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 بسم اهلل الرضبن الرحيم

اغبمد هلل رب العاؼبُت ، والصالة والسالم على ؿبمد وآلو الطيبُت      
 الطاىرين .

فقد وقفت على ما ذكره  السيد كمال اغبيدري  حول أستاذ      
الفقهاء واؼبراجع آية اهلل العظمى السيد اػبوئي )رضبو اهلل( يف برنامج 

اغبديث إىل مطارحات يف العقيدة يف حلقة بعنوان ) من إسالم 
السيد اغبيدري قد سالم القرآن الكرمي القسم األول ( ، وقد وجدت إ

ما ذكره حول السيد اػبوئي )رضبو الصواب فو  جانب اغبق أخطأ و
، فأحببت التعليق على بعضها دفاعاً عن السيد مواضع كثَتة يف  اهلل(

ف  يف عرفانًا جبميلة على اغبوزة  واؼبذىب الذي يُ و اػبوئي )قده( 
جده و  ىذا الزمان دبراجع الدين وأىل العلم والتحقيق  ، وىم شبرات 

، فشكر اهلل سعيو   معارفوفيض  علومو ومستنَتون من أنوار ، و كده 
 .ووفقنا لالقتداء بو  
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 قال الشيهد السيد محمد باقر الصدر)قده( :     

ىذا األستاذ الذي أبصرت نور العلم يف حوزتو وذقت طعم      
اؼبعرفة على يده ، وإن أفضل ما ينعم اهلل بو على االنسان بعد االميان 

شيء من ىذه النعمة فإن فضل العلم ولئن كنت قد حصلت على 
 ذلك يعود إليو فلست إال شبرة من شبرات وجوده وفيضو الشريف.

http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.
&s=ctٖٔٙ&bi=ٕٙ&itg=ٔٓphp?bcc= 

 ق الشيخ مسلم الداوري )حفظو اهلل(:وقال المحق     

إن سيدنا االستاذ )قدس سره( ما ظبح الزمان دبثلو وال جاد      
بقريٍن لو يف مكانتو العلمّية و ما صبعت فيو من اؼبواىب واؼبميزات، 
بعد شيخنا األنصاري ) قّدس اهلل روحو ( ، ويكفي شاىداً على ذلك 

جودين بتفوقو على سواه حىت إذعان اؼبراجع والشخصيات العلمية اؼبو 
أفىت بعضهم جبواز تقليده ابتداًء، وىذا فبا مل يعهد صدوره يف األونة 
األخَتة، باالضافة إىل أّن آراءه ) قدس سره ( ىي مدار البحوث يف 

 .اغبوزات العلمية كلها

http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?bcc=10&itg=62&bi=136&s=ct
http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?bcc=10&itg=62&bi=136&s=ct
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 وقال الفقيو النبيو السيد صادق الروحاني )حفظو اهلل(:     

األكرب ، أستاذنا وأستاذ معظم الفقهاء إنَّ فقيو الطائفة      
واجملتهدين ، بل أستاذ كل َمن ُيف  عنو العلم يف زماننا ، السيد أبا 
القاسم اػبوئي ) أعلى اهلل يف اعبنان درجتو ( ، كاَن عاؼبًا ضليعًا يف 

كاألصول والفقو والتفسَت واغبديث والرجال   –صبيع العلوم اغبوزوية 
وصاحب رأي ونظر فيها ، بل كان من  –ب واغبكمة والكالم واألد

  .أعاظم احملققُت يف مطالبها الدقيقة

.htmٙٓ٘ٗ-http://ar.rohani.ir/istefta 

 وقال أيضا :     

السيد اػبوئي )قده( بنظري أفقو فقهاء الشيعة من أول زمان      
الغيبة إىل اآلن ، وكتبو الفقهية اليت كتبها تالمذتو تقريرًا ألحباثو 
الفقهية مستند اؼبراجع العظام يف اغبوزات العلمية ، كما أنَّ اؼبراجع 
الكبار يف قم والنجف وسائر اغبوزات كلهم تالمذتو ، وظبعت أن 

http://ar.rohani.ir/istefta-6054.htm
http://ar.rohani.ir/istefta-6054.htm
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نهم يشهدون دبا أشهد ِمن أعلميتو على صبيع العلماء من األكابر م
 .أول زمان الغيبة

.htmٙٓٙٛ-http://ar.rohani.ir/istefta 

 

 منهجية المقال:

بًتتيب ياف  يف البداية سوف ننقل كالم السيد اغبيدري ـبتصرا      
ؼبوقعو فيو كالمو بطولو ،  مث نعلق رابط مع وضع ،  لبو وؿبتواه على 

على ما جاء يف كالمو باؼبقدار الذي نراه كافيًا ونوكل التفصيل إىل 
، وأنصح بقراءة كالم السيد اغبيدري أواًل  قبل ؿبلو اؼبناسب لو 

 .  عليو  مالحظة اختصار كالمو والتعليق

 

 (:رحمو اهللي حول السيد الخوئي )ما جاء في كالم السيد الحيدر 

م سالم اغبديث إىل إساليف حلقة ) من إ ذكر السيد اغبيدري     
 ( عدة أمور :القران

 أن ىنالك منظومتُت عبميع اؼبعارف : األمر األول :     

http://ar.rohani.ir/istefta-6068.htm
http://ar.rohani.ir/istefta-6068.htm
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 ـ منظومة قرآنية .ٔ     

ـ منظومة حديثية سبثلها ؾباميع الصحاح واؼبسانيد والسنن و ٕ     
 متمماهتا.

ىاتان اؼبنظومتان يعٍت دائرة اؼبنظومة القرآنية  ىل  األمر الثاني :     
واؼبنظومة الدينية اؼبوجودة يف الروايات، ىل مها جزيرتان مستقلتان 
إحدامها عن األخرى؟ ىل أحدمها ىو األصل واآلخر ىو الفرع؟ أو 

عندنا أحدمها أصل واألخر يرمى بو عرض اعبدار؟ ألنو كبن يوجد 
معارف القرآن يف التوحيد وكذلك موجودة معارف يف التوحيد يف 
السنة، يوجد عندنا عن اؼبعاد عن اإلمامة عن كل شيء، ما ىي 

 العالقة بُت ىاتُت اؼبنظومتُت؟

لى ىذا السؤال وجد ثالثة يف مقام اعبواب ع األمر الثالث :     
  :اذباىات

: قال نرمي كل الذي نقل إلينا من السنة يف  االتجاه األول     
 .البحر ونكتفي بالقرآن

قال  إن اؼبرجعية للحديث ال للقرآن، إذن يف  االتجاه الثاني:     
مقابل االذباه األول الذي جعل اؼبرجعية أقصى اليسار وىذا أقصى 
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. وقال السيد اغبيدري : أنو ياول أن يقف على أتباع ىذا اليمُت
 . (عليهم السالم)االذباه يف مدرسة أىل البيت 

قال السيد اغبيدري يف بيانو :  أعنونو كفتوى   االّتجاه الثالث :     
كعنوان، كمنت، أعتقد أن القرآن الذي بأيدينا، دبا اشتمل عليو 

ذي ال يدانيو مصدر وال يقع يف يشكل ىو احملور واؼبصدر األصلي، ال
قبالو أي شيء آخر، ىو اؼبصدر األّول واألخَت عبميع اؼبعارف 
الدينّية. ولكن القرآن ىو الذي يبُّت األطر والقواعد واألسس 
والقوانُت الدستورية إن صّح التعبَت، وتأيت السّنة يف ظل القرآن، ومن 

أتكلم يف اغبديث  أنا ...ىنا فأّي رواية من الروايات وصلت إلينا 
اؼبنقول إلينا، أقول أي حديث جاء سواء كان يف صحيح البخاري أو 
يف صحيح الكايف، ال فرق عندي، يعرض على كتاب ربنا فإن كان 
منسجما معو فهو مقبول، وإن كان غَت منسجم، ـبالف، معارض، 

 .ر مباين، مناقض فهو زخرف نرمي بو عرض اعبدا

يواجو أصحاب االذباه الثاين من الشيعة سؤاال   األمر الرابع :     
 ؟ىل يوجد للقرآن دور أو الوىو : 

يوجد فريقان من علماء أجب السيد اغبيدري عن ذلك بقولو :      
 .اإلمامية، التفتوا يل جّيداً 



 دراسة نقدية ؼبا طرحة السيد كما اغبيدري/  مير كلا  والقرآن( اهلل رحمو) الخوئي السيد

 
 

8 

 

وىو الذي أسقط القرآن من االعتبار، قال أن  : الفريق األول     
وىذا  القرآن معترب وحجة ولكن ؼبن خوطب بو، وىو النيب واألئمة...

ىو االذباه اؼبعروف باالذباه اإلخباري وىو االذباه اؼبعروف باذباه 
 .احملدثُت
ولكنو يف صبلة من ، يقولون  اؼبرجعية للحديث  الفريق الثاني:     

األحيان ىذا اغبديث الذي وصل إلينا من النيب أو األئمة يقع فيو 
تعارض وهتافت فال نعلم نرجح ىذه الكفة أو ىذه الكفة؟ ألنو قلنا 
كبن لسنا يف خدمة النيب حىت نسألو يا رسول اهلل نعمل هبذا اغبديث 

 قبد أو نعمل هبذا اغبديث، جاءنا حديثان متعارضان كما يقال ومل
طريقا لرفع التعارض فماذا نفعل؟ ىذا االذباه يقول ىنا يربز دور 
القرآن، يربز دور القرآن يف التعارض، وإاّل قبل التعارض ال كبتاج إىل 
القرآن، ال يوجد دور للقرآن، الدور للقرآن يأيت يف مراحل متأخرة 
وىو يف بعض اؼبراحل الثالثة أو الرابعة عندما تتعارض الروايات 
للًتجيح ىنا يقول ىذا االذباه ما وافق القرآن يتقدم على ما مل يوافق 
القرآن. إذن ىو يقبل القرآن ولكنو ال كمحور بل السنة عنده أصل 
وؿبور، ولكنو يف مرحلة من اؼبراحل ال يسقط القرآن مطلقا عن 

 ...االعتبار كما يف الفريق األول وإمنا يقول لو دور ىنا يظهر، 
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ذّباه الثاين ... سيدنا األستاذ السّيد اػبوئي، تالمذتو و  أصحاب اال
وأساتذتو ... ىم ال يقولون لكي يكون فقيها يف السّنة البّد يكون 

 فقيها يف القرآن، عاؼبا يف القرآن.

وفيو استشهد السيد اغبيدري لعد السيد  األمر الخامس :     
 اػبوئي )رضبو اهلل( من االذباه الثاين بعدة أمور :

ـ ما ذكره بقولو : )كيف تصنف السيد اػبوئي على أنو ال ٔ     
يقبل القرآن، ال عزيزي، تعالوا وكونوا من أىل العلم وبينوا أين السيد 
اػبوئي قال أن احملورية األول للقرآن قبل السنة، مصباح األصول 
للسيد أبو القاسم اػبوئي، ربقيق نشر الفقاىة، اجمللد الثالث، صفحة 

ما ذكره من أن األخبار ….. ل: الكالم يف عالج التعارض، قاٖ٘ٗ
 الدالة على أن ـبالف القرآن زخرف أو باطل ( .

واستنتج منو ما ذكره بقولو : )إذن كبتاج القرآن يف باب      
 التعارض ال مطلقا(.

ـ ما بينو بقولو :  )يكون يف علمكم أصحاب ىذا االذباه مل ٕ     
تتوجو أحباثهم الدالة الدرسية والًتاثية والكتابية  يعتنوا بالقرآن، يعٍت مل
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وتربية العلماء باذباه القرآن وإمنا صار باذباه اغبديث، السيد اػبوئي 
حبمد اهلل تراثو بعشرات اجمللدات، طبسُت ؾبلد يف الفقو، ثالثُت ؾبلد 
يف الرجال، لعلو عشرين ثالثُت يف أصول الفقو، ولكن ال يوجد لو إال 

واحد يف القرآن وىو البيان يف تفسَت القرآن، ؼباذا السيد  كتاب يتيم
اػبوئي أيضا مل يكن لو طبسُت ؾبلد يف القرآن؟ ؼباذا مل يكن لو درس 

ألنو بيٍت وبُت اهلل  وقد علل ذلك بقولو : )     يف اغبوزة العلمية؟(.
ىو يعتقد أن احملورية العامة يف فهم اؼبنظومة الدينية إمنا تكون من 

 الرواية، وليس من خالل القرآن(. خالل

ـ ما بينو بقولو : )عندي شاىد آخر على أن السيد اػبوئي ٖ     
ومن ىو على منهجو، من تالمذة السيد اػبوئي وأستاذتو، ال يتبادر 
إىل الذىن ىذا شخص بل أنا ذكرت منوذج، السيد اػبوئي يف كتابو 

الغروي التربيزي التنقيح يف شرح العروة الوثقى تأليف مَتزا علي 
مباحث )يقول:  ٕٓمؤسسة آل البيت، يف اجمللد األول ص 

مبادئ )، يقول: ٕٗيعرف االجتهاد مث يأيت يف ص   (االجتهاد
ما ىي العلوم اليت يتاجها اجملتهد الستنباط اؼبعارف   (االجتهاد

الدينّية؟ىم ال يقبلون أهنم علماء اغبالل واغبرام، ىم يقولون أهنم 
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علماء الدين، اآلن لو أقول أن السيد اػبوئي ىو عامل اغبالل واغبرام 
تقوم الدنيا وال تقعد، ىم يعتقدون أن السيد اػبوئي عامل ديٍت يعٍت 

ع اؼبعارف الدينية، يقول: يتاج إىل علمُت: العلم األول ؾبتهد يف صبي
علم األصول للفقو، علم  علم األصول، العلم الثاين علم الرجال 

ومث  الرجال ؼبعرفة السند، مّث يقول: يتاج إىل علم اللغة وقواعد اللغة 
تعالوا إىل ص  يأيت يقول: علم األصول احدمها والثاين علم الرجال 

من أىم ما يتوقف علي … تحصل أن علم الرجاليقول: واؼب ٕٚ
رحى االستنباط واالجتهاد، وأما غَت ما ذكرناه من العلوم فهو فضل 
، يعٍت يشًتط على أن يكون مفسر أو ال؟ ال يشًتط، يعٍت ىامش، 
تريد أن تكون مفسر فبها ونعم، ال تريد أن تكون مفسر ال تكون 

فهذا جيد ال تريد أن  مفسر، تريد أن تكون متكلم تعرف العقائد
 (..تعرف ال يؤثر على كونك ؾبتهدا تام االجتهاد
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 التعليقات :

عدة بوعنو (  ا) عفا  اهلل عنعلى كالمو  ميكن أن نقلق و      
 تعليقات :

  التعليق األول :     

صباعة أنو من ) إن ما نسبو إىل السيد اػبوئي )رضبو اهلل ( من      
بأن اؼبرجعية للحديث ال الفريق الثاين من االذباه الثاين القائلُت 

للقرآن، و  يربز دور القرآن يف التعارض،  ويقولون  قبل التعارض ال 
كبتاج إىل القرآن، ال يوجد دور للقرآن، الدور للقرآن يأيت يف مراحل 

الروايات  متأخرة وىو يف بعض اؼبراحل الثالثة أو الرابعة عندما تتعارض
و ال يقولون لكي يكون فقيها يف السّنة البّد يكون فقيها يف القرآن، 
، عاؼبا يف القرآن( خطأ واضح ال ينبغي أن يقع فيو السيد اغبيدري 
ويف فضائية ، وىو يتحدث عن شخصية علمية ذائعة الصيت لعلها 
األشهر يف ظباء العلم يف زماننا ىذا ، فإننا لو سلمنا وجود ىذا 

فريق يف الوسط الشيعي ، فإن من الواضح البُت أن السيد اػبوئي ال
ولكي يتضح للقارئ الكرمي   )رضبو اهلل ( بريء من ىذا الفريق .



 دراسة نقدية ؼبا طرحة السيد كما اغبيدري/  مير كلا  والقرآن( اهلل رحمو) الخوئي السيد

 
 

03 

 

 صحة ما ذكرناه أذكر بعض اؼبالحظات على ما ذكره السيد اغبيدري
 : ) غفر اهلل يل ولو (

ىي أن السيد اػبوئي )رضبو اهلل ( صرح يف  المالحظة األولى :     
للعلوم ومنبع فياض  ،مواضع من كتبو بأن القرآن مصدر للمعارف 

 توصلها إىل سعادة الدارين .ترجع إليو األمة يف معارفها اليت 

 والقرآن مرجعـ قال )رضبو اهلل( يف مقدمة تفسَت البيان : ٔ     
اللغوي ، ودليل النحوي ، وحجة الفقيو ، ومثل األديب ، وضالة 

ومرشد الواع  ، وىدف اػبلقي ، وعنو تؤخذ علوم  اغبكيم ،
وعليو تؤسس علوم الدين ، ومن  االجتماع والسياسة اؼبدنية ،

التكوين . والقرآن ىو  إرشاداتو تكتشف أسرار الكون ، ونواميس
للشريعة السامية  والنظام السامي الرفيعاؼبعجزة اػبالدة للدين اػبالد ، 

 الرفيعة .

ـ وقال يف اؼبقدمة نفسها : رأيت صغارة االنسان يف تفسَته ٕ     
رأيت نقص اؼبخلوق يف تناىيو  وتفكَته أمام عظمة اهلل يف قرآنو .

رأيت القرآن يًتفع  وخضوعو أمام كمال اػبالق يف وجوبو وكربيائو .
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رأيت االنسان جيهد  تصغر وتتصاغر . ويرتفع ، ورأيت ىذه الكتب
اكتشفو يف   نفسو ليكتشف ناحية خاصة أو ناحيتُت ، فيحرر ما

 كتاب ، مث يسمي ذلك الكتاب تفسَتا جيلو غوامض القرآن ،
 . العقول أن ييط الناقص بالكاملويكشف أسراره ، وكيف يصح يف

م . على أن ىؤالء العلماء مشكورون يف سعيهم ، مربورون يف جهادى
كتاب اهلل ألقى على نفوسهم شعاعا من نوره ، ووضحا من  فإن

وإن بلغ ما بلغ من  -االنصاف أن نكلف أحدا  ىداه ، وليس من
كتاب اهلل األعظم ، ولكن الشئ  أن ييط دبعاين -العلم والتبحر 

بعض النواحي اؼبمكنة ،  الذي يؤخذ على اؼبفسرين أن يقتصروا على
من ناحية  قرآن األخرى ، فيفسره بعضهمويًتكوا نواحي عظمة ال

 األدب أو االعراب ، ويفسره اآلخر من ناحية الفلسفة ، وثالث من
ناحية العلوم اغبديثة أو كبو ذلك ، كأن القرآن مل ينزل إال ؽبذه 

 خيتارىا ذلك اؼبفسر ، وتلك الوجهة اليت يتوجو إليها . الناحية اليت
و ال يوجد يف كتبهم من التفسَت إال وىناك قوم كتبوا يف التفسَت غَت أن

اليسَت ، وقوم آخرون فسروه بآرائهم ، أو اتبعوا فيو قول من مل  الشئ
على اؼبفسر : أن جيري مع اآلية  بينو وبُت عباده . جيعلو اهلل حجة



 دراسة نقدية ؼبا طرحة السيد كما اغبيدري/  مير كلا  والقرآن( اهلل رحمو) الخوئي السيد

 
 

05 

 

ويوضح داللتها حيث  حيث ذبري ، ويكشف معناىا حيث تشَت ،
 على اغبكمة ،تدل . عليو أن يكون حكيما حُت تشتمل اآلية 

وخلقيا حُت ترشد اآلية إىل األخالق ، وفقيها حُت تتعرض للفقو ، 
تبحث يف االجتماع ، وشيئا آخر حُت تنظر يف  واجتماعيا حُت
على اؼبفسر : أن يوضح الفن الذي يظهر يف اآلية ،  أشياء أخر .

عليو أن يرر دائرة ؼبعارف القرآن إذا  واألدب الذي يتجلى بلفظها ،
أجد من تكفل جبميع ذلك من  أن يكون مفسرا . واغبق أين مل أراد

ت على وضع ىذا الكتاب يف من أجل ذلك صم اؼبفسرين .
 .التفسَت

: وحسب القرآن عظمة ، وكفاه منزلة  ٚٔيف ص  ـ  وقال ٖ     
نبيو الكرمي ، وأن آياتو ىي  وفخرا أنو كالم اهلل العظيم ، ومعجزة

يف أجياؽبم وأدوارىم  صبيع شؤوهنم وأطوارىماؼبتكفلة هبداية البشر يف 
يف العاجل  ، وىي الضمينة ؽبم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكربى

 واآلجل .

ـ وقال حول جامعية القرآن للمعارف مع اختالف حقوؽبا يف ٗ     
فقد أتى يف كتابو من اؼبعارف دبا أهبر  من التفسَت أيضًا : ٙٗص 
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فكري الشرق والغرب منذ ظهور االسالم وأدىش م عقول الفالسفة ،
موضعا لدىشة اؼبفكرين ، وحَتهتم إىل اليوم  إىل ىذا اليوم ، وسيبقى

 االعجاز . األخَت ، وىذا من أعظم نواحي

: وقد تعرض القرآن من التفسَت أيضًا  ٙ٘ـ وقال يف ص ٘     
فبحث يف  الكرمي ؼبختلف الشؤون ، وتوسع فيها أحسن التوسع

 ومباحث النبوات ، ووضع األصول يف تعاليم االحكاماإلؽبيات 
والسياسات اؼبدنية ، والنظم االجتماعية ، وقواعد األخالق . وتعرض 

أخرى تتعلق بالفلكيات والتاريخ ، وقوانُت السلم واغبرب ،  ألمور
السماوية واألرضية من ملك وكواكب ورياح ،  ووصف اؼبوجودات

عرض ألنواع األمثال ، ووصف وت وحبار ونبات وحيوان وإنسان ،
 أىوال القيامة ومشاىدىا.

: والقرآن بسلوكو طريق  أيضًا  من التفسَت ٕٙـ وقال ص  ٙ     
الدنيا إىل نظام  االعتدال ، وأمره بالعدل واالستقامة قد صبع نظام

 اآلخرة ، وتكفل دبا يصلح األوىل ، ودبا يضمن السعادة يف األخرى ،
ء بو النيب األعظم ليفوز بو البشر بكلتا فهو الناموس األكرب جا

تشريعو دنيويا ؿبضا ال نظر فيو إىل اآلخرة ، كما  السعادتُت ، وليس
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مع كرب حجمها ال ذبد فيها موردا  ذبده يف التوراة الرائجة ، فإهنا
آخر للجزاء على  تعرضت فيو لوجود القيامة ، ومل زبرب عن عامل

ىو  صرحت التوراة بأن أثر الطاعةاألعمال اغبسنة والقبيحة . نعم 
الغٌت يف الدنيا ، والتسلط على الناس باستعبادىم ، وأن أثر اؼبعصية 

عن عُت الرب ىو اؼبوت وسلب األموال والسلطة . كما أن  والسقوط
أخرويا ؿبضا ال تعرض لو بتنظيم أمور الدنيا كما  تشريع القرآن ليس

كاملة تنظر إىل صالح الدنيا   القرآن شريعة يف شريعة اإلقبيل . فشريعة
 مرة واىل صالح اآلخرة مرة أخرى.

أخرب القرآن الكرمي يف  من التفسَت أيضا : ٔٚـ وقال يف ص  ٚ     
الطبيعة ،  غَت واحدة من آياتو عما يتعلق بسنن الكون ، ونواميس

واألفالك ، وغَتىا فبا ال سبيل إىل العلم بو يف بدء االسالم إال من 
ي اإلؽبي . وبعض ىذه القوانُت وإن علم هبا اليونانيون يف الوح ناحية

غَتىم فبن ؽبم سابق معرفة بالعلوم ، إال أن اعبزيرة  تلك العصور أو
بذلك . وإن فريقا فبا أخرب بو القرآن مل  العربية كانت بعيدة عن العلم

االكتشافات . وىذه االنباء يف  يتضح إال بعد توفر العلوم ، وكثرة
اليت تشَت إليها إن شاء  ثَتة ، نتعرض ؽبا عند تفسَتنا اآلياتالقرآن ك
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وقد أخذ القرآن باغبزم يف إخباره عن ىذه األمور ، فصرح  اهلل تعاىل .
يسن التصريح ، وأشار إىل بعضها حيث ربمد  ببعضها حيث

فبا يستعصي على عقول أىل ذلك  اإلشارة ، الن بعض ىذه األشياء
تتضح ألىل العصور  أن يشَت إليها إشارةالعصر ، فكان من الرشد 

 اؼبقبلة حُت يتقدم العلم ، وتكثر االكتشافات .

ىذا الكالم من ال يرى يف القرآن الكرمي فهل يقول :  أقول     
فعالً ! يف حل التعارض الواقع بُت الروايات   هالقرآن أصالً ويصر دور 

( ىذه اهلل عٍت وعنو  امل يلح  السيد اغبيدري )عفلست أدري ؼباذا 
ومنبع  ،أصيل الكلمات الصرية واليت تبُت موقعية القرآن كمنهج 

يف مدرسة السيد اػبوئي الضرورية  للمعارف وجامعة لشىت العلوم
 )رضبو اهلل(.

ىي أن السيد )رضبو اهلل( بُت أن الرجوع إىل  المالحظة الثانية :     
ىو مطلق ، فقد قال يف القرآن ليس ؿبصورا حبل التعارض ، وإمنا 

ن كونو من قبيل إم حجية القرآن ألنو رموز خاصة : مناقشة شبهة عد
مل يكن لو  الرموز مناف لكونو معجزة ترشد اػبلق إىل اغبق ، فلو

 ظهور يعرفو أىل اللسان الختل كونو اعجازا . ومن اؼبعلوم ان العرب
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ثلو ، فمنهم كانوا يفهمون ظواىره ، ويعًتفون بالعجز عن االتيان دب
واعًتف بكونو معجزا ، ومنهم من قال بأنو سحر . مضافا  من آمن

األئمة عليهم السالم بالرجوع إىل الكتاب عند  إىل أنو ورد االمر من
كان القرآن من قبيل الرموز مل يكن  ولوتعارض اػبربين ، بل مطلقا 

يفهم قبيل الرموز اليت ال  معٌت لالرجاع إليو ، فدعوى كون القرآن من
 ٕ. راجع  يف مصباح األصول جمنها شئ يف غاية السقوط 

 .ٖٕٔص

ىي أن السيد اػبوئي )رضبو اهلل( صرح بأن  المالحظة الثالثة :      
الروايات اليت تعرض على الكتاب ليست خصوص اؼبتعارضة بل 
اؼبتعارضة وغَتىا وما خالف القرآن على كبو التعارض اؼبستقر فهو 

 زخرف وإن مل يكن معارضاً برواية من الروايات . 

فقد قال يف مناقشة شبهة عدم حجية ظهور القرآن لوقوع      
ان التحريف دبعٌت السقط أمر موىوم ال  -فيو : ) أوال (   : تحريفال

يف زمان النيب  حقيقة لو ، إذ القرآن قد بلغ من األمهية عند اؼبسلمُت
صلى اهلل عليو وآلو مرتبة حفظتو الصدور زائدا على الكتابة ، فكيف 

ربريفو حىت عن الصدور اغبافظة لو . والروايات الدالة على  ميكن



 دراسة نقدية ؼبا طرحة السيد كما اغبيدري/  مير كلا  والقرآن( اهلل رحمو) الخوئي السيد

 
 

21 

 

ال يعتمد عليها ، وإما ال داللة ؽبا على  يف ، إما ضعافالتحر 
على تقدير  -ان التحريف  -التحريف دبعٌت النقيصة ...و ) ثانيا ( 

للروايات الدالة على وجوب  ال يقدح يف الظهور -تسليم وقوعو 
كتاب اهلل ، وعلى  عرض االخبار اؼبتعارضة ، بل مطلق االخبار على

صدرت  اب والسنة ، فان ىذه الروايات قدرد الشروط اؼبخالفة للكت
عن الصادقُت عليهما السالم بعد التحريف على تقدير تسليم وقوعو 

من ىذه الروايات ان التحريف على تقدير وقوعو غَت قادح  ، فيعلم
أما إن كان  : ٖٓٗص  ٖوقال يف مصباح األصول ج  يف الظهور .

ظاىر  ع التعارض بُتأحدمها قطعي الصدور واآلخر ظنيا : كما إذا وق
آية واػبرب الواحد اؼبظنون صدوره ، أو وقع التعارض بُت خرب متواتر 

اؼبظنون صدوره ، فالبد من االخذ بظاىر اآلية أو ظاىر اػبرب  واػبرب
وطرح خرب الواحد دبقتضى االخبار الكثَت الدالة  اؼبقطوع صدوره ،

من جهة  السنة . وليس ذلك على طرح اػبرب اؼبخالف للكتاب أو
ؽبما ، بل  ترجيح ظاىر الكتاب أو السنة على اػبرب الواحد اؼبخالف

اؼبخالف ؽبما بنحو ال ميكن اعبمع بينو  -من جهة أن اػبرب الواحد 
ال يكون حجة دبقتضى قولو ) ع ( : " إنو زخرف وباطل  -وبينهما 
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على اعبدار " إىل غَت ذلك من العبارات  ، أو مل نقلو ، أو فاضربوه
جاء بو عادل أم فاسق .  دالة على عدم حجية اػبرب اؼبذكور ، سواءال

اػبرب  ولذا ذكرنا يف حبث حجية االخبار : أن من شرائط حجية
 الواحد عدم ـبالفتو للكتاب والسنة .

ىذا الكالم الذي ذكره السيد اػبوئي )رضبو اهلل( يدل على :  أقول
يقدم على الروايات اؼبتنافية معو ، وأن   اوأساس اأنو  يرى القرآن ميزان

، وىذا كل رواية زبالف القرآن وتعارضو بنحو مستقر ال قيمة ؽبا 
يعٌت أن الباحث يف نظر السيد اػبوئي )رضبو اهلل( ال ميكن أن يكون 
خبَتًا نقادًا يف اغبديث ما مل يكن  خبَتًا يف القران الكرمي إذا بذلك 

للقرآن واؼبخالف ، وىذا ما بينو السيد  يستطيع أن مييز بُت اؼبوافق
 صادق الروحاين )حفظو اهلل( بقولو عن السيد اػبوئي )رضبو اهلل( :

 –فالسيد اػبوئي ) أعلى اهلل يف اعبنان درجتو ( كاَن عاؼباً ؿبققاً      
يف صبيع اؼبعارف الدينية ، كالفقو والكالم  –من الطراز األول 

غبكمة والرجال ، ومن احملال أن جيتهد واألصول واغبديث والتفسَت وا
عامل من علماء اغبوزة من غَت أن يكون ملماً باآليات القرآنية وضليعاً 

  .بتفسَتىا
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.htmٖٙٓ٘-http://ar.rohani.ir/istefta 

اهلل عنو( ـ ولعلو لعدم وقوفو  اوالغريب أن السيد اغبيدري )عف     
ـ يقول يف ) من إسالم اغبديث  (رضبو اهلل)على كالم السيد اػبوئي 
أقول أي حديث جاء سواء كان يف صحيح  إىل إسالم القرآن ( : 

البخاري أو يف صحيح الكايف، ال فرق عندي، يعرض على كتاب 
ربنا فإن كان منسجما معو فهو مقبول، وإن كان غَت منسجم، 
ـبالف، معارض، مباين، مناقض فهو زخرف نرمي بو عرض اعبدار. 
. . إذن كبن كبتاج إىل أن يوجد عندنا فقهاء القرآن، قبل فقهاء 
الرواية، وىذا ىو اؼبائز األساسي بُت ما أقول وبُت ما يقولو أصحاب 
االذّباه الثاين وخصوصا سيدنا األستاذ السّيد اػبوئي، تالمذتو 

 .هجوأساتذتو من اؼبن

إن السيد اػبوئي )رضبو اهلل( وأساتذتو العظام وتالميذه العظام       
نصوا على ما نص عليو العلماء من قدمي األزمان ، على أن القرآن 

بل ىو ميزان ترفض بو الروايات اؼبعارضة لو ليس فقط ميزانًا للًتجيح 
على كبو التباين أو العموم واػبصوص من وجو ، وميكن أن يقف 

http://ar.rohani.ir/istefta-6053.htm
http://ar.rohani.ir/istefta-6053.htm
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ث على نصوصهم يف الكتب الدرسية  كالرسائل والكفاية الباح
 وأصول اؼبظفر وحالقات السيد الشهيد )رضبو اهلل(.

كما نصوا على أن اػبرب احملفوف بقرائن تفيد االطمئنان بصدوره       
فهو حجة ومن ذلك أن يكون عليو شاىد من كتاب اهلل ومنسجماً 

 .مع القرآن موافق لو 

فمىت ورد اػبرب  ...)رضبو اهلل( يف العدة  : قال الشيخ الطوسي      
متضّمنا للخطر أو اإلباحة وال يكون ىناك ما يدّل على خالفو 
وجب أن يكون ذلك دليال على صّحة متضّمنة عند من اختار ذلك 

ومنها أن يكون اػبرب مطابقا لنّص الكتاب إّما : إىل أن قال ...
دليلو أو فحواه فإّن صبيع ذلك دليل على خصوصو أو عمومو أو 

صّحة متضّمنة إىل أن قال ومنها أن يكون اػبرب موافقا للّسنة اؼبقطوع 
هبا من جهة الّتواتر إىل أن قال ومنها أن يكون موافقا ؼبا أصبعت عليو 

 الفرقة ، فإنّو مىت كان كذلك دّل أيضا على صّحة متضّمنة (.

والقرائن أشياء كثَتة منها أن ...ستبصار :اهلل( يف االوقال )رضبو      
تكون مطابقة ألدلة العقل ومقتضاه ، ومنها أن تكون مطابقة لظاىر 
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القرآن : إما لظاىره أو عمومو أو دليل خطابو أو فحواه ، فكل ىذه 
القرائن توجب العلم وزبرج اػبرب عن حيز  اآلحاد وتدخلو يف باب 

سنة اؼبقطوع هبا إما صريا أو دليال اؼبعلوم ، ومنها أن تكون مطابقة لل
أو فحوى أو عموما ، ومنها أن تكون مطابقة ؼبا أصبع اؼبسلمون  
عليو ، ومنها أن تكون مطابقة ؼبا أصبعت عليو الفرقة احملقة فان صبيع 
ىذه القرائن زبرج  اػبرب من حيز اآلحاد وتدخلو يف باب اؼبعلوم 

 وتوجب العمل بو. 

يتمكن  من أخذ كل شيء  من  ضح أن الفقيو الأقول : من الوا     
وإال ؼبا أمرنا بالتمسك بسنة رسول اهلل )صلى اهلل عليو  الكرمي  القرآن
، فالقرآن ـ مثاًل ـ أىل البيت )عليهم السالم( عدل للقرآن و  وآلو(

تعرض للعبادات بنحو عام ، و كثَت من تفاصيل العبادات أخذ من 
تقييدات الطالقات الكتاب  السنة ، وىذه التفاصيل فيها

وىذه التخصيصات والتقييدات ال ميكن أن وزبصيصات لعموماتو ، 
، كما ال ميكن ، فرفضها رفض للسنة ترفض من جهة لتواترىا إصباال 

خصوص ظنية ، وقد أمرنا بقبول ألن آحادىا أخبار أن تقبل بتمامها 
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اغباجة إىل ومن ىنا مست  الواجدة لشروط اغبجية ، الظنية  الروايات
  عامل الرجال .   

 (رضبو اهلل)إن اؼبتابع ألحباث السيد اػبوئي  المالحظة الرابعة :     
جيد تكذيبا عمليًا ؼبقالة ) أن السيد اػبوئي يصر دور القرآن يف 
عالج األخبار اؼبتعارضة ( إذ أن يف طيات حبوثو )رضبو اهلل( مواضع  

و بالقرآن الكرمي ، ومن آرائو ومبانيفيها على  كثَت  يستدل )رضبو اهلل(
 تلك اؼبواضع : 

 ـ  كتاب التقليد ٔ     

 يف مسألة جواز التقليد.      

وأما ما  : فقد أستدل بعدة أدلة  منها  آية النفر قال )رضبو اهلل(     
 ميكن أن يستدل بو اجملتهد على جواز التقليد يف الشريعة اؼبقدسة فهو

: قولو عز من قائل : فلوال نفر من كل فرقة  أمور :.... و " منها "
يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم  منهم طائفة ليتفقهوا

بعد أن قرب داللتها: فداللة اآلية على   ( :رضبو اهلل)مث قال  يذرون
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وجواز التقليد فبا ال مناقشة فيو .  االجتهاد والتقليد  حجية الفتوى
 .ٛٛص 

 اب الطهارة ـ  كتٕ     

 يف مسألة : مطّهرية اؼباء .     

قال )رضبو اهلل( : و كل واحد منها ـ أي أقسام اؼباء ـ مع عدم      
مالقاة النجاسة طاىر مطّهر من اغبدث واػببث ... ميكن أن يستدل 

 عليو ببعض اآليات وصبلة من الروايات الواردة يف اؼبقام .

زَْلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطُهورًا (  حيث فمنها قولو تعاىل : * ) وأَنْـ      
إنّو سبحانو يف مقام االمتنان وبيان نعمائو على البشر ، وقد عّد منها 
اؼباء ووصفو بالطهور ، وظاىر صيغة الطهور ىو ما يكون طاىرًا يف 
نفسو ومطّهرًا لغَته على ما اعًتف بو صبع كثَت ... إىل أن قال :  

 ٕكل فرد من أفراد اؼبياه . راجع موسعتو جفاآلية تدل على طهورية  
 .ٛص 

 ـ  كتاب الصالة .ٖ     
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يف مسألة مبدأ وقت الظهرين قال )رضبو اهلل( :  الكالم يف وقيت      
ال خالف وال كالم بل من اؼبتسامل عليو  الظهرين من حيث اؼببدء
ضروريات الدين اغبنيف أن مبدء وقيت  عند اؼبسلمُت واؼبعدود من

قولو عز من قائل : أقم الصالة  ين أول الزوال ، ويدل عليوالظهر 
 لدلوك الشمس إىل غسق الليل ...إخل.

 ـ يف كتاب الزكاة :ٗ     

يف مسألة ربديد أصناف اؼبستحقُت ، قال )رضبو اهلل( :  ؼبعروف      
واؼبشهور أّن مصارف الزكاة أصناف شبانية ، وىي العناوين اػباّصة 

َا الصََّدقاُت لِْلُفَقراِء اؼبذكورة يف  اآلية اؼبباركة ، قال تعاىل : ) ِإمنَّ
واْلَمساِكُِت واْلعاِمِلَُت َعَلْيها واْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم ويف الرِّقاِب واْلغارِِمَُت ويِف 

 .ٖٕص  َٕٗسِبيِل اهلل واْبِن السَِّبيِل ( راجع اؼبوسوعة ج 

 ـ يف كتاب اػبمس .٘     

 ألة وجوب اػبمس يف فاضل اؼبؤونة.يف مس     

قال )رضبو اهلل( :  وكيفما كان فيدلنا على اغبكم بعد االصباع      
 اؼبتصلة بزمن اؼبعصومُت عليهم السالم . والسَتة العملية القطعية
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 الكتاب العزيز قال تعاىل : ) واعلموا أمنا غنمتم من شئ: أوال      
 ) الغنيمة ( هبذه اؽبيئة وإن فأن هلل طبسو وللرسول . . . (  فإن

 أمكن أن يقال ، بل قيل باختصاصها بغنائم دار اغبرب إما لغة أو
. إال أن كلمة ) غنم (  -وإن كان مل يظهر لو أي وجو  -اصطالحا 
الواردة يف اآلية اؼبباركة ترادف ربح واستفاد وما شاكل ذلك  بالصيغة
 بدار اغبرب . مطلق الفائدة ، ومل يتوىم أحد اختصاصها فتعم

الذي فيو من السعة والشمول ما ترى  -ولعل يف التعبَت بالشئ      
ايعازا إىل ىذا التعميم وأن اػبمس ثابت يف مطلق ما صدق عليو  -

من الربح وإن كان يسَتا جدا كالدرىم غَت اؼبناسب لغنائم دار  الشئ
كما ال خيفى .ويعضده اطالق اػبطاب يف بعض اآليات  اغبرب
) واعلموا إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة . .  بقة وىي قولو تعاىل :السا

الذين آمنوا إن تتقوا اهلل جيعل لكم فرقانا  اخل ( وقولو تعاىل : ) يا أيها
وال ينافيو ذكر  اؼبؤمنُت ال ػبصوص اؼبقاتلُت . . . . ( فإنو عام عبميع

علوم من عدم  اؼب القتال يف اآليات السابقة عليها والالحقة ؽبا ؼبا ىو
ومن مث اعًتف القرطيب يف  كون اؼبورد ـبصصا للحكم الوارد عليو .
لعموم الفوائد واألرباح غَت أنو  تفسَته وكذا غَته بشمول لف  اآلية
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االصباع الذي ادعى قيامو على  خصها بغنائم دار اغبرب من أجل
 فإذا كانت ىيئة ) غنم ( عامة فال جرم كانت ىيئة ) غنيمة ( ذلك .

 أيضا كذلك . إذ ال داللة يف ىيئة ) فعلية ( على االختصاص .
 وكيفما كان فال ينبغي التأمل يف اطالق اآلية اؼبباركة يف حد ذاهتا

 .ٜ٘ٔومشوؽبا لعامة األرباح والغنائم . كتاب اػبمس ص 

 ـ كتاب الصوم .ٙ     

 بال يف مسألة اشًتاط عدم السفر يف  الصوم  قال )رضبو اهلل( :     
نطق بو قبل  خالف فيو ، بل ىو يف اعبملة من الضروريات وقد
كان مريضا أو  النصوص اؼبستفيضة الكتاب العزيز قال تعاىل : ) ومن

ظهور األمر  على سفر فعدة من أيام أخر " بناء على ما عرفت من
على عدم  يف الوجوب التعييٍت ، ولذلك استدل يف بعض األخبار

كما يف  قضاء لو صام باآلية اؼبباركةالصحة من اؼبريض ولزوم ال
من أبواب ٕٓحديث الزىري  والنصوص مذكورة يف الوسائل باب 

 .٘٘ٗمن يصح منو الصوم . راجع ص 
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ولو كان السيد اػبوئي )رضبو اهلل( يصر دور القرآن حبل       
التعارض ؼبا استدل هبذه االستدالالت ، ولكان عنده اعًتاض عام 

رآن يف أي مسألة ، وىو أن ىذا من إقحام على االستدالل بالق
 القرآن يف غَت ؾبال عملو  ، وإعطائو دوراً غَت دوره ! 

 

  التعليق الثاني :     
كيف تصنف طرح السيد اغبيدري على نفسو سؤااًل وىو : )     

ال عزيزي،  ( فأجاب بقولو : السيد اػبوئي على أنو ال يقبل القرآن
تعالوا وكونوا من أىل العلم وبينوا أين السيد اػبوئي قال أن احملورية 

 األول للقرآن قبل السنة....(

 وىنا مالحظتان :      

السيد اغبيدري غريب جداً ، ىي أن جواب  المالحظة األولى :     
لو سلمنا أن السيد اػبوئي )رضبو اهلل( مل يصرح بأن القرآن ىو فإننا 
ور األول فهل عدم التصريح دليل على أنو ال يرى القرآن احملور احمل

كان على السيد اغبيدري أن يأت بتصريح من السيد اػبوئي  األول !
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)رضبو اهلل( يقول فيو ) أنا  ال أقبل القرآن إال يف عالج التعارض ، أو 
القرآن ليس ىو احملور األول ، أو أن إسالمي حديثي ال قرآين( ال أن 

قد يقال :   .عدم احملورية  ًا علىدشاىباحملورية  عدم التصريح يعترب
ولكن السيد اػبوئي )رضبو اهلل( يف مقام بيان دور القرآن ، وذكر أن 

 موافقتو عالج للتعارض ، ولو كان لو دور آخر لذكره .

قلت : السيد اػبوئي )رضبو اهلل( مل يكن يف مقام بيان حصر      
كان يف صدد بيان مرجحات باب التعارض وأن أدوار القرآن ، وإمنا  

منها موافقة الكتاب ، وقد تعرض يف مواضع آخر من كتابو إىل 
 تقسيم روايات العرض إىل طائفتُت :

الطائفة األوىل : الروايات الدالة على أن ما خالف القرآن       
زخرف أو باطل أو اضربوا بو عرض اعبدار ، وبُت فيها معٌت 

 اؼبعارضة.

الطائفة الثانية : الروايات الواردة يف مقام الًتجيح كقولو )عليو      
السالم(: إذا ورد عليكم حديثان ـبتلفان فاعرضومها على كتاب اهلل ، 

 فما وافق كتاب اهلل ، فخذوه ، وما خالف كتاب اهلل فردوه.
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تقدم يف التعليق األول نقل كالم السيد  المالحظة الثانية :     
اػبوئي )رضبو اهلل( الذي يبُت نظريتو يف ؿبورية القرآن  وأنو العدل 

كبو الرشاد  أصيل األول لًتكة رسول اهلل )صلى اهلل عليو وآلو( ومنهج 
واعبامع للعلوم واؼبعارف اليت ال غٌت لإلنسان عنها إذا أراد اؽبداية 

 والسداد.

ذه النص الذي ينب فيو السيد اػبوئي )رضبو اهلل( ؿبورية وإليك ى     
جعل الروايات مرشدًا إىل ما  القران حىت يف تفسَت القرآن ، و

 يستفيده من القرآن نفسو : 

وسيجد القارئ أين ال يف مقدمة تفسَت البيان :  (رضبو اهلل)قال      
تواتر أحيد يف تفسَتي ىذا عن ظواىر الكتاب وؿبكماهتوما ثبت بال
من  أو بالطرق الصحيحة من اآلثار الواردة عن أىل بيت العصمة ،

وما استقل بو العقل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ذرية الرسول 
صلى  -اهلل حجة باطنة كما جعل نبيو  الفطري الصحيح الذي جعلو

حجة  وأىل بيتو اؼبعصومُت عليهم السالم -اهلل عليو وآلو وسلم 
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القارئ أيضا أين كثَتا ما أستعُت باآلية على فهم وسيجد  ظاىرة  .
القرآن إىل إدراك معاين القرآن ، مث أجعل األثر  أختها ، واسًتشد

اؼبروي مرشدا إىل ىذه االستفادة .وىنا مباحث مهمة ؽبا صلة وثقى 
 . باؼبقصود تلقي أضواء على نواح شىت قدمتها

 

 

 التعليق الثالث :      

)يكون يف علمكم أصحاب ىذا االذباه مل قال السيد اغبيدري :      
يعتنوا بالقرآن، يعٍت مل تتوجو أحباثهم الدالة الدرسية والًتاثية والكتابية 
وتربية العلماء باذباه القرآن وإمنا صار باذباه اغبديث، السيد اػبوئي 

ؾبلد  حبمد اهلل تراثو بعشرات اجمللدات، طبسُت ؾبلد يف الفقو، ثالثُت
يف الرجال، لعلو عشرين ثالثُت يف أصول الفقو، ولكن ال يوجد لو إال 
كتاب يتيم واحد يف القرآن وىو البيان يف تفسَت القرآن، ؼباذا السيد 
اػبوئي أيضا مل يكن لو طبسُت ؾبلد يف القرآن؟ ؼباذا مل يكن لو درس 

 يف اغبوزة العلمية؟(.
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وبُت اهلل ىو يعتقد أن احملورية  ألنو بيٍت وقد علل ذلك بقولو : )     
العامة يف فهم اؼبنظومة الدينية إمنا تكون من خالل الرواية، وليس من 

 خالل القرآن(.

و يف كالمو ىذا ظلم للسيد اػبوئي )رضبو اهلل( وذباىل ؼبقامو       
فهو يدعي أنو التلميذ احملًتم ،  وتنكر لدوره العظيم  العلمي ،
 وقد نسب إليو :!  ىذا  محًتاا، وأي  هلألستاذ

 بالقران الكرمي . أنو مل يعنت أوالً :      

وتربية ، مل تتوجو أحباثو  الدرسية والًتاثية والكتابية أنو وثانيًا :      
 .وإمنا صار باذباه اغبديث، العلماء باذباه القرآن 

إال كتاب يتيم واحد  عنده يف القرآن الكرمي ال يوجد أنو وثالثاً :      
 .وىو البيان يف تفسَت القرآن، 

 وكل ما نسبو إىل السيد اػبوئي ) رضبو اهلل( غَت صحيح البتة :      

كذبو أقوال السيد : فتبالقرآن يعنت أما قولو بأن السيد اػبوئي مل      
تالمذتو الذي تتلمذوا على يده أقوال  و، اػبوئي )رضبو اهلل ( نفسو 

  اؼبعرفة .وعرفوه أمت
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كنت  قال السيد اػبوئي )رضبو اهلل( يف مقدمة تفسَت البيان :      
 ولعا منذ أيام الصبا بتالوة كتاب اهلل األعظم ، واستكشاف غوامضو
واستجالء معانيو . وجدير باؼبسلم الصحيح ، بل بكل مفكر من 

 عنايتو إىل فهم القرآن ، واستيضاح أسراره ، واقتباس البشر أن يصرف
الذي يضمن إصالح البشر ، ويتكفل بسعادهتم  أنواره ، ألنو الكتاب

اللغوي ، ودليل النحوي ، وحجة الفقيو ،  وإسعادىم . والقرآن مرجع
ومرشد الواع  ، وىدف اػبلقي ،  ومثل األديب ، وضالة اغبكيم ،

وعليو تؤسس علوم  وعنو تؤخذ علوم االجتماع والسياسة اؼبدنية ،
التكوين .  اداتو تكتشف أسرار الكون ، ونواميسالدين ، ومن إرش

والقرآن ىو اؼبعجزة اػبالدة للدين اػبالد ، والنظام السامي 
 الرفيع.للشريعة السامية الرفيعة .

أولعت منذ صباي بتالوتو ، واستيضاح معانيو ، واستظهار      
ىذا الولع يشتد يب كلما استوضحت ناحية من نواحيو  مراميو ، فكان

أسراره ، وكان ىذا الولع الشديد باعثا قويا  كتشفت سرا من، وا 
 يضطرين إىل مراجعة كتب التفسَت.
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: وقد أكثرت ٕٔص  ٖٕقال يف اؼبعجم يف ترصبتو لنفسو  جو      
والتفسَت  من التدريس ، وألقيت ؿباضرات كثَتة يف الفقو واألصول ،
 شرف .، وربيت صبا غفَتا من أفاضل الطالب يف حوزة النجف األ

يف غضون السنُت السابقة شرعت يف تدريس  :ٕٕوقال يف ص      
برىة من الزمن ، إىل أن حالت ظروف قاسية  تفسَت ) القرآن الكرمي (

وكم كنت أود انتشار ىذا الدرس  دون ما كنت أرغب فيو من إسبامو ،
علي من مواصلة  وتطويره ، وإين أضبد اهلل تعاىل على ما أنعم بو

الضرورات   لة ىذه السنُت الطوال ، وما توقفت إال يفالتدريس طي
  ى ٖٖ٘ٔكاؼبرض والسفر ، حيث تشرفت حبج بيت اهلل اغبرام عام 

، وعام  ٖٓ٘ٔوتشرفت بزيارة اإلمام الرضا ) عليو السالم ( عام  ،
ؾبموعة كثَتة من أفاضل تالمذيت ما ألقيتو  ، وقد قرر  ى ٖٛٙٔ

والتفسَت ، وقد طبع صبلة  ول ،عليهم من دروس يف الفقو ، واألص
 منو.

وقد ألفت يف التفسَت والفقو ، واألصول  :ٕٗوقال يف ص      
بعضها ، وال يزال البعض اآلخر  والرجال ، ؾبموعة من الكتب طبع

 ـبطوطا .
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من  ٚص  ٕوقال يف تقريظو للشيخ الغروي )رضبو اهلل( يف ج      
 الدرجة العالية يف كل ما ....و قد بلغ حبمد اهلل  موسوعتو الفقهية :

حضره من أحباثنا يف الفقو واألصول والتفسَت وانعش آمايل ببقاء 
نرباس العلم يف مستقبل األيام . فلم تذىب أتعايب على تقومي اغبوزة 
العلمية سدى بل أشبرت تلك اعبهود بوجود أمثالو من العلماء العظام 

 وأينعت وآتت أكلها كل حُت.

فالسيد اػبوئي ) أعلى اهلل   الروحاين )حفظو اهلل(:وقال السيد      
يف صبيع  –من الطراز األول  –يف اعبنان درجتو ( كاَن عاؼبًا ؿبققًا 

اؼبعارف الدينية ، كالفقو والكالم واألصول واغبديث والتفسَت 
واغبكمة والرجال ، ومن احملال أن جيتهد عامل من علماء اغبوزة من 

  .باآليات القرآنية وضليعاً بتفسَتىاغَت أن يكون ملماً 

.htmٖٙٓ٘-http://ar.rohani.ir/istefta 

إنَّ فقيو الطائفة األكرب ، أستاذنا وأستاذ معظم  وقال أيضا :     
الفقهاء واجملتهدين ، بل أستاذ كل َمن ُيف  عنو العلم يف زماننا ، 

لسيد أبا القاسم اػبوئي ) أعلى اهلل يف اعبنان درجتو ( ، كاَن عاؼباً ا

http://ar.rohani.ir/istefta-6053.htm
http://ar.rohani.ir/istefta-6053.htm
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كاألصول والفقو والتفسَت واغبديث   –ضليعًا يف صبيع العلوم اغبوزوية 
وصاحب رأي ونظر فيها ، بل   –والرجال واغبكمة والكالم واألدب 

  .كان من أعاظم احملققُت يف مطالبها الدقيقة

.htmٙٓ٘ٗ-http://ar.rohani.ir/istefta 

ومن قال الشيخ آية اهلل العظمى الشيخ الفياض )حفظو اهلل(:      
أبرز العلماء واجملتهدين العظام يف القرن األخَت وأشهرىم وأعلمهم ىو 
سيد الطائفة سيدنا وأستاذنا األعظم آية اهلل العظمى السيد أبو 
القاسم اػبوئي ) قده ( الذي واكب مسَتة العلم وحركة التطور والنمو 
الفكري يف ىذه اؼبدرسة الكربى وكان ) قده ( قد رفع رايتها خفاقة 
عالية ورصدىا بتاليفاتو القيمة وربقيقاتو وتدريسو يف حقول اؼبعرفة  
كاألصول والفقو والتفسَت والرجال حيث أنو تعمق فيها دقة وسعة 

ا يف علمي األصول والفقو وأحكم قواعدمها النظرية والتطبيقية وال سيم
 .وبنامها على أسس متينة

http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.
&s=ctٖٔٙ&bi=ٕٙ&itg=ٜphp?bcc= 

http://ar.rohani.ir/istefta-6054.htm
http://ar.rohani.ir/istefta-6054.htm
http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?bcc=9&itg=62&bi=136&s=ct
http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?bcc=9&itg=62&bi=136&s=ct
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تتوجو أحباثو  الدرسية والًتاثية والكتابية وتربية  ملوأما قولو :      
العلماء باذباه القرآن وإمنا صار باذباه اغبديث: فقد أتضح فساده من 

 .خالل ما نقلناه عن السيد اػبوئي )رضبو اهلل( وعن بعض تالميذه 

يقف مستغربًا يتملكو وىذا ما جيعل اإلنسان العاقل اؼبنصف     
ؼباذا السيد اػبوئي أيضا مل اغبيدري : ) كيف يقول السيدالتعجب  

يكن لو طبسُت ؾبلد يف القرآن؟ ؼباذا مل يكن لو درس يف اغبوزة 
  !(العلمية؟

 ملنعم كيف يتساءل بقولو ) ؼباذا مل يكن لو درس يف اغبوزة ( أ     
وتقري  السيد   يطلع اغبيدري على كتاب معجم رجال اغبديث ،

 وأخبار تالمذتو ! اػبوئي لكتاب التنقيح ، 

أمل يقرع ظبعو ما كان واضحًا متواترًا بينًا من أن السيد اػبوئي      
)رضبو اهلل( كان لو درس يف التفسَت ! ولكن كما قال السيد اػبوئي 

 )رضبو اهلل( حالت الظروف القاسية بينو وبُت إسبامو ! 

نو ال وأما حديث اػبمسُت ؾبلدًا ، فهو ال يستحق التعليق ، أل     
اهلل عٍت  اعفينبغي أن يصدر من شخص دبستوى السيد اغبيدري )
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ألن السيد اغبيدري نفسو ال يوجد عنده يف التفسَت  وعنو( ، وذلك 
 اؼبهتمالثالث والقرآن طبسون ؾبلدا ، مع أنو يصنف نفسو من االذباه 

ـ ال أقاًل  بالقرآن ، بل يرى نفسو اجملدد الذي سيخرج التشيع واؼبعتٍت 
من إسالم  الذي عليو السيد اػبوئي وأساتذتو وتالميذه ـالتشيع 

اغبديث إىل إسالم القرآن، أنا ال أريد أن أخبس السيد اغبيدري حقو  
كما خبس حق السيد اػبوئي ، فسعيو مشكور ، وأرجو من اهلل أن 

ولكن أعتقد أن عدم وجود طبسُت ؾبلداً يف القرآن يزيد يف توفيقو ،  
ى عدم االىتمام بالقرآن ، بل ىو أعم إذ قد يكون ليس دلياًل عل

، والعربة لظروف قاسية كما ذكر السيد اػبوئي )رضبو اهلل( نفسو 
 .بالكيف ال بالكم 

والسيد والشهيد الصدر )رضبو اهلل(السيد اػبميٍت )رضبو اهلل(      
اػبمنئي )حفظو اهلل( والقائمة تطول ال يوجد عندىم طبسون ؾبلداً 

َت فهل ىؤالء أصحاب إسالم حديثي ال قرآين وال اىتمام يف التفس
 أعوذ باهلل من الزلل يف القول والعمل. ؽبم بالقرآن !

أعتقد أن التفكَت هبذه الطريقة خصوصاً  إذا كانت نتيجتو حكم      
على مفسر كبَت صرف سنينًا طويلة يف دراسة عتناء بالقرآن بعدم اال
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 لفحول ، وكتب مثل البيان الذي ىوالى يده عالقرآن وتدريسو وزبرج 
 مقصد عشاق علوم القرآن مشكلة كبَتة!

ولكن ال يوجد لو إال كتاب يتيم وأما قول السيد اغبيدري :  )      
( فهو مشكلة أخرى من واحد يف القرآن وىو البيان يف تفسَت القرآن

اؼبشاكل اليت  جاءت يف )من إسالم اغبديث إىل إسالم القرآن( فلم 
 )رضبو اهلل( أعلم بأن السيد اغبيدري ال يعلم بأن السيد اػبوئي أكن

ب آخر يف علوم القرآن غَت البيان ، وىذا ما أوقعو يف اػبطأ اعنده كت
 .(عجاز يف علوم القرآننفحات اإل وذلك الكتاب ىو ) ،يف التعداد 

أساتذة السيد اػبوئي )رضبو  اغبيدري  دراج السيدوىذه أقل من إ     
يف الفريق الثاين من االذباه الثاين الذي حكم عليو  وتالمذتو اهلل(

وكتب بعضهم ، بعدم االعتناء بالقرآن ، وفيهم أساتذة يف التفسَت 
      ( صاحب تفسَت آالء الرضبان .رضبو اهلل )الشيخ البالغي ك،   تفسَتاً 
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  التعليق الرابع :     
قال السيد اغبيدري  : )عندي شاىد آخر على أن السيد      

ومن ىو على منهجو، من تالمذة السيد اػبوئي وأستاذتو، ، اػبوئي 
ال يتبادر إىل الذىن ىذا شخص بل أنا ذكرت منوذج، السيد اػبوئي 
يف كتابو التنقيح يف شرح العروة الوثقى تأليف مَتزا علي الغروي 

مباحث  (يقول:  ٕٓ اجمللد األول ص التربيزي مؤسسة آل البيت، يف
مبادئ  )، يقول: ٕٗيعرف االجتهاد مث يأيت يف ص  (االجتهاد
ما ىي العلوم اليت يتاجها اجملتهد الستنباط اؼبعارف ( االجتهاد
ىم ال يقبلون أهنم علماء اغبالل واغبرام، ىم يقولون أهنم  الدينّية؟

علماء الدين، اآلن لو أقول أن السيد اػبوئي ىو عامل اغبالل واغبرام 
تقوم الدنيا وال تقعد، ىم يعتقدون أن السيد اػبوئي عامل ديٍت يعٍت 
ؾبتهد يف صبيع اؼبعارف الدينية، يقول:  يتاج إىل علمُت: العلم األول 

علم األصول للفقو، علم  ألصول، العلم الثاين علم الرجال: علم ا
ومث  الرجال ؼبعرفة السند، مّث يقول: يتاج إىل علم اللغة وقواعد اللغة 

تعالوا إىل ص  يأيت يقول: علم األصول احدمها والثاين علم الرجال 
من أىم ما يتوقف علي … واؼبتحصل أن علم الرجال» يقول:  ٕٚ
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االجتهاد، وأما غَت ما ذكرناه من العلوم فهو فضل رحى االستنباط و 
، يعٍت يشًتط على أن يكون مفسر أو ال؟ ال يشًتط، يعٍت ىامش، 
تريد أن تكون مفسر فبها ونعم، ال تريد أن تكون مفسر ال تكون 
مفسر، تريد أن تكون متكلم تعرف العقائد فهذا جيد ال تريد أن 

 (..جتهادتعرف ال يؤثر على كونك ؾبتهدا تام اال

 

 : انتمالحظ ولنا على كالمو ىذا      

 

ىي أن السيد اغبيدري نسب إىل السيد  المالحظة األولى :     
اػبوئي )رضبو اهلل( أنو يأخذ منظومتو الدينية كاملة من الروايات وال 
يقبل القران إال يف حل التعارض ،  وىذا ال يستفاد من قول السيد 
اػبوئي )رضبو اهلل( أن العمدة يف االجتهاد يف الفقو بعد علوم اللغة 

 بأن مناط الفقاىة يف ىذه العلوم علم األصول والرجال ، إذ القول
وما سواىا فضلة شيء ، والقول بأن اؼبنظومة اؼبعرفة تأخذ الثالثة ، 
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من الروايات وىي احملور والقرآن ليس مصدرًا للمنظومة اؼبعرفية شيء 
  آخر  .

فقد يعتقد الباحث بأن من سبكن يف ىذه العلوم الثالثة قادر      
يقتصر يف عملية االستنباط على على االستنباط ، ومع ذلك ال 

الروايات ، بل خيضع القرآن لنفس القواعد العقالئية والشرعية اليت 
 خيضع ؽبا الروايات يف مقام االستنباط الفقهي  واالستدالل العقدي ،

فيكون قرآنيا حديثياً  ألنو يرى القرآن مصدراً كما يرى السنة مصدراً ،
 يف إسالمو ، وما احملذور يف ذلك .

وبعبارة أخرى : وقع خلط يف كالم السيد اغبيدري بُت اؼببادئ      
اليت يتوقف عليها القدرة على االستنباط ، وبُت مصادر االستنباط ، 
ولو كان السيد اػبوئي )رضبو اهلل( يف مقام بيان مصادر االستنباط 
لكان على السيد اغبيدري أن ينسب إليو إسالماً ال قرآنياً وال حديثياً 

ن السيد اػبوئي )رضبو اهلل( أقتصر على اللغة واألصول والرجال ومل أل
 يذكر القرآن . يذكر اغبديث كما مل 
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إن قواعد علم األصول قواعد مشًتكة  المالحظة الثانية :     
يستعُت هبا الفقيو واؼبفسر على حد سواء ، ففي األصول يتعرف 
الطالب على حجية ظواىر القرآن بالنسبة إىل غَت اؼبخاطبُت ، و 

اؼبقيد ، والناسخ باؼبنسوخ ، وأنواع بعالقة العام باػباص واؼبطلق 
حجية  و العريف  اعبمعكيفية تأثَت الليب منها ، وقواعد  القرائن  و

َت الواحد يف اؼبعارف واألحكام والعقائد ....إخل ، وىذه ىي خ
 فإن سبكن   ، على حد سواء  اؼبفسرالفقيو و األدوات اليت يستعملها 

إذ ال يبقى  ،على حد سواء   َتالتفس سبكن يف الفقو و الطالب منها 
يق قواعد إال بعض القواعد الفقهية والتفسَتية ، وىي نتيجة تطب

 يف ربصيل اؼبلكة والقدرة على االستدالل .اليت ىي العمدة  األصول 

يف اػبتام : أسأل اهلل أن يبعد ىذه األمة عن الفتنة ، والتمزق      
يف وجو أعداء اإلسالم  ة قفتفقة متوال قلوهبا معوالتشرذم ،  وأن جي

كما ،  أن نتنازع فنفشل أجل الذين يًتبصون بو و برجالو ويسعون من 
أرجو من السيد كمال اغبيدري  أن ينصرف إىل ما كان فيو من تقوية 

لعقيدة ، فلقد كانت يف يده جوىرة شبينة ، أرجو ل للمذىب وتثبيتٍ 
من اهلل أن ياف  عليها باغبفاظ على دوره الفعال يف الربىنة على 
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على   فضل ولو وىو أستاذ عريق  ، العقيدة وتثبيتها ، كما أرجو منو 
كثَت من اؼبؤمنُت من طالب العلم وغَتىم ، أن ال يدخل يف بعض 

 اليت قد يستفيد منها أصحاب اغبسابات اػباصة .التجاذبات 

م على ؿبمد وآلو الطبينب واغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسال
 .نالطاىري

 

 

  

 حيدر السندي

فضل التحية من جوار العتبة الرضوية المباركة على مشرفها أ     
من  3111من شهر رمضان المبارك من سنة  31في يوم  والسالم

 . الهجرة المباركة 

 


