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 مرجعيتنا ال ميكن أن تكون مرجعية بشرية.. بل معصومة

 ٦١٠٢تشرين الثاني  72األحد يوم    لبنان -وكالة آسيا نيوزعرب حوار 

 

 م غرُيأ ، هل هي موجودٌةِةالعلويا    ئفاةِ لا   ال ا    ِةينيا  الا    ِةعن املرجعيا   الكثريوَن تساااا  ُ َي

؟يف هذا الوقِت نَيالعلوي  ب سِم  طُق؟ وَمن الن مث له  إن ك نت موجودًة؟ وَمن ُيموجودٍة

 العلوي  يين ال   مع الب حِث آسااااي  نيوا هذا ا واُ  وك لةل ك َن هذا املوضااااوِ  حوَ  للح يِث

 نَ ع عن غي ِب املرجعي ِة ال يني ِة  ِماألي   هذِِيف : يكثُر ا  يُثالا كتو  أدا  أديأ أد  حيث ق  َ  

  ال وائَفن  أن ْ َجَو البصاااريِة ن  بعنِين  إذا نظْرأن  األخر ،  غَم وائِفوال   أساااوًة ب ملذاهِأ نَيالعلوي 

 ِة يف الشاا  ِملساا ن ارجعي ُة أهُل َم  فيم  بينه . َففكريًّ ختلُفوَت  ُتفيه  املرجعي  األخر  تتع  ُد واملذاهَأ

 نَياملساااالم اإلخواِن  ِت، ع ا عن مرجعي كِّي امَل مرجعي ِة ا رِم املصااااريا ِة، غريُ  مرجعيا ِة األاهرِ  غرُي

ه ، يف إيران نفسااِا ِةيعي الشااا   ِتتع  ٌد يف املرجعي  وم  إىل ذلك!! كذلك هن َك نَيلفي والسااا  نَيوالوه بي 

، وهكااذا!! وكااذا شاااايعيٍّ من مرجٍع بني إيران والعراق ولبناا ن، فهناا ك أكثُرواختالٌف مرجعيٌّ 

 أغلَأ أن    وهوَلهذا مصااحوٌب أ ف ف دٍ  َأ هم!! وكل طوائِف ِدهم مع تع  مرجعي  ُت ُدتتع   وَناملساايحي 

أي ي ب لر فِتُت، َوِةاإلشااك لي  على القضاا ي  ُتعِمُل الرأَي واالجته َد والقي َس يف ا كِم ِةال  يني   ِتاملرجعي 

 ُأولِكَك َك َن تع ىل: )َواَل َتْقُف َم  َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن  الس ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  لقولِه يِن ٍف لل  َنوهذا ُم

 برأيَك، أو  َسُتفيت الن : أن كت ِنهِلُم )خصلت ِن علين  سالُمُه: دق الص  اإلم ِم (، وقوِ اًلُؤواااااَعْنُه َمساْ 

مب  ال تعلم(. ت يَن

ًة ًة بشاااري مرجعي  أن تكوَن ن  ال ميكُنمرجعي َت أن  ُ نؤكِّ نَين  كعلوي ال كتو  أد : إن  وأضااا َف

، الز لِلو مرجعي ًة معصومًة عن الز يِغ أن تكوَن و ، بل جيُأواهَل والعصي ِن سي ِنللخ ف والن  خ ضاعةً 

 َعهم من أهِلَمن َتِبوعلين  سالُمُهم  املعصاومنيَ  ِةب ألئم  إال  ُرنيوي ِة، وهذا ال يتوف عًة عن القضا ي  ال   مرتفِّ

ا سااني بن د ان  اهلِل وأبو عبِ ) ( صااري   بن ُنن  أبو شااعيأ  م ُ ، وآخُرهم سااي ) ( العصاامِة

إمي ًن   ، وذلَكق() َنواني ر واَ  راني َبوال   واجلسري  ي ومنهم اجللِّ ، وُدع ُتُه احملفوظوَن) ( صاي   اخَل
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 ِقَبُة   بقوله تع ىل: )َوَمن ُيسْاِلْم َوْجَهُه ِإَلى اهلل َوُهَو ُمْحسِاٌن َفَقِ  اْسَتْمَسَك ِب ْلُعْرَوِة اْلُوْقَقى َوِإَلى اهلل عَ  من 

ُِ ِإَلْيَن ٌم ِبَذاِت الص ُ وِ (.  َمْرِجُعُهْم َفُنَنب ُكُهم ِبَم  َعِمُلوا ِإن  اهلل َعِلياْلُفُموِ ، َوَمن َكَفَر َفَل  َيْحُزنَك ُكْفُر

لذي ا فم  هو الب يُل ديني ٌة اليوم مرجعي ٌة نَيلا   العلوي   مل يكْن إْن ُهنا  عن أنا   سااااؤاِل وحوَ 

، ألن  معصااومٍة غرِي ٍةبشااري  ديني ٍة مرجعي ٍة بوجوِد ال ن  لُأ : حنُنيين ال   الب حُث هم!؟ أج َبُلمث ُي

ْخشاَاى اهلل هم تع ىل بقوله: )ِإن َم  َيالذين وصافَ  ِهب لل  العلم ِ  األتقي ِ  األنقي ِ  الع  فنَي الواجَأ هو وجوُد

ِِ اْلُعَلَم  (، هؤال  العلم ُ  ُر إىل وجوِِ َظ: )الن ِه)ص( بقوِل األكرُم ساااوُ الر ساااي  ن  هم كر َمالذين  ِمْن ِعَب ِد

َت ذا نظْرُم الذي إعن معنى ذلَك فق  : )هو الع ِلعلين  سالُمُه  دق الص  (، وق  سكَل اإلم ُمَتَعب ٌ  العلم ِ 

 (. فللعلم ِ  د جٌة عظيمٌة هي ك  جِةإلياه ذك َرَك با رخرِة، وَمن كا َن خالَف ذلاَك فا لن َظُر إلياِه فتنةٌ      

َن  ِمْن ِعَب ِدَن  هم، ألن  اهلَل تع ىل اص ف ُهم بقوله: )ُقم  َأْوَ ْقَن  اْلِكَت َب ال ِذيَن اْصَ َفْيرتَبتَماألنبي ِ  تعظيًم  ِل

ِِْذِن الل ِه َذِلَك ُهَو اْلَفْضلُ  ُة َقَ ْلَكِبرُي(، َفُهم َوا َفِمْنُهْم َظ ِلٌم لَِّنْفسِاِه َوِمْنُهم م ْقَتِصٌ  َوِمْنُهْم َس ِبٌق ِب ْلَخْيَراِت ِب

ْمِرَن (، لذلَك يف قوله تع ىل: )َوَجَعْلَن  ِمْنُهْم َأِئم ًة َيْهُ وَن ِبَف إىل اهلِل عوَنْ َي َس َووَن الن ها ُ ألن هم َي ِةاألئما  

يف  مأمَر جل  جالُلُه بِج َبتهم يف قوله تع ىل: )َي  َقْوَمَن  َأِجيُبوا َداِعَي الل ِه َوآِمُنوا ِبِه(، وات ب ِ  ساااابيِله

قوله تع ىل: )ات ِبُعوا َمن ال  َيْسَفُلُكْم َأْجًرا َوُهم م ْهَتُ وَن(.

فد ُب معهم هو الت  م  جيُأ ُ : أو العلوي  هم قا   البا حثُ  واحرتاِم العلما  ِ  التزاِم وعن وجوِب

ُل األمر مِل وف صااج مُع الشاا لٍّ مبواصااف ٍت  فيعِة الشاا فِن ألن ه  َحَتع مٍل ع دٍ ، ُم وجوُب االئتم ِم بِم ٍم

َِِم ِمِهْم(، فهو ا  كُم على املؤمنني لتق  ِمِه يف العلِم، َفَمن َوَجْ ُتُموُِ  لقوله تع ىل: )َيْوَم َنْ ُعو ُكل  ُأَن ٍس ِب

ِبِه، يواِفُق  اًلَع ِمَو َع مًل  ِبَفراِئِض اإلساااالِم، َوسااُاَنِنِه َظ ِهًرا َوَب طًن ، َح ِفًظ  لكَت ِب اهلِل، َع ِ ًف  ِبُحْكِمهِ 

ُِ َب ِطَنُه، ُمواصا   وُمَج ِهً ا يف  إْخواَنُه ِب ْلِوالَيِة، ُمالٍق هلم ِب ْلَمَحب ِة، اًلَعَمُلُه قوَلُه، وسِار ُِ إعالَنُه، َوَظ ِهُر

ِِ، ف ْجَعُلوُِ سااَاَبَأ م ِتُكم يف ارخرِة، وَتَفد ُبوا َمَعُه، ألن   لسااا بُأ ال  ا   إىل ُه اسااابيِل اهلِل حق  ِجَه ِد

 ال  ي نِة، وامُلْرِشُ  إىل اإلمي ِن، وامُلَخلُِّص ِمن  ق  الُعُبودي ِة. وليس هلذا عمٌر معي ٌن ألن  هذا املق َم ال يرتبُط

)الع مُل كبرٌي وإن ك َن  أمري املؤمنني اإلم م علي )م(:با ألعما ِ  بال ب لفقِه واألعم ِ  حيث يقو  موالن     

ي ُة هي مرتبُة العلِم والعمِل، واألحق  ِسيف الن  (، فمرتبُة اإلم ِماًلْهًق ، واجل هُل صااااورٌي وإن ك َن َكْ ِح
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فيه    ُتُموَُِمن وج ٍةى اإلم ُم الع مُل بصاااف ٍت خ صااا أن يتحل  ب لت ق  ِم للفقيِه الع مِل الع مِل. هلذا وجَأ

ف ت بعوُِ.

َق ِئَق َبعَ  : الَع ِلُم َمن َخِبَر اَ ِهال كتو  أد  مفص اًل بقوِل أوضَح يين ال   الع مِل مواصف ِت وحوَ 

ِِ امَلعِرَفِة َفَك َن َح ِفًظ  َلَه  َع ِماًل ِبَه  اَل َينُ ُق َعِن اهَل َو  َواَل َينَ ِفُع َمعِرَفِة ال  َراِئِق َوَأَف َض اهلُل َعَليِه ِبَهِذ

 لقوِ  جملتمِعا  َلى: )َواَل َتت ِبْع َأْهَوا ُهْم َعم   َج  َك ِمَن اْلَحق (، وال ينصاااا ُ  ألهواِ َمع َأهَواِئِه لقوله َتَع

)ُخذ ِبَم  خ لَف الَع م ِة(. علين  سالُمُه: دق اإلم م الص 

موالن  أمري املؤمنني ِ  وِق َقوِلِه َوَعَمِلِه َنصًّ  ُمسَنً ا َصِحيًح  ِلَقَعَلى صِا ْ  ليِلال   والَع ِلُم َيمِلُك نوَ 

َمًة َأتَبَعَه  حلف ًن (، ، َواأَلَدُق ِإَذا َتَكل َم َكِلاًل)الَع ِقُل ِإَذا َتَكل م ِبَكِلَمٍة َأتَبَعَه  ِحكَمًة َوَمَث اإلم م علي )م(:

ِم َفُهَو َمن َيعَمُ  إىل ، َأم   شااِابُه الَع ِلَف ل  ق ُة َواُ ج ُة الَعقِلي ُة ُهَم  سااِاالُ  الَع ِلِم ِفي اِ َواِ  َوامُلَن َقشااَاةِ 

ِ  رالساا  ِحي َة ِفي ال  رِ ، َوِلَكي ُيَو ِّي شاِابُه الَع ِلِم َعَلى ضاَاعِف الِعلِم َلَ يِه َيلَجُف ِإَلى الشاا ُموِلي ِة ِفي طَ 

ِِ ُدوَن ال  ق ِة، فيفخُذ ِب لِقَي ِس ويساتنُ  ِإَلى َقَواِننَي ِإنسَا    ِإعَ  ِ  اأَلحَك ِم للَقضَا َي    ِني ٍة َوضاِعي ٍة ُدونَ َأفَك ِ 

الش  ِئَكِة.

 َوِإيَص ِ  ِنوالَع ِلُم َيبَتِعُ  َعِن الص َوِ  امُلبِهَرِة َوالِعَب َ اِت امُلَزخَرَفِة َواأَللَف ِظ الر ن  نة ِإذ َيهَتم  ِب مَلضُمو

َثُه ُمسااَتخِ ًم  الَقَواِفَي َتَلقِّي َوالساا  ِئِل، َأم   شاِابُه الَع ِلِم َفُهَو ُيَزي ُن َحِ ي الِفكَرِة ِب ل  ِريَقِة امُلَن ساِاَبِة ِإَلى امُل

والن  أمري املؤمنني مَوالص َوَ  امُلِثرَيَة َوَتَراُدَف اجُلَمِل إِلبَه ِ  امُلَتَلقِّي ِلُيوِهَمُه ِبَفن  الظ َواِهَر َحَق ِئُق، وق  َق َ  

لساا جعِة نَه هم ِتِه، وَمِن اشااَتَوَل ِبَتَفِقِ  الل فَظِة َوَطَلِأ ا)َمن أسااَهَر عنَي فكرِتِه، بلَغ ُك )م(:اإلم م علي 

َنِسَي اُ ج َة(.

ِِ الُعَلَم ِ  ُيكِثُروَن ِمَن الر َواَي ِت َوالِقصاااَاِص ِبَورِي ِبموَز  جَلذِب الن  ِس    وُهنَا َك َنَمٌط ِمن َأشااااَب 

 ُ هم َيصاُا  وَن الساا  ِئَل ِبَقسااَوٍة ِعنَ  ِإحَراِجِهم َواَل ُيَوي ُروَن األعراَف ال ِتي اعت دوا َعَليَه  لقولهِإَليِهم، وَتِج

مَن ُحُ وٍد ِضَتَع َلى: )اَل َيْعَلُموَن َشْيًك  َواَل َيْهَتُ وَن(، وجتُ ُهم ُمَتَعص ِبنَي أَلفَك ِ ِهم َواَل َيقبُلوَن اِ َواَ  ِإال  

َت َمن َمقَرا:: )َلو صاَ ساُ  العظيِم ا كيِم بقوِ  اًلون عمُمم ال يتكل ُهيَتوا في  َلوا خر ُبهم إن تكل ُمَعي َنٍة ألن ُم

اَل َيعَلُم َلَسَقَط االخِتالُف(.
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ِإن  اْلُمَبذ ِ يَن َك ُنوْا )أم   الَع ِلُم فُيوِدُ  علَمُه ِعنَ  ُمسااَتِحقِِّه َواَل ُيفر ُ: ِفي الِعلِم شاَايًك  لقوله تع ىل: 

وْا اهلَل ِإْخَواَن الشااا َي ِطنِي( َبل ُيَؤد ي اأَلَم َنَة إَلى صااَا ِحِبَه  لقوله َتَع َلى: )َي  َأي َه  ال ِذيَن آَمُنوْا اَل َتُخونُ 

ِِ ا أَلَم َنُة؟َوالر ُسوَ  َوَتُخوُنوْا َأَم َن ِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن( َفَكيَف َتُكوُن َهِذ

ِِعَ  ِ  ُكل  ِذي َحقٍّ َحق ُه َوَعَ ِم ِحرَم ِنِه ِمنُه. ِإن َه  ِب

ًف  : الب   إذن أن يكوَن اإلم ُم الع مُل اجل يُر بهذا املق ِم مت ِصاًلق ئ العلوي  يين ال   الب حُث وختَم

فيَعهم وَش إخواِنِه املؤمنني ويكوَن سبيَلهم تق  َم علىساتحق  أن يَ ى َيبفهم  صاف ِت الكم ِ  اإلنسا ني  حت   

فيًه  ا سفيَعَكاافال جتعْل ش ،فيُعَك إىل اهلِلااا )إن  إم َمَك ش موالن  أمري املؤمنني اإلم م علي )م(: لقوِ 

وال ف سًق (.
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