


  

 اطعابن گ الرّد الساطع عىلٰ 

 ّرةا  

ا   

  

 السيّد ضياء اخلباز

  
  

 

 

 

 ١٧٥: رقم اإلصدار

 

 

 

  

 

 

 

 يف العقائد االستخارةحّجية 

 السّيد ضياء اخلّباز :تأليف

 تقديم

 مركز الدراسات التخّصصية يف اإلمام املهدي 

 هـ١٤٣٦: الطبعة األُوىلٰ 

 ١٧٥: رقم اإلصدار

 ٤٠٠٠٠: عدد النسخ

 رشفالنجف األ

 مجيع احلقوق حمفوظة للمركز

 صيةمركز الدراسات التخّص 

 اإلمام املهدي يف

 قرب جبل احلويش _شارع السور  _النجف األرشف 

 ٠٧٨١٢١٤١١١١و ٠٧٨١٦٧٨٧٢٢٦: املوبايل

 ٥٨٨ب . ص

com.mahdi-m.www  

com.mahdi-m@info  



 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ــد هللا رّب العــاملني، والصــالة والســالم عــىلٰ  ــيّدنا  احلم س

 .ونبيّنا حمّمد وآله الطيّبني الطاهرين

اطع وما جاء احلديث عن املدعو أمحد إسامعيل گ بعد أن كثر

 ٰى دعـو) ٥٠(أكثـر مـن  وأكاذيب وصـلت إىلٰ  ٰى به من دعاو

مركــز الدراســات  ٰى باطلــة مــا أنــزل اهللا هبــا مــن ســلطان رأ

رضورة التصّدي لبيان زيف  التخّصصية يف اإلمام املهدي 

هذه الدعاوي والرّد عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه ُأمـور 

علمية تعتمد الدليل العلمي والربهان املنطقي فأنت ال جتـد يف 

س والكـذب واالفــرتاء دليطيّـات دعاويـه غـري الزيـف والتـ

وهــذه كتبــه وكتــب  _الروايــات  واالنتقــاء يف االعــتامد عــىلٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد _ما نقول  أصحابه خري شاهد عىلٰ 

 جتد هلا مساحة يف بعـض النفـوس الضـعيفة أّوالً فتحتـاج إىلٰ 

 الرّد الساطع عٰىل ابن كاطع   ..............................................٤

بعض التوضيحات وبلورة األُصول والقيم وبيان األُسس التي 

السري البرشي عمومًا والطائفة  ٰى نهج العلمي لديعتمد عليها امل

ة عىلٰ  بشكل خاّص، مضافًا إىلٰ  املغّرت به واملتَّبع خطاه  القاء احلجَّ

َلْوال َأْرَسْلَت إَِليْنا َرُسوالً ُمنْـِذرًا َوأََقْمـَت َلنـا «: لئالَّ يقول أحد

 .)١(»ٰى َٰنْخزَعَلًام هاِديًا َفنَتَّبَِع آياتَِك ِمْن َقبِْل َأْن َنِذلَّ وَ 

ــذا فــإنَّ نشــ اطع ابــن گــ للــرّد عــىلٰ  )٢(ر هــذا الكــّراسـل

يعتــرب حلقــة مــن حلقــات التصــّدي ألهــل البــدع والزيــغ، 

ــبهات  مضــافًا إىلٰ  ــات يف رّد الش ــطة مركــز الدراس ــاقي أنش ب

ـــل  ـــفحات التواص ـــت وص ـــه يف الن ـــالل موقع ـــن خ م

 .املهدي وغريها ٰى االجتامعي وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «احلـّق  الثبـات عـىلٰ  نسأله تعاىلٰ 

 .»دينك قلوبنا عىلٰ 

 مدير املركز

 السيّد حمّمد القبانچي

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال األعامل ) ١(

 .للمؤلِّف) املهدوية اخلامتة(قتبس من كتاب م) ٢(



 

 

 

 االســتخارة كطريــق ثــانٍ  اســتند أدعيــاء املهدويــة إىلٰ 

ــبَّ  ــد تش ــامعيل، وق ــن إس ــد ب ــدعو أمح ــة امل ــات إمام ثوا إلثب

 :ة ثالثةية االستخارة، بأدلَّ إلثبات حجّ 

وا لا : ان روا :  

يف كتــاب الغيبــة  وهــي التــي رواهــا الشــيخ الطــويس 

ــ: عــن عــيل بــن معــاذ ــأيِّ : ٰى قلــت لصــفوان بــن حيي يشء  ب

يت ودعــوت اهللا واســتخرت صــلَّ : عــيل؟ قــال قطعــت عــىلٰ 

 .)١(عليه وقطعت عليه

وهــو  _أنَّ صــفوان بــن حييــٰى : وتقريــب اإلســتدالل هبــا

مــذة أحــد أعــالم مدرســة أهــل البيــت يف زمانــه، وأحــد تال

دنا قـــد أثبـــت أنَّ اإلمامـــة يف ســـيّ  _ اإلمـــام الرضـــا 
                                                             

 .٦١: الغيبة للطويس) ١(

 الرّد الساطع عٰىل ابن كاطع   ..............................................٦

يــة حجّ  ذلــك عــىلٰ  باالســتخارة، فــدلَّ  وموالنــا الرضــا 

 ًا يف حــقِّ االســتخارة وحتصــيلها لليقــني، إذ مــن البعيــد جــدَّ 

االسـتخارة مـن تلقـاء  أن يسـتند إىلٰ  ٰى مثل صـفوان بـن حييـ

 .املعصوم  نفسه، ومن غري االستناد إىلٰ 

  :روا ن  ل: ما ا

وقد رواهـا الشـيخ الـنعامين يف الغيبـة عـن أمـري املـؤمنني 

  ِّعن صـفات اإلمـام املهـدي ثاً متحد   وهـي روايـة

، ، وأكثــركم علــامً أوســعكم كهفــاً «: لــة جــاء فيهــامطوَّ 

ــ فاجعـل بعثـه خروجـاً  هـمّ ، اللّ وأوصـلكم رمحـاً  ة، مـن الغمَّ

ـوامجع به شـمل األُ  ار اهللا لـك فـاعزم، وال تنـثن ة، فـإن خـمَّ

 .)١(»ديت إليهعنه إن هُ  قت له، وال جتوزنَّ فِّ عنه إن وُ 

ــب اال ــاوتقري ــتدالل هب ــؤمنني  أنَّ : س ــري امل ــد  أم ق

ــًا مــن طــرق إثبــات اإلمامــة، إذ أنَّ  اعتــرب االســتخارة طريق

 .ذلك عىلٰ  يدلُّ  »فإذا خار اهللا لك فاعزم« :قوله

                                                             

 .٢٢٢: الغيبة للنعامين) ١(



 ٧  .............................................. يف العقائد االستخارةحّجية 

ا ن ا: ات ررة:  

ــادق  ــام الص ــول اإلم ــوَ «: كق ــتخار اهللا ف ــا اس اهللا م

 .)١(»ة خار له البتَّ مسلم إالَّ 

ــايل إذا اســتخرت اهللا عــىلٰ مــا أُ « :وعنــه  طريــق  أيِّ  ب

 .)٢(»وقعت

حمبوبيــة  عــىلٰ  فــإنَّ هــذه الروايــات وأمثاهلــا الكثــري تــدلُّ 

ــ االســتخارة، وأنَّ  ري، ه يريــه اخلــاإلنســان إذا اســتخار اهللا فإنَّ

 .وإمامة أمحد احلسن ال خترج عن هذا العموم

دا ا :  

ــ ــٰى، فــرتد عليهــا ثــالث أمَّ ا روايــة صــفوان بــن حيي

 :مالحظات

 :د الشيخ الطويس بنقلهاتفرّ : وىلٰ املالحظة األُ 

ــدِّ  ــالم واملح ــن األع ــٌد م ــا أح ــة مل ينقله ــذه الرواي ثني فه

                                                             

 .٤٧٠: ٣الكايف ) ١(

 .٨١: ٨ئل الشيعة وسا) ٢(

 الرّد الساطع عٰىل ابن كاطع   ..............................................٨

ــ ، وتفــّرد الشــيخ بنقلهــاالشــيخ  ٰى ســو يس إشــكاالً يف ل

شـكال بلحـاظ حدِّ ذاتـه، فكـم لـذلك مـن نظـري، ولكـن اإل

 :هلا هي ة نقله التايل، فإنَّ علَّ 

اإلمـام  عيـه الواقفـة مـن أنَّ ه كان يف صدد مناقشة مـا يدَّ أنَّ 

ا فأمَّ (: ، قال الكاظم  ٰى الغائب واخلاتم هو اإلمام موس

ـهـا أخبـار آحـاد ال يعضـدها ما ترويه الواقفة فكلّ  ة، وال حجَّ

تها، ومـع هـذا فـالرواة هلـا مطعـون عاء العلم بصـحَّ يمكن ادِّ 

 .لةه فهي متأوَّ وبعد هذا كلّ  ،عليهم، ال يوثق بقوهلم ورواياهتم

 القول فيها، فمن ذلك أخبـار بنيِّ ا رووه ونُ ممَّ  ونحن نذكر مجالً 

يف (د عيل بن أمحـد العلـوي املوسـوي يف كتابـه ذكرها أبو حممّ 

 .)١())فةرة الواقـنص

املـدعو عـيل بـن أمحـد  أنَّ : هـذا واحلاصل من كالمـه 

ـ ) رة الواقفـةـيف نصـ(ف كتابـًا باسـم العلوي املوسوي قـد ألَّ

ــدَّ  ــوان، فتص ــن عن ــح م ــاب واض ــوع الكت ــيخ  ٰى وموض ش

                                                             

 .٤٣: الغيبة للطويس) ١(



 ٩  .............................................. يف العقائد االستخارةحّجية 

ــه وردّ  ــة لنقض ــه الطائف ــن كتاب ــل م ــاواه، ونق ــال دع ه وإبط

ــل ردّ  ــات ألج ــة رواي ــذه جمموع ــداها ه ــا، وإح ــا وتزييفه ه

 !البحث والنقاش ة التي هي حمّل الرواي

ــدَّ  ــب ج ــن العجي ــة إىلٰ وم ــاء املهدوي ــتناد أدعي ــذه  ًا اس ه

دات الواقفــة التــي رامــوا هبــا الروايــة، مــع كوهنــا مــن متفــرّ 

ــالطعــن يف إمامــة اإلمــام الرضــا  ه ال نــصَّ ، وإثبــات أنَّ

 .االستخارة أن يلجأ إىلٰ  صفوان  عليه، ولذا اضطرَّ 

ــذه ــإنَّ ه ــارورة تُ ليســت أوَّ  وكــيفام كــان، ف ــَل ق ر يف ـكَس

 موقـف الشـيخ بـنيِّ نـا يف املقـام هـو أن نُ اإلسالم، والذي هيمّ 

 :مورجتاه هذه الرواية، ويمكننا تلخيصه يف ثالثة أُ  

هــذه الروايــة هــي مــن كتــاب  رحيه أنَّ ـتصــ: لاألمــر األوَّ 

وهـو شــخص  _م الـذكر فـه متقــدِّ ، ملؤلِّ )الواقفـة رةـيف نصـ(

صـلبني ملـذهب ه كـان مـن املتَّ م أنَّـعَلـولكـن يُ جمهول احلال، 

ـ ،_ الواقفة ـوأهنَّ ة وال يمكـن ا روايـة آحـاد ال تعضـدها حجَّ

تها، والـرواة هلـا مطعـون علـيهم ال يوثـق عاء العلم بصـحَّ ادِّ 

 .بقوهلم وال رواياهتم

 الرّد الساطع عٰىل ابن كاطع   ............................................  ١٠

ـه مـع التسـليم بصـحَّ إنَّ : األمر الثاين ا ة هـذه الروايـة، فإهنَّ

 .ن االلتزام بظاهرهالة ال ُيمكرواية متأوَّ 

ـ ه أنَّ  :األمر الثالث  :هـذه الروايـة بقولـه ق عـىلٰ قـد علَّ

رجـل بالتقليـد، وإن  فهذا ليس فيـه أكثـر مـن التشـنيع عـىلٰ (

ــ صــحَّ  ــه حجَّ الرجــل  أنَّ  عــىلٰ  .غــريه ة عــىلٰ ذلــك فلــيس في

الــذي ذكــر ذلــك عنــه فــوق هــذه املنزلــة ملوضــعه وفضــله 

ل خلصــمه يف وزهــده ودينــه، فكيــف يستحســن أن يقــو

 أن يعتقـد إالَّ  هـمّ ه قـال فيهـا باالسـتخارة، اللّ مسألة علمية إنَّ 

رجــه عــن التكليــف، فيســقط فيــه مــن البلــه والغفلــة مــا ُخي 

 .)١()املعارضة لقوله

 وهــذا تعــريض مــا بعــده تعــريض بمــن يســتند إىلٰ 

ــف  ــخاص، وكي ــد األش ــة ألح ــات اإلمام ــتخارة يف إثب االس

ـ كوا بـام يكشـف عـن بلههـم جاز ألدعياء املهدويـة أن يتمسَّ

 !لهم يف دائرة املجانني؟حدٍّ ُيدِخ  وغفلتهم إىلٰ 
                                                             

 .٦١: الغيبة للطويس) ١(



 ١١  ............................................ يف العقائد االستخارةحّجية 

ــذا؟ ــن ه ــول م ــأين العق ــة، ! ف ــو والعافي ــأل اهللا العف نس

 .والسالمة يف الدين والدنيا

 :جهالة عيل بن معاذ: املالحظة الثانية

رواية منقولـة عنـه، وهـو جمهـول احلـال، وال أثـر لـه إذ ال

ه مـن ة، ولعلَّـة والعاّمـنـد اخلاّصـيف كتب اجلرح والتعديل ع

 .خمتلقات الواقفة

 :ىٰ عقصور داللة الرواية عن إثبات املدَّ : املالحظة الثالثة

ودون  _ة الروايـة هـؤالء بصـحَّ  منا مـعلو سـلَّ  ٰى نا حتَّ فإنَّ 

وحكمنـا بوثاقـة عـيل بـن معـاذ ، _ إثبات ذلك خرط القتـاد

 فـإنَّ  _ لهامم أصـلهام وفصـاللـذين ال ُيعَلـ _د العلـوي وحممّ 

عاهم، وإيضــاح ذلــك بااللتفــات ثبــت مــدَّ الروايــة ال تُ 

 :للتايل

ــ: الً أوَّ  ــوم إهنَّ ــن املعص ــًة ع ــي ا ليســت مروي ــل ه ، ب

ــم  ــن العل ــوا م ــام بلغ ــحاهبم مه ــحابه، وأص ــد أص ــن أح ع

واملعرفــة فهــم ليســوا بمعصــومني، وقــد يقــع مــنهم اخلطــأ 

 .واالشتباه

 الرّد الساطع عٰىل ابن كاطع   ............................................  ١٢

ـ :وثانياً  كـون فعـل  الروايـة عـىلٰ ه ال يوجـد شـاهد مـن إنَّ

 .ل املعصوم بَ من قِ  ممٰىض  صفوان 

وهـو  _عـامل اجلليـل كيـف غـاب عـن هـذا ال: فإن قلـت

االسـتخارة ال تــنهض  أنَّ  _ د مـن تالمــذة عـامل آل حمّمــ

 !دليالً إلثبات اإلمامة ألحد األشخاص؟

ا وهــو ممَّــ _ض وقــوع هــذا مــن صــفوان فــر عــىلٰ : قلــُت 

ل إمامــة ث عــن أوَّ الروايــة تتحــدَّ  هــذه فــإنَّ  _ يمتنــع إثباتــه

ز رَ قبــل تلّمــذ صــفوان عــٰىل يديــه، ومل ُحيــ: ، أيالرضــا 

ه يف تلـك املرحلـة كـان ذا رتبـة عاليـة يف العلـم واجلاللـة؛ أنَّ 

ــ ــإذ أنَّ ــن الكّش ــي ع ــحاب  ي ـه وإن ُحك ــن أص ــه م كون

 عــن اإلمــامني ه مل يــرو إالَّ  أنَّــ، إالَّ اإلمــام الكــاظم 

 .الرضا واجلواد 

ن كـون صـفوا عـىلٰ  هذا اإلشكال مبنيٌّ  إنَّ : ٰى خروبعبارة أُ 

كـام يف  _عاملًا وفقيهًا منذ ذلك الوقت الذي اسـتخار فيـه  

ولكن هذا ال دليل عليه، فهم مطالبون  ،_ هذه الرواية الباطلة

 .ة الروايةبإثبات ذلك، وقبله إثبات صحَّ 
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 :ني، فنورد عليها مالحظت»خار اهللا لك« :ا روايةوأمَّ 

 :ةاملالحظة السنديَّ : وىلٰ املالحظة األُ 

األســامء  أنَّ ســند هــذه الروايــة مشــتمل عــىلٰ : وحاصــلها

 :التالية، وإليك حاهلا

 موسٰى بن هـارون بـن عيسـٰى، وهـو جمهـول احلـال، _ ١

 .ه توثيقإذ مل يرد يف حقِّ 

 عنــه عــربَّ عبــد اهللا بــن مســلمة بــن قعنــب، والــذي يُ  _ ٢

الـك إمــام املالكيـة، بــل هـو الــذي بـالقعنبي، وهـو تلميــذ م

ــه، ويوثِّ  ــك عن ــأ مال ــروٰى موط ــه أئمَّ ــةق ــنام مل )١(ة العاّم ، بي

 .قه أحد من علامئنايوثّ 

قـه أحـد مـن أعالمنـا، ا سليامن بن بالل فلـم يوثّ وأمَّ  _ ٣

 رين كـالم طويـل، واحلـّق  ابـن داود، ويف توثيقـات املتـأّخ إالَّ 

 .عدم اعتبارها

 :ةحظة الدالليَّ املال: املالحظة الثانية

ــإنَّ  ــدلُّ  ف ــة ال ت ــىلٰ  الرواي ــات أنَّ  ع ــة ألحــد  إثب اإلمام
                                                             

 .٢٥٧: ١٠سري أعالم النبالء : راجع) ١(

 الرّد الساطع عٰىل ابن كاطع   ............................................  ١٤

ــتمَّ  ــن أن ي ــخاص يمك ــتخارة، إذ أنَّ  األش ــق االس ــن طري  ع

ــارة  ــك«عب ــار اهللا ل ــتَ تُ  »خ ــاخلري س ــدعاء ب ــام ال عمل يف مق

اللغويـون  أعطـاك اهللا اخلـري، وقـد نـصَّ : ةللغري، وهـي بقـوَّ 

 .)١(ذلك عىلٰ 

ل كثـريًا يف كلـامت العـرب، ومـن وقد جاء هـذا االسـتعام

دة ديلـم لزوجهـا الشـهيد زهـري بـن القـني قـول السـيّ : ذلك

خــار اهللا لــك، وأســألك أن تــذكرين يف القيامــة عنــد (: 

ــدّ  ــني  ج ــني )٢()احلس ــام احلس ــديني لإلم ــول األس ، وق

 أخـرباه بمقتـل مسـلم امَّ ـل   ًِّام عـىلٰ ووجـداه مصـم 

 .)٣()خار اهللا لك( :املسري

ــة مفادهــافالرو ــري ورشَّ : اي ــة إذا أعطــاك اهللا اخل فــك برؤي

ــ ــاحب العص ــان ـص ــي عــن  ر والزم ــاعزم وال تنثن ف

 .إمامته
                                                             

 .٢٦٧: ٤لسان العرب : راجع) ١(

 .٣٧٢: ٤٤بحار األنوار ) ٢(

 .٣٧٣: ٤٤بحار األنوار ) ٣(



 ١٥  ............................................ يف العقائد االستخارةحّجية 

 .ا أجنبية عن مسألة االستخارةهنَّ أ: واحلاصل

 :ا التمّسك بالعمومات، فريد عليهوأمَّ 

ــ _أي التمّســك بالعمومــات  _أنَّ الزمــه  أحكــام  لتعطي

 .سةدَّ اهللا تعاٰىل، وإبطال الرشيعة املق

ــ كنا بالعمومــات املــذكورة للــزم إســقاط كثــري إذ لــو متسَّ

ــ ــات الش ــن التقنين ــقاط ـم ــل إس ــة، ب ــد الفقهي رعية والقواع

 :أبواب كاملة من الفقه الرشيف، منها

مـا دامـت عمومـات االسـتخارة  هفإنَّـ، باب القضـاء _ ١

ــم بالبيّ  ــة للحك ــال حاج ــارية، ف ــدَّ س ــامن، والش ــات واألي ة ن

ـوالرصامة يف تتبّ  ة املتخاصـمني، بـل يكفـي للقـايض أن ع أدلَّ

 .ةيستخري وينهي القضيَّ 

يـة عمومـات االسـتخارة ال فبعـد حجّ ، باب التقليـد _ ٢

حاجـة للفحــص عـن املجتهـد األعلــم، بـل ال حاجــة  ٰى تبقـ

هـد أصـالً، إذ أصـبح مـن املمكـن اختيـار للفحص عن املجت

 .عن طريق االستخارة _ بل احلكم الرشعي _املرجع 

ة عـٰىل فـإنَّ الكثـري مـن أحكامـه مبنيَّـ، باب الطهـارة _ ٣

 الرّد الساطع عٰىل ابن كاطع   ............................................  ١٦

كأحكــام االستحاضــة بأقســامها  _نــة ضــوابط وقواعــد معيَّ 

ــ ــي يتوقَّ ــة، والت ــة الثالث ــص ومعرف ــٰىل الفح ــا ع ف جرياهن

ــدم ــتوٰى ال ــ _ مس ــتخارة حجَّ ــات االس ــا دامــت عموم ة وم

 .فهي تكفي املؤونة

 املشــكوكةوهكــذا هــو احلــال يف غــري ذلــك مــن املســائل 

يف مقــام التطبيــق، كمســائل اهلــالل، وغــري الواضــحة احلــال 

، واألطعمــة واألرشبــة، وشــكوك الصــالة والصــيام واحلــّج 

 .بعينهذيان اهل ومن الواضح أنَّ االلتزام بذلك ما هو إالَّ 

وهذا ما يـدعونا للقـول بـأنَّ عمومـات االسـتخارة، وإن 

ــقيًا، إالَّ اصــة ختصيصــًا مصــدمل تكــن خمّص  ة صــا خمّص  أهنَّ

 .ختصيصًا موردياً 

ـــاين ـــتخارة خمّص  أنَّ : الث ـــات االس ـــاً رواي ـــة ختصيص  ص

 :موردياً 

 :وبيانه

 :املراد من التخصيص املوردي

ــّل  أنَّ  ــامّ  ك ــل ع ــاء  دلي ــه إلغ ــوت عموم ــن ثب ــزم م إذا ل
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ــدَّ  فــال ،ٰى خــرريعات أُ ـتشــ ــورده، وإن مل  ب مــن ختصــيص م

 .ص مصاديقهصَّ ُخت 

ويمكــــن التمثيــــل لــــذلك بقاعــــديت التجــــاوز 

 :واالستصحاب، ببيان

اإلتيـان بـاجلزء  البنـاء عـىلٰ : مفادة قاعدة التجـاوز هـو أنَّ 

الذي شككت يف اإلتيـان بـه مـن صـالتك بعـد الـدخول يف 

جــزء آخــر، كــام لــو ركعــت فشــككت هــل قــرأت الفاحتــة 

اإلتيـان بـالقراءة، وكـذا لـو  ك تبنـي عـىلٰ والسورة أم ال، فإنَّ 

دمـت قـد فرغـت منهـا ة قراءة الفاحتـة، فـام شككت يف صحَّ 

 .ةالصحَّ  فتبني عىلٰ 

 إبقـاء مـا كـان عـىلٰ  :فهـو ا مفادة قاعدة االستصحابوأمَّ 

قنـا أصـل االستصـحاب يف املثـال السـابق، ما كـان، ولـو طبَّ 

يف اإلتيـان هبـا  عـدم القـراءة حـني الشـّك  للزم منه البناء عىلٰ 

نــا ي أنَّ ـبعـد الـدخول يف الركـوع، إذ األصـل العـدمي يقتضـ

 .هبا ِت مل نأ

وهنــا وقـــع الكــالم يف أنَّ األصـــل اجلــاري يف مـــورد 
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ــه  الشــّك  ــذكور هــل هــو االستصــحاب لشــمول عمومات امل

 للمورد أم هو قاعدة التجاوز؟

ــاين، إذ أنَّ  ــو الث ــحيح ه ــالص ــو متسَّ ــا ل ــن ــوم أدلَّ ة كنا بعم

إذ مــا  ،االستصــحاب للــزم إلغــاء قاعــدة الفــراغ والتجــاوز

 وجيـري فيـه االستصـحاب، من مورد جتري فيـه القاعـدة إالَّ 

صـًا ختلّ  _ بـدَّ  ه فـالريعها لغويًا ال قيمة لـه، وعليــفيكون تش

ـــة ـــذور اللغوي ـــن حم ـــ _ م ـــورد أدلَّ ـــيص م ـــن ختص ة م

 .أو التجاوز االستصحاب يف غري موارد قاعدة الفراغ

املـراد مـن التخصـيص املـوردي هـو لـزوم  أنَّ : فاخلالصة

ك زم مـن التمّسـال يلـ ٰى ختصيص مـورد جريـان الـدليل حتَّـ

 .ٰى خربعموم جريانه لغوية ترشيعات أُ 

 :ضوء ما ذكرناه نقول وعىلٰ 

ـ أنَّ ًة، إالَّ ة االسـتخارة وإن كانـت عاّمـأدلَّ  إنَّ  كنا نـا لـو متسَّ

ــة،  بعمومهــا للــزم مــن ذلــك إلغــاء معظــم األبــواب الفقهي

ــوهذا يقتض ة االسـتخارة دفعـًا ي لـزوم ختصـيص مـورد أدلَّ

 .ملحذور اللغوية
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ـــولفن ـــ: ق ـــاظرة إىلٰ إنَّ أدلَّ ـــتخارة ن ـــات،  ة االس املباح

ـد الشـارع املسـار والوظيفـدِّ واملوارد التـي مل ُحيـ ا ة فيهـا، وأمَّ

 _ سل الشـارع املقـدَّ بَـد املسـار فيهـا مـن قِ املوارد التـي ُحـدِّ 

ــه املهــدي  ـة وآخــرهم أنَّ كـام يف العقائــد وإثبــات إمامــة األئمَّ

  خاّصـون يف هـذه الغيبـة وأنَّه يف غيبة ولـيس لـه نـّواب

ــؤالء  عي ه ــدَّ ــام ي ــة ف _ك ــري جاري ــتخارة غ ــات االس عموم

ده الشــارع مــن الوظــائف يف  للــزم إلغــاء مــا حــدَّ فيهــا، وإالَّ 

 .تلك املوارد

، د الشــارع كيفيــة إثباهتــاا حــدَّ ة اإلمامــة ممَّــوبــام أنَّ قضــيَّ 

ــف ــد إهنَّ ــذا ال جت ــتخارة، ول ــان االس ــوردًا جلري ــون م ا ال تك

قـد  وال علامئنـا األبـرار  تنـا األطهـار أئمَّ  أحدًا مـن

ــتند إىلٰ  ــيَّ  اس ــة، قض ــداق اإلمام ــات مص ــتخارة إلثب ة االس

ــ ــًا أُ وإنَّ ــلكوا طرق ــرام س ــاقَّ  ٰى خ ــنيَّ ش ــة ومض دوا يف ة، وتكبَّ

 . اهللا تعاىلٰ سبيل ذلك العناء واجلهد ما ال يعلمه إالَّ 

مـع التسـليم بكـون االسـتخارة تـورث  ه طبعـاً وهـذا كّلـ

ـا أقصــٰى   فهـي ليسـت كـذلكطع واليقني، وإالَّ الق مـا  إذ إهنَّ
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ة التعويـل عليهـا يف مثـل قضـيَّ  ، فـال يصـحُّ تورثه هـو الظـنّ 

  .اإلمامة والتي هي من القضايا اليقينية

*   *   * 


