
و ال قالضيىىىة ومخىىىالا لمىىىا عليىىىه علماضنىىىا االعىىىالم رحىىىم ه
ت ىىالا االمىىىوات مىىىنهم وايىىىد االحيىىىاء والمجاهىىىدين الربىىىانين
منهم].
جعهيق (:)38
ُوى غرنص كٔ٤نح ْنرن ٕ جالؾطٜنحو ٝجُطوِ٤نى ٓنٖ جٌُطنحخ ٝجُٓن٘س ٝجٗؼونىش
ػِ٤ن ٚجُٓننٍ٤ز جُٔطشننٍػ٤س ٝجُؼوالت٤ننس ٝجال ً٤نق جػطٍكننص ذكؿ٤ننس كطننٟٞ
ٝقٌْ ًنَ ٓنٖ جُصنىٌٝ ٖ٣جُهٔ٘٤ن( ٢هنىِ هللا جْنٍجٌ )ْٛجُ٘حضؿنٓ ٚنٖ
ػِٔ٤س جؾطٜحو٣س جْط٘رحط٤س جْطىالُ٤س ك ٢هٞجػى جُلونٝ ٚجالصن ٍٞجُؼوِ٤نس
ًٔح ضٜٓٔ٤ح ٗنصٝ .جُٓن٤ى جُكٓنُ٘ ٢نْ ٣هنحُق ٛنإالء جالػنالّ ذنَ ْنحٌ
ػِ ٠جُٜ٘ؽ جُشٍػ ٢جُٔطحذن ُِوٍ ٕ ٝجُٓ٘س ٣ ُْٝهحُق يُي.

املورد السابع والعصرون:
[ 38فىىال ينب ىىي لشىىىخص يىىدعي القيىىادة الروحيىىىة
قاااا
ويىدعي نيابىة الم صىوم عليىه السىالم ان يكفىر اك ريىة االمىة
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االسالمية بل ان منهم اخواننا في الوالية شىي ة ا نىا عشىرية
وهم االخباريىة لمجىرد مخىالفتهم لىه فىي امىر لىي فيىه دليىل
شرعي بل الدليل الشرعي علا خالفه].
جعهيق (:)39
ذؼنننى جٕ ػٍك٘نننح ٝض٤و٘نننح جٕ جُلونننٝ ٚجالصنننٝ ٍٞجالقٌنننحّ جُٔطٍضرنننس ػِننن٠
هٞجػننىٔٛح قؿننس ٘ٓ ١ؿننُز ٓٝؼننًٌز الٜٗٔننح ٓننٖ جٌُطننحخ ٝجُٓنن٘س ٝال
ٌٗٞ٣نح قؿنس ئال ذؼننى جُوطنغ ذكؿ٤طٜٔنح ُٝننٞال جُوطنغ ذكؿ٤طٜٔنح ال ٌٔ٣ننٖ
جُكصنن ٍٞػِنن ٠ج ١غٔننٍز ٓننٖ جُؼٔننَ ٝكننن جالقٌننحّ جُٔطٍضرننس ػِٜٔ٤ننح
ٝجالص ٕٞ٤ُٞذؼى جُوطغ ذكؿ٤س ػِْ جالصنٝ ٍٞذكؿ٤نس جالغنحٌ جُٔطٍضرنس
ػِ ٚ٤الذى ٖٓ جُوطغ ذؼىّ قؿ٤س ٖٓ ننحُلٝ ْٜجال ُنً ٞحٗنص جُكؿ٤نس ٓنغ
ٓننٖ نننحُلُٔ ْٜننح غرطننص ُٜننْ جُكؿ٤ننس ألٗننِ٣ ٚننُّ جُط٘ننحه ٛٝننٓٓ ٞننطكَ٤
ٝذحُطحُ ٢جٕ هطؼ ْٜذكؿ٤س ٌِٓٓٝ ْٜصكس جُؼَٔ ػِ ٠طرو ُِّ٣ ٚػنىّ
قؿ٤س جُِٔٓي جالننٍ ٝػنىّ صنكس جُؼٔنَ ػِن ٠طرونٛٝ .ٚنَ ٛنًج ػِن٠
ٌ ٣ني جُكٌنْ ذنحٌُلٍ ػِن ٠جُٔوحذنَ ج ١جُهنٍٝؼ ٓنٖ ٝال٣نس جالْننالّ؟ جٕ
ٛننًج ؿ٤ننٍ صننك٤ف ِ٣ٝننُّ ٓننٖ هُٞنني جٕ ًننَ جُؼِٔننحء جُننً ٖ٣جؾطٜننىٝج -
ٝجٗص ضٍك ٝضٌٍ٘ ٓرى جالؾطٜحو -جٗ ْٜؾٔ٤ؼح ًلٍز ك َٜضو ٍٞذًُي؟
ذَ قط ٠جالص ٖ٤٤ُٞجٗلٓ ْٜجُوحتِ ٖ٤ذحُرٍجءز ك ٢ذؼ جالقٌحّ ٣وُٞنٕٞ
ذؼننىّ قؿ٤ننس جُوننحتِ ٖ٤ذحالقط٤ننحط ٝذننحُؼٌّٛ .ننَ ِ٣ننُّ ٓننٖ يُنني ضٌل٤ننٍ
جُرؼ ُِنرؼ جالننٍ؟ ٛنًج ال ٣ورِن ٚػحهنَ جال ٗنص ! ٝهنى أغرنص جُنىَُ٤
جُشٍػ ٢قؿ٤ط ٚذحػطٍجكني ذصنكس جُؼٔنَ ػِن ٠طرون ٚكنح ١وُ٤نَ ػ٘نىى
٣هحُلٚ؟
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املورد الثامن والعصرون:
[ :39بل السيد محمود الحسني بكالمه هذا قد حكىم
قاا
علىىىا علماضنىىىا المتقىىىدمين بىىىالكفر والخىىىرو عىىىن ال قىىىل بىىىل
الخىىرو عىىن االنسىىانية وقىىد بىىت بىىالتواتر واجمىىاى االمىىة
علىىيهم بىىانهم علمىىاء محىىد ين قىىات ورعىىين ب ضىىهم تشىىرا
بلقاء االمام عليه السالم].
جعهيق (:)41
جٕ ًننَ ػننحُْ ٛٝننُ ٞنن ّ٤ذٔؼصنن ّٞال ٣صننىٌ قٌٔننح جالذؼننى جٕ ٣وطننغ
ذكؿ٤طنننٝ ٚئال ال ٌٔ٣نننٖ قصننن ٍٞجٌُِٔنننق ػِننن ٠جُٔ٘ؿُ٣نننس ٝجُٔؼًٌ٣نننس
ذحُؼَٔ ػِ ٠طرو ٚقط٣ ٠ؼًٌ ػ٘نىٓح ٌ٣ن ٕٞػِٔنٞٓ ٚجكونح ُوطؼنٝ ٚضرنٖ٤
جٗٓ ٚهحُق ُِٞجهغ ك٤ؼًٌ جٓحّ جُٔ ٠ُٞالٕ جُوطغ قؿس.
ٝجُؼِْ ٣طط٣ٝ ٌٞطٌحَٓ ٣ٝطوىّ ٘ٛ ّ٤ُٝحى ػِنْ ًحٓنَ ٓطٌحٓنَ جال ػ٘نى
جُٔؼصنن( ٖ٤ٓٞػِنن ْٜ٤جُٓننالّ) ٝجُؼِٔننحء ٓٞ٣ننح ذؼننى ٣نن٣ ّٞطنن ٌٕٝٞجُؼِننْ
٣ٝلطك ٕٞجذٞجذح جْٝغ ك ,ٚ٤كٖٔ ضٞصَ جُ ٠جُٔىجٌى ٝقٌْ ٝهطغ ػِ٠
طروٜح هرَ ْ٘ ٖ٤كؼًِٔٛ ٚج ٓ٣ط٘ى ئُن ٠قؿ٤نس جُوطنغ ٝجُؼٔنَ ذٜنح ٓ٘ؿنُ
ٓٝؼًٌ ٣ ٖٓٝأض ٢ذؼى٣ٝ ٙرطَ جْطىالُ ٚذحُىُ ٞٛ ٌٕٞ٣ َ٤جُكؿس ٝقٌْ
ٖٓ ْرو ٚال ٣ؿ َٞجُؼٔنَ ذنُ ٚن٘و قؿ٤طن .ٚكحُكؿنس ٓنغ جالػِنْ جُكن٢
ٓ ّ٤ُٝغ جالػِْ جُٔ٤ص الٕ جُٔ٤نص هنى ضٞهنق ػِٔن ٚذٔٞضنٝ ٚجٓنح جُكن٢
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ك٣ ٜٞطط٣ٝ ٌٞطوىّ ٣ٝطٌحَٓ ٗٝكٖ ٗإٖٓ ذطط ٌٞجُؼِْ ذؼنى جٗٓنىجو ذنحخ
جُؼِْ ٝجٗلطحـ جُرحخ جُؼِٔ ٢جًُ ٞٛ ١جالؾطٜحو.
كٜنَ ٣صنف ٓننٖ جٌُِٔنق جُطؼرننى ذٔنح جكطنن ٠ذن ٚصننحقد جُشنٍجتغ جُؼالٓننس
جُكِ ٢جُٔطٞك.٢
ْ٘س ٛ 676ـ ػِٔنح جٕ ك٤نٓ ٚنٖ جالقٌنحّ ٓنحضْ ٗوضنٜح ذحوُنس جننٍٓ ٟنٖ
هرَ ذؼ جُؼِٔحء جُٔطحنٍ ٖ٣ػ٘ٝ ٚكوىش قؿ٤طٜح ٝضرو ٠جُكؿ٤س جُطحٓنس
ٓننغ جالػِننْ جُكنن ٢كنن ٢جُُٓننحٕ جُكحضننٍ الٓننغ ؿ٤ننٍٝ ٙهُٞنني جٕ جُٓنن٤ى
جُكٓ٘ ٢وجّ ظِ ٚذٌالٓ ٚقٌْ ذطٌل ٍ٤جُٓنحذو ٖ٤ؿ٤نٍ صنك٤ف ٛٝنُ ٞنّ٤
ذحْنطىالٍ ٝجٗٔننح ٣نْ٘ ػننٖ جُكونى ٝجُ٘لننحم ٝجٌُٔنٍ الٕ جُٓنن٤ى جُكٓنُ٘ ٢ننْ
٣صرف ػحُٔح جالذؼى جٕ ٗٓ َٜن٘ ْٜػِٔنٌُ٘ٝ ٚن ٚجؾطٜنى ذنحُهظ جُٔٓنٔٞـ
ذ ٖٓ ٚجُشٍ٣ؼس ُ٘و ؿ ٍ٤جُطحّ ذحُطحّ ًٔٝح هحٍ جالٓحّ جُصنحوم (ػِ٤نٚ
جُٓننالّ) ال٣نن٘و جُ٤ونن ٖ٤ذحُشنني ذننَ ٣نن٘و جُ٤ونن ٖ٤ذ٤ونن ٖ٤جنننٍ ج ١ذؼِننْ
جٓطٖ ٝجهٝ ٟٞجوم قؿ٤س ٝهُٞي ًٛج جكطنٍجء ٝذٜطنحٕ ْٝنطوق ذن٣ ٖ٤نى١
جُؿرحٌ ٣ٝط ٍٞػِ٤ني جُكٓنحخ ذؼنى جُطوحضن ٢ػِ٤ن ٚجٓنحّ جالٓنحّ ٌٝقن٢
كىجْٝ ٙطؼِْ ؿىج ٖٓ  ٞٛجًٌُجخ جالشٍ.

املورد التاسع والعصرون:
[ :41إن السيد محمىود الحسىني قىد غفىل عىن امىر
قاا
بديهي اليخفا حتىا علىا ربىات الحجىال وهىو انىه اذا ظهىر
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االمىىام عليىىه السىىالم او مىىن يم لىىه فانىىه يحىىرم علىىا الجمي ى
التصدي لالفتاء والمرج ية بدون اذن االمام او من يم له].
جعهيق (:)41
ٗنح ؤًنى ُني خأن جُٓن٤ى جُكٓن٘ ٢جنطِطنص هضن٤س جالٓنحّ ذىٓنُٝ ٚكٔنٚ
ٝػوِنننٝ ٚكٌنننٍْٝ ٙنننِ ًٚٞذنننَ جننننًش ُٜنننح ٓأننننًج كننن ٢هِرنننٓٝ ٚشنننحػٍٙ
ٝجقحْٓ٤نن ٚكوننى ػننٍف ٜٓ٘ننح جٌُػ٤ننٍ جٌُػ٤ننٍ ٓننح هننى ؿننحخ ػننٌْ٘ كٌ٤ننق
ذحالٓ ٌٞجُرى٤ٜ٣س جُط٣ ٢ىًٌٜح جالٗٓنحٕ جُرٓن٤ظ ٛٝن ٞئٕ جُكٌنْ جُنٞجهؼ٢
 ٞٛجُٔ٘ؿُ ػِ ٠جالٗٓحٕ ٓ ٝح جالقٌنحّ جُظح٣ٍٛنس كنال ٣إننً ذٜنح ئال ٓنح
جهطضننط ٚجُضننٌٍٝز جُى٤٘٣ننس ٝذؼِننْ جإلٓننحّ ٝذننأٍٓ جإلٓننحّ (ػِ٤نن ٚجُٓننالّ)
ػ٘ننى ظٜننٌُ٘ٝ .ٌٙٞننُ ٚنن ّ٤ؿننحكال ُٝننْ ٣ـلننَ ًننَ ٓننإٖٓ ػحهننَ ٗر٤ننٚ
قٍ ٣ػِ ٠وٝ ٚ٘٣هض٤س جٓحٓنُ ٚنْ ٣ـلنَ ذحٗنُ ٚنْ ٣ونٍ ُٝنْ ٣طِنغ ُٝنْ
ٔٓ٣غ ذحٕ ٓح ٣ؿٍ ١ك ٢ػٜنى جالٓنحّ ٣ؿنٍ ١ػِنٓ ٠نٖ ٔ٣ػِنٝ ! ٚال ٗؼِنْ
ًٛج جُطٔػ َ٤نح جّ ػنحّ؟ كنحٕ هِنص جُطٔػ٤نَ جُؼنحّ كٜنٓ ٞطكونن ٝؾنحٌ
ػِ ٠جُؼِٔحء جُٔؿطٜنى ٖ٣جُؼنحٌك ٖ٤ذحقٌنحّ هللا ٌُٝنٖ ُنْ ٣رطنَ جالؾطٜنحو
ٝجُلط ٟٞذؼٜىٝ .ْٛجٓح جيج هِنص ذحُطٔػ٤نَ جُهنح كنال ٞ٣ؾنى وُ٤نَ ػِن٠
يُي ذَ ٝال ضٞؾى ٌٝج٣س ٝجقىز ػِنٝ ٠ؾنٞو ضٔػ٤نَ ننح ُالٓنحّ هر٤نَ
ظ ٌٜٙٞجُٔوىِ جال ٓح جوػ٤طٔٝ ٙٞال وُ َ٤ػِ.ٚ٤
ٝالذى ئٕ ًًٍٗ كونظ ٌْنحُس جُلطن ٠جُكٓن٘ ٢جُنًٍْ٣ ١نِ ٚجالٓنحّ ذٍْنحُس
نحصس ئُ ٠جُو٣ٝ ّٞوطَ هرَ ظ ٌٜٞجالٓحّ ذهٔٓس ػشٍ ُِ٤نس قٓند ٓنح
ؾحء ذحٍُٝج٣نحش ٛٝن ٢كطنٍز ظٜنٝ ٌٞضرِ٤نؾ ٓ٤ُٝنص كطنٍز ًحك٤نس إلذطنحٍ
وػنن ٟٞجالؾطٜننحو ج ٝجؾحَضٜننح الٜٗننح ُٓ٤ننص ٓهصٞصننس ذشننأٜٗح ذننَ ٛنن٢
ٌْحُس ُطرِ٤ؾ جُو ّٞذظ ٌٜٞجٓحٓٝ ْٜطِد جُ٘صٍز ُ.ٚ
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كوُٞنني ٛننًج ٓٔننح ال٣صننف طٍقنن ٚالٗنن ٚال٣ل٤ننى جْننطىالُي ػِنن ٠صننكس
وػٞجى ج ٝجذطحٍ وػ ٟٞؿٍ٤ى.

املورد الثالثون:
قااااا [ :41فكىىىل امىىىر مشىىىكل يحتمىىىل الصىىىدا ويحتمىىىل
الكىىذب فلمىىاذا ال يواجهىىه اال باحتمىىال الكىىذب والصىىاا الىىتهم
المشينة في ذلك األمر].
جعهيق (:)41
ئٕ ٓىػحًْ ُ ّ٤نرٍج قطٗ ٠و٣ ٍٞكطَٔ جُصىم ٣ٝكطَٔ جٌُنًخ ٝجٗٔنح
 ٢ٛوػٝ ٟٞجُىػ ٟٞالذى ُٜح ٖٓ ٓوىٓحش كِ ٞػِٔ٘ح ٝض٤و٘ح ذؼىّ صكس
جُٔوننىٓحش ٌ٣نن ٕٞجُكٌننْ ٣و٤٘٤ننح ذؼننىّ صننكس جُننىػٝ ٟٞجٓننًٍْ ٓننٖ ٛننًج
جُور.َ٤

املورد احلادي والثالثون:
قاااااا [ :42وجىىىىود وسىىىىاضل التجميىىىىل وامكانيىىىىة الريىىىىاء
والكىىذب والخىىىداى الت تبىىىر دلىىىيال علىىىا تكىىىذيب أي شىىىخص
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ادعا مقاما م ينا االاذا بت كذبه بىدليل اخىر في تبىر ذكرهىا
كىىدليل علىىا كىىذب السىىيد احمىىد الحسىىن ل ىىوا وضىىحك علىىا
الذقون].
جعهيق (:)43

جألصَ  ٞٛػىّ جُطصى٣ن ٣ٝؿد جُلك ٝجُطىه٤ن ػٖ وَُ٤
غرٞش جُصىم ُِٔىػٝ ٢جال ِ٣نُّ ضصنى٣ن ًنَ ٓنىع قطنُ ٠نٞ
ًحٕ ًحيذح (ًٔح  ٞٛجُكحٍ ك ٢جُٔونحّ) كنال ٣صنىم قطن٣ ٠نأض٢
ذىُ٣ َ٤إًى صىهٝ ٚجٓح هُٞي الذى ئٕ ٣صىم قط٣ ٠أض ٢وُ٤نَ
ًًذ ٚكًٜج ؿ٤نٍ ضنحّ ألٗن ٚال ِ٣نُّ ٓنٖ يُني جالض٤نحٕ ذنحُٔؼؿُز
جالُ٤ٜننس ٝجالوُننس جُؼِٔ٤ننس ٝجُرننٍج ٖ٤ٛجُوحطؼننس ُػرننٞش صننىم
جُىػٞجش. ,
ٓ ٝح يًٍٛح ذهص ٞجقٔى جُكٖٓ كال ٗوٛ ٍٞن ٢وُ٤نَ ًٔنح
ضونن ٍٞذننَ ٗونن :ٍٞػ٘نى ذننىء وػٞضننُ ٚننْ ٗصننىه ٚقٓنند جُوحػننىز
ٝذؼى جُلكن ٝؾنىٗح جُنىُ َ٤جُونحطغ ػِنً ٠نًخ ٓنىػح ٙكٌنحٕ
جُٞصق ٝجُكٌْ هطؼ٤ح ػًًِ ٠ذ ّ٤ُٝ ٚضكٌح ػِ ٠جًُهٕٞ
ضو :ٍٞهحٍ ضؼحُ { :٠يَاأَيُّهَا انَّذِيهَ آمَنُىا إِن جَاءكُمْ فَاسِكٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُىا أَن
تُصِيبُىا لَىْمًا بِجَهَانَ ةٍ فَتُصْبِحُىا عَهًَ مَا فَعَهْتُمْ وَادِمِني} جُكؿٍجش.6/
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املورد الثاني والثالثون:
[ :42وهىىىذا الكىىىالم الىىىىذي ذكىىىره السىىىيد محمىىىىود
قااااا
الحسني ال يرد علىا السىيد احمىد الحسىن فقىط بىل يىرد حتىا
علا االمام المهدي فان الروايات التي تذكر عالمات االمىام
الجسدية ك يرة كوجىود الخىال والشىامتين والخىتم فىي الكتىا
االيمن واز الحاجبين وك اللحية].
جعهيق (:)44
ئٕ جٍُٝج٣ننحش ًػ٤ننٍز ٓٝطننٞجضٍز ٝصننك٤كس جُطنن ٢يًننٍش ضِنني جُؼالٓننحش
ٛٝنن ٢ػالٓننحش جالٓننحّ (ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) ٝال ض٘طرننن ػِنن ٠ؿ٤ننٍٝ ٙجٗٔننح
يًٍش ُٔؼٍكس جالٓحّ ظح٣ٍٛنح ُٝن ٞجٗطرونص ػِن ٠ؿ٤نٍ ٙجصنرف يًٍٛنح
ٝذشٌَ ٓطنٞجضٍ ُالٓنحّ ٓنٖ هرنَ جٍُْنٝ ٍٞجٛنَ جُر٤نص (ػِن ْٜ٤جُٓنالّ)
ُـٞج ٝال غٍٔز كٝ ٚ٤قحشح.ْٛ
جيٕ  ٌٕٞ٣ضطؼ ْ٤جٍُٝج٣س ذاضحكس (ٓ ٚٓ ٝس ْٞوجء) ٓنٖ ؾنَ صنٍف
جُٔؼ٘ن ٠ئُنن ٠شنه ننننٍ ٣ٝػرننص جٜٗنح ٓٞضننٞػس ٓنٖ هرننَ جُٞضننحػٖ٤
ذوصى جُ٘ ٖٓ َ٤شهص٤س جالٓحّ ٝجُطؼط ْ٤ػِن ٠وػٞضن ٚجُكونس ٓنٖ ننالٍ
جػ نىجو ضِنني جُشهصنن٤حش جُطنن ٢ض٘طكننَ ضِنني جُصننلحش ٝضضننِ َ٤جُ٘ننحِ
ذحُىػٞجش جُٔضِس جُٔ٘كٍكس.
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جعهيق (:)45
جالصَ ك ٢وُ َ٤قؿ٤س جالٓحّ ػِن ٠جُ٘نحِ ٛن ٞجُؼِنْ ٝػِنْ جالٓنحّ ؿ٤نٍ
ٌٖٓٔ جُكص ٍٞػِ ٚ٤ػ٘ى  ١شه ذَ ٗ ٞٛحه ٝضحّ جُكؿ٤نس ػِن٠
ًَ ػحُْ  ٝال  ٌٖٔ٣جوػحء ٙج ٝضُ.ٍٙ٣ٝ
ٝجٓح ذحُ٘ٓنرس ُِؼالٓنحش جُلحٌهنس كٌٔٔنٖ ضٍُٛ٣ٝنح ٝجُٞجهنغ شنحٛى ذٌػ٤نٍ
ٖٓ جُشٞجٛى جُطحٌ٣ه٤س ُٞضنغ جُشنرُ ٚ٤الشنهح ٝهٍ٣ند ٓ٘نح جُطحؿ٤نس
صىجّ ٝجذ٘ ٚػى ١ػِ ْٜ٤جُِؼ٘س ٝجُٜٞ٤و الٕ ُٜنْ جُونىٌز ذنَ ٓصنِكطْٜ
جُى٤٘٣س ٝجُطحٌ٣ه٤س ضوطضٓ ٢ن٘ ْٜذنًٍ جهصن ٠جُؿٜنٞو ُلؼنَ ٌٛنًج ػٔنَ
ٓنحوجّ ك٤ن ٚنىٓنس ُٔصنِكط ْٜكن ٢قنٍخ هنحتْ جٍ دمحم ػِ٤ن ٚجُٓنالّ ٓٝننح
َجٍ ٌٓٔننٖ ُننى ٟجُـ٤ننٍ كط٘طلنن ٢قؿ٤طنن٣ٝ ٚرونن ٠جُؼِننْ ٛنن ٞجُٞق٤ننى ضننحّ
جُكؿ٤س ػِ ٠جُؿٔ٤غ.

املورد الثالث والثالثون:
قاا [ :42فحوث كالم السيد الحسني انىه حتىا اذا كانىت
مجموعىىة روايىىىات تنطبىىق علىىىا شىىىخص م ىىين فىىىال يمكىىىن
االسىىتدالل بهىىا علىىا صىىدا مىىا يدعيىىه ذلىىك الشىىخص ألنىىه
باإلمكان ْ
أن تصدا هذه الروايات علا شخص آخر.
ويرد عليه:
اوال :لقد غفل السيد محمود الحسني أو ت افىل عىن أن السىيد
االوحد دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قد ذكر في التىوراة واالنجيىل باسىمه وصىفته
64

وقد آمن به ك ير من اليهود والنصارث النهم وجدوه مكتوبىا
عنىىىدهم ف لىىىا كىىىالم السىىىيد الحسىىىني يمكىىىن لهىىى الء اليهىىىود
والنصىىىارث إن يقولىىىوا للرسىىىول دمحم صىىىلا ه عليىىىه والىىىه
وسىىىلم ,اصىىىحيح إن اسىىىمك وصىىىفتك موجىىىودة فىىىي التىىىوراة
واالنجيل ولكن من يقول أنت المقصود بىذلك فلربمىا تصىدا
هذه الصفات علا شخص غيىرك سىواء وجىد أالن او يوجىد
فىي المسىتقبل ويكىون المحجىو فىي هىذا المقىام الرسىىول دمحم
صلا ه عليه واله وسلم اذا سرنا علا كىالم السىيد محمىود
الحسني].
جعهيق (:)46
ئٕ ضظحكٍ جٍُٝج٣حش ٝجالقحو٣ع ٝجٗطرحهٜح ػِٓ ٠صىجم ٝجقنى ال ٌ٣لن٢
ئال ٓغ غرٞش.
جُهصٞصنننن٤حش جالننننننٍ ٟجُؼِٔ٤نننننس ٝجُلٌٍ٣ننننس ٝجُ٘لٓننننن٤س ٝجٍُٝق٤نننننس
ٝجُؿٓنننى٣س ك٤ننن ٚك٤طكونننن جُصنننىم جُطنننحّ ٝجُ٤وننن ٖ٤ذحالٗطرنننحم ذنننحُظٌٜٞ
ٝجُىالُننس ٛٝننًج ٓننح ضكوننن ُشهصنن٤س جٍُْنن ٍٞجالػظننْ (صننِ ٠هللا ػِ٤ننٚ
ٝجُ ,)ِْْٝ ٚجٓح ُ ٞجٗطروص ٌٝج٣س ٝجقىز ج ٝجغ٘نحٕ ػِن ٠شنه ٌُٝنٖ
ذظٌٜٛٞننح ٝوالُطٜننح ال ٣صننىم جٗطرحهٜننح جُطننحّ ػِ٤ننٓ ٚننغ ػننىّ جقنننٍجَ
جُهصٞصن٤حش جالننٍ ٟكٜننًج ال ٣ؼ٘ن ٠جٗنٓ ٚصننىجهٜح جُٞق٤نى ٝال ٌٔ٣ننٖ
جُطٓنِ ْ٤ذصننكس جٗطرحهٜننح ػِ٤ن ,ٚج ٝظٜننٓ ٌٞننح ٣ؼحٌضنٜح ٓننٖ جٍُٝج٣ننحش
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جالننننٍ ٟجُصنننك٤كس ٝجُٔطنننٞجضٍز كٜننن ٢جٓنننح ئٕ ٗكٌنننْ ذٓنننوٞطٜح ُونننٞز
ٓؼحٌضننس جٍُٝج٣ننحش جُصننك٤كس ُٜننح ج ٝذننحُؿٔغ جُؼٍكنن ٢كطكٔننَ ػِنن٠
جُٔؼ٘نن ٠جالنننٍ ذحالٗطرننحم ػِنن ٠ؿ٤ننٍ جُشننه جُٔؼ٘ننٛٝ ٢ننًج جالن٤ننٍ
جٗطرن ػِ ٠وػٞضٌْ.
كننحٕ جُٜ٤ننٞو ٝجُ٘صننحٌُ ٟننْ ٣إٓ٘ننٞج ذحٍُْننُٔ ٍٞؿننٍو جٗطرننحم جالْننْ جٝ
جُؼالٓس ػِ ٚ٤ذَ ضكووٞج ٖٓ جقٍجَ جالوُس جُؼِٔ٤س ٝجالػؿحَ٣س ُى٣ن ٚكن٢
ذىء جُىػٞز جُٔرحًٌس ٝجٓح ذؼى غرٞضٜنح ُٔنٖ ٣شني كطٌن ٕٞجُؼالٓنس ٓإ٣نىج
ُطو٣ٞس جُ٤و ٖ٤ذن ٚجٓنح وػنٞضٌْ كٜن ٢ه٤نحِ ٓنغ جُلنحٌم ذنَ ٓنغ جُلنٞجٌم
جٌُرٍ ٟجُط ٢ال ٣ورِٜح ذٓظ جُ٘حِ كضال ػٖ جُؼحُْ.

املوردالرابع والثالثون:
[ :43يلىىزم مىىن كىىالم السىىيد محمىىود الحسىىني عىىدم
قاااا
االستفادة من كالم اهىل البيىت وان االوصىاا التىي ذكروهىا
في رواياتهم ال يمكن االستدالل بها وهذا ط ن في شخصىية
اهىىل البيىىت ويلىىزم منىىه إن كالمهىىم ل ىىوا ولىىي فيىىه حكمىىة
وحاشاهم.].
جعهيق (:)47
ضٞجضٍش جٍُٝج٣حش ذًًٍ جالٓنحّ جُٜٔنىٝ ١قًٍطن ٚجُٔرحًٌنس ُلنطف ؾٔ٤نغ
ذوحع جُىٗ٤ح ٗٝشٍ جُؼىٍ ٝجؾطػحظ جُظِنْ ٛٝنً ٙجُكًٍنس جُؼحُٔ٤نس ُٓ٤نص
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٘٤ٛننس ٝذٓنن٤طس ذننَ ٓننغ ػظٔطٜننح ٝج٤ٔٛطٜننح ضٌػننٍ ٝضننُوجو ٣ٝؼظننْ ػننىجء
جُ٘نننحِ ُٜننننح ُننننًُي ًحٗنننص ٌٝج٣ننننحش جٛننننَ جُر٤نننص ٓطننننٞجضٍز ٓٝطظننننحكٍز
ٝذصننن٤حؿحش ٓطؼنننىوز ُضنننٔحٕ جُكٔح٣نننس ُٜنننح ٝضنننٔحٕ ٗؿحقٜنننح ُ ٝنننٞال
جٍُٝج٣حش  ٝطٍم جالْطىالٍ جُؼِٔ ٢جُنًٓ ١نٖ هللا ذن ٚػِن ٠شن٤ؼس جٛنَ
جُر٤نننص ػِننن ْٜ٤جُٓنننالّ ُطؼٍضنننص ٛنننً ٙجُنننىػٞز جُٔرحًٌنننس ُِطشنننٝ ٚ٣ٞ
جُطضِ ٝ َ٤جُطكٍ٣ق ٌ ٝؿْ ًَ ًٛج كحٕ جالػىجء ُْ ٌ٣لٞج ػنٖ وِ ٓنح
ال ٤ِ٣ن ذحُىػٞز  ٝهىْ٤طٜح ٝػِٔ٤طٜح ٌْٝحُطٜح جالُ٤ٜس ٝجالٗٓنحٗ٤س ُنًُي
جصرف جُركع ٝجُٓإجٍ ٝجُطىه٤ن ٝجُلكن ذطنٍم جالْنطىالٍ جُٔطنٞكٍز
ُى ٟجُؼِٔحء  ٢ٛجٌُلِ٤س ذٍو ًنَ وػن ٟٞذحطِنس ٝضٔ٤٤نُ جُنىؾحُ ٖ٤جُنًٖ٣
يًنننٍض ْٜجٍُٝج٣نننحش ٝجٌُنننحيذ ٖ٤ػِننن ٠جٛنننَ جُر٤نننص ػنننٖ جُنننىػٞز جُكونننس
ٝصحقرٜح جُوى ّ٣جُٔوىِ ٌٝقٝ ٢جٌٝجـ جُؼحُٔ ُٚ ٖ٤جُلى.ٟ
ٝال ٣ؼ٘نننٛ ٢نننًج ًِنننٜ٣ ٚنننح جُٔنننىػ ٢ئٕ ػنننىّ جُطصنننى٣ن ذنننىػٞضٌْ ذنننَ
ٌٝكضننٜح ذؼننى جُطأًننى ٓننٖ ػننىّ صننكطٜح ..ال ٣ؼ٘نن ٢ػننىّ جالْننطلحوز ٓننٖ
ٌٝج٣حش ج َٛجُر٤ص (ػِ ْٜ٤جُٓالّ) ٝجٜٗح يًنٍش ُـنٞج ٝضٓنٜٔ٤ح طؼ٘نح.
ئٕ ًٛج جٌُالّ  ٞٛجُىؾَ ذؼ.ٚ٘٤

املورد اخلامس والثالثون:
[ :44إن شخصىىية السىىيد احمىىد الحسىىن لىىم يىىدعيها
قاااا
احىىىد غيىىىره فهىىىو الوحيىىىد الىىىذي اعلىىىن نفسىىىه رسىىىوال لالمىىىام
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المهدي عليه السالم بالدليل ال لمىي الواضىح والىذي أيىد مىن
جانب ال يب ب دة م يدات].
جعهيق (:)48
ٗؼْ جوػٓ ٠حُْ ٣طؿٍ ؿ ٍٙ٤ذًٌٜج ؾٍ ز ػِن ٠جالٓنحّ ٝػِن ٠جٛنَ جُر٤نص
(ػِ ْٜ٤جُٓالّ) ذـ٤نٍ ػِنْ  ٝال ٛنىٝ ٟال ًطنحخ ٓ٘٤نٍ ذنَ ذأوُنس ٝج٤ٛنس
جٜٗحٌش ٓحّ جالوُس جُؼِٔ٤س جُوحٍٛز ُِٔإٓ٘ ٖ٤جالن٤حٌ ك ٜٞهى جوػ:٠
 – 6جوػنن ٠جٗننٓ ٚؼصنن ٝ ّٞال ٓؼصنن ّٞجال ٓننٖ ُٝننى كحطٔننس ٛٝننْ جقننى
ػشنٍ جُٜٝننْ جُكٓننٖ ٝجنننٍ ْٛدمحم جُٜٔنى ١ذننٖ جُكٓننٖ جُؼٓننٌٍ١
(ػِٜٔ٤ح جُٓالّ).
 -2جوػنن ٠جٗنن ٚجُوننحتْ جُٔٞػننٞو ٝجُوننحتْ جُٔٞػننٞو جُننً ١ضٓننحُٔص ػِ٤ننٚ
جٍُٝج٣حش  ٞٛهحتْ جٍ دمحم جالٓحّ جُٜٔى( ١ػِ ٚ٤جُٓالّ).
 -3جوػ ٠جٍُْحُس ػٖ جالٓنحّ  ٝال ٞ٣ؾنى وُ٤نَ ٝجقنى جٌٝ ٝج٣نس ٝجقنىز
صننك٤كس ضننىٍ ػِننٝ ٠ؾننٞو ٌْننُ ٍٞالٓننحّ (ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) هرننَ
ظ ٌٜٙٞجال جٍُْحُس جُهحصس ُِلط ٠جُكٓ٘ٛٝ ٢نُ ٢نْ ض٘طرنن ػِ٤نٚ
ُ ٝنْ ٣ننىػٜ٤ح ٛ ٝن ٢نحصننس ٓ٤ُٝنص ٌْننحُس ػحٓنس ًٔننح ٣ننىػ ٢جال
جٍُٝج٣س جُط ٢يًٍٛح ٝ ٢ٛٝجقنىز ٝضنؼ٤لس ٝال ض٘طرنن ذظٌٜٛٞنح
ٝوالُطٜح ػِ.ٚ٤
 -4جوػنن ٠جٗنن ٚجذننٖ جالٓننحّ جُٜٔننى( ١ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) جُننًٜٔ٣ ١ننى ُالٓننحّ
جٍٓ ٙهرنَ ظٜنٝ ٌٙٞال ٞ٣ؾنى وُ٤نَ ٝجقنى جٌٝ ٝج٣نس ٝجقنىز ضػرنص
ٝؾنٞو ُٝنى ُالٓنحّ هرنَ ظٜنٜٔ٣ ٌٙٞنى ُنٍْ٣ٝ ٚنِ ٚجالٓنحّ هرِن ٚذننَ
ٝؾٞو جُىُُِ َ٤و٤حّ ذحالٍٓ ٖٓ ذؼنىُِ ٙكلنحظ ػِن ٠جٗؿنحَجش وُٝطنٚ
جُٔرحًٌنس جُنً ١هنحّ ذطشن٤ىٛح ذ٘لٓنٝ ٚذؼنى ٌقِ٤نٓ ٚنٖ جُنىٗ٤ح ًٞ٣نَ
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جألٍٓ ئُ ٠جالغ٘ح ػشٍ ٜٓى٣ح ٖٓ ذؼىٛٝ ٙن ٞجوػن ٠ؿ٤نٍ يُني ذحٗنٚ
جذٖ جالٓحّ ٝجٌِْ ٚهرِٝ ٚال وُ َ٤ػِ.ٚ٤
ٛٝننً ٙجالوػننحءجش ذـ٤ننٍ ػِننْ ٝال ٛننىٝ ٟال ًطننحخ ٓ٘٤ننٍ كٜننَ ُؼحهننَ ئٕ
٣صىم ذٜح ككىظ جُؼحهَ ذٔح ال ٤ِ٣ن كحٕ صىم كنال ػونَ ُن ٚكنأ ١وُ٤نَ
ػِٔٓ ١ ٝ ٢ـ٤رحش !!!!!

املورد السادس والثالثون:
[ :44اقول للسىيد محمىود الحسىني االحىرث بىك إن
قاا
ت يش الواق بدال عن الفرضيات واالحتماالت .........فانىك
ممكن إن تقول لالمام عليه السالم من يقىول انىك الحجىة بىن
الحسىن ومىن يقىول إن الروايىىا ت تنطبىق عليىك فقىط ولربمىىا
سوا تقول بان االمام المهدي ب دك].
جعهيق (:)49
ُوننى ٌٝوش ٌٝج٣ننس كنننً ٢طننحخ جُٜٔنننى ١جُٔٞػننٞو ُِٓننن٤ى ػرننى جُكٓنننٖ٤
وْطـ٤د  ًًٍ٣كٜ٤ح ضلحص َ٤ظٜن ٌٞجُٓن٤ى جُكٓن٘ ٢جُٔٞػنٞو جُنً٣ ١ؼنى
ؾ٤شح ُ ِٚٔٓ٣ٝالٓحّ ػ٘ى ظ ٌٜٙٞك ًًٍ٤ئٕ جُ٘حِ ػ٘ىٓح ضٓٔغ ذظٌٜٞ
ٌؾَ كٗ ٢نحق٤ط٣ ْٜهرنٍ ٕٝجُكٓن٘ ٢ذنًُي ك٤ونُٜ ٍٞنْ جنٍؾنٞج ذ٘نح ئُن٠
ًٛج جٍُؾَ ُ٘ؼِْ ٓ٘ٓ ٚح ٣ٍ٣ى ٝٝهللا جٗ٤ُ ٚؼِْ جٗن ٚجُٜٔنىٝ ١جٕ جُٜٔنى١
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ُ٤ؼٍكنٌُٝ ٚنٖ ُ٤ؼنٍف جُ٘نحِ ذن ٚك٤هنٍؼ ئُن ٠جالٓنحّ ٣ٝونُ ٍٞن ٚجٗنح جذنٖ
جُكٖٓ ٝجٗص جذٖ جُكٓٝ ٖ٤جٗح جقن ذحُهالكنس ٓ٘ني ك٤ونُ ٍٞن ٚجالٓنحّ ئٕ
جُكؿننس ٝجُننىُٓ َ٤ؼنن ٢ك٤وننُ ٍٞنن ٚجُٓنن٤ى جُكٓنن٘ٛ ٢ننحش وُِ٤نني ٝقؿطنني
ك٤ؼط ٚ٤جُىُ َ٤ك٤وٓ ُٚ ٍٞى ٣ىى ُ٘رح٣ؼي كٔ٤ى ٣ى ٙك٤رح٣غ جُكٓ٘٣ٝ ٢رنح٣غ
ٓؼنن ٚجصننكحذ ٚكحُٓننإجٍ ٝطِنند جُننىُٝ َ٤جٌو كنن ٢جٍُٝج٣ننحش ٓننغ جالٓننحّ
ُ٤ػرننص جُؼِننْ ٝجُ٤ونن ٖ٤ذحُننىػٞز جُصننحوهس ٤ُٝننطٌٖٔ جُٔننإٖٓ جُطٔ٤٤ننُ ذٜ٘٤ننح
ٝذنن ٖ٤جُننىػٞجش جٌُحيذنن ٚذننَ ضننىٍ ٣و٘٤ننح ػِنن ٠ئٕ جٛننَ جُر٤ننص ٣ؼِٔنننٕٞ
ذظٜننٌٛ ٌٞنننًج وػننٞجش ٓٝنننىػً ٖ٤ننحيذٌْٝ ٖ٤نننٔٞج جُطٍ٣ننن ُٔكرنننْٜ٤
ُطٔ ُ٤٤جُكن ٖٓ جُرحطَ ذَ ُٝػرنٞش جٍُٝج٣نحش جُنٞجٌوز ٓنٖ جٛنَ جُر٤نص
جُطنن ٢ضننًًٍ ظٜنن ٌٞجٌُننًجذ ٖ٤هرننَ جالٓننحّ جُننً٣ ٖ٣ننىػ ٕٞجُٜٔى٣ٝننس ُننُّ
 ُِّ٣ٝجُٓإجٍ ٝطِد جُىُٓ ًَ ٖٓ َ٤ىع قطً ُٞ ٠حٕ جالٓحّ ٗلٓٓٝ ٚح
٣ؼٍك٘ح ذ ٚذحٗ ٚجالٓحّ قوح ُٞال جُىُ َ٤جًُ٣ ١ىٍ ػِ ٠صىم ٓنىػحٙ؟ كونى
ٌٝو ك ٢قن جالٓنحّ :جْنأُ ٙٞػنٖ ذؼن جُٔٓنحتَ جُنً ١ال ٣ؿ٤ند ػٜ٘نح
جال ئٓحّ ٓػُِ ٚطؼٍكٞج صىه .ٚكطٍـ جالقطٔحالش ٝجُلٍضن٤حش ئٓنحّ ًنَ
وػ ٞٛ ٟٞػ ٖ٤جُٞجهغ قط ٠ال ٣رو ٠جٓحّ ًَ ٓنىع ُٝن ٞجقطٔنحٍ ضنثَ٤
ُكؿ٤طنٝ ٚصننىم ٓنىػحٌٗٝ ٙنن ٕٞكنٓ ٢وننحّ ظِٔنُ ٚنن ٞضنٞكٍ ُى٣نن ٚجقطٔننحٍ
جُصىمًٝ .نًُي ُ٘وطنغ وجذنٍ ًنَ كط٘نس ذحذطنحٍ جذٓنظ جالقطٔنحالش جُطن٢
٣طشننرع ذ ٜنح جُٔننىػ ٢ػِنن ٠صننىم ٓننىػحٌُ ٙنن٣ ٢ضننَِ جُ٘ننحِ جُرٓننطحء
ٞٓ٣ٝه ْٜئُ ٠جُ٘حٌ ٝجُٓؼٓ ٝ .ٍ٤ح ْحٌ ذ ٚجُٓ٤ى جُكٓن٘ ٢وجّ ظِنٛ ٚنٞ
ػنن ٖ٤جُٞجهننغ ٓننغ ٓننىػحًْ قطنن ٠ال ٓٔ٣نن ٚجُِؼننٖ ٣نن ّٞجُو٤حٓننس ٓننٖ ػننىّ
جُطصىُِ ١شرٜحش ذر٤حٕ جُؼِْ الٗوحي جُ٘حِ ٜٓ٘ح.
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املورد السابع والثالثون:
قاا [ :45:ويرد عليه :إن حكىام بنىي ال بىا عنىدما وضى وا
الكنىىا وااللقىىاب النفسىىهم خىىالفوا بىىذلك مىىذهب اهىىل البيىىت علىىيهم
السالم وكان امرهم واضح الىبطالن لوجىود النصىوص الشىرعية
المنصوصة عن النبي بان االضمة من ولد الحسين].
جعهيق (:)51
اوال :ئٕ جالصَ ٓٞؾٞو  ٞٛٝجالٓنحّ (ػِ٤ن ٚجُٓنالّ) ٝجوػنحء جُٔنىػٖ٤
٣هننحُق جُؼِننْ ذٞؾننٞو جالصننَ ٝقضنن ٌٙٞك٤رطننَ جُٔننىػ ٠هٜننٍجٝ .
ٌؿْ يُي جوػٞج ٓح جوػٓٗٝ ٙٞرٞج الٗلٓنٓ ْٜنح ُنُٜ ّ٤نْ ,كٌ٤نق جيج
ًنننحٕ جالصنننَ جُنننً٣ ١ػرنننص وػننن ٟٞجُٔنننىػٓ ٢لونننٞوج؟ ٝٝؾنننىٗح ٓنننٖ
جٍُٝج٣ننحش جٌُػ٤ننٍز ٓننح ٣صننِف الذطننحٍ جُٔننىػ ٠ذننحُؼِْ ٝجُرٍٛننحٕ جٝ
ذحُٔؼحٌضس جُط ٢ضٞؾد ْوٞط جُٔوحذِس ذحالهٞجت٤س  ٝذنرطالٕ جُىالُنس
ٝجُظ ٌٜٞػِ.ٚ٤
ذاَياااا :هِنننص جٓنننٍٝ ْٛجضنننف جُنننرطالٕ ُٞؾنننٞو جُ٘صننن ٞجُشنننٍػ٤س
جُٔ٘صٞصس ػٖ جُ٘رن ٢ذنحٕ جالتٔنس ٓنٖ ُٝنى جُكٓنٝ ٖ٤ج٣ضنح ٌٝوش
جُ٘صنن ٞذننحٕ جُٜٔننىٓ ٖ٤٣ننٖ جٝالو جُٜٔننىٓ ١ننٖ ذؼننىُٝ ٙننٓ ّ٤ننٖ
جْٔحػً َ٤حطغ جُرصٍٝ ١جٕ جذٖ جالٓحّ جْٔ ٚجقٔى ٝالٞ٣ؾنى وُ٤نَ
ػِ ٠ئٗ ٚجقٔى جْنٔحػً َ٤نحطغ كِؼنىّ ٝؾنٞو جُن٘ جُنىجٍ ػِ٤ن ٚذنَ
ٝؾنٞو جُن٘ جُنً ١ال٣نىٍ ػِ٤نن٣ ٚػرنص ٝذٞضنٞـ ذطنالٕ ٓنح ٣ىػ٤ننٚ
جُٔىػ.٢
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املورد الثامن والثالثون:
[ :45إن منصب النبىوة قىد ادعاهىا مسىيلمة الكىذاب
قاا
وسىىجاح كىىذبا وبهتانىىا ولىىم يىىدل علىىا بطىىالن دعىىوة الرسىىول
دمحم صلا ه عليه واله وسلم].
جعهيق (:)51
ئٕ وػننٞز جٍُْنن ٍٞغرطننص ػوننال ٝشننٍػح ٝضٍْننهص ٓرحوتٜننح ٝجقٌحٜٓننح
ٓٝننٖ ٓرحوتٜننح ئال ٗ ن ٚال ٗرنن ٢ذؼننى دمحم صننِ ٠هللا ػِ٤ننٝ ٚجُننْٝ ٚننِْ ٝهننى
جوػنن ٠جُ٘رننٞز ٛننإالء جُٔننىػ ٕٞكٜننَ ٣هطِننق جغ٘ننحٕ ذننرطالٕ وػٞضٜٔننح
كىػٞز جٛنَ جُر٤نص ٓٝنٜ٘ؽ جٛنَ جُر٤نص غحذنص ضنٖٔ جُوٞجػنى جالْنالٓ٤س
جُشٍػ٤س جًُٝ ١ضؼٛٞح ٜ٘ٓٝح ٓرى جالؾطٜحو ٝجُطوِ٤ى جًُ ١غرص شنٍػح
ٝػوال ك ٢جُٔٞجٌو جُٓحذوس  ًَٝوػٞز نالف يُي كً ٢ٜىػٞز ٓٓنِٔ٤س
ْٝؿحـ ٝوػٞضٌْ ٖٓ ًٛج جُور.َ٤

املورد التاسع والثالثون:
[ :46فان هذه سنة ه ت الا في كىل زمىان ومكىان
قاا
فكما يوجد حق محض يوجد قباله باطل محىض ,ويلىزم مىن
كىىالم السىىيد محمىىود الحسىىىني إن وجىىود الباطىىل يىىدل علىىىا
بطالن الحق.].
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جعهيق (:)51
ال ضٞؾى ٌٛنًج ٓالَٓنس ٝال ٌٔ٣نٖ جكطٍجضنٜح ألٜٗنح قونح ْن٘س هللا جُػحذطنس
ػِ ٠جُ٘حِ كحُهظ جٍُْحُ ٢جالُ ٖٓ ٢ٜجوّ (ػِ ٚ٤جُٓنالّ) قطن ٠ظٜنٌٞ
جُوحتْ جُٔأٓ ٖٓ ٍٞجٍ ذ٤ص دمحم جُكؿس جُٔ٘طظٍ (ػؿَ هللا كٍؾنٞ٣ )ٚؾنى
هرحُ ٚنظ جُرحطَ ٝجٌُلٍ ٝجُ٘لحم ٝجُىؾَٝٝ .ؾٞو ًٛج جُهنظ جُٔ٘كنٍف
ال٣وننىـ ٝال٣رطننَ نننظ ٜٗٝننؽ جُكننن قٓنند كطٍجضنني ُِٔالَٓننس .كٜننَ
ٝؾنٞو ذنْ ٢ننل٤حٕ ذطنَ قو٤ننس جٍُْن( ٍٞصنِ ٠هللا ػِ٤ننٝ ٚجُنْٝ ٚننِْ)
ٝ َٛٝؾٞو ٓؼح٣ٝس جذطَ جقو٤س ػِ ٢ذٖ جذن ٢طحُند (ػِ٤ن ٚجُٓنالّ) جٝ
ٝؾٞو ٓؼح٣ٝس جذطَ جقو٤س جُكٖٓ (ػِ ٚ٤جُٓالّ) جٝ ٝؾنٞو ٣ُ٣نى جذطنَ
جقو٤ننس جُكٓنن( ٖ٤ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) ٌٛٝننًج كٜٔننح ٓطوننحذالٕ ٓطٞجؾننىجٕ كنن٢
جُُٓحٕ جُٞجقى.

املورد األربعون:
[ :46إن كىىالم السىىيد محمىىىود فىىي الفقىىرة ال انيىىىة
قاااا
وال ال ىىة ب يىىد كىىل الب ىىد عىىن الواق ى الخىىارجي الموضىىوعي
ومنب ق من ال الم االفتراضىي الخيىالي .........ولكىن كالمنىا
في الواق الخارجي والمحال السبيل له في ارض الوق ].
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جعهيق (:)53
جُٞجهغ جًُ ١ضكىظ ػ٘ ٚجُٓ٤ى جُكٓ٘ ٢ال نالف ػِ ٚ٤ذنحٕ جٛنَ جُرحطنَ
ٝجُضالٍ ٝجالٗكٍجف جوػٞج ًٌٛج ٓ٘حصد ٓٝوحٓحش ػحُ٤س ٓ٤ُ ْٛٝنٞج
ٖٓ جِٜٛح  ٌُٖٝجوػٛٞح نىٓس ٍُؿرنحض ْٜجُشهصن٤س ٓٝصنحُك ْٜجًُجض٤نس
 ْٛٝػىجء أل َٛجُر٤ص ُٜ٘ٔٝؽ ج َٛجُر٤صٝ ,جػىجء ج َٛجُر٤ص كٛ ٢نًج
جُؼصنننٍ جُنننًٝ ١صنننِص ػ٘نننى ْٛجُكضنننحٌز جُٔحو٣نننس ئُننن ٠جٝؼ ضونننىٜٓح
ٝضطٌٛٞنح كنحْٗ ْٜنٞف ٣رننًُ ٕٞذنَ ْٓ٤نهًٍ ٕٝنَ ٓننح ُنىٓ ْٜ٣نٖ ػِننْ
ٝضو٘٤ننس ٝضطنن ٌٞنىٓننس ُٔصننحُك ْٜجُى٤٘٣ننس ٝجُىٗ٣ٞ٤ننس ٝنىٓننس ألٛننىجكْٜ
جُؼوحتى٣نس ٓٝننٖ جٜٔٛننح ٛنن ٞقننٍخ جالٓنحّ جُٜٔننى( ١ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) ًٔٝننح
جشحٌ ئُن ٠يُني جُٓن٤ى جُشن٤ٜى دمحم دمحم صنحوم جُصنىٌ هنىِ ذنإٔ ُالٓنحّ
جُٜٔننىِٓ ١ننق ًحٓننَ كنن ٢جُر٘طننحؿ ٕٞال ٘٣وصنن ٚجال جُصننٌٞز  ١صننٌٞز
جالٓحّ ٝجٕ  ًٙٛجالقحطس ٖٓ جػىجتن( ٚػِ٤ن ٚجُٓنالّ) ذنٝ ٚذكًٍطنُ ٚنّ٤
جال ٓنٖ جؾنَ ٓكحٌذطننٝ ٚجٌٓحٗ٤نس جُوضننحء ػِ٤نًٔ ٚننح ٣طصنٝ ٌٕٝٞجذٓننظ
جُْٞنحتَ ُننىٝ ْٜ٣ضننٖٔ جٌٓحٗنحض ْٜجُؼِٔ٤ننس ٛنن ٢ػِٔ٤نس جُطننُ ٖ٤٣ذْٞننحتَ
جٌُٔ٤نننحؼ جُٔططنننٌٞز الظٜنننحٌ  ١شنننه ٝذحُصنننٌٞز جُطننن٣ٍ٣ ٢نننىٜٗٝح
ٝجُصننٌٞز جُطنن٣ٍ٣ ٢ننىٜٗٝح ٛنن ٢صننٌٞز جالٓننحّ جُٜٔننى( ١ػِ٤نن ٚجُٓننالّ)
جُطن ٢جٓطِثنص جٌُطند ذحٝصنحكٜح ٝػالٓحضٜنح ٝجال ُٔنحيج ٣هٍؾن ٕٞجالكنالّ
٣ٝؼٍضٛٞح ُشؼٞذ ْٜجُط ٢ض٘وَ ضكًٍحش ٝجكؼحٍ جٍُؾَ جُنًٓ٣ ١نٔٚٗٞ
جُٔىٍٓ جٜٓ( ٝى٣ى ١ )َٝجُٜٔى ١ذٔح ٣ك٤ط ٖٓ ٕٞقًٍط ٚجٌُػ٤نٍ كٜنْ
 ٕٞ٘٣ُ٣جالشهح ذحُصنٌٞز جُٔطحذونس الٝصنحف جالٓنحّ جُٔنًًٌٞز كن٢
جٌُطد ٝجُطكًٍحش ٍْ٣نٜٔٗٞح ٣ٝهٍؾٜٗٞنح كن ٢جُٓنحقس جالْنالٓ٤س ًٔنح
٣هٍؾنننن ٕٞجالكننننالّ كننننْ ٢ننننحقس شننننؼٞخ جٌٝذننننح ٛٝننننًج جٓننننٍ ٝجهؼنننن٢
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ٞٓٝضٞػٝ ٢ال  ٌٍٙ٘٣جقى ٖٓٔ ٣ؼِنْ ٣ٝؼنٍف جٌٓحٗ٤نس جُٜ٤نٞو جُؼِٔ٤نس
ٝجُطو٘٤س كًٛ ٢ج جُؼصٍ.
ٝجٓننح جُٞجهننغ جُٔٞضننٞػ ٢جُهننحٌؾ ٢ػ٘ننى جُؼوِ٤ننٝ ٢ػ٘ننى جقٔننى جُكٓننٖ
ك:ٜٞ
 -6جوػ ٠جٗ ٚجذٖ جالٓحّ ٝال ٝجهغ ُٞؾٞو جذٖ ُالٓحّ هرَ ظ ٌٜٞجالٓحّ
جُٔوىِ ك ٢جٍُٝج٣حش جُشٍ٣لس.
 -2جوػُ٘ ٠لٓ ٚجُؼصٔس ٝجُؼصٔس ػ٘ى ج َٛجُر٤ص ػِنٗ ٠كن ٞجُوضن٤س
جُهحٌؾ٤ننس ٞٓٝضننٞػٜح دمحم ٝكحطٔننس ٝػِننٝ ٢جُكٓننٖ ٝجُكٓننٖ٤
ٝجُطٓؼس جُٔؼصٔٓ ٖ٤ٓٞنٖ ُٝنى جُكٓن ٖ٤جُٜٝنْ ػِن ٢ذنٖ جُكٓنٖ٤
جُٓؿحو ٝجنٍ ْٛدمحم ذٖ جُكٖٓ جُؼٌٍٓ ١جُوحتْ جُٔ٘طظنٍ جُٜٔنى١
جُٔٞػننٞو (ػِٜٔ٤ننح جكضننَ جُصننالز ٝجُٓننالّ) ُٝننٓ ّ٤نن٘ ْٜجقٔننى
جْٔحػً َ٤حطغ.
 -3جوػ ٠جٗ ٚجُٔ٤حٗ ٢جُٔٞػٞو جُٔؼص ّ٤ُٝ ّٞك ٢جٍُٝج٣حش ٓنح ٣شنٍ٤
ئُ ٠ػصٔس جُٔ٤حٗ.٢
 -4جوػُ٘ ٠لٓ ٚجُٓنلحٌز ػنٖ جالٓنحّ ُٝن ّ٤كن ٢جٍُٝج٣نحش ٓح٣شن ٍ٤ئُن٠
ٝؾٞو ْلُ ٍ٤الٓحّ هرَ ظ ٌٜٙٞجال ْلحٌز جُلط ٠جُكٓ٘ ٢جُهحصنس
٣ ٞٛٝىػ ٢جٗ ٚقٓ.٢٘٤
 -5جوػُ٘ ٠لٓ ٚجُٞص٤س ٓنٖ هللا ٌْٝن ُٚٞجُػحذطنس كن ٢قون ٚذحٗنٝ ٚصن٢
جالٓننحّ جُٜٔننى( ١ػِ٤نن ٚجُٓننالّ)  ٝال وُ٤ننَ ٣ػرننص ٓننىػح .ٙجضننحكس
ًُُي جُٞص٤س ذحالٍٓ ئُٓ ٠نٖ ٤ِ٣ن ٚػ٘نى جٗطٜنحء كطنٍز ضٌِ٤نق جُونحتْ
ذحالٍٓ ػ٘ى ٌقِ٤ن ٚئُن ٠جٍُك٤نن جالػِنٛٝ ٠ن ٞجوػحٛنح هرنَ ظٜنٌٞ
جالٓحّ ٝهرَ ه٤حٓ ٚذحالٍٓ ٓ ٞٛٝهحُق ُِشٍع ٝجُؼٍف.
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ٛننًج ٛننٝ ٞجهننغ جقٔننى جُكٓننٖ ٝصننحقر ٚجُؼوِ٤ننُِٝ ٢وننحٌب جُطٔ٤٤ننُ ذننٖ٤
جُٞجهنغ جُننً ١جكطٍضنن ٚجُكٓنن٘( ٢وجّ ظِننٝ )ٚذننٝ ٖ٤جهننغ جُٔننىػٝ ٖ٤ػِ٤ننٚ
جُلصَ ٝجُكٌْ.

املورد احلادي واألربعون:
[ :46إن بني ال با عندما رف ىوا شى ار يال ىارات
قاا
الحسىىىين والرضىىىا مىىىن ال دمحم فىىىي بدايىىىة األمىىىر لىىىم يىىىدعوا
االمامىىة والخالفىىة وعنىىدما ادعىىوا ذلىىك كىىان امىىرهم واضىىح
البطالن وال يحتا إلا بيان].
جعهيق (:)54
ئٕ ٌكننغ شننؼحٌ ٣حُػننحٌجش جُكٓننٓ ٖ٤ننٖ هرننَ جُؼرحْننٛ ٖ٤نن ٞجُـح٣ننس ضرننٌٍ
جُِ٤ْٞس ك٣ ُْ ْٜىػٞج ُالٓحٓس جٝال قطٓ٣ ٠نطؿِرٞج جُؼٞجطنق كن ٢ذىج٣نس
جألٓنٍ ٝقٍصنح ٓن٘ ْٜػِن ٠ئٕ ال ٣ػ٤نٍٝج قل٤ظنس جُٔنٞجُ ٖ٤الٛنَ جُر٤نص
الٕ جُ٘حِ ضؼِْ ذػرٞش جالٓحٓس أل َٛجُر٤ص ٝذى٘ٓ ٕٝحَع ُٝنٗ ٞنحَػْٜ
جقنى كٜنن ٞؿحصنند ُكوٜنْ ٝظننحُْ ُٜننْٝ .صنحقرٜح هننحتْ ذننحٍٓٝ ٙضٍجؾؼننٚ
جُ٘حِ ذحٓ ٌٞوٜ٘٣ح ًٝحٗص جُ٘حِ ٓطؼحطلٓ ٚؼٜنْ كن ٢ذىج٣نس جألٓنٍ ذـ٤نس
جُطهِ ٓنٖ ذ٘ن ٢جٓ٤نس ٝظِٜٔنْ ُِٔنإٓ٘ٝ ٖ٤كنٓ ٢ونىٓط ْٜجُٔؼصنٖ٤ٓٞ
(ػِ ْٜ٤جُٓالّ) جًُ ٖ٣ضكِٔٞج جُوٓظ جالًرٍ ٖٓ ظِْ ذ٘ ٢جٓ٤نس ٝنحصنس
ؾنننٍٔ٣ط ْٜجٌُرنننٍ ٟكننن ٢هطنننَ جُكٓنننٝ ٖ٤جٛنننَ ذ٤طنننٝ ٚجصنننكحذٝ ٚػ٘نننىٓح
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جوػٛٞننح ػ٘ننىٓح ٝصننِٞج ئُنن ٠جُٓننِطس ضر٘٤ننص قو٤وننس وػننٞجٝ ْٛجصننركص
ٝجضكس جُرطالٕ ذؼى جالْطٌٔحٕ.
ٝك ٢جُكو٤وس جًٍْٓ ًًُ ٞٛي الٕ جُٔططرغ  ٝجُٔطؼٔنن كن ٢هنٍجءز ًطنرٌْ
ٝذ٤حٗحضٌْ ْ٤ؿى ذ ٖ٤جالْطٍ ٓنح ٣طضنٖٔ وػنٞز جالٓحٓنس ٛٝنٝ ٢جضنكس
ال ؿرحٌ ػِٜ٤ح ٝنصٞصنح جٗطكنحٌُْ ُصنلحش جُٔؼصن( ّٞػِ٤ن ٚجُٓنالّ)
ٝنصٞصنن٤حضٍٓٝ ٚجقننَ ضكًٍحضننٛٝ ٚننً ٙجشننحٌز ٝجض نكس ػِنن ٠ذطننالٕ
وػننٞضٌْ ٗح٤ٛنني ػننٖ جُطكو٤ننن كننٓ ٢طحُنند وػننٞضٌْ ٝٝضننٞـ ٓهحُلطٜننح
ُوٞجػى جُشٍ٣ؼس جُـنٍجء ٝذحُهصنٌ ٞكضنٜح ُٔرنى جالؾطٜنحو ٝجُطوِ٤نى
ٝضـ ٍ٤ذؼ جُكوحتن جالْنالٓ٤س جُػحذطنس ًٔرنى جُؼصنٔس ُشنه جقٔنى
جُكٖٓ ذـ ٍ٤وُ َ٤ذَ ٔٓ ٞٛح ال وُ َ٤ػِ ٚ٤ك ٢جُشٍ٣ؼس.

املورد الثاني واألربعون:
[ :41وان قلىىت يىىا سىىيد محمىىود بىىذلك فانىىت ايضىىا
قاااا
مشىىىمول بالكىىىذب علىىىا فىىىرض كالمىىىك ألنىىىك ترفىىى شىىى ار
يال ارات الحسين ويا قاضم آل دمحم].
جعهيق (:)55
ئٕ جُضحذطس ك ٢يُي  ٞٛجُٓ ٍ٤ػِٜ٘ٓ ٠ؽ  َٛجُر٤نص (ػِن ْٜ٤جُٓنالّ)
ٛ ٝننٓ ٢كلٞظننس كنن ٢ئطننحٌ جُوٞجػننى جالْننالٓ٤س جُشننٍػ٤س كِننًُي ًحٗننص
وػٞجش جُٓ٤ى جُهٔٝ ٢٘٤جُٓ٤ى دمحم ذحهٍ جُصنىٌ ٝجُٓن٤ى دمحم دمحم صنحوم
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جُصى ٌ (هىِ ٍْٔٛح) ًِٜح ضٖٔ جُوٞجػى جُشنٍػ٤س جالْنالٓ٤س الٛنَ
جُر٤ص (ػِن ْٜ٤جُٓنالّ) ٛٝن ٞطٍ٣نن جالؾطٜنحو ٝجُطوِ٤نى ٝجُنً ١ال ٘٣طٜن٢
قط ٠ك ٢ػصٍ جُٔؼص( ّ ٞػِ ٚ٤جُٓالّ) ٤ْٝرو ٠جُؼَٔ ذ ٚك ٢ذؼن
جُٔٞجٌو ٓرٍءج ًُِٓس ٝذآضحء جالٓحّ ٝهنى جػطٍكنص ذنٗ ٚنص كنٓ ٢نٌٞو
ْنننحذن ٝجُٓننن٤ى جُكٓننن٘( ٢وجّ ظِنننً )ٚنننحٕ كنننٛ ٢نننًج جالطنننحٌ جالْنننالٓ٢
جُٔوىِ جًُْ ١حٌ ػُِٝ ٚ٤ثني جالػنالّ كأُٝثني صنحوه ٝ ٕٞال ٣شنِْٜٔ
جًٌُخ ٣ ٝشَٔ ٖٓ نٍؼ ػٖ ضِي جُضحذطس  ٞٛ ٝصحقري.

املورد الثالث واألربعون:
[ :41فحوث كالم السيد الحسىني انىه مىادام إن بنىي
قاا
ال بىىا قىىد طبقىىوا حىىدي الرايىىات السىىود علىىا ابىىي مسىىلم
الخراسىىاني فىىال ينب ىىي إن نتب ى الرايىىات السىىود الحقىىة والتىىي
نصىىىت الروايىىىات علىىىا وجىىىوب نصىىىرتهم ولىىىو حبىىىوا علىىىا
ال لج].
جعهيق (:)56
ًننَ ٓوىٓننس ذحطِننس ضٌننٗ ٕٞط٤ؿطٜننح ذحطِننس ٝجُكٌننْ جُٔطٍضنند ػِٜ٤ننح ٛننٞ
جُرحطَٓ ًَٝ ,وىٓس صك٤كس ضٌٗ ٕٞط٤ؿطٜح صك٤كس ٝجُكٌنْ جُٔطٍضند
ػِٜ٤ننح ٛنن ٞجُكننن ٝال ٌٔ٣ننٖ جُكٌننْ جال ذؼننى جُلك ن ػننٖ جُٔوننىٓحش ٝ
صننكطٜحٝ ,جالٓننحّ (ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) جقننىٓ ٟوىٓحضننٛ ٚنن ٢ظٜنن ٌٞجٍُج٣ننحش
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جُٓنننٞو ٗٝكنننٖ ٗؼِنننْ ٗٝطننن٤وٖ ذنننحٕ جُٞهنننص جُنننً ١ظٜنننٍ ذننن ٚجذنننٓٓ ٞنننِْ
جُهٍجْنحٗ ٢ذٍج٣ننحش ْنٞو ُننٝ ّ٤هنص ظٜنن ٌٞجالٓنحّ جُكؿننس ذنٖ جُكٓننٖ
هننحتْ جٍ دمحم جُننًٔ٣ ١ننال جالٌ ػننىال ذؼننى ئٕ ضٔننأ ظِٔننح ٝؾننٌٞج ٝجيج
ذطننَ جُطننحُ ٢ذطننَ جُٔوننىّ كحُطننحُٛ ٢ننُ ٞننَٓ ّ٤ننٖ جُظٜنن ٌٞجيٕ ضٌننٕٞ
جُٔوىٓس ذحطِس ذحٕ ضِي جٍُج٣حش ٓ٤ُ ٢ٛنص جٍُج٣نحش جُٓنٞو جُكونس جُنً١
٣ؿد ٗصٍضٜح.
ُِٝؼِننْ جٍُج٣ننحش جُٓننٞو جُ نً ١ضظٜننٍ هرننَ جالٓننحّ ٗٞػننحٕ ٌج٣ننحش ْننٞو
صـحٌ ذحطِس ٣ٝص٤د جالٓنس ٜٓ٘نح جُ٣ٞنَ ٝجُػرنٌٝ ٌٞج٣نحش ْنٞو ٓكونس
ٞٓ٣هٜح ٌؾَ ٖٓ جٍ دمحم ٣هٍؼ ٌ٣كٜح ًحُٔٓي جالَكٍ ٓ٣ٝن ٍ٤جٍُػند
جٓحٜٓح ٍٓٓ٤ز ش ٍٜك ٢ٜجُكوس ٝػِ ٠جالٗٓحٕ جُلك ٝجُطرنٝ ٖ٤جُوطنغ
ذأقو٤طٜنح الٕ جٍُج٣نحش جُٓنٞو جُصنـحٌ ال٘٣طرنن ػِٜ٤نح جُكنن كٜنَ ِ٣ننُّ
جضرحػٜح ألٜٗح ٌج٣حش ْنٞو ٝظٜنٍش كنَٓ ٢نٖ جُظٜن ٌٞجُٔونىِ قٓند
ٌ ٣ي؟؟؟؟؟

املورد الرابع واألربعون:
([ :41وال يخفا علا من قىرأ كىالم السىيد محمىود
قاا
انه انشاضي خال من االستدالل الرواضي الموضوعي].
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جعهيق (:)57
ئٕ جُٞهص جًُ ١جْنطـٍم كنٌ ٢وى كنٛ ٢نًج جٌُطنحخ جُنًْ ١نٔ٤طً ٚطنحخ
جُطكننىُِٓ ١نن٤ى جُكٓنن٘ٛ ٢ننٓ ٞننٖ جؾننَ جذطننحٍ جْننطىالٍ جُٓنن٤ى جُكٓنن٘٢
ٝجغرحش ئٕ جْطىالُي  ٞٛجُطحّ ٗٝكٖ الٕ كٗ ٢وحش٘ح ك ٢وكنغ ٓنح ْنؿِطٚ
ػِنن ٠جُٓنن٤ى جُكٓنن٘ ٢جغرط٘ننح ٝذحُننىُ َ٤ئٕ ضؼِ٤وحضنني ذحطِننس ٝػرننحٌز ػننٖ
جٛٝننحّ ٓٝـحُطننحش ال ؿ٤ننٍ ذننَ ٝال ضٔننص ئُنن ٠جُننٍو جُؼِٔنن ٢ذننَ ًحٗننص
ٓوصٞوز ُِ٘ ٖٓ َ٤جُٓ٤ى جُكٓ٘( ٢وجّ ظًِ ُٞٝ )ٚحٗص جشٌحالش ػِٔ٤س
ٌُحٗص ضٜىف ئُ ٠جذطحٍ جُٔرحٗ ٢جُؼحٓس ُؼِٔحء جالص ٌُٖٝ ٍٞضأنً ٓنٖ
جٌُطحخ ذؼضٝ ٚضطٍى جُرؼ جالننٍ ضؼِنن ػِن ٠جُٓن٤ى جُكٓن٘ٝ ٢ضإ٣نى
جُصىٌٝ ٖ٣جُهٔ ..٢٘٤جٗ ٚػ ٖ٤جُ٘لنحم ٝجُنىؾَ ٝجٕ جْنطىالُي ال ٣صنف
ضٓننننٔ٤ط ٚجْننننطىالال ٝجٗننننص ال ضلننننٍم ذنننن ٖ٤جُٓننننٍ٤ز جُؼوالت٤ننننس ٝجُٓننننٍ٤ز
جُٔطشنٍػ٤س ذنَ جٕ ٓنح ضلؼِن ٚنِننظ ُالٓن ٌٞقطن ٠ضٔنٌٍ ٓـحُطحضني ػِنن٠
جُ٘حِ جُرٓطحء.

املورد اخلامس واألربعون:
[ :48إن قىىىول السىىىيد الحسىىىني إن الكىىىالم خىىىاص
قااااا
بالفقه تخصيص بال مخصص بل المخصص علا خالفه].
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جعهيق (:)58
ئٕ ًالّ جُٓ٤ى جُكٓ٘ٝ ٢جضف ال ؿرحٌ ػِ ٚ٤ذحٕ جُلو٤ن ٚجُؿنحٓغ ُشنٍجتظ
جُطوِ٤ننى جُننً ١جؾٔؼننص ػِ٤نن ٚجالٓحٓ٤ننس ٛنن ٞجُٔؿطٜننى جُكو٤وننٛٝ ٢ننٗ ٞحتنند
جالٓننحّ جُؼننحّ جُننً٣ ١ػرننص قونن ٚذحٍُٔؾؼ٤ننس ذحُننىُٝ َ٤جالغننٍ جُؼِٔنن ٢ذحُلوننٚ
ٝجالصنننٛٝ ٍٞنننًج ال ننننالف ػِ٤ننن ٚذنننَ جُنننًٝ ١هنننغ جُهنننالف ػِ٤نننٛ ٚنننٞ
جالؾطٜننحو ذننحٍُ ٝ ١جُو٤ننحِ جُننً٣ ١وننغ كنن ٢ػننٍ جٌُطننحخ ٝجُٓنن٘س ٛٝننٞ
ٓكننٍّ ػ٘ننى جُشنن٤ؼس جالٓحٓ٤ننس ًٔننح ذ٘٤ننح ْننحذوح ًٝننَ ٓننٍز ضهِننظ جالٌٝجم
ٝضظٌ ٍٜوٝو جُؼِٔحء جُٔطوىٓٝ ٖ٤جُٔطحنٍ ٖ٣ذًٜج جألٍٓ جُنً ١ال ننالف
ػِ ٠قٍٓطٝ ٚضؿؼِ ٚػحٓح ٣شَٔ جُٔؼ٘ ٠جُهنح ُالؾطٜنحو ػ٘نى جُشن٤ؼس
جالٓحٓ٤ننننس ٝجُٔؿٔؼنننن ٖ٤ػِنننن ٠ؾننننٞجَُ ٙػرننننٞش جالوُننننس جُشننننٍػ٤س ػِنننن٠
ٓشننٍٝػ٤طٝ ٚجُؼٔننَ ػِنن ٠طروننٝ ٚجُٔهص ن ػِنن ٠طروننُٝ ٚنن ّ٤ػِنن٠
نالك.ٚ

املورد السادس واألربعون:
قاا [ :48فانكم بال تم في حىبكم لالصىول ال مليىة وقىد عميىتم عىن
القرآن الكريم ال قل االكبر والىذي هىو المخىر مىن كىل فتنىة كمىا جىاء
عىىن رسىىول ه صىىلا ه عليىىه والىىه وسىىلم ,فىىان السىىيد احمىىد الحسىىن
جىىاضكم بتفسىىير القىىرآن الكىىريم فىىانتم تريىىدون إن يىىاتي باالصىىول وكىىان
القرآن لي كتابكم وقلتم باعجاز االصىول ونفيىتم اعجىاز القىرآن وهىو
م جزة الرسول دمحم صلا ه عليه واله وسلم إلا يوم القيامة].
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جعهيق (:)59
ذؼِْ جالص ُ٤ٔ٣ ٍٞجُصحُف ٖٓ جُطحُف ٝجُط٤ند ٓنٖ جُهر٤نع ٝجُصنحوم
ٖٓ جٌُحيخ.
والم من من المنافق ف لم االصول هو مرة علوم القىرآن ,وكمىا قىال
السىيد الشىهيد الصىدر االول (قىد ) بىىان االصىول منطىق الفقىه والفقىىه
هىىو روح القىىرآن وروح االسىىالم وروح الىىدين ,والقىىرآن والىىدين هىىو
حىىىىالل ه وحرامىىىىه وال يمكىىىىن م رفىىىىة الحىىىىالل والحىىىىرام اال بالفقىىىىه
واالصول فباالصول عرفناك وسن را كل مدى كاذب مفتر علىا ه
ورسىىوله وانىىت تىىب ض علىىم االصىىول النىىه هىىو الىىذي ميىىز دعىىوتكم
وكىىىذبها ب ىىىد إن تىىىم عرضىىىها علىىىا مطالىىىب علىىىم االصىىىول الن علىىىم
االصىىول مىىرآة الحىىق الناص ى ة وب لىىم االصىىول سىىيتجلا حىىق االمىىام
الحجة كالشم في راب ة النهار وسيخسر هنالك المبطلون.

املورد السابع واألربعون:
قاا [ :51وهذا مىا أشىار إليىه السىيد الصىدر (قىد ) :إن
المهدي لي بحاجة إلا الم جزة بل يستطي إن ي تمد علىا
المستوث الفكري وال قاضىدي والمفىاهيمي الىذي ي لنىه إل بىات
صدقه وعظمة اهدافه].
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جعهيق (:)61
ُوى ؿلِص ػٖ جُٔٓط ٟٞجُلٌٍ ١جًُ ١جشحٌ ئُ ٚ٤جُٓ٤ى جُصنىٌ كن ٢ذ٤حٗنٚ
ٝضصٌٞش جٗ٣ ٚل٤ىى ذَ  ٞٛجٗوِد ػِ٤ي الٕ جُلٌٍ ٝجُطلٌٍ ٛن ٞجػٔنحٍ
جُؼوَ ٝذحػٔحٍ جُؼوَ ٗٔ ُ٤جُلٌٍ جُِٓ ٖٓ ْ٤جُلٌٍ جُٓوٝ ْ٤جُؼو٤ىز جُكونس
ٓننٖ جُؼو٤ننىز جُرحطِننس ٝجُٔلننح ْ٤ٛجالصننِ٤س جُػحذطننس ٓننٖ جُٔلننح ْ٤ٛجُضننحُس
جُٔ٘كٍكس ٝجكضَ ٓح ضٞصَ ئُ ٚ٤جُؼونَ كنٓ ٢ضنٔحٌ جُؼِن ّٞجُى٤٘٣نس ٛنٞ
ػِْ جالص ٍٞجًُ ٞٛ ١جٌهٝ ٠جكضنَ ٝجوم جُؼِنٝ ّٞجُنً ١ػِن ٠جْحْنٚ
ضوحِ ػِٔ٤س ٝجٌؾك٤س جُؼحُْ ٝجٗص ضٌٍ٘ يُي الٗني ٝصنحقري ػنحؾُٖ٣
ػٖ جُه ٞكٝ ٚ٤جُطٌٖٔ ٖٓ ٓطحُرن ٚذنَ ٝذن٣ ٚؼنٍف جُطٍ٣نن جُٔونىِ
ُوحتْ جٍ دمحم جٌٝجق٘ح كىج.ٙ

املورد الثامن واألربعون:
[ :51المسىتوث ال ىاني :اسىت داده للجىواب علىا أي
قاا
س ال مهما كان ص با فيما اذا عرا إن السىاضل موضىوعي
الفكرة طالبا للحق وانه انما يساله الجل التاكد من صدقه].
جعهيق (:)61
جُكٔننى هلل هننى ضؿِنن ٠جُكننن ٝال ٌٔ٣ننٖ ئٌٗننحٌ ٙهننى جْطٓننِٔص ذننإ جالٓننحّ
٣طؼٍ ُِٓإجٍ ٣ ٞٛٝؿ٤د ٌُن٣ ٢طأًنى جُٓنحتَ ٓنٖ صنىم وػٞضن ٚذنَ
٣ؿ٤د جيج ػٍف جُٓحتَ ٓٞضٞػ ٢ك ٢طٍقن٣ٝ ٚؿ٤ند ػِنْ ١ ٠نإجٍ
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 ًٙٛٝشٔ٤ُٞس ك ٢جُطٍـ ٝجُٓنإجٍ ٝػٔ٤ٓٞنس ذنحُؿٞجخ ٓنٖ هرنَ جالٓنحّ
ٝػِننْ جالصننٓ ٍٞشننٔٓ ٍٞننٖ جُٓننإجٍ ٝجُؿننٞجخ ػِ٤ننٓ ٚننٖ هرننَ جالٓننحّ
ذننحُ٘و ج ٝجالٓضننحء ذر٤ننحٕ جُننىُٝ َ٤جُرٍٛننحٕ ٝجُكؿننس جُوحطؼننس كحٗننص
ضٓطىٍ ذو ٍٞجُٓن٤ى جُصنىٌ ذنحٕ جالٓنحّ ٓٓنطؼى ُِؿنٞجخ ػِنْ ١ ٠نإجٍ
ٓٞضٞػٞٓٝ ٢ضٞع ػِْ جُؼِٔحء  ٞٛػِْ جالصٝ ٍٞجٌُِ٤س كن ٢كنٍ
جُٓإجٍ ال ضٓطػ٘ ٢ػِْ جالصٝ ٍٞجٗص ضو ٍٞكٓ ٢نٌٞو جننٍ (ٛنَ ٌٔ٣نٖ
ُؼحهَ ئٕ ٣و ٍٞئٕ جالٓحّ جُٜٔى ١جٔ٣ ٖٓ ٝػِ٘٣ ٚحظٍ جُؼِٔحء ذحالص)ٍٞ
ًٛج هُٞي ٝال ػِْ ٗ َٛص ػحهَ ػ٘نىٓح يًنٍش ٛنًج جُون ٍٞذنحٕ جالٓنحّ
٣ؿ٤د ػِْ ١ ٠إجٍ جّ ً٘ص ؿحكال ػٖ ػىّ ٝؾٞو جْطػ٘حء ٖٓ جالؾحذس
ٝجٗص ُْ ضًًٍٛح قطن ٠ال ضطؼنٍ ُِٓنإجٍ ػنٖ ػِنْ جالصنٓٝ ٍٞطحُرنٚ
قطنن ٠ضطأًننى جُ٘ننحِ ٓننٖ صننىم ٓننىػحى ٝجٗننص ضونن ٍٞجالٓننحّ جٓ ٝننٖ ٓػِننٚ
كحؾد ػٖ ػِنْ جالصن٣ ٍٞنح قٔنى جُكٓنٖ ذِٓنحٗي ج ٝذِٓنحٕ ػو٤ِ٤ني ئٕ
ً٘نص صنحوهح ٝجٕ ُننْ ضؿند كحٗنني ٓنٖ جٌُنحيذٛ ٖ٤ننًج ٓنح قٌٔننص ذن ٚػِنن٠
ٗلٓي؟؟؟؟؟

املورد التاسع واألربعون:
[ :52ويىىىرد عليىىىه:إن علىىىم االصىىىول مىىىن ال لىىىوم
قااااا
الظنيىىة احتىىيج إليىىه بسىىبب فقىىد االمىىام الم صىىوم واول مىىن
احد ه ابناء ال امة].
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جعهيق (:)61
ئٕ ػِْ جالص ٍٞضؼطٔى ؾٔ٤نغ ذكٞغن ٚػِن ٠ذنحخ ٜٓنْ ٛٝن ٞذنحخ قؿ٤نس
جُوطنغ ٓٝننٖ جؾننَ ئٕ ٌ٣ننً ٕٞننَ جْننطىالٍ يج غٔننٍز ػِٔ٤ننس ٣ل٤ننى جٌُِٔننق
ػ٘ى جالٓطػحٍ ذإٔ  ٌٕٞ٣جُكٌْ جُٔطؼِن ك ٢يٓطن ٚذلطن ٟٞجُٔؿطٜنى ٓ٘ؿنُ
ٓٝؼًٌ  ١ك ٚ٤جكٍجؽ ًُٓس جٌُِٔق ٖٓ جُطٌحُ٤ق جُٔؼٜٞوز جُ ٖٓ ٚ٤هرنَ
جُٔ ٠ُٞكحٕ جالنرحٌ جُظ٘٤س ًهرنٍ جُػونس ال ٌٔ٣نٖ جالننً ذٜنح ٓنحُْ ٗوطنغ
ذكؿ٤طٜح ٌُٓٗ ٢طل٤ى ٜٓ٘ح ذحُىالُنس ػِن ٠جالقٌنحّ جُشنٍػ٤سٝ ,جٗنص الٕ
ك ٢هُٞي ًٛج ضٓؿَ جػطٍجكح ننٍ ٣ل٤ىٗح ألقو٤س ٓطِر٘ح ٓ٣ٝنؿَ جُكؿ٤نس
جُطحٓننس ُ٘ننح ػِ٤نني ٛٝنن ٢ئٕ ػِننْ جالصنن ٍٞكٍضننط ٚجُكحؾننس جُطأٌ٣ه٤ننس
ذلوننىجٕ جالٓننحّ جُٔؼصنن ّٞجُننً٣ ١ؼطرننٍ جُِٓننحٕ جُ٘ننحطن ذننحُكٌْ جُننٞجهؼ٢
ٝػ٘ى ػىّ ٝؾٞو جُٔؼص٣ ّٞطؼًٌ جُكص ٍٞػِ ٠جُكٌنْ جُنٞجهؼ ٢كالذنى
ٓننٖ جُركننع إل٣ؿننحو طٍ٣ننن ننننٍ إلكننٍجؽ يٓننس جٌُِٔننق ٓننٖ جُطٌننحُ٤ق
جُٔطؼِوس ك ٢يٓطٝ ٚيُي  ٞٛجُكٌْ جُظح ١ٍٛجًُ٣ ١وىٓن ٚػِنْ جالصنٍٞ
ُِننىُٝ ٖ٣إلٗٓننحٕ ك٤و نىّ جُؼ٘حصننٍ جُٔشننطًٍس ُؼِننْ جُلوننٓ٣ٝ ٚنن َٜػِٔ٤ننس
جالْطىالٍ ذَ ٣وىّ جُكَ ٌَُ ٓشٌِس كو٤ٜس ٝهنى جغرط٘نح كنٓ ٢نٞجٌو ْنحذوس
ئٕ ذننًٌز ػِننْ جالصننٝ ٍٞؾننىش ٓ٘ننً ػٜننى جُصننحوه( ٖ٤ػِٜٔ٤ننح جُٓننالّ)
 ٌُٖٝجذ٘حء جُؼحٓنس ْنروٞج جُشن٤ؼس ذحُركنع ك٤ن ٚالٗوطنحع جُكٌنْ جُنٞجهؼ٢
ػ٘ى ْٛذٞكحز جٍُْن( ٍٞصنِ ٠هللا ػِ٤نٝ ٚجُنْٝ ٚنِْ) ٝجٓنح ٗكنٖ كٞؾنٞو
جالتٔنس قوننن ُ٘ننح جْنطٍٔجٌ جُٔصننىٌ جُشننٍػ ٢ذنحُكٌْ جُننٞجهؼٝ ٢قحؾطننٚ
ضكووص ذؼى جُـ٤رس جُصـٍُ ٟالٓحّ جُكؿس (ػِ ٚ٤جُٓالّ).
كننحيج هِننص ئٕ جُوننٍنٕ ٌ٣لننُٞ ٢قننىُِ ٙكصنن ٍٞػِنن ٠جُكٌننْ جُشننٍػٝ ٢ال
قحؾس ُـ ٍٙ٤قٓد وػٞضٌْ جًُ ١ض٘ل ٢جالؾطٜحو ُٔحيج ضرٌٍ ػَٔ جُٓن٘س
ٝجُشن٤ؼس ذنحُِؿٞء ئُن ٠طٍ٣نن جُكٌننْ جُظنح ١ٍٛذٞجْنطس ػِنْ جالصننٍٞ
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جيٕ ك ٢ػِْ جالص ٍٞذٍجءز ًُِٓس  ٞٛٝطٍ٣ن ئُن ٠جُؿ٘نس ٛٝن ٞطٍ٣نن
ئُ ٠جالٓحّ ٓٝؼٍكط.ٚ

املورد اخلنسون:
[ :52قىىال السىىيد الصىىدر قىىد االمىىر ال الىى  :أن
قاااا
يىىراد بالكتىىاب الجديىىد إن المهىىدي يبىىرز للم ى تفسىىيرا جديىىدا
للقرآن الكريم عميقا موس ا او انه ي طي قواعد عامة جديدة
ت س اسلوبا جديدا من التفسير والفهم للقرآن الكريم].
جعهيق (:)63
ًٛج ال  ٖٓ ٌٍ٘٣جالٓحّ ُ ٞجػط ٠ضلٍٓ٤ج ؾى٣ىج ج ٝجػط ٠هٞجػنى ؾى٣نىز
ُِطلٓٝ ٍ٤جُلٗ ٖٓ ٌُٖٝ ْٜص ؟  َٛجُطلٓ ٍ٤جُؿى٣ى جًُ ١جٌْنِ ٚجالٓنحّ
ػِ ن٣ ٠ننى٣ي ٝذٞجْننططي ٛننٛ ٞننًج جُننً ١ضىػ٤نن ٚكحٗننص ضننىػ ٢جُٔطشننحذٚ
ٝجُٔطشننحذُ ٚنن ّ٤ذؿى٣ننى ٝؾى٣ننىى هننى ػِننن ٝجشننٌَ ػِ٤نن ٚجٌُػ٤ننٍ ُٝننْ
ٓ٣ننطط٤غ صننحقري جُننىكحع ػ٘نن ٚذننَ ًشننق ك٤ننٓ ٚننٖ جُط٘حهضننحش ٓننح ال
٣كص ٠ذَ جُط٘حه ٓغ ٓح ٌٝو ػٖ ج َٛجُر٤ص (ػِن ْٜ٤جُٓنالّ) ٝجٛنَ
جُر٤ص ال ٣ط٘حه ًالٓ.ْٜ
جيٕ ٓح ؾحء ذُ ٚنٓ ّ٤نٖ جالٓنحّ ُٝن ّ٤جُطلٓن ٍ٤جُؿى٣نى جُنً٣ ١ظٜنٍ ذنٚ
جالٓنحّ ٝجٗٔنح ٛن ٞجُهنىجع ٝجٌُٔننٍ ٝهنى ًشنل ٚهللا ذرًٍنس جالٓنحّ ٝوػحتننٚ
ٝؾٜٞو جُٔإٓ٘ ٖ٤جُه.ٖ٣ٍ٤
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 ُٞٝجْٓ٘ح هض٤س ٓ٘طو٤س ػِٓ ٠حٌٝو كٛ ٢نًج جُٔنٌٞو جُنً ١جْنطىٍ ذنٚ
جُؼو ٢ِ٤صحقد جُٔىػ ٢جقٔى جُكٖٓ:
فُقول:
ًَ ٖٓ جض ٠ذٌطحخ ؾى٣ى ٝكٍٓ جُوٍنٕ ضلٍٓ٤ج ؾى٣ى ك ٜٞجإلٓحّ
جُٜٔىً....................................١رٍ.ٟ
قٔى جُكٖٓ ؾحء ذطلٓ ٍ٤ؾى٣ى ُِوٍنٕ  ١ؾحء ذٌطحخ
ؾى٣ى........................................................صـٍ.ٟ
جيٕ جقٔى جُكٖٓ هو جالٓحّ جُٜٔى.................١جُ٘ط٤ؿس.
كٜنننح ٛننن ٞجُٔ٘طنننن ٝجُؼونننَ ٌ٣شنننق ٕ قٔنننى جُكٓنننٖ ٣نننىػ ٢جإلٓحٓنننس
ٝجُٜٔى٣ٝسٓ .حيج ضو٣ ٍٞح ػو٢ِ٤؟

املورد احلادي واخلنسون:
[ :52قىال السىيد الصىىدر فىي موسىوعته :ن ىم يبقىىا
قااا
ال مل باالحكام الظاهرية موجودا في المىوارد الجزضيىة التىي
قد يشك فيها المكلا او يجهلها من واق حياته وم ه فالحكم
الظىىىاهري سىىىوا يرتفىىى فىىىي التشىىىري ويبقىىىا فىىىي ب ىىىض
التطبيقات الجزضية].
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جعهيق (:)64
جْٔغ ٜ٣ح جُوحٌب ٝجكٓ ْٜح ٣وٓٝ ٍٞح ٓ٣طشنٜى ذن ٚكٜن ٞهحتِن٣ ٚونٗ ٍٞؼنْ
ضرو ٠جالقٌنحّ جُظح٣ٍٛنس كن ٢ػٜنى جالٓنحّ جُكؿنس (ػِ٤ن ٚجُٓنالّ) ٣ٝرون٠
جُؼٔنننَ ذٜنننح كننن ٢جُٔنننٞجٌو جُؿُت٤نننس ٓٝؼ٘نننٛ ٠نننًج ئٕ جُؼٔنننَ ذحألقٌنننحّ
جُظح٣ٍٛس قحُنس ٣و٤٘٤نس ٔٓٝضنحز ٓنٖ جُشنحٌع ٝجالٓنحّ ٣روٜ٤نح  ١جٗنُ ٚنْ
٣ننٍوع ػٜ٘ننح كنن ٢ػٜننى ظٜننُٝ ٌٙٞننْ ٓ٣ننطٌٍ٘ٛح كنن ٢ؿ٤رطننٝ ٚيُنني ألٜٗننح
شنننٍػ٤س ٝذٔؼ٘ننن ٠جننننٍ ٞ٣ؾنننى وُ٤نننَ شنننٍػ ٢ػِننن ٠جُؼٔنننَ ذحألقٌنننحّ
جُظح٣ٍٛنس ٝال ٣ـلنَ جقننى ج٣ ٝـلنَ جُؼوِ٤نن ٢ذنحٕ جالقٌننحّ جُظح٣ٍٛنس ٛنن٢
جالقٌنننحّ جُطننن ٢ض٘نننطؽ ٓنننٖ ػِٔ٤نننس جْنننطىالُ٤س كو٤ٜنننس جصننن٤ُٞس ٣وننن ّٞذٜنننح

جُٔؿطٜى ( ٝ ,سَنُزِيهِمْ آيَاتِنَا فِي اآلفَاقِ وَفِي أَوفُسِهِمْ حَتًَّ يَتَبَييَّهَ نَهُيمْ أَوَّي ُ
انْحَكُّ) كصِص .53
يًٍى قط ٠ال ض٘ٓ( ٠جُكٌْ جُظنح ١ٍٛشنٍػٝ ,٢ػِنْ جالصن ٍٞجُنً١
٘٣طؽ جُكٌنْ جُظنح ١ٍٛشنٍػٝ ٢جالؾطٜنحو جُنً٣ ١رنٍَ جُكٌنْ جُظنح١ٍٛ
شننٍػٝ ,٢جُٔؿطٜننى جُننًٓ٣ ١ننط٘رظ جالقٌننحّ ٓننٖ جالوُننس جُشننٍػ٤س ٛننٞ
شنننٍػ )٢جيٕ ً٤نننق ضوننن ٍٞكننن ٢جْنننطىالالضي جُٓنننحذوس جالؾطٜنننحو ذحطنننَ
 ٝقٌحٓنن ٚذحطِننس ٝال وُ٤ننَ شننٍػ ٢ػِ٤ننٝ ٚػِننْ جالصنن ٍٞذحطننَ ٓٝننٖ
جكٌحٌ جُٗٞ٤حٕ ٗ َٛص ضؼٓ ٢ح ضوٍٞ؟؟؟؟
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املورد الثاني واخلنسون:
[ :52وب ىىد هىذا كلىىه هىل يمكىىن ل اقىل إن يقىىول إن
قااا
االمام المهدي او من يم له ينىاظر ال لمىاء باالصىول ويتىرك
القىىرآن الكىىريم ال قىىل االكبىىر او إن القىىرآن الكىىريم ال ي تبىىر
ا ىىىرا علميىىىىا اعجازيىىىىا وعلىىىىم االصىىىىول ي تبىىىىر ا ىىىىر علميىىىىا
اعجازيا].
جعهيق (:)65
ذؼننى ئٕ جغرط٘ننح ئٕ ػِننْ جالصننٓ ٍٞننإٖٓ شننٍػح ٝجالقٌننحّ جُ٘حضؿننس ٓ٘ننٚ
شننٍػ٤س ٝهننى جػطٍكننص ْننِلح كننٓ ٢ننٞجٌو جنننٍ ٟئٕ جالقٌننحّ جُظح٣ٍٛننس
٣رون ٠جُؼٔننَ ذٜنح قطنن ٠كنَٓ ٢ننٖ جُٔؼصن( ّٞػِ٤نن ٚجُٓنالّ) ٝجٕ ٓننٜ٘ؽ
جُؼِٔننحء ػِنن ٠طنن ٍٞكطننٍز جُـ٤رننس جُشننٍ٣لس ُالٓننحّ ٛنن ٞجُؼٔننَ ذحالقٌننحّ
جُظح٣ٍٛس ذَ ٛن ٢جُٔ٘ؿنُز ػِن ٠جٌُِٔنق ُػرنٞش قؿ٤طٜنح ك٤صنرف جٓنٍج
ٝجهؼ٤نح ال ذنى ُالٓنحّ ٓنٖ ٓٞجؾٜطن ٚػ٘نى ظٜن ٝ ٌٙٞجذطنحٍ ض٘ؿ٤نُ ٙجُؼننحّ
ػِ ٠جٌُِٔق ُطرو ٠جُكؿس جُطحٓس ألطٍٝقس جالٓحّ  ٢ٛ ٝجُٔ٘ؿنُز ػِن٠
جُ٘حِ ٝذٔنح ئٕ جُؼِٔنحء ٣ؼطرنٍ جػؿنحَ ْٛجُؼِٔنٝ ٢غرنٞش قؿ٤نط ْٜػِن٠
جُ٘حِ  ٢ٛذؼِْ جالص ٍٞكٌَ ٖٓ ٣طصىُ ٟط٘ؿ٤نُ جالقٌنحّ ػِن ٠جُ٘نحِ
٣طِد جُؼِٔحء جغرحش قؿط ٚذحُىُ َ٤جُؼِٔٝ ٢جالغٍ جُؼِٔ ٢ك ٢جطحٌ ػِنْ
جالصٝ ٍٞجُلو ٚكؼ٘ى جُؼِٔحء جػؿحَ ٝجٓنح ػ٘نى جالٓنحّ كٜنٝ ٞؿ٤نٍ ٙجٓنٍ
ٓ٣ننٝ ٍ٤ذحُطننحُ٣ ٢صننرف جألٓننٍ ٓؼوننٞال ُٝننٓٓ ّ٤ننطـٍذح ػ٘ننىٓح ٣طِنند
جُؼِٔحء ٓ٘حظٍز جالٓنحّ إلذطنحٍ ٍٓضٌنُ قؿ٤نط٤ُ ْٜطرنٝ ٖ٤ضنٞـ جألٓنٍ
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ُى ٟجُ٘نحِ ذنإٔ جُٔطصنىٛ ١نُ ٞن ّ٤جٗٓنحٗح طر٤ؼ٤نح كٓ٤نِٔٞج ُن ٚجألٓنٍ
ُطٔحٓ٤س قؿط ٚذَ  ٖٓ ّ٤ُٝجُٔؼو ٍٞئٕ ٍ٣ك جالٓحّ ٓ٘حظٍز جُؼِٔنحء
إلذطحٍ ٓطحُد ػِْ جالص ٍٞػ٘ى ْٛإلضٔحّ قؿط ٚػِ ٠جُؿٔ٤غ.

جعهيق (:)66
٘ٛحى جٓنٍ الذنى ٓنٖ جالشنحٌز ئُ٤ن ٚإلضٔنحّ جُكؿنس ٝجُر٤نحٕ ٛٝنُ ٞنً ّ٤نَ
ٓلٓننٍ ُِوننٍنٕ ٛٝنن ٞؿ٤ننٍ جصنن ٢ُٞكٜنن ٞهننحوٌ ػِنن ٠كٜننْ ٓطحُنند ػِننْ
جالصنٝ ٍٞجُهن ٞكننٓ ٢طحُند ػِننْ جالصنٝ ٍٞذنحُؼٌّ ًننَ ٓنٖ ًننحٕ
ٓطؼٔوح ٓٝطركٍج  ُٚٝجُوىٌز ػِ ٠كٜنْ ٓطحُند ػِنْ جالصن ٍٞكٜن ٞهنحوٌج
ػِنن ٠ضلٓنن ٍ٤جُوننٍنٕ ضلٓننٍ٤ج ظح٣ٍٛننح ٝػٔ٤وننح ٝن٤ننٍ شننحٛى ػِنن ٠جُ٘كننٞ
جال ٍٝصحقد ضلٓ ٍ٤جُُٔ٤جٕ جًُ ٞٛ ١جٌه ٠ضلُِٓ ٍ٤وٍنٕ ك ٢ػصٍٗح
ٛٝن ٞؿ٤نٍ ٓٓننطٞػد ُٔطحُند ػِننْ جالصنٝ ٍٞػِن ٠جُ٘كنن ٞجُػنحٗ ٢كٓننٍ
جُٓ٤ى جُهٞتٝ ٢جُٓ٤ى جُصىٌ جُػحٗ ٢جُوٍنٕ ضلٍٓ٤ج ؾى٣ىج ٌجه٤ح ٓ ْٛٝنٖ
ػِٔحء ػِْ جالص ٍٞجُرحٌػ.ٖ٤

املورد الثالث واخلنسون:
[ :52يبىىدوا إن السىىيد محمىىود الحسىىني كىىان شىىارد
قاااا
الذهن فىي هىذا الموضىوى وك يىر مىن المواضىي فقىد غفىل
عن إن االعلمية في الفقه واالصىول يىتم مىن خاللهىا تحديىد
المرج الديني وال دخىل لهىا فىي قضىية الرسىالة عىن االمىام
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المهدي او االتصال باالمام المهدي والتمهيد لىه ,فالسىفراء
االرب ىىىة رحمهىىىم ه ت ىىىالا لىىىم يمتىىىازوا بىىىانهم اعلىىىم اهىىىل
زمانهم بالفقه او ب يره].
جعهيق (:)67
ئٕ ُننْ ضٌننٖ ؾننحٛال كحٗنني ضطؿحٛننَ ػننٖ هضنن٤س ذى٤ٜ٣ننس ٝهننى ضٓننحُْ ػِٜ٤ننح
جُشنن٤ؼس جالٓحٓ٤ننس ٛٝنن ٢ئٕ جألػِٔ٤ننس ذحُلوننٝ ٚجالصنن ٍٞكوننحٍ جالٝجتننَ
ٝهٓنننْ ٓنننٖ جُٔطنننحنٍ ٖ٣ئٕ جالػِنننْ ذحُلونننٝ ٚهنننحٍ جُٔطنننحنٍ ٕٝئٕ جالػِنننْ
ذحالصًٛٝ ٍٞج ٓح هحُٝ ٚجًى ػِ ٚ٤جُٓن٤ى ٖ٣جُصنىٌ ٖ٣هنىِ ْنٍٔٛح ذنَ
ٝجًػٍ ٖٓ يُي هحٍ جُصىٌ جُػحٗ ٢ذَ جًُ٣ ١طر٘ٓ ٠طحُند جُصنىٌ جالٍٝ
جالص٤ُٞس  ٞٛجألػِْ ػِنْ ذحألصنٓٝ ٍٞنٖ ًنحٕ جػِنْ ذحُلونُٝ ٚنْ ٌ٣نٖ
جص٤ُٞح ك ّ٤ُ ٜٞذأػِْ الٕ جُلو٣ ٚ٤طؼنٍ ٌُػ٤نٍ ٓنٖ جُٔشنحًَ جُلو٤ٜنس
ك ٢ػِٔ٤س جالْطىالٍ  ٝال ٓ٣طط٤غ قِٜح جال ذوٞجػنى ػِنْ جالصن ٝ ٍٞال
ذى ئٕ ٌ٣ن ٕٞجُٜٔٔنى ُإلٓنحّ (ػِ٤ن ٚجُٓنالّ) جصن٤ُٞح ٝجػِٔنح ٝجٕ جوػن٠
جقنى جٍُْننحُس ػنٖ جالٓننحّ ال ذنى ٕ ٣ػرننص ػِٔ٤طن ٚكننٛ ٢نًج جُٔؿننحٍ قطنن٠
ٓ٣ننطط٤غ ئٕ ٣ؼؿننُ جُؼِٔننحء ذٔننح ػ٘ننىُٔ ٙننح ػ٘ننىٛٝ ْٛنن ٞجألػِٔ٤ننس ذؼِننْ
جالصننٝ ٍٞجٕ جالوػننحء ذـ٤ننٍ ٙكِننُ ّ٤نن ٚونننَ ذحألػِٔ٤ننس ج ٝجُ٘٤حذننس ػننٖ
جالٓحّ.
ٝجٓح ٖٓ ؾحٗد هضن٤س جُٓنلٍجء جالٌذؼنس ٛنْ ُٓ٤نٞج ذنأػِْ جٛنَ َٓنحْٜٗ
ُنن ّ٤ك٤نن ٚجشننٌحٍ الٕ جالػِننْ ٛنن ٞجالٓننحّ ٛٝنن ٞجُكؿننس ػِنن ٠جُ٘ننحِ ٝال
قحؾس ُٖٔ ٣ىػ ٢يُي  ٖٓٝجوػ ٠يُني ككؿطن ٚذحطِنس كنحيج قضنٍ جُٔنحء
ذطَ جُطًٔ ْٔ٤ح ٣وحٍ ٝجٓح ك ٢ػصنٍ جُـ٤رنس الذنى ٓنٖ جُطصنىٝ ١جغرنحش
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جألػِٔ٤نس ُط٘ؿ٤نُ جُكٌنْ ػِنن ٠جٌُِٔلنٝ ٖ٤ذنٍجءز يٓننط ْٜػ٘نى جُؼٔنَ طروننح
ُونن ٍٞجالػِننْ ٝذنن ٖ٤جُؼِٔننحء كنن ٢ػصننٍ جُـ٤رننس ٝذنن ٖ٤جُٓننلٍجء جالٌذؼننس
كٍم شحْغ ٝال ه٤حِ ذ ْٜ٘٤كطأَٓ؟؟؟

املورد الرابع واخلنسون:
قال ص ٝ[ :53ال ٣هل ٠ئٕ جالػِٔ٤س ك ٢جُلوٝ ٚجالصن ٍٞال
ضؼطرٍ جػؿحَج الٜٗح ٓرنحٗ ٢ظ٘٤نس ُنْ ٣طكنٌٍ جُ٘نُجع كرٜنح ُكنى
الٕ كٌْ ٖٓ ػحُْ هى جّْ ٓرحٗ ٢جص٤ُٞس ٣ٝأض ٢جًُ ١ذؼنىٙ
كٜ٤ىّ جؿِد ضِي جُٔرحٗ٣ٝ ٢إّْ ؿٍٛ٤ح .]ًٌٛٝ
جعهيق (:)68
جٗننني هنننى ْنننِٔص كنننٓ ٢نننٞجٌو ْنننحذوس ذكؿ٤نننس كطننن ٟٞجٍُٔجؾنننغ جُنننػالظ
جالصننٝ ٖ٤٤ُٞذننٍجءز جًُٓننس كنن ٢جُؼٔننَ طروننح ُلطننحٝجٛٝ ْٛننً ٙجُكؿ٤ننس ُننْ
ضكننٍَ ئال ذؼننى جُوطننغ ذطٔحٓ٤ننس جُٔوننىٓحش جُطنن ٢ضٞصننِٞج ذٜننح ئُننٛ ٠ننًٙ
جُلطننٌ٤ُ ٟٞنن ٕٞجُكٌننْ ٓ٘ؿننُج ٓٝؼننًٌج ٛٝننً ٙجُٔوننىٓحش ٛنن ٢جُوٞجػنننى
جُهحصس ُؼِْ جُلوٝ ٚجُوٞجػى ج ٝجُؼ٘حصٍ جُٔشنطًٍس ُؼِنْ جالصن ٍٞكٜن٢
ٝجٕ ًحٗص ظ٘٤س ٌُٜ٘ٝح ظ٘٤س ضحٓس ًحنرحٌ جُػوحش  ٌٖٔ٣ٝجالْطىالٍ ذٜنح
 ُْٝضٌٖ ٗحهصس كحهىز ُكؿ٤طٜح ًحُو٤حِ ٓػال ٝالذى ٓنٖ جُوطنغ ذكؿ٤طٜنح
قط ٠ضٌ ٕٞجُػٍٔز جُٔطٍضرس ػِ ٠جُؼَٔ طروح ُ٘طحتؿٜنح ٓ٘ؿنُز ٓٝؼنًٌز
ٝقؿ٤س جُوطغ  ٢ٛجُكؿ٤س جُ٘حشثس ٖٓ ًحشل٤س جُوطغ ػٖ ٌٝـ جُٔالى.
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ٝػِننٛ ٠ننًج جالْننحِ ٌٓٔننٖ ئٕ ٗونن ٍٞئٕ ػِننْ جالصننٝ ٍٞضِنني جُٔرننحٗ٢
جػؿحَ ػِٔ ٢الٗ ٖٓ ّ٤ُ ٚضٌٖٔ ٖٓ جُه ٞك ٚ٤كٓ ٜٞطٌٖٔ ٖٓ كْٜ
ٝجْط٤ؼحخ ٓطحُرًُُ ٚي جُٓ٤ى جُصىٌ جُػحٗ( ٢هنىِ ْنٍ )ٙهنحٍ كنُ ٢ونحء
جُك٘حٗننس ٓننٖ ُننْ ٣لٜننْ ٓطحُنند ٝجصنن ٍٞجذنن ٢ؾؼلننٍ كِننُ ّ٤نن ٚئٕ ٣ننىػ٢
جٍُٔؾؼ٤ننس ٝال ٘٣رـنن ٢ئٕ ٌ٣ننٍٓ ٕٞؾؼننح ذحػطرننحٌ ئٕ ضِنني جُٔطحُنند ٛنن٢
جالٌهٝ ٠جالوم ٝجالٓطٖ ٓٔح ضٞصَ جُ ٚ٤ػِٔحء جالصٛٝ ٍٞح  ٞٛجُٓ٤ى
جُكٓ٘ ٢وجّ ظِ٣ ٚطكنى ٟجُؿٔ٤نغ ذطٔحٓ٤نس ضِني جُٔرنحٗ ٢ذنَ ٣ٝنىجكغ ػٜ٘نح
ذننٍو ًننَ جشننٌحٍ ٣ننٍو ػِٜ٤ننح ذحُننىُ َ٤جُؼِٔننٗٝ ٢طكننىجى ٝصننحقري جقٔننى
جُِٓٔٓ ٢ىػ ٢جٍُْحُس ئٕ ًحٕ ٍْٓال ٖٓ جالٓحّ ئٕ ٣رطَ ضِي جُٔرحٗ٢
ج ٝجُه ٞكًٛ ٢ج جُؼِنْ جُؿرنحٌ ٝجٓنح جُ٘نُجع جُنً ١ضُػٔن ٚكٜنُ ٞنّ٤
ًٔح ضطص ٌٞذحٗ ٚوُ َ٤ػِ ٠ػنىّ جُطٔحٓ٤نس ٝػنىّ جُكؿ٤نس ذنَ ٛنٗ ٞنُجع
ػِٔنننٓ ٢شنننٍٝع ٓنننٖ جؾنننَ ج٣ؿنننحو جُٔطِننند جالٓنننطٖ ٝجالوم ٝجالكضنننَ
ٝٝضغ جُوٞجػى جُطحٓس جُنً٣ ١كنٍَ ذٜنح جُٔؿطٜنى جُكٌنْ جُظنح ١ٍٛجُنً١
ٌ٣شق ػٖ ج ْٛجُٔالًحش ك ٢جالقٌحّ جُٞجهؼ٤س.

املورد اخلامس واخلنسون:
[ :54ومحل الشاهد إن السيد احمىد الحسىن رسىول
قاا
االمىىام عليىىه السىىالم دليلىىه االعجىىازي ال لمىىي هىىو تفسىىىير
القرآن والسيد محمود الحسني يريده إن يبدله ب لم االصول

93

وي تبر علم االصول هو االعجاز الوحيد الىذي يمكىن تميىزه
عن السحر].
جعهيق (:)69
ويرد عهيه:
اوال :ئٕ ٓنننح جضننن ٠ذننن ٚجقٔنننى جُكٓنننٖ ُننن ّ٤جػؿنننحَج ًٔنننح ضنننىػ ٢الٕ
جُٔؼص ّٞػِ ٚ٤جُٓنالّ ُنْ ٌ٣نٖ جػؿنحَ ٙجُونٍنٕ كونظ ٝجٗٔنح ٣ؼؿنُ
ًَ ي ١جنطصح ذحنطصحصُ ٚطٌ ٕٞجُكؿس ضحٓس ُ ٚػِ ٠ؾٔ٤نغ
جُ٘نننحِ ػِنننٓ ٠هطِنننق جضؿحٛنننحض ْٜجُلٌٍ٣نننس ٝجًُٔٛر٤نننس ٝجُٓ٤حْننن٤س
ٝجُؼِٔ٤س ٝج ٍٝجالٓ ٌٞجُطن٣ ٢طصنىُٜ ٟنح جُٔؼصن ّٞػِ٤ن ٚجُٓنالّ
ذحػؿحَ ٙجُؼِٔ ٞٛ ٢ئٕ ٣رطنَ قؿ٤نس ٓنٖ ٣نىػ ٢جُ٘٤حذنس ػ٘ن ٚكن٢
ػصننٍ ؿ٤رطننٛٝ ٚننْ جُؼِٔننحء جُٔهطصنن ٖ٤ذحُلوننٝ ٚجالصننُ ٍٞطٌننٕٞ
جُٞال٣س ُ ٚضحٓس و٣ ٖٓ ٕٝىػٜ٤ح ٖٓ ؿ٤نٍٓ ٙنٖ جُ٘نحِ ٓٝطشنحذٌْٜ
جُؿى٣ى هى ٗوض ٚجٌُػ ٖٓ ٍ٤جُٔإٓ٘ٝ ٖ٤هنى صنىٌش ٓنٖ جُٔإُلنحش
ذهصٞصنننًٝ ٚشنننلص جُط٘نننحه ٝجُطٜحكنننص ك٤نننٝ ٚجُٔهحُلنننس ٌ٥جء
ٝضلٍٓ٤جش جُٔؼص ٖ٤ٓٞػِ ْٜ٤جُٓالّ.
ذاَيا ٖٓ :جٓطِي جُٔؼؿُز ذحٌُِ٤س هحوٌ ػِ ٠جذطحٍ جُؿُت٤نس كِن ٞهِ٘نح ئٕ
جػؿنحَى جُوننٍنٕ ٛٝن ٞجٌُِ٤ننس كحٗنص ٓننطٌٖٔ ٓنٖ جذطننحٍ ٓنح ٣ىػ٤ننٚ
جُو ٖٓ ّٞجػؿحَ ػِٔ ٢ك ٢جُؿُت٤حش ٜ٘ٓٝح ػِْ جالص.ٍٞ
جُننْ ٌ٣ننٖ جُٔننٜ٘ؽ جُٓننحتى كنن ٢ػٜننى ضصننىْٞٓ ١نن( ٠ػِ٤نن ٚجُٓننالّ) ٛننٞ
جُٓكٍ ٝضصى ٠ْٞٓ ٟإلذطحُٝ ,ٚجُٜٔ٘ؽ جُٓحتى ك ٢ػٜى ػ( ٠ٓ٤ػِٚ٤
جُٓننالّ) ٛنن ٞجُطنند ضصننى ٟذٔؼؿُضنن ٝ ٚغرننص ٌؾك٤ننس ٓننح ػ٘ننىٓ ٙننٖ
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جطٍٝقننس ػِٔ٤ننسٝ ,جُٔننٜ٘ؽ جُٓننحتى ػ٘ننى ضصننى ١جٍُْنن ٍٞجالػظننْ دمحم
(صِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤جُٛ )ِْْٝ ٚن ٞجُرالؿنس ٝجُر٤نحٕ كؿنحء ذنحُوٍنٕ ُ٤ػرنص
ٌؾك٤ننس ٓننح ػ٘ننى ٓ ٙنٖ جطٍٝقننس ذؼننى ػؿننُ جُوننٓ ّٞننٖ ٓٞجؾٜطٜننح ذٔننح
ػ٘ننىٝ ْٛجُؼصننٍ جُننً٣ ١ظٜننٍ ذنن ٚهننحتْ جٍ دمحم ٌٝقنن ٢كننىجٝ ٙجُٔننٜ٘ؽ
جُٓحتى ػ٘ى جُو ٞٛ ّٞجُلوٝ ٚجالص ٖٓٝ ٍٞجؾَ جضٔحّ قؿطن ٚذاذطنحٍ ٓنح
ػ٘نننى جُوننن ّٞالذنننى ٓنننٖ جُطصنننى ١جٝال ذاذطنننحٍ ٓنننح ػ٘نننىٛٝ ْٛننن ٞجُلونننٚ
ٝجالصننٝ ٍٞإلغرننحش قؿ٤ننطٌْ ٝجٗننطْ ضننىػ ٕٞجٍُْننحُس ٝجُطٔ٤ٜننى ػِننٌْ٤
جُطصنىٝ ١ال ُِلوننٝ ٚجالصننٝ ٍٞجٓنح ٛننٍٝذٌْ ٓننٖ جُٔٞجؾٜنس كٜنن ٞوُ٤ننَ
ػِ ٠ذطالٕ ٓح ضىػ.ٕٞ

املورد السادس واخلنسون:
[ :55قىىد تبىىين ممىىا سىىبق إن قضىىية االعجىىاز فىىي
قاااا
المباني االصولية مهزلة وليست م جزة].
جعهيق (:)71
ئٕ هُٞي ًٛج  ٞٛضرٍٍٝٛ ٍ٣ذي ٝجُٜٗجٓني ئٓنحّ ػِٔنحء جالصنٝ .ٍٞجٕ
جُصٍجع جُؼِٔ ٢ذ ٖ٤ػِٔحء جالصٓٓ ٍٞطٍٔ ُٝلطنٍز هنٍ ٕٝطِ٣ٞنس ذؼنى
جُـ٤رننس جُشننٍ٣لس ٝهننى جٓننطأش نالف جٌُطنند جألصنن٤ُٞس ذحُٓننؿحٍ جُؼِٔنن٢
جُننًْ ١نننؿَ جالذنننىجع جُؼِٔننن ٢كنننٛ ٢ننًج جُٔضنننٔحٌ ٓنننٖ ٗوننن ٝضؼِ٤نننن
ٝضأْننُٔ ّ٤رننحٗ ٢ؾى٣ننىز كٍضننٜح جُطوننىّ ٝجُططنن ٌٞجُؼِٔننٛ ٝ ٢نن ٞجُننً١
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٣ص ٌٞجػؿحَ٣س ٛنًج جُؼِنْ ُٝنُُٜٓ ّ٤طنًٔ ٚنح ضنىػٝ ٢جال الغٔنٍز ٓنٖ
جُطنننأُ٤ق ٝجُٓنننؿحٍ جُؼِٔنننٓٝ ..٢ننننٖ غٍٔجضننن ٚجُؼِٔ٤نننس ٛنننْ جُصننننىٌجٕ
ٝجُهٔ( ٢٘٤هىِ ٍْٔٛح) ٝجٓح جٌٗحٌى ُ ٚكال ٣ضٍ ذاػؿحَ٣ط ٚذَ ٣نىٍ
ػٍِٝٛ ٠ذي ٖٓ ٓٞجؾٜط.ٚ

املورد السابع واخلنسون:
[ :5إن الطلب من االمىام المهىدي بىان يخىوض فىي
قاا
المباني االصولية فيه اساءة ادب كبيرة نحو الناحية المقدسىة
وانهىىىا لجىىىرأة ال ت تفىىىر لمىىىن يطلىىىب مىىىن نىىىامو ال صىىىر
والزمان إن يخوض في علم ظني لم يصدر من نبىي مرسىل
او إمام م صوم].
جعهيق (:)71
 ١جْننحءز ضلٍضننٜح ٜ٣ننح جُؼوِ٤نن ٢ػِنن ٠جالٓننحّ ٌُنن ٢ضرننٌٍ ٛننٍٝذٌْ ٓننٖ
جُٔٞجؾٜس جُؼِٔ٤س كوى ضٍُ٘ ٌْ ٍٞهللا ُِٜٞ٤و ٝجُ٘صحٌٝ ٟجؾحذ ْٜػِن٠
ًَ شة ٣ ُْٝوىـ ك ٢شٍك٤طٝ ٚػظٔطٝ ٚضصى ٟجالٓحّ جٓ ٍ٤جُٔإٖٓ٘٤
ًننًُي ُِٜ٤ننٞو ٝجُ٘صننحٌ ٟذننَ ُِٓٔٝننُِٔٝ ٖ٤ننْ ٣ضننٍ ذٔوحٓننٝ ٚجقو٤ننس
وػٞض َٛٝ ٚضٍُ٘ جالٓحّ جُصحوم ػٖ هىْ٤طٝ ٚشٍك٤ط ٚػ٘ىٓح ضصنىٟ
ُُِٗحوهس  َٛٝكٜ٤ح جْحءز ُ ٚجّ  َٛجْحء جذ ٞق٘٤لس جالوخ ػ٘نىٓح ٗنحه
جالٓننحّ ػننٖ قؿ٤ننس جُو٤ننحِ جُلوٜنن ٢كنن ٢جالؾطٜننحو ذؼننىٓح ذطِٜننح جالٓننحّ
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ذحُننىَُ٤؟ ٛٝننَ جْننحء جُؼِٔننحء كنن ٢ػٜننى جُٔ نأُٓ ٕٞإلٓننحّ جُؿننٞجو جٛ ٝننَ
جْننحء ٣ك٤نن ٠جذننٖ جًننػْ ػ٘ننىٓح ْننحٍ جالٓننحّ جُٜننحو ١ػننٖ ٓٓننحُس كو٤ٜننس
ذهص ٞجُٔكٍّ جيج هطَ ص٤ىج؟ كًٜج  ٞٛػن ٖ٤جُلونٝ ٚجالصن ٍٞذنَ
ٗو ٍٞجٜٗح جْحءز ٓ٘ي ٜ٣نح جُٔنىػُ ٢إلٓحٓنس ػ٘نىٓح ضطٜٔن ٚذنحُؼؿُ ئٓنحّ
ًٛج جُؼِْ جُؿرحٌ ٝجٗطْ ضىػ ٕٞجٍُْنحُس ُنٝ ٚجُؼِنْ ٓ٘نٝ ٚجٗنطْ ضطٍٜذن,ٕٞ
ػِٔننح ٗنني جْطشننٜىش كنن ٢جقننى ٓننٞجٌوى ذونن ٍٞجُٓنن٤ى جُصننىٌ ذننحٕ ػِننْ
جالصنٔ٣ ٍٞضنن ٚ٤جالٓننحّ كن ٢ذؼن جُٔننٞجٌو جُؿُت٤نس كن ٢ػٜننىٝ ٙجٗننص
ضو ٍٞج٣ ُْ ٕ٥نأش ذن ٚئٓنحّ ٓؼصنٝ ّٞهنى يًٍٗنح كنٓ ٢نٞجٌو ْنحذوس ذنحٕ
جُلٌننٍ جالصننً ٢ُٞننحٕ ٓٞؾننٞو كنن ٢ػٜننى جُصننحوه( ٖ٤ػِٜٔ٤ننح جُٓننالّ)
ذٞضٞـ كًٜج شحٛى ػِ ٠جُط٘حه ٝجُطٜحكص ك ٢جهٞجُي .

املورد الثامن واخلنسون:
[ :56ومن الم لوم إن االمىام المهىدي عليىه السىالم
قاا
يحىتج علىىا كىىل اصىحاب كتىىاب بكتىىابهم فيحىتج علىىا اليهىىود
باالنجيل وعلىا المسىيح بىالتوراة مىاذا يقىول السىيد الحسىني
بخصوص المسلمين هل يحتج عليهم االمام المهدي بىالقرآن
النه كتابهم ام يحتج عليهم ب لم االصول].
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جعهيق (:)71
ٗص ضو٣ ٍٞكطؽ ػِنً ٠نَ جصنكحخ ًطنحخ ذٌطنحذ ْٜك٤كنطؽ ػِن ٠جُٜ٤نٞو
ذحالٗؿ َ٤ك َٜجُٜٞ٤و ًطحذ ْٜجالٗؿ َ٤جّ جُطنٌٞجز ؟ٝضونٝ ٍٞػِن ٠جُٔٓن٤ف
ذننحُطٌٞجز كٜننَ جُٔٓنن٤ف ًطننحذ ْٜجُطننٌٞجز جّ جالٗؿ٤ننَ جٜ٣ننح جُؼوِ٤ننٝ ٢جٗننص
الضؼِْ ئٕ ًطحخ ٓ ٞٛ ٠ْٞجُطٌٞجز ًٝطحخ ػ ٞٛ ٠ٓ٤جالٗؿ.َ٤
ٝجٗص هِص ٗؼْ ٣كنطؽ ػِن ٠جُٜ٤نٞو ذحالٗؿ٤نَ الٕ جالٗؿ٤نَ ٗٓنم جُطنٌٞجز
٣ٝػرنننص ػِننن ْٜ٤قؿ٤نننس جالٗؿ٤نننَ جُطننن ٢جٌٍٗٛٝنننح ًٝنننًُي ٣رطنننَ قؿ٤نننس
جالٗؿ٤نننَ ػِننن ٠جُٔٓنننك ٖ٤٤ذنننحُطٌٞجز ُطٔٓنننٌ ْٜذحالٗؿ٤نننَ و ٕٝجالْنننالّ
ك٘وننٛ ٍٞننًج شننة ٓ٘طونن ٢الٕ جُكؿ٤ننس ٓننغ جُٔ٘ننٍُ جٗ٥ننٝ ٢ك٤نن ٚجُننىَُ٤
إلذطحٍ قؿ٤س ٓح هرِٝ ٚجٓنح جالٓنحّ جُٜٔنى( ١ػِ٤ن ٚجُٓنالّ) جُنً٣ ١ظٜنٍ
ٝجُنىٗ٤ح هننى جٓننطأش ػِٔننح ٝجالٗٓننحٕ ننح كنن ٢ؿٔننحٌ ًننَ جُؼِنن ّٞجُلوننٚ
ٝجالصننٝ ٍٞجُطننحٌ٣م ٝجُلِٓننلس ٝجُٔ٘طننن ٝجٍُ٣حضنن٤حش  ٝؾٔ٤ننغ جُؼِننّٞ
جُٔحو٣س ٝجٍُٝق٤س ٜ٘ٓٝح جُٔؿطٔغ جالْالٓ ٢كال ذى ُإلٓحّ ئٕ ٣رطنَ ٓنح
ػ٘ى جُو ّٞذؼِٔ٤ُ ٚػرص قؿط٣ ٝ ٚرطَ ٓح ػ٘ىٓ ْٛنٖ هٞجػنى ٓنٖ ذنحطٖ
جُونننٍنٕ ُٝننن ّ٤ػِننن ٠جالٓنننحّ ذٔؼؿنننُ ئٕ ٣رطنننَ قؿ٤نننس جُؼِٔنننحء ذؼِنننْ
جالص ٍٞذوٞجػى ػِْ جالص ٖٓ ٍٞذحطٖ جُوٍنٕ ُططْ جُكؿس ُ.ٚ

املورد التاسع واخلنسون:
[ :56إن هىىىروب السىىيد محمىىىود الحسىىني وغيىىىره مىىىن
قاااا
ال لمىاء عىن منىاظرة السىيد احمىد الحسىن فىي القىرآن الكىريم يىىدل
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علا قلة بضاعتهم وانهم قضىوا حيىاتهم فىي المبال ىة فىي دراسىة
االصول والفلسفة ونحوها من ال لوم الب يدة عن القرآن الكريم].

جعهيق (:)73
ئػِْ ٕ جُٓ٤ى جُكٓ٘٣ ُْ ٢ؼٍف جُلٍجٌ ٓٞ٣ح ٓنٖ جُٓنحقس جُؼِٔ٤نس ٛٝنٞ
جًُ٣ ١طِد جُٔ٘حَُس جُؼِٔ٤س ًنَ ٣نٓ ّٞنٖ جُؼِٔنحء ُٝنْ ٣هن ذضنحػطي
جُطنُ ٢ننْ ضػوننَ ُٓ٤جٗنن ٚذشننة جًػننٍ ٓٔنح ػ٘ننىٌُٝ ٙننٖ ضننٍى جُٔؿننحٍ ُـ٤نٍٙ
ٝذؼى ئٕ ٌ  ّ٤ُ ٕ ٟك ٢جُٓحقس جال  ٞٛضصىُ ٟصحقري ذٓٝ ْٜجقنى
ذٓ٤ظ ُالٗنًجٌ ُ٤ؼنٞو ئُنٌ ٠شنىًٝ ٙشنق ك٤ن ٚجُؼنٌٞز جُؼِٔ٤نس ٝجُلٌٍ٣نس
ُصحقري  ٞٛٝال ٣طٌٖٔ ٖٓ ضلٓ ٍ٤جُٔكٌْ ٣ ٞٛٝىػ ٢جُؼِْ ذحُٔطشنحذٚ
كٍجؾننغ (جٔ٣ننحٕ كٍػننٝ ٕٞؾٜننَ جُٔننىػٝ )٢هننى ٌو ػِننٓ ٠ننٌٞو جُٓنن٤ى
جُكٌٓ٘٣ ٞٛٝ ٢شق ؾ ِٜٚجًٍُٔد ٗٝوضن٘ح ػِ٤ن ٚو ٕٝجُٓن٤ى جُكٓن٘٢
ذـ (جٛٝنحّ جّ ؾٜنَ ًٍٓند) كِٓن٘ح ٓنٖ ٜ٣نٍخ ٓنٖ جُٔ٘حَُنس جُؼِٔ٤نس ذنَ
جٗطْ ضٍٜذُٔ٘ٝ ٕٞأ جٌُطد ٞٓٝجهغ جالٗطٍٗص ذحٍُو ٝجُ٘و قط٣ ٠طرنٖ٤
جٌٍُٔ ٝجُهىجع ك ٢وػٞضٌْ ٝجُؿ َٜك ٢جطٍٝقطٌْ ٝجٜٗنح ال ضٔطِني ١
وُ َ٤ػِٔ.٢

99

املورد الستون:
قاااا [ :51الظىىاهر إن السىىيد محمىىود الحسىىني قىىد تشىىابهت
عليىىه كىىل ال لىىوم واصىىبحت كلهىىا خاضى ة لتىىدخل الشىىيطان
والسحر فيها اال علم االصول].
جعهيق (:)74
ئٕ جالْطىالٍ ػِ ٠جُكٍجّ ٝجُكنالٍ ٓنٖ جُونٍنٕ ٝجُٓن٘س ٝال ٌٔ٣نٖ أل١
ػننحُْ و ٕٝجُٔؼصنن ّٞػِ٤نن ٚجُٓننالّ ئٕ ٓ٣ننطىٍ ػِنن ٠قٌننْ شننٍػٓ ٢ننٖ
جٌُطحخ ٝجُٓ٘س ذى ٕٝئٕ ٓ٣طٞػد ٣ٝطٌٖٔ ٖٓ ػِْ جالصنٝ ٍٞجٕ جهكنْ
ٗلٓ ٚكًٛ ٢ج جألٓنٍ ْن٤ؼٍ ٗلٓن ٚئُن ٠جُك٤نٍز جُطن ٢ال ننال ٜٓ٘نح
ًٔٝنننح صنننٍـ ذننن ٚجُصنننىٌ جال ٍٝكننن ٢ذكػننن ٚجُهنننحٌؼ ذحٗنننِ٣ ٚنننُّ ػِننن٠
جُٔؿطٜننى جُؼننحُْ جُكو٤ونن ٢جٍُؾننٞع ئُنن ٠جالػِننْ ًٍؾننٞع جُؿحٛننَ ئُنن٠
جُؼنحُْ ألٕ ٓنح ػ٘نى جُؼنحُْ كٜن ٞػ٘نى جألػِنْ ٓٝنح ػ٘نى جألػِنْ ُن ّ٤ػ٘ننى
جُؼحُْ ٓ٘ ٚشة كحُؼِْ ٗ٣ ٌٞوًك ٚهللا كن ٢هِند ٓنٖ ٣شنحء ٓنٖ ػرنحوُٝ ٙنٞ
ً٘نص ضكٔننَ ٛنًج جُ٘نن ٌٞكؼِ٤ني ئٕ ضرطننَ ػِنْ جالصننًٔ ٍٞنح جذطننَ ػِننْ
جالصنننْ ٍٞنننكٍى ٝجطٍٝقطننني ًٝشنننق ًنننَ ٓنننح ػ٘نننىى ذحُٔ٘حهشنننحش
جالص٤ُٞس ٝجُوٞجػى جالص٤ُٞس جُٔكٌٔس  ٍٝجهىٌز ُي ػٌِ ٠و.ٙ
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املورد احلادي والستون:
[ :51هىىل يمكىىن لسىىاحر إن يىىاتي بتفسىىير للقىىرآن
قاااا
يفوا كل التفاسير].
جعهيق (:)75
ئٕ جُٓننحقٍ ٌٓٔننٖ ئٕ ٣لٓننٍ ئٕ ًننحٕ ٓطِؼننح ػِنن ٠جُطلحْنن ٍ٤جالنننٍٟ
 ٌُٖٝال ٓ٣طط٤غ ئٕ ٣لٍٓ جُوٍنٕ ٣ ُْٝطٍى ك ١ ٚ٤كؿٞز ْنٞجء ذنحُِلع
 ٝذنننحُٔؼ٘ٝ ٠جٓنننح ضلٓننن ًٍْ٤جُٔؼؿنننُز ككنننىظ ٝال قنننٍؼ ٗ ٝنننطْ ضنننأضٕٞ
ذطلٓن٣ ٍ٤هنحُق جهننٞجٍ جُٔؼصنٝ ٖ٤ٓٞجُٔؼصنن ٕٞٓٞجٗلٓن ْٜال ٣هطِلننٕٞ
جذننىج ٝضكٓننرٓ ٚٗٞؼؿننُز ٌُننْ ٝجٗننٓ ٚننٖ جُٔؼصننٝ ّٞهننى جٌٗشننق جٓننًٍْ
ُِٔ ّ٤ُٝؼص ّٞذ ١ ٚصِس ذَ جٗٓ ٚنٖ جهنٞجٌُْ جُطنُ ٢نْ ٘٣نٍُ هللا ذٜنح
ٖٓ ِْطحٕ.

املورد الثاني والستون:
[ :51هىىل يمكىىن للسىىحرة او الشىىياطين إن ي لمىىوا
قاااا
بواطن القرآن الكريم وتاويله].
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جعهيق (:)76
 ١ذٞجطٖ ػٜ٘ح ضطٌِْ ذؼى ئٕ جٌٗشنق جٓنًٍْ ٝجٗنطْ ال ضؼِٔن ٕٞجُٔكٌنْ
ٓننٖ جُوننٍنٕ ٝج ١ضأ٣ٝننَ ضطكننىظ ػ٘ننٛٝ ٚنن٣ ٞصننق ئٕ جذننٍج( ْ٤ٛػِ٤ننٚ
جُٓننالّ) ٌ  ٟجًٌُٞنند ٛٝنن ٞجالٓننحّ غننْ ٌ  ٟجُؤننٍ ٛٝنن ٞػِنن( ٢ػِ٤ننٚ
جُٓالّ)  ٟ ٌٝجُشّٔ  ٢ٛٝجًرٍ هحٍ ًٛج ٌذ ٞٛٝ ٢جٍُْن ٍٞجالػظنْ
ٝجشنطر ٚػِن ٠جذنٍج ْ٤ٛجألٓننٍ ٓنٖ جٗنٞجٌٝ ْٛكن ٢ضلٓننُ ٍ٤ن ٚجننٍ ٣صننق
جالٓحّ ػِ ٢ذحُشّٔ ٣ٝصق ً٤ق ٓح ٣شحء ٣ٝونٛ ٍٞنًج ضلٓن ٍ٤ذنحطٖ,
جٓ٣ ١ننطط٤غ ئٕ ٣صنننق ٌٛننًج جٝصنننحف ٣ٝونننٓ ٍٞننػال جُشنننّٔ كحطٔنننس
(ػِٜ٤ح جُٓالّ) ٝجُؤٍ ٓ ٍ٤جُٔإٓ٘( ٖ٤ػِ ٚ٤جُٓنالّ) ٣ٝون ٍٞئٗن ٢ػِنْ
ذرٞجطٖ جُوٍنٕ ,ػِٔح ٕ  َٛجُر٤نص ٣وُٞنًِ٘ ٕٞنح هٔنحٌ ًِ٘ٝنح شنِٔٞ
ًٔح ك ٢وػحء جُ٘ىذس ج ٖ٣جُشنٔ ِٞجُطحُؼنس ٝج٣نٖ جالهٔنحٌ جُٔ٘٤نٍز ٝج٣نٖ
جالٗؿنننْ جُُجٛنننٍز كٜنننَ ٛننننً ٙذنننٞجطٖ جُونننٍنٕ جُننننً ١ؾنننحء ذٜنننح جقٔننننى
جُكٖٓ؟؟؟؟؟

املورد الثالث والستون:
[ :51ويىىرد عليىىه :يىا حبىىذا لىىو وجىه السىىيد محمىىود
قااا
الحسني هذه النصيحة إلىا نفسىه وات ىظ بهىا فلمىاذا ال يتفكىر
ويتىىىدبر فىىىي امىىىر السىىىيد احمىىىد الحسىىىن ولمىىىاذا كذبىىىه جملىىىة
وتفصيال بدون تدبر وبدون إن يراه او يسم حجته].
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جعهيق (:)77
ذؼى ئٕ جطِغ جُٓ٤ى جُكٓ٘ ٢وجّ ظِ ٚػِٓ ًَ ٠نح ؾنحء ذن ٚجقٔنى جُكٓنٖ
ٝػِْ ٝض٤وٖ ٖٓ ذطالٕ ٓوىٓحض ٚقٌْ ذرطالٕ وػٞضٝ ٚال قحؾس ٍُؤ٣طنٚ
شهص٤ح كحٍُٔء ٓهرٞء ضكص ُٓحٗ ٚكحٕ ضٌِْ ػٍف ٓح ػ٘ىٓٝ ٙح ننٍؼ
ٖٓ جقٔى جُكٖٓ ػرٍ  ًٙٛجُٓ٘ ٖ٤ال ٣هل ٠ػِ ٠جقى كضال ػنٖ جٗٓنحٕ
٣نىٌى ئٕ ٝجؾرنن ٚجُشنٍػ ٢ئٕ ٣طِننغ ٤ٔ٣ٝننُ ٝجيج ًحٗنص جُننىػ ٟٞذحطِننس
ذؼى جُلك ٝؾد ػِ ٚ٤جُطصى ١ألٜٗح جصركص شرٜس ٝجُؼنحُْ جُنً ١ال
ٍ٣و جُشرٜحش ِٓؼًٌٛ ٕٞج كؼَ جُٓ٤ى جُكٓ٘( ٢وجّ ظِ.)ٚ

املورد الرابع والستون:
[ :59ال ادري اي علم واي تفكر واي حىق يقصىده
قاا
السيد محمود الحسني ويحى النىا عليىه فىان ال لىم عنىده
علم االصول والتفكر ربما ايضا في علىم االصىول والحىق
علىىىم االصىىىول وطريىىىق الحىىىق علىىىم االصىىىول والم جىىىزة
الوحيىىدة هىىي علىىم االصىىول واالمىىام يىىاتي يحىىاجج فىىي علىىم
االصول].
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جعهيق (:)78
هحٍ جالٓحّ جُرنحهٍ ػِ٤ن ٚجُٓنالّ كن ٢جُـ٤رنس ُِ٘ؼٔنحٗ٣( ٢ظٜنٍ هحتٔ٘نح
 ٞٛٝجػِْ جُ٘حِ ذحُكالٍ ٝجُكٍجّ) ٝجُؼِٔنحء جُونحتٔ ٖ٤ذنحألٍٓ هرنَ
ظ ْٛ ٌٜٙٞجُؼحٌك ٖ٤ذكالٍ هللا ٝقٍجٓ٣ٝ ٚظ ٍٜجالٓنحّ ػِنٛ ٠نًٙ
جُصٌٞز جُطٌْٜٔ ٢ح جالٓحّ جُرحهٍ (ػِ ٚ٤جُٓالّ) ُ ٚكٌ٤نق ُِ٘نحِ
ئٕ ٣ؼٍكننٞج ئٕ جُكٌننْ جُننً ١صننىٌ ٛننٓ ٞننٖ جالٓننحّ ٛ ٝنن ٞجُكٌننْ
جُننٞجهؼٛٝ ٢نن ٞجُٔ٘ؿننُ ػِننٝ ْٜ٤جٕ جقٌننحّ جُؼِٔننحء ٛنن ٢جُظح٣ٍٛننس
 ّ٤ُٝكٜ٤ح ٓؼًٌ٣س ُِ٘حِ الٕ جالٓنحّ هنى ظٜنٍ ٛنَ ٌٔ٣نٖ ٓؼٍكنس
جالٓننحّ ٓننٖ جُكٌننْ كوننظ ؟ كٜنننًج جٓننٍ ؿ٤ننٍ ٓؼوننٝ ٍٞجٓننح جألٓنننٍ
جُصك٤ف ٝجُنٞجهؼٝ ٢جُٔ٘طونٛ ٢ن ٞئٕ جالٓنحّ ٣رطنَ جُٔرنحٗ ٢جُنً١
٣ؼطٔى ػِٜ٤ح جُؼِٔحء ذٔرحٗ ٢جٌؾنف ٜٓ٘نح قطن٣ ٠ؼِنْ جُ٘نحِ ئٕ ٛنًج
جٍُؾَ  ٞٛجالػِْ ذكالٍ هللا ٝقٍجٓٝ ٚجُٔرحٗ ٢جُوحتٔس ٛنٓ ٢رنحٗ٢
ػِننْ جالصنن ٍٞكٌ٤نن ٕٞػِننْ جالصننٛ ٍٞنن ٞجُؼِننْ جالقننن ذننحُطلٌٍ
ٝذحُٔؼٍكننس ٛٝنن ٞطٍ٣ننن جُكننن ٝطٍ٣ننن جالٓننحّ ٛٝنن ٞجُٔؼؿننُز
جًُ٣ ١ػرص جالٓحّ ذ ٚوُٝ ِٚ٤جقو٤طٓ ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ٚؼؿنُز كِٔنحيج ضلنٍ
ٓ٘ننُٝ ٚننْ ضطصننى الذطننحٍ ٓرحٗ٤نن ٚئٕ ًننحٕ ػِٔنني ٓننٖ جالٓننحّ جّ ال
ضو ٍٞػ٤د ػِ ٠جُ٘حِ ئٕ ٘٣حظٍٝج جالٓحّ ذؼِْ جالصنٝ ٍٞال ٤ِ٣نن
ذحالٓحّ ئٕ ٘٣حظٍ جُؼِٔحء ذؼِْ جالص!!!!! ٍٞ
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املورد اخلامس والستون:
[ :59واذا كانت طريقة السىيد محمىود الحسىني فىي
قاا
االسىىتدالل االصىىولي م ىىل اسىىتدالله ال قاضىىدي كمىىا فىىي هىىذا
االستفتاء ف لا االسالم السالم].
جعهيق (:)79
ئٗي ُٓص ٖٓ ج َٛجالنطصنح ُطو٤ن ْ٤جالْنطىالٍ جُطنحّ ٓنٖ جالْنطىالٍ
ؿ٤ننٍ جُطننحّ الٕ جالْننطىالٍ ٗط٤ؿننس ػوِ٤ننس صننٍكس ٝجٗنني ال ضٓننطىٍ ػِنن٠
جُؼو٤ىز جال ذحٍُؤ٣نس ٝجالْنطهحٌز ٝجُٔـ٤رنحش جالننٍٝ ٟالذنى ئٕ ضؼنٍف
ئٕ جْننطىالالش جُٓنن٤ى جُكٓنن٘ ٢كنن ٢جُلٌننٍ جُٔطننٝ ٖ٤كننٗ ٢ؿحْننس جُهٔننٍ
ٝؿٍٛ٤نح ضحٓننس ٝجُن ٠جُ٤ننُ ّٞننْ ٣طؿنٍ جقننى ُِننٍو ػِٜ٤نح جٗ ٝوضننٜح ٝجٗننص
ٝصنحقري ٓشنٔ ٍٞذحُطكننىُ ١ن٘و ٓٞجٌوٛننح قطن٣ ٠طرننُ ٖ٤ني جْننطىالٍ
جُٓ٤ى جُكٓ٘ٝ ٢ضٔحٓ٤ط.ٚ

املورد السادس والستون:
[ :59فانه قد اوق نفسه في التناقض فكيىا يسىجل
قاا
كالما وي بت فيه بطالن دعوة السيد احمىد الحسىن ىم يقىول
الصحابه إن السيد احمد الحسن اذا علم بما عندكم فهو علا
حق].
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جعهيق (:)81
ًٛج ُ ّ٤ض٘حهضح ٜ٣ح جُٔهِ ُصحقر ٚجُٔلط ٕٞذىػٞضٗ ٚكنٖ ٓط٤و٘نٕٞ
ذرطالٕ وػٞضي ٗٝؼِْ جٌْٗ ال ضؿنٍ  ٕٝػِن ٠هرنٓ ٍٞنح ٍٗ٣نى نشن٤س ئٕ
ضهنننٍؼ جُشنننّٔ ػِننن٣ٝ ٌْ٤لطضنننف جٓنننًٍْ ج ١جٓنننٍ صنننحقري كٜنننَ ئٕ

نطننحخ جٍُْننُِٔ ٍٞشننًٍ ٖ٤جُننٞجٌو كننً ٢طننحخ هللا جُؼُ٣ننُ {لُييمْ مَييه
يَزْسُلُكُم مِّهَ انسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ لُمِ انهَّ ُ وَإِوَّا أَوْ إِيَّاكُمْ نَعَهًَ هُذًي أَوْ فِي
ضَالَلٍ مُّبِني} ْرأ.24/
ٛنَ ئٕ جٍُْن٣ ٍٞؼطونى جٗنن ٚػِن ٠ضنالٍ ٝجٕ جُٔشننًٍٛ ٖ٤نْ ػِن ٠قننن
ًٛج ُ ّ٤صك٤ف ػٌِ ٠ج٣ي ٝجٗٔح ٛن ٢طٍ٣ونس جْنطىالُ٤س دمحم٣نس ٌُشنق
قو٤وس جُٔىػ.ٖ٤

املورد السابع والستون:
 [ :63ىىم افىىرض ان السىىيد احمىىد الحسىىن قىىد اتىىاكم
قاااا
واعلمكىىم بمىىا عنىىدكم وتبىىين لكىىم صىىدقه فمىىا هىىو حىىال كىىالم
السيد محمود السابق الذي سجله وذكر فيه كذب السيد احمىد
الحسن].
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جعهيق (:)81
ٗح ال ػِْ  َٛجٗي قٍ ٣ػِن ٠جُٓن٤ى ٓكٔنٞو جُكٓن٘( ٢وجّ ظِن )ٚجّ
ػِ ٠صنحقري؟ ذحُطأً٤نى جٗني ػِن ٠جٓنٍ صنحقري جقنٍ ُر٤نحٕ صنىهٚ
ٝجقٍ ػِ ٠ذ٤حٕ ًنًخ جُٓن٤ى ٓكٔنٞو جُكٓن٘ ٢جيج ًنحٕ ذحْنططحػطي
ضًٌ٣رٝ .ٚجالٍٓ ؾؼِ ٚجُٓ٤ى جُكٓ٘ ٢ذن٣ ٖ٤نى٣ي كٌِ٤شنق جقٔنى جُكٓنٖ
ٓح ػ٘ى جصكحخ جُٓ٤ى ٓكٔٞو جُكٓ٘ ٢قط٣ ٠ػرص صىهًٝ ٚنًخ جُٓن٤ى
ٓكٔٞو جُكٓ٘ٗ ٌُٖٝ ٢طكىج ُٞٝ ٙكؼَ الٌٗشق ٍٓٙ؟؟؟

املورد الثامن والستون:
[ :63فىىاذا اخبىىركم السىىيد احمىد الحسىىن بمىىا عنىىدكم
قااا
يقينا سىوا تتهمونىه او تتهمىه النىا بانىه ي مىل فىي تسىخير
الجن وحاشاه كما انهم اسالفه من االنبياء والمرسلين].
جعهيق (:)81
ُوى جنرٍ ج َٛجُر٤ص (ػِ ْٜ٤جُٓالّ) ػٔح كٗ ٢لن ِٞجٌُػ٤نٍ ٓنٖ جُ٘نحِ
ٝجغرطٞج جقو٤طٝ ْٜصىه ْٜكٞٓ ٢جطٖ ًػٍ٤ز ْٞجء ٖٓ جُِٔٓٔ ٖ٤جٓ ٝنٖ
ؿ٤ننٍُٝ ْٛننْ ضننط ْٜٜٔجُ٘ننحِ ذننًُي ٌُٝننٖ صننحقري ٣ؼِننْ جٗننْ ٚطٌ٘شننق
ػٌٞض ٚجُلٌٍ٣س ٝجُؼِٔ٤س ٝجٗ ٚنحٍ ٓنٖ ًنَ شنة ٗٝكنٖ ٍٗ٣نى ئٕ ٣طرنٖ٤
جًٍْٓ ُِ٘حِ ذأذٓظ جُطٍم ِْٜٜ ٝح كِ٤لؼَ ئٕ ًحٕ صحوهح.

.
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املورد التاسع والستون:
[ :63وان طلىىب السىىيد محمىىود الحسىىني يىىذكرني
قاااا
بامير المى منين حىين قىال سىلوني قبىل إن تفقىدوني فقىام إليىه
احد المنافقين وقال له اخبرني كم ش رة في لحيتي].
جعهيق (:)83
ٛننًج جٌُننالّ ٌ٣شننق ػننٖ قوننىى ٝػؿننُى ٝجٗنني ال ضؼِننْ ٓننح ٗهلننُ ٢ؼِننٚ
 ٌٕٞ٣جُىُ َ٤جُوحطغ ػِ ٠ذطالٕ وػٞضٌْ ُٝؼنىّ غوطني ذ٘لٓني ٝذنىػٞز
صحقري صىٌ ٓ٘ي ًٛج جُو٤حِ  ٞٛٝه٤حِ ٓنغ جُلنحٌم كنحٗ ٖ٣نص ٓنٖ
جٓ ٍ٤جُٔإٓ٘ٝ ٖ٤ج٣نٖ جُٔ٘نحكن ٓنٖ جٍُٔؾنغ جالػِنْ جُنً٣ ١ؼِنْ ٓنح ػ٘نىى
ٝال ضؼِْ ٓح ػ٘ى.ٙ

املورد السبعون:
[ :63فسىىبحان ه السىىيد احم ىد الحسىىن يقىىول لكىىم
قاااا
اني اعلم من اهل القرآن بقرآنهم ومن اهل التوراة بتىوراتهم
ومن اهل االنجيىل بىانجيلهم وتقولىون لىه اخبرنىا عىن اشىياء
اخفيناها عندنا].
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جعهيق (:)84
ال ٣وًٛ ٍٞج جُو ٍٞئال هحتْ نٍ دمحم ٜٓى ١جألٓس ٘ٓٝوًٛح ك ٜٞجُؼحُْ ذٌنَ
جٌُطد جُٓٔح٣ٝس ٝئهحٓس جُكؿس ػِٜ٤ح ٝئيج ً٘ص جُؼحُْ ذٜح كٔح  ٢ٛقؿنس
جإلٓحّ جُٜٔى( ١ػِ ٚ٤جُٓالّ) ػِ ٠جُ٘حِ؟ ٗ ٌُٖٝو ًٙٛ ٍٞقؿس جإلٓنحّ
ٝػِنٓ ٞوحٓننٌٝ ٚكؼطننْٝ ٚننٔٝٝ ٙٞال٣طننٓٝ ٚننٖ جوػحٛننح ؿ٤ننٍ ٙكٜنن ٞوؾننحٍ
ٓلطنننٍ كنننأ ١ضؿنننٍ ػِننن ٠جإلٓنننحّ (ػِ٤ننن ٚجُٓنننالّ) ٓٝوحٓننن٘ٓ ٚننني ٓٝنننٖ
صنننحقري ٝجٕ ٓنننح جنل٘٤نننحٛ ٙننن ٞجٌُل٤نننَ ذٌشنننق ًنننًذٌْ ٝضننننالُطٌْ
ٝجٗكٍجكٌْ كًُِي نش٤طْ ٓ٘.ٚ

املورد احلادي والسبعون:
قاااا [ :61ذكىىر قصىىة رجىىل خبيىىر مىىن الهنىىود فىىاختبره
المرج الديني طه ال نجا اختبىره عمىا فىي نفى المرجى
واختبره بانه اضمر االمام المهدي وتبين صدا ما يقول].
جعهيق (:)85
جيٕ ُٔحيج ضٌٍ٘ جنطرحٌ جُٓ٤ى جُكٓن٘( ٢وجّ ظِنُ )ٚصنحقري ٌُن٣ ٢طرنٖ٤
صىه ٚكؼِ ٚ٤ئٕ ٌ٣شق ٓنح ٗضنٍٔٛٝ ٙنَ ض٘ٓن ٠جنرنحٌ جالٓنحّ جُكؿنس
ػٔح ٣كِٔ ٚج َٛهْ ػ٘ىٓح ضٞك ٠جالٓحّ جُؼٌٍٓ( ١ػِ ٚ٤جُٓنالّ) ٝجغرنص
جٗ ٚجُكؿس ٖٓ ذؼى جذ ٚ٤كِٔحيج ضهش ٠يُي ئٕ ً٘ص صحوهح.
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املورد الثاني والسبعون:
[ :61إن قضية السقيفة هي ترك المحكم والتمسك
قاا
بالمتشابه واجتهاد مقابل النص].
جعهيق (:)86
ٗص قٌٔص ػِٗ ٠لٓني ٝػِن ٠صنحقري جٜٗنْ ذطنًٍ ْٜجُٔكٌنْ ٝجُؼٔنَ
ذحُٔطشحذ ٖٓ ٚو ٕٝجٍُؾٞع ذ ٚجُنِٛ ٠ن ٚجضؿٜنٞج ئُن ٠جُلط٘نس ٝجُضنالٍ
ٝجالٗكننٍجف كِٔننحيج ضطًٍنننٞج جُؼٔننَ ذننحُٔكٌْ ٝضنننًٛرٞج ئُنن ٠جُٔطشنننحذٚ
ُطٔنننٌٍٝج ػِننن ٠جُ٘نننحِ ذنننحطٌِْ ٝهنننى ذحٗنننص ػنننٌٞضٌْ ذؼنننى ئٕ ٗوننن
جُٔإٓ٘ٓ ٕٞطشحذ.ٌْٜ

املورد الثالث والسبعون:
قاااا [ :61ولكىىن القىىوم اجتهىىدوا بىىرأيهم وقىىالوا امىىرهم
شىىورث وخىىالفوا بىىذلك امىىر ه ت ىىالا وامىىر رسىىوله وهىىذا
هو الكفر ب ينه].
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جعهيق (:)87
ئٕ ٍٓ جُش ٞٛ ٌٟٞجُٔطشحذ ٚجًُ٣ ُْ ١إنً ٖٓ ُٓنحٕ جُٔؼصن ّٞكٌنحٕ
ضننأ٣ٝال ذننى ٕٝػِننْ  ٝجؾطٜننحوج ٓوحذننَ جُنن٘

ٝهللا ضؼننحُ ٠هننحٍ ( وَمَييا يَعْهَ يمُ

تَأْوِيهَ ُ إِالَّ انهّ ُ وَانزَّاسِخُىنَ فِي انْعِهْمِ ْٛٝ )..نصٞ

 َٛجُر٤ص جألتٔس

جالغ٘ ٢ػشٍ ئٓحٓنح كونظ ال ؿ٤نٍٝ .ْٛجٗنص ُنٓ ّ٤نٖ ٛنَ جُر٤نص جُنًٖ٣
نص ْٜهللا ذآ٣س جُطط٤ٜنٍ جٍُجْنه ٖ٤كن ٢جُؼِنْ قطن ٠ضنىػ ٢ضأ٣ٝنَ جُؼِنْ
ذننَ جٗنني جٓطننىجو ألُٝثنني جُننً ٖ٣ػِٔننٞج ذحُٔطشننحذٝ ٚضًٍننٞج جُٔكٌننْ ٓٝننٖ
جصكحخ جُٓو٤لس جالُٝنٝ ٠هنى نحُلنص جٓنٍ هللا ٌْٝنٝ ُٚٞجضرؼنص جُلط٘نس
ٝجُضالٍ.

املورد الرابع والسبعون:
[ :62قضية تاويل القرآن علا االمىام المهىدي هىي
قاا
قضىىية تاويىىل اهىىل الباطىىل علمىىاء السىىوء ضىىد تاويىىل الحىىق
وهىىو االمىىام المهىىدي عليىىه السىىالم وقىىد اعلىىن السىىيد احمىىد
الحسىىن عىىدة مىىرات وفىىي ك يىىر مىىن االصىىدارات بىىان ال لىىم
الذي عنده لي من تحصيله الخاص بل انه ناقل عن االمىام
المهدي عليه السالم وهو الذي علمه تاويل القرآن الكريم].
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جعهيق (:)88
ٛننًج جوػننحء ذننال وُ٤ننَ ٝذؼننى ئٕ غرننص ذطننالٕ جُٔننىػ ٠ػ٘ننىٓح وقضننص
جُىػ ٟٞذحُكؿس ٝضرن ٖ٤جُضنؼق ٝجُٓنوْ كن ٢ضلٓن ٍ٤ن٣نس ؿنٍم كٍػنٕٞ
ً ُٞٝحٕ ٖٓ ػ٘ى جُٔؼص٘٣ ُْ ّٞطحذ ٚجُضؼق ٝجُهَِ ك ٌٕٞ٤هٛ ٌُْٞنٞ
جُطأ َ٣ٝػِ ٠جُكن ذؼٝ ٚ٘٤هى غرص جٌْٗ ٖٓ ػِٔحء جُٓٞء جًُ٣ ٖ٣طنإُٔٞٝ
جُوٍنٕ ذـ ٍ٤ػِْ.

املورد اخلامس والسبعون:
 [ :62فان ردكم علا ما جاء به السيد احمد الحسن
قاا
وتكذيبه ي تبر ردا وتاويال ضد االمام المهدي عليه السالم].
جعهيق (:)89
ال ضٞؾى ٓالَٓس ذ ٖ٤جالٓحّ (ْالّ هللا ػِٝ )ٚ٤ذ ٖ٤وػنٞز جقٔنى جُكٓنٖ
ذؼى ئٕ غرص جًٌُخ ٝجُهطأ ٝجُىؾَ ػ٘ى جقٔى جُكٖٓ كحُٔالَٓس ضػرنص
ذصىم جُىػٝ ٟٞذؼى ئٕ غرص ذطنالٕ جُنىػ ٟٞكنٓ ٢نٞجٌو ًػ٤نٍز ض٘لني
جُٔالَٓس قٓد جالكطٍج  ٝال ك ٢ٜجصال ؿٞٓ ٍ٤ؾٞوز.
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املورد السادس والسبعون:
 [ :62ىم انىك يىا سىيد محمىود اذا توصىلت إلىا إن
قاا
تاويل السيد احمد الحسن باطل وحاشاه فلماذا ال ترد عليىه
وقد تحداكم].
جعهيق (:)91
ٗؼْ غرص ذحُىُ َ٤ذطنالٕ ٓنىػحٝ ٙال ٔ٣نص ئُن ٠ضأ٣ٝنَ جٛنَ جُر٤نص ذصنِس
ٝهننى غرننص يُنني ػِننُٓ ٠نن٘س جهننالّ جٗصننحٌ جُٓنن٤ى جُكٓنن٘ٝ ٠هِننْ جُٓنن٤ى
جُكٓ٘ ٢جُٔرحٌى جًُْ٘ ٌٍٓ٘٣ ُٖ ١حٗ ٚجذىج ُ ُ٤ٔ٤جُكن ػٖ جُرحطَ.

املورد السابع والسبعون:
[ :62فىىاذا كنىىت االعلىىم وولىىي امىىر المسىىلمين كمىىا
قاااا
تىىىدعي ينب ىىىي لىىىك إن تكىىىون اعلىىىم النىىىا بىىىالقرآن الكىىىريم
وال قاضد فلماذا ال ترد علا السيد احمد الحسىن وتبىين الحىق
للنا ].
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جعهيق (:)91
ئٕ وػننٞز جُٓنن٤ى جُكٓنن٘( ٢وجّ ظِنن )ٚهننى غرطننص ذحُننىُ َ٤جُؼِٔنن ٢جُننًُ ١ننْ
٘٣و ئًُٛ ٠ج جُٝ ّٞ٤هى ضنٍى جُلٍصنس ُـ٤نٍٝ ٙذؼنى جٕ ْنٌص جُؿٔ٤نغ
ضصىٛ ٟنٝ ٞجصنكحذ ٚالذطنحٍ جُنىػٝ ٟٞذرًٍنس جالٓنحّ جُٜٔنى( ١ػِ٤نٚ
جُٓالّ) ٗوضص جُىػ ٢ٛٝ ٟٞضِلع جٗلحْٜح جالنٍ٤ز.

املورد الثامن والسبعون:
قااال
فقط].

[ :62ام انىىك ت تىىذر وتقىىول انىىك اعلىىم باصىىول الفقىىه

جعهيق (:)91
ئٕ ٖٓ ًحٕ ػِْ ذأص ٍٞجُلو ٚك ٜٞػِْ ذـ ٖٓ ٍٙ٤ػِن ّٞجُنىٝ ٖ٣هنى ضنْ
جٍُو ٝجُ٘و جُطحّ ذٌِٔس جص ٍٞجُلوٝ ٚجٜٗحٌش وػٞضٌْ ئٓحّ ْٜحٓ.ٚ
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املورد التاسع والسبعون:
[ :62وقىىد ذكىىر السىىيد محمىىود الحسىىني إن قضىىية
قاااا
احكام المتشابه ال ت تبر حجة وبامكان الك ير ادعاء ذلك].
جعهيق (:)93
ئٕ ػِْ جُٔطشحذ ٖٓ ٞٛ ٚجنطصح جُٔؼص ّٞػِ ٚ٤جُٓالّ ٓٝنٖ جوػن٠
يُي ؿ ٍٙ٤كٜنٓ ٞلطنٍ ًنًجخ ُٝنًُي ُن ٞصنىٌ ٓنٖ ؿ٤نٍ جُٔؼصن ّٞكٜنٞ
ُ ّ٤ذكؿس كًُِي ٕ جُٔىػ ٖٓ ٢جؾَ ئٕ ٓ٣نرؾ جُشنٍػ٤س ػِن ٠وػٞضنٚ
ُ ٌٍٔ٤يُي ػِ ٠ػو ٍٞجُرٓنطحء ُ٤صنىهٞج ذن٣ ٚنىػٌٛ ٢نًج وػنٝ ٟٞجال
جيج ًحٕ ػِٔٓ ٚنٖ جُٔؼصن ّٞكِٔنحيج ُنْ ٣رطنَ ٓنح ٣ىػ٤ن ٚجُونٓ ّٞنٖ ػِنْ
ٝيُني جٓ٣ننٍ ُرِنٞؽ جُكؿننس ٝجُطصنى٣ن ذننًٞ ٚال٣نس جٓ٤ننٍ جُٔنإٓ٘ ٖ٤هننحٍ
جٓ ٍ٤جُٔنإٓ٘ ٖ٤ػِن( ٢ػِ٤ن ٚجُٓنالّ) ٓنح هنحٍ جٓ٤نٍ جُٔنإٓ٘ ٖ٤ؿ٤نٍ ١جال
ِٛي  ٌُٖٝجوػحٛح جٌُػ ٍ٤ذنحطال ًهِلنحء ذ٘ن ٢جٓ٤نس ٝذ٘ن ٢جُؼرنحِ ًنًُي
جُٔطشحذ ٞٛ ٚقن جُٔؼص ٖٓٝ ّٞجوػ ٠يُي ؿ ٍٙ٤كٜن ٞوؾنحٍ ٌُٝنٖ ُنْ
٘ٔ٣غ يُي جوػحء ٖٓ ٙجُـٝ ٍ٤جٗطْ ٓ٘.ٚ
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املورد الثنانون:
[ :63فالقضىىية محصىىورة بىىين احتمىىالين ,امىىا إن
قاااا
يكون تفسير السيد احمد الحسن مخالفىا للواقى وعليهىا يجىب
عليكم رده].
جعهيق (:)94
ٗؼننْ ذؼننى ٓؼٍكننس جُوٞجػننى جالْننالٓ٤س جُشننٍػ٤س جُؼحٓننس ٝؾننىٗح ئٕ وػننٞز
جقٔى جُكٖٓ ٓهحُلس ُِٞجهغ ُٝنًُي ُنْ ٗٓنٌص ذنَ ٌو جالٗصنحٌ جالن٤نحٌ
ٖٓ ٓوِىٝ ٖ٣طِرس قط ٠جٍُو جُوحطغ ذوِْ ْنٔحقس جُٓن٤ى جُكٓن٘ٝ ٢جُنً١
غرص ذ ٚؾ َٜصحقرٌْ ٝضالُس ٝجٗكٍجف طٍ٣و ٚػٖ ؾحوز جُصٞجخ.

املورد احلادي والثنانون:
[ :64وام ىا إن يكىىون التفسىىير الىىذي طرحىىه احمىىد
قاااا
الحسن نقال عن االمام صحيحا ف ندها يت ين إن السيد احمىد
الحسن متصال باالمام المهدي].
جعهيق (:)95
ُوى ٗطوص قوح ٝقٌٔص ذحُؼىٍ ٛٝح  ٞٛضلٓ ٍ٤جقٔى جُكٖٓ ضر ٖ٤نطنأٙ
كنن ٢جُٔكٌننْ ٝجُٔطشننحذ ٚذأُٓنن٘س جهننالّ جُٔننإٓ٘ٝ ٖ٤ذحُطننحُ٣ ٢ػرننص جٗننُ ٚننْ
116

٣طصَ ذحالٓحّ جُٜٔىٝ ١ذحُ٘ط٤ؿس جًًٗ ٚخ ػِ ٠جالٓحّ ٝجٗ ٚذكنن وؾنحٍ
جُرصٍز جٌُر ٍ٤جًُٓ٣ ١رن ظ ٌٜٞجالٓحّ جُكؿس (ػِ ٚ٤جُٓالّ).

املورد الثاني والثنانون:
[ :64عىىذرا سىىيدي محمىىود فىىان كالمىىك غيىىر تىىام
قاااا
وهو ج ل ال قل هو القاضىد والحىاكم والمسىيطر .........فىان
الىىذي ت لمنىىاه مىىن القىىرآن والسىىنة النبويىىة وايضىىا عىىن اهىىل
البيىىىت إن ال قىىىل ال يكىىىون حجىىىة ابىىىدا اال اذا كىىىان موافقىىىا
للقرآن والسنة المطهرة].
جعهيق (:)96
ئٕ جُؼوَ ٞٓ ٞٛضٞع جالقٌحّ جإلُُٞٝ ٚ٤ٜال جُؼونَ ٘٣طلن ٢جُطٌِ٤نق الٕ
جُٔ ٠ُٞهحٍ ُِؼوَ ذي جػحهد ٝذني جغ٤ند  ١ئٕ جالٗٓنحٕ ٌ٣نٓ ٕٞهطنحٌج
ذٞجْطس جُؼوَ ُِٓٞى طٍ٣ن جُه٤نٍ جْ ٝنِٞى طٍ٣نن جُشنٍ ُنًُي ٌٝو
ػننٖ جٛننَ جُر٤ننص (ػِنن ْٜ٤جُٓننالّ) الو٣ننٖ ُٔننٖ الػوننَ ُننٝ ٚقطنن ٠ال٣وننغ
جالشننطرح ٙكننإٔ جُؼوننَ ٛنن ٞجُننً٣ ١هطننحٌ طٍ٣ننن جُؿ٘ننس ٣ٝؼرننى ذنن ٚجُننٍقٖٔ
كالذى ئٕ ٞٓ ٌٕٞ٣جكوح ُِوٍنٕ ٝجُٓ٘س جُشٍ٣لس.
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املورد الثالث والثنانون:
[ :65فال قل هو ما عرفه امير الم منين :ال قىل مىا
قاا
عبد به الرحمن واكتسب به الجنان].
جعهيق (:)97
ٗؼننْ ٛٝننًج ٓننح هِ٘ننح ٙكنن ٢جُطؼِ٤ننن جُٓننحذن ذننحٕ جُؼوننَ ٛنن ٞجالْننحِ كنن٢
جُطٌِ٤ننق ُٝننًُي ٌكننغ جُطٌِ٤ننق ػننٖ جُٔؿ٘ننُٝ ٕٞنن ٞجْننطػ٘ ٢جُؼوننَ ٓننٖ
ٓالى جُطٌِ٤ق ُشَٔ جُطٌِ٤ق جُشٍػ ٢قط ٠جُرٜحتْ ًٛٝج ال ٌٖٔ٣هرُٞنٚ
الٕ جُٔننن٤ٓ ٠ُٞنننُ جالٗٓنننحٕ ػنننٖ جُرٜنننحتْ ذنننحُوٞز جُؼحهِنننس جُ٘حطونننس جُطننن٢
جصركص ٓٞضٞع جُطٌحُ٤ق جالُ٤ٜس.

املورد الرابع والثنانون:
قاا [ :65ونرج ونقىول للسىيد محمىود الحسىني مىا هىو
دليلك في تكذيب السيد احمد الحسن ,هل السيد احمد الحسن
خىىالا القىىرآن ام خىىالا الرسىىول دمحم صىىلا ه عليىىه والىىه
وسلم ام خالا سيرة اهل البيت عليهم السالم].
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جعهيق (:)98
ٗؼْ جٗ ٚنحُق جُوٍنٕ الٗ ٚجوػ ٠جُؼِْ ذحُٔطشحذ ُٚ ّ٤ُٝ ٚيُي الٗٓ ٚنٖ
جنطصح جُٔؼصن ٖ٤ٓٞجالغ٘ن ٢ػشنٍ كونظ ٝهنى غرنص نطنأ ضلٓن ٍٙ٤كن٢
ٌوٝو جنٍ٤ُِٓ ٟى جُكٓنُِ٘ٔٝ ٢نإٓ٘ٝ ٖ٤ننحُق جٍُْن ٍٞجالػظنْ الٗنٚ
ضؿنٍء ػِننٓ ٠ونحّ جالٓننحّ جُٜٔننى( ١ػِ٤ن ٚجُٓننالّ) ٝجوػنُ٘ ٠لٓننٓ ٚحًننحٕ
ُالٓحّ و ٕٝؿٝ ٍٙ٤نحُق جُٓنٍ٤ز الٕ جُٞصن ٢ػ٘نى جٛنَ جُر٤نص ال٣ونّٞ
ذحالٍٓ جال ذؼى ٌق َ٤جُوحتْ ذ ٚئُ ٠جٍُك٤نن جالػِنٝ ٠جٗنص جوػ٤نص جُو٤نحّ
ذحالٍٓ ٝصحقد جألٍٓ ُْ ٣وْ ذٚ؟؟؟؟؟

املورد اخلامس والثنانون:
قاااا [ :66اننىىا نتحىىدث الجميىى بىىان يىىاتوا بىىدليل واحىىىد
قط ي الصدور والداللة علا كذب السيد احمد الحسن].
جعهيق (:)99
جٗ٘ننح ٗوطننغ ذننحٕ ال ٞ٣ؾننى وُ٤ننَ شننٍػ ٢هطؼنن ٢جُصننىٝ ٌٝجُىالُننس ػِنن٠
ٓىػ ٠جقٔى جُكٖٓ ٝػىّ ٝؾٞو جُىُ َ٤ػِنٓ ٠نىػحٛٝ ٙن٣ ٞنىػٌٛ ٢نًج
وػنن ٟٞوُ٤ننَ هننحطغ ػِننًً ٠ذنن ,ٚذننَ ٗوضننص ًننَ جوُطنن ٚجُطنن ٢ؾننحء ذٜننح
ٌٝٝوش جالوُننس جُشننٍػ٤س ػِننًً ٠ذننٝ ٚذطننالٕ ٓننىػح ٙكٔ٤ننح ْننرن ٓننٖ
ٓٞجٌو ٝضؼِ٤وحش.
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انخاجًة
ئٕ ًٛج جُركع جًُ ١ضْ ذؼ ٕٞهللا ضؼحُٝ ٠ذرًٍس وػحء ٓٞالٗح جُكؿس ذنٖ
جُكٓنٖ ٌٝقن ٢كنىج٣ ٙنٍو ػِنٓ ٠نُجػْ جُؼوِ٤ن ٢جُٔلطن ٕٞذنىؾَ صننحقرٚ
جقٔى جُكٖٓ ذؼى ئٕ ػٍ ضكى ٚ٣جُٓحكٍ ذحُ٘و ػِن ٠جْنطلطحء جُٓن٤ى
جُكٓنن٘ ٢ذكننن جُٔننىػ ٢جقٔننى جُكٓننٖ ٛٝنن ٞهنن ٍٞجُكننن ٝجُلصننَ ػِنن٠
وػننٞز جقٔننى جُكٓننٖٗ ..وضنن٘ح ًالٓنن ٚذٞجقننى  ٝضٓننؼٗ ٖ٤وضننح جٗطصننحٌج
ُِكننن ٝجٗطصننحٌج ُإلٓننحّ جُٔؼصنن( ّٞػِ٤نن ٚجُٓننالّ) ألٗ نٛ ٚنن ٞصننحقد
جُكننن جُكو٤ونن ٢جُننٞجهؼٓ ٝ ٢ننح جوػننح ٙجُٔننىػ ٢جقٔننى جُكٓننٖ ٛنن ٞضشننٚ٣ٞ
ُوض٤س جالٓحّ جُكوس ٝنٍٝؼ ػٖ جُوٞجػى جالْنالٓ٤س جُشنٍػ٤س جُٔطٔػِنس
ذحالؾطٜننحو ٝجُطوِ٤ننى ًٝطننحخ جُٔننىػ ٢جُؼوِ٤ننٛ ٢نن ٞجقننى جذننٞجم جُٔننىػ٢
جقٔى جُكٖٓ ٝجُٔىجكغ ػ٘٤ْٝ ٚكشٍ ٙهللا ٓؼ ٚألٗ ٚضَ ٝجضَ جُ٘نحِ
ذلط٘ط ٚجُؼٔ٤حء ٝئٕ شحء هللا ذرًٍس وػنحء جُٔن ٠ُٞجُٔونىِ جالٓنحّ جُكؿنس
(ػِ ٚ٤جُٓالّ) ٝوػنحء ٗحترن ٚذنحُكن جُٓن٤ى جُكٓن٘( ٢وجّ ظِن )ٚجُشنٍ٣ق
ًشننل٘ح ًٝشننق جُٔإٓ٘نن ٕٞكننٓ ٢ننٞجطٖ جنننٍ ٟوؾننَ جُٔننىػًٝ ٢ننَ ٓننٖ
ٝجالْٝ ٙننحٌ ذٜ٘ؿنن ٚجُٔظِننْ ْٝننؿَ ُ٘ننح هللا ضؼننحُ ٠جُشننٍف ذحُننىكحع ػننٖ
جُكن ٝصحقرٝ ٚػٓ ٠ئٕ ُ٘ ٌٕٞ٣ح شلحػس ٓنٖ جُ٘نحٌ ٣ن ّٞال ٘٣لنغ ٓنحٍ
ٝالذ٘ننننٝ .ٕٞجُكٔننننى هلل ٌخ جُؼننننحُٔٝ ٖ٤صننننِ ٠هللا ػِنننن ٠دمحم ٝجٍ دمحم
ٝػؿَ كٍؼ هحتْ جٍ دمحم.
جٌٍُػح١ٝ
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املٕرد التاص

33

املٕرد الضاب ٔالعغزُٔ

66

املٕرد العاعز

33

املٕرد الجاوَ ٔالعغزُٔ

43

املٕرد احلاد ٙعغز

37

املٕرد التاص ٔالعغزُٔ

43

املٕرد الجاٌ٘ عغز

30

املٕرد الجالثُٕ

40

املٕرد الجالح عغز

34

املٕرد احلادٔ ٙالجالثُٕ

46

املٕرد الزاب عغز

36

املٕرد الجاٌ٘ ٔالجالثُٕ

45

111

املٕرد اخلاوط عغز

77

املٕرد الجالح ٔالجالثُٕ

55

املٕرد الزاب ٔالجالثُٕ

55

املٕرد اخلاوط ٔاخلىضُٕ

334

املٕرد اخلاوط ٔالجالثُٕ

57

املٕرد الضادظ ٔاخلىضُٕ

336

املٕرد الضادظ ٔالجالثُٕ

56

املٕرد الضاب ٔاخلىضُٕ

355

املٕرد الضاب ٔالجالثُٕ

55

املٕرد الجاوَ ٔاخلىضُٕ

355

املٕرد الجاوَ ٔالجالثُٕ

56

املٕرد التاص ٔاخلىضُٕ

357

املٕرد التاص ٔالجالثُٕ

65

املٕرد الضتُٕ

350

املٕرد االربعُٕ

63

املٕرد احلادٔ ٙالضتُٕ

356

املٕرد احلادٔ ٙاألربعُٕ

67

املٕرد الجاٌ٘ ٔالضتُٕ

354

املٕرد الجاٌ٘ ٔاالربعُٕ

66

املٕرد الجالح ٔالضتُٕ

355

املٕرد الجالح ٔاالربعُٕ

64

املٕرد الزاب ٔالضتُٕ

356

املٕرد الزاب ٔاالربعُٕ

66

املٕرد اخلاوط ٔالضتُٕ

333

املٕرد اخلاوط ٔاالربعُٕ

355

املٕرد الضادظ ٔالضتُٕ

335

املٕرد الضادظ ٔاالربعُٕ

353

املٕرد الضاب ٔالضتُٕ

333

املٕرد الضاب ٔاالربعُٕ

355

املٕرد الجاوَ ٔالضتُٕ

337

املٕرد الجاوَ ٔاالربعُٕ

353

املٕرد التاص ٔالضتُٕ

330

املٕرد التاص ٔاالربعُٕ

350

املٕرد الضبعُٕ

336

املٕرد اخلىضُٕ

354

املٕرد احلادٔ ٙالضبعُٕ

334

املٕرد احلادٔ ٙاخلىضُٕ

356

املٕرد الجاٌ٘ ٔالضبعُٕ

335

املٕرد الجاٌ٘ ٔاخلىضُٕ

333

املٕرد الجالح ٔالضبعُٕ

336
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املٕرد الجالح ٔاخلىضُٕ

333

املٕرد الزاب ٔالضبعُٕ

375

املٕرد الزاب ٔاخلىضُٕ

330

املٕرد اخلاوط ٔالضبعُٕ

373

املٕرد الضادظ ٔالضبعُٕ

375

املٕرد الجاٌ٘ ٔالجىإٌُ

375

املٕرد الضاب ٔالضبعُٕ

373

املٕرد الجالح ٔالجىإٌُ

376

املٕرد الجاوَ ٔالضبعُٕ

377

املٕرد الزاب ٔالجىإٌُ

305

املٕرد التاص ٔالضبعُٕ

370

املٕرد اخلاوط ٔالجىإٌُ

303

املٕرد الجىإٌُ

376

اخلامتٛ

305

املٕرد احلادٔ ٙالجىإٌُ

374

احملتٕٖات

303
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طب بموافقة المركز اإلعالمي لمكتب
سماحة المرج الديني األعلا آية ه ال ظما
السـيـد الحســني (دام ظله)  /كربالء المقدسة
www.al-hasany.net
E-mail:info@alhasany.net
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