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 كلمة الناشر
 

 
 

لديين الكراس الذي بني يديك هو جمموعة من املسائل الشرعية اليت أجاب عنها املرجع ا
األعلى اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي )دام ظله( بعثها جمموعة من املؤمنني، ونظرا ملا 
حيتوي هذا الكراس من مسائل مهمة وخصوصا يف مبحث والية الفقيه، ارتأينا نشر هذه 
املسائل لتعميم الفائدة.. وقمنا بعنونة املسائل وتبويبها إضافة إىل بعض التوضيحات يف 

 مش كما أحلقنا هبا املنت املرتجم باللغة الفرنسية..اهلا
وهنا البد لنا أن نشري إىل نقطة جديرة باالهتمام، وهي أن الفرد مهما كان حيمل من 
ثقافة ودراية ووعي يف األمور اإلسالمية فهو ال يكفي لالعتماد عليها بالنسبة إىل املسائل 

 ب الرجو  يف األحكام إىل أهل ابخةرة وهم الشرعية )ما مل يصل إىل مرحلة االجتهاد( بل جي
الفقهاء واجملتهدون املراجع، الن املسائل الشرعية ليس هلا عالقة بالذوق ومعرفة قدر معني من 
املعلومات.. فمرجع التقليد اجلامع للشرائط هو ابخبري هبذه املسائل ووحده له احلق يف 

 ستفتاء منهم..اإلجابة عليها، ومن هنا كان دأب املؤمنني على اال
 ولإلمام الشريازي )دام ظله( جمموعات استفتائية أخرى، منها:

 : أجوبة املسائل الشرعية، أعدها الشيخ جعفر احلائري، طبع أربع مرات.1
 : أحكامك يف البالد األجنبية، أعدها الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين، مطبو .2
 : أجوبة املسائل اللبنانية، مطبو .3
 وبة املسائل املالكية، مطبو .: أج1
 : أجوبة املسائل العلوية، غري مطبو .5
 : استفتاءات، أعدها الشيخ حسن حسني، مطبو .6
 : أجوبة املسائل املقدادية، حتت الطبع.7
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 : أجوبة املسائل الكويتية، غري مطبو .1
 عددا. 13: أجوبة املسائل الشرعية، نشرة فقهية صدر منها 9

 تفتاءات الشرعية، عدة جملدات، غري مطبو .: جمموعة االس11
 : االستفتاءات الشرعية، عدة جملدات، غري مطبو .11
 : أجوبة املسائل احلائرية، غري مطبو .12

 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر
 لبنان -بريوت 
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 العقائد والفلسفة
 
 

 الواحد الحقيقي
ال يصــــدر منــــه إال الواحــــد احلقيقــــي غــــري  ي  مــــا معــــع هــــذه العبــــارة: )الواحــــد احلقيقــــي س:

 اإلرادة(؟
مبعــع أن البســيط الــذي ال تكثــر فيــه ال خارجــاال وال  هنــاال، ال يصــدر منــه إال واحــد، لكــن  ج:

 لــك إ ــا هــو يف الفاعــل بــاجلةر، وأمــا الفاعــل بــاإلرادة ـ كــاهلل ســبحانه وتعــاىل ـ فيصــدر عنــه 
 .1الكثري

 
 ذات اهلل سبحانه

  سبحانه وتعاىل مفهوم جزئي هلا حتقق خارجي يف كل أاحاء الوجود؟ هل  ات اهلل س:
اهلل سبحانه وتعاىل موجود يف كل مكان، لكن احـو هـذا الوجـود فـوق إدراك البشـر، ف نـه  ج: 

تعاىل ليس جبسم، واإلنسان ال يعرف شيئاال إال مبثله أو ضده، واهلل ال مثل له وال ضد لـه كمـا 
 . 2 كرناه يف شرح التجريد

 
 الرؤية بالقلب

 اهلل سبحانه وتعاىل ال يُرى بالعني ولكن يُرى بالقل ب، فما معع رؤيته بالقل ب؟ س:
 العلم بوجوده وصفاته الكمالية، كعلمنا بالبديهيات.  ج:

                                                           
 راجع كتاب )القول السديد يف شرح التجريد( و )شرح املنظومة( لإلمام الشريازي "دام ظله". - 1
 القول السديد يف شرح التجريد. - 2
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 المعصومون )عليهم السالم( وعلم الغيب

 هل األئمة املعصومون )عليهم السالم( يعلمون الغي ب؟ وكيف؟ س:
 عـــالم الغيـــب رـــال يظهـــر علـــى نيبـــه أحـــدا     مـــ  ارت ـــىيم اهلل:يعلمـــون بتعلـــ ج:

3 
واحلصــول إمــا ب رســال الرســول، أو اإللقــاء يف القلــ ب، أو احــو  لــك بــا  كــر يف كتــ ب األخبــار 

 والكالم.
 

 العوالم بعد الموت
 ما هي العوامل اليت ينتقل فيها اإلنسان بعد املوت؟  س:
 شر: )القيامة(، وعامل ارخخرة: )اجلنة والنار(.عامل الةرزخ: )القةر(، وعامل احمل ج:

 
  

                                                           
 .27 - 26سورة اجلن/ ارخية  - 3
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 األصول
 
 
 الشياع

هل ان الشيا  الذي يبدأ من إخبار شخص واحد، حجة شرعاال، أم يشرتط بدؤه  س:
 بأكثر من واحد؟ 

 يلزم أن يكون املصدر أشخاصاال متعددين، ال أن يكون املصدر واحداال، واهلل العامل.  ج:
 

 الجمع الد لي
 معع اجلمع الداليل )كما جاء يف األصول(؟ ما  س:
التصرف يف داللة أحد الدليلني أو كليهمـا تصـرفاال عرفيـاال لـدى التعـارا غـري املسـتقر، كمـا  ج:

 .0فيحمل األول على الكراهة 5وورد )ال بأس بأكل اجلنب( 4ورد )ال تأكل اجلنب(
 الفحص ري الشبهات الموضوعية

هورهم، مسعنا انكم توجبون الفحص يف الشبهات خالفاال لبعض الفقهاء، بل ملشس: 
 املوضوعية، فما املستثع من هذه القاعدة؟ 

نعم يلزم الفحـص إال يف الطهـارة واحلليـة، ولـيس رأي الفقهـاء ـ أيـدهم اهلل ـ عـدم الفحـص  ج:
 باإلطالق، واهلل العامل.

 
 مقدار الفحص

 كم هو مقدار الفحص يف الشبهات املوضوعية؟   س:
 ملتعارف واهلل العامل.حس ب ا ج:

                                                           
باب كراهة أكل التفاح احلامض  391ص  16باب كراهة أكل القديد واجلنب بغري جوز.. وراجع مستدرك الوسائل ج  22ب  37ص  17راجع الوسائل ج - 4

 والكزبرة واجلنب وسؤر الفار.
 . 2ح  257ص  6الكايف: ج  - 5
 راجع كتاب "األصول" لإلمام املؤلف دام ظله. - 0
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 ا جتهاد والتقليد 
 
 
 

 التقليد واألعلمية

 هل جي ب التقليد، وهل تشرتط األعلمية يف اجملتهد واملرجع؟ س:
 .7التقليد واج ب، واألعلمية ـ على املشهور ـ الزمة ج:

 
 تشخيص األعلم

 هل جي ب تقليد األعلم؟ وكيف  يز األعلم من غري األعلم؟ س:  
تقليد األعلم، وميكن متيزه بالعلم الوجداين وبشهادة البينة الشرعية من أهل األحوط  ج:
 ابخةرة. 

 المراد باألعلمية 
شرط األعلمية الذي يشرتطه بعض الفقهاء يف مرجع التقليد، هل هو منحصر يف س: 

ون أيضاال األمور العبادية واملعامالتية املتداولة يف الرسائل العلمية؟ أم ان األعلمية ينبغي أن تك
 يف األمور العامة: )السياسية، االقتصادية..وغريها( من جماالت احلياة املرتبطة بشؤون الناس؟ 

 بل يف الكل. ج:
 

 تقليد نير األعلم 
هل حيكم ببطالن من قّلد غري األعلـم، مـع احتمـال عـدم تـوفر بعـض الشـروط املعتـةرة يف  س:

 التقليد يف الشخص األعلم؟

                                                           
 الطبعة الثانية دار الصادق بريوت، وفيه: )وكذلك تشرتط االعلمية يف اجملتهد على االحوط وجوبا(. 2املسألة  13ملسائل االسالمية( ص راجع )منتخ ب ا - 7
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 رخن، وما مضى من أعماله حمكومة بالصحة. جي ب عليه الفحص ا ج:
 

  جازة ا جتهاد
هل اجملتهد أو مرجع التقليد حيتاج إىل إجازة من الفقهاء ارخخرين يشهدون س: 

 باجتهاده؟ أم الفقه االستداليل كاٍف إلثبات  لك؟
 ليست اإلجازة طريقاال منحصراال، والفقه االستداليل كاٍف بشروطه.  ج:

 
 لدي التقليد ري أصول ا

 هل جيوز التقليد يف األمور العقائدية، أي يف أصول الدين؟ س:
 
 فقط، وال جيوز يف أصول االعتقادات على املشهور.  0التقليد يف الفرو  ج:

 
 العدول  لى مجتهد آخر

 ينس ب إىل مساحتكم جواز العدول من جمتهد إىل آخر، فهل هذا صحيح؟  س: 
 .9علم واحوهمل أفت بذلك إال يف العدول إىل األ ج:

 
 تقليد صاحب الحدائق )ره(

هناك أناس يقلدون الشيخ يوسف صاح ب احلدائق أو الشيخ حسني العصفور،  س:
 تغمدمها اهلل تعاىل برمحته الواسعة، فما حكم تقليدهم؟ 

، وجيــوز تقليــدمها 16املشــهور بــني الفقهــاء اشــرتاط احليــاة يف املفــيت إ ا كــان تقليــداال إبتــدائياال  ج:
 هلل عليهما( شريطة إجازة الفقيه احلي لذلك واهلل العامل. )رضوان ا

 

                                                           
 … أي يف فرو  الدين وهي األحكام الشرعية كالصالة والصيام واحلج و - 0
 راجع )رسالة توضيح املسائل( ط مكتبة جنان الغدير الكويت. - 9

 وفيه: والجيوز تقليد امليت ابتداءال. 9املسألة  115ص 1جع موسوعة الفقه كتاب )االجتهاد والتقليد( جرا - 16
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 العمل ورق رسالة نير مرجعه
هل جيوز العمل وفق الرسائل العملية لغري مرجعه من املاضني، أو من األحياء، يف  س:

 حالة عدم حصوله على رسالة مرجعه وتعسر الوصول إليه؟ 
كــــن تأجيــــل املوضــــو ، وال االحتيــــاط، جــــاز إ ا مل ميكــــن الوصــــول إىل رأي املقل ــــد، ومل مي ج:

 العمل برسالة جمتهد حي آخر، وإن مل حيصل عليها جاز العمل برسائل املتقدمني. 
 

 معنى )خالف ا حتياط(
 هل )خالف االحتياط( يعين عدم اجلواز من باب االحتياط؟  س:
 نعم. ج:

 
 المراد م  كلمة )مشكل(

 يعين االحتياط الوجويب أو التحرميي؟قولكم يف بعض اإلجابات: "مشكل" هل  س:
 نعم. ج:

 
 المراد م  كلمة )على المشهور(

يف بعــض األحيــان نيبــون علــى املســألة: جــائز أو حــرام "علــى املشــهور"، فمــا ا يعــين  س:
  لك؟ 

 
 . 11معع  لك االحتياط فيما  ه ب إليه املشهور ج:

 
 المراد م  كلمة )ا طمئنان(

 سائل كلمة: )االطمئنان(، ما هو معناها املقصود عندكم؟ تذكرون يف أجوبة بعض امل س:
االطمئنان مرتبة من مرات ب العلم، حبيث يكون احتمال ابخالف غري معتع به عند  ج:

 العقالء. 
                                                           

 أي املشهور بني الفقهاء. - 11
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 هل يجوز العدول؟

 هل جيوز العدول يف التقليد من جمتهد رخخر مع اجتما  الشروط يف االثنني؟ س:
 هلل العامل.العدول خالف االحتياط وا ج: 

 
 …لو عدل شخص

لو عدل شخص مع علمه بعدم جواز العدول، فهل تقليده لآلخر باطل؟ أو هو آمث  س:
 فقط مع صحة تقليده؟ 

 لو عدل عاد لألول وصح ما مضى من عمله.  ج:
 العمل با حتياط

 ما حكم العمل باالحتياط سواء كان تعيني الكيفية باالجتهاد أو التقليد؟  س:
 جائز. ج:

 
 البقاء على تقليد الميت

بناءال على جواز البقاء على تقليد امليت حس ب فتواكم يف املسائل اإلسالمية س:
، هل 12

جيوز البقاء مطلقاال سواء يف املسائل اليت عمل هبا أم مل يعمل؟ حفظها أم نسيها، حبيث حيتاج 
 أن يرجع إىل الرسالة العملية أو إىل املتخصص؟ 

 قا.نعم جيوز البقاء مطل ج:
 

 لو عمل على رتوى نير مقَلده
إ ا عمـــل اإلنســـان وفـــق فتـــوى معينـــة لغـــري مقل ـــده، وبعـــد فـــرتة وجـــد إن اجملتهـــد الـــذي  س:

 يقلده ال يقول هبذه الفتوى، فما هو احلكم؟
 ال بأس مبا مضى.  ج:

                                                           
امليــت او يقلــد ط دار العلــوم لبنــان وفيــه: )ا ا مــات اجملتهــد الــذي يقلــده الشــخص يلــزم امــا ان يبقــى علــى تقليــد اجملتهــد  9املســألة 92راجــع املســائل االســالمية ص - 12

 اجملتهد احلي(.
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 بي  البقاء على الميت وتقليد الحي
 حياتـه، وتقليـد احلـي يف املسـائل البقاء على تقليـد املتـويف يف املسـائل الـيت عمـل هبـا يف س:

 األخرى، هل جائز أم ال؟
 جائز. ج:

 
 هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا ؟

 هل جيوز البقاء على تقليد امليت مطلقاال، أم يف املسائل اليت عمل هبا؟ س:
 اجلواز مطلق.  ج:

 
 هل يجوز الرجوع ري بعض المسائل

ىل غريكم من اجملتهدين يف حالة كون العمل علـى هل ميكن الرجو  يف بعض املسائل إ س:
 رأي الغري أيسر للمكلف من العمل على رأي مساحتكم؟ 

 .13ال جيوز يف املسائل اليت عليها الفتوى ج:
 رتاوى )موسوعة الفقه( 

 اليت لسماحتكم؟ 14هل جيوز العمل بالفتاوى املوجودة يف "موسوعة الفقه"س: 

 العملية جاز.إ ا مل تكن معارضة بالرسالة  ج:
 

 …لو سئل الوكيل
إ ا سئل أحد وكالئكم، والسائل من غري مقلديكم، فهل يلزم إجابته على رأي  س:

 مساحتكم، أو رأي مرجع السائل؟ 
                                                           

)أحكام التقليد( وفيه: ا ا أفىت اجملتهد يف مسألة مل جيز ملقلده ان يقلد يف تلك املسألة جمتهدا آخر على االحوط،  7املسألة  91راجع )املسائل االسالمية( ص  - 13
بيحات االربع ثالث مرات، لزم على املقلد اما ان يعمل هبذا االحتياط وهو واما ا ا مل يفت بل قال : )االحوط ان يفعل كذا( كما قال: االحوط ان يأيت بالتس

رة امكنه االتيان هبا الذي يسمى باالحتياط الوجوىب ويأيت بالتسبيحات االربع ثالث مرات، او يعمل بفتوى جمتهد آخر، فان كان اجملتهد ارخخر يقول بكفاية امل
 مرة واحدة.

 جملدا وسبعني الف صفحة.. كتبها االمام املؤلف للفقهاء واجملتهدين. 117 الفقه اإلسالمي، تضم اكثر من هي اكةر موسوعة استداللية يف - 14
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 كالمها جائز.  ج:
 

 لو بقي على تقليد الميت
هناك بعض املقلدين ملراجع متوفني، بقي على تقليد امليت دون الرجو  إىل احلي س: 
ع.. إىل أن يبحث عن املرجع املناس ب احلي، فما حكم أعماله وإىل من يدفع من املراج
 ابخمس؟ 
ال جيوز البقاء على تقليد امليت من دون تقليد احلي يف هذه املسألة، فيج ب على  ج:

من مات جمتهده، تقليد جمتهد حي يف جواز البقاء، كما جي ب أن يدفع ابخمس للمجتهد 
 احلي اجلامع للشرائط.

 الحقوق الشرعية لغير مقلده عطاء 
 هل جيوز للمقلد إعطاء حقوقه الشرعية لغري مقل ده؟ س:
إ ا كان مصرف مقل ده واجملتهد ارخخر متساويني جاز إعطاؤه لغريه، إ ا مل يشرتط  ج:

 مرجعه إعطاءه لنفس املرجع.
 

 النائب الخاص
 يبة الكةرى؟ هل لإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( نائ ب خاص يف عصر الغ س:
يف عصر الغيبة الكةرى ال توجد نيابة خاصة عن اإلمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه  ج:

 الشريف(. 
 

 وظيفة المؤمني  ري عصر الغيبة
ما هي وظيفة املؤمنني يف عصر الغيبة الكةرى بالنسبة ألخذ األحكام الشرعية مع  س:

 عاىل فرجه الشريف(.عدم وجود نائ ب خاص لإلمام املنتظر )عجل اهلل ت
وظيفة املؤمنني الكرام ـ أيدهم اهلل تعاىل ـ يف عصر الغيبة الكةرى: الرجو  يف أخذ  ج:

األحكام الشرعية إىل مراجع التقليد اجلامعني للشرائط، كما ورد يف احلديث الشريف عن 
 اإلمام احلجة أرواحنا فداه: 
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ديثنا فاهنم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل )أما احلوادث الواقعة، فارجعوا فيها إىل رواة أحا
 وال جيوز الرجو  إىل غريهم يف  لك إطالقاال. 15عليهم(
 

 اخذ الحقوق الشرعية م  نير المقلد
 هل جيوز لوكالئكم أن يأخذوا احلقوق الشرعية من غري مقلديكم؟  س:
 املشهور بني الفقهاء اجلواز، إال مع هني مرجع التقليد. ج:

 
 رتبة ا جتهادالوكيل  ذا بلغ م

بعض وكالئكم بن بلغوا درجة االجتهاد، يذكرون فتاوى ال يعلم إهنا طبق فتاواكم  س:
 أو ال، فهل يصح االعتماد عليهم ونقل ما قالوا خاصة إ ا كانت املسألة فورية؟ 

 ال بأس.  ج:
 بي  اإلذن والوكالة

ي لألمور احلسبية هل اإل ن الذي تعطونه لبعض املبلغني ورجال الدين يف التصد : س
 وقبض احلقوق الشرعية، يعتةر وكالة منكم إليهم؟

اإل ن غري الوكالة )على ما  كر يف مباحث االجتهاد والتقليد( لكن جيوز للمأ ون  ج:
 العمل حس ب اإل ن.

 
  ثبات ا جتهاد

هل االجتهاد يثبت بشهادة جمتهد آخر، أم هو مرتوك لكفاءة الشخص ومدى  س:
 وفقاهته؟ إثباته الجتهاده

 الثاين. ج:

                                                           
 . 9ح  11ب  111ص  11ط بريوت، ووسائل الشيعة ج  1ح  15ب  111كمال الدين ص   - 15
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 العمل بال تقليد 

عمل املكلف العامي من غري تقليد وحس ب ما يرتئيه من فهمه العام ألحكام  س: 
 الشريعة جائز أم ال؟ 

 ال. ج:
 

 بي  الثقارة اإلسالمية والفتوى
املقلد املثقف باألفكار اإلسالمية العامة، هل يصح له االعتماد على ثقافته وعلمه  س:

ت واألصول اإلسالمية بدالال من الفتوى الصرحية ملرجعه، حبجة أهنا صادرة بعيداال عن بالكليا
 الواقعيات احمليطة به يف هذه البلدان؟ 

 الفتاوى ليست صعبة، بل مالئمة لكل جو. ج:
 ا جتهاد الشخصي 

هل جيوز للمسلم االجتهاد الشخصي باالستناد اىل ثقافته اإلسالمية ومعلوماته  س:
 و لك بدافع حرية الرأي يف اإلسالم؟ العامة، 
 كال، ألن األمر حيتاج إىل ابخةرة يف استنباط األحكام الشرعية.   ج:

 
 انفتاح باب ا جتهاد

باب االجتهاد واستنباط األحكام الفقهية من أدلتها الشرعية، هل ال يزال مفتوحاال،  س:
 أم أنه قد سد؟ 

 نعم، مفتوح. ج:
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 و ية الفقيه
 
 
 

 ة الفقيه واشتراط الحياةو ي
 هل تستمر والية الفقيه بعد وفاة الفقيه؟  :  س
والية الفقيه حمددة حبال احلياة، ألنه القدر املتيقن من أدلة الوالية، واملطلقات  ج:

 .10منصرفة حلال احلياة، القتضاء احلكمة  لك، ويوضح األمر حال سائر األولياء
 

 ررض النظام السياسي
 الدينية أن تفرا على الشيعة نظاماال سياسياال معيناال؟  هل للمرجعية س:
لشورى الفقهاء واملراجع املقل دين من قبل األمة مع استشارة أهل ابخةرة.. مالحظة  ج:

وتشخيص األصلح حبال املسلمني من األنظمة السياسية وغريها، وقد فصلنا احلديث عن 
 .17 لك يف كتاب "الفقه السياسة"

 
 الخصوصية الوطنية

 هل للمرجعية الدينية التدخل يف إلغاء ابخصوصية الوطنية للشعوب اإلسالمية؟  س:
الدفا  عن الوطن وتقويته إجيابا الزم يف العديد من املصاديق، وقد ورد: )ح ب  ج:

الوطن من اإلميان(، أما جعل الوطن اجلغرايف مقياساال للتفرقة بني املسلمني فغري جائز، ألن 
، وال فضل لعريب على عجمي وال ألبيض 19وسواء كأسنان املشط 10املسلمني أمة واحدة

                                                           
 .5-1راجع للتفصيل االكثر موسوعة الفقه كتاب البيع ج … كاألب واجلد واحلاكم والوكيل و  - 10
 كتاب السياسة.  116-115موسوعة الفقه ج  - 17
 .92(، االنبياء /ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم راعبدونإشارة إىل قوله تعاىل: ) - 10
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 . 26على أسود إال بالتقوى
 

 الحاكم السياسي ري الدولة اإلسالمية
هل يشرتط يف احلاكم السياسي للدولة اإلسالمية أن يكون من صنف الفقهاء، أم  س:

 يكفي كونه مقلداال لبعضهم؟
ريه، ان احلاكم األعلى للدولة وغ 21قد  كرنا يف كتاب "الشورى يف اإلسالم" ج:

اإلسالمية: "شورى الفقهاء املراجع"، وهلم ـ فيما إ ا ارتأوا املصلحة_ توكيل شخص إلدارة 
 احلكومة، ولدى االختالف يؤخذ برأي األكثرية.

 
 هل يمك  منح الو ية؟

 هل ميكن الفقيه منح واليته وختويلها لفاقد الفقاهة كالسفري والوزير وشبههما؟ س:
لغري الفقيه التصرف يف اإلطار اإلسالمي كوكيل يف التطبيق ويف حدود الوكالة، أما  ج:

 ما عداه فال.
 

 حدود و ية الفقيه
 هل للفقيه والية على فقيه آخر، أو على غري مقلديه يف الفتوى واحلكم؟  س:
الفقيه حجة على مقلديه، ال على فقيه آخر أو مقلديه، وال فرق بني الفتوى  ج:

 حلكم. وا
 

 الفقيه الواحد أم شورى الفقهاء؟
 هل ترون الوالية للفقيه الواحد أم للفقهاء؟  س: 

                                                                                                                                                                      
 .23ب 111ح 251ص  75: )الناس سواء كأسنان املشط( حبار األنوار ج إشارة إىل قوله  - 19
يخ املفيد يف االختصاص[ قال: بلغين ان سلمان الفارسي دخل مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه ]الش 13591ح  75ب  19ص  12مستدرك الوسائل ج  - 26

تصدر فيما بني وآله فعظموه وقدموه اجالال حلقه واعظاما لشيبته واختصاصه باملصطفى وآله عليهم السالم، فدخل عمر فنظر اليه فقال: من هذا العجمي امل
فخط ب فقال: ان الناس من عهد آدم اىل يومنا هذا مثل أسنان املشط ال فضل للعريب على العجمي وال لألمحر على العرب؟ فصعد رسول اهلل )ص( املنةر 

 األسود إال بالتقوى، ابخةر.
 صفحة من احلجم الرقعي كما طبعت ترمجة باللغة الفارسية. 111طبع هذا الكتاب أكثر من مرة يف لبنان و ايران ويشتمل على  - 21
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 .22الثاين ج:
 

 هل و ية الفقيه مطلقة؟
 هل والية الفقيه مطلقة أم مقيدة؟  س:
 مقيدة باإلطار اإلسالمي.  ج:

 
 و ية الفقيه واإلطار الشرعي

 أم تثبت حىت خارج هذا اإلطار؟  هل والية الفقيه ثابتة يف إطار الشريعة،س: 
 .23بل يف إطار الشريعة فقط ج:

 
 بي  الفقيه والفقيه اآلخر

هل جيوز لفقيه منع فقيه آخر من إبداء وجهة نظره يف املسائل الفقهية واالجتماعية  س:
 والسياسية؟
 ال جيوز إطالقاال. ج:

 
 الفقيه الحاكم

مام السلطة هل جي ب على غريه من إ ا كان الفقيه حاكماال على املسلمني وبيده ز  س:
 الفقهاء أن يطيعوا حكمه؟ 

 ال، وإ ا الالزم شورى الفقهاء املراجع.  ج:
 

 صالحية وكيل الحاكم الشرعي
 هل يستطيع وكيل احلاكم الشرعي أن يؤدي وظيفة احلاكم نفسه أم ال؟ س:
 يستطيع يف حدود وكالته.  ج:

                                                           
 فصل يف والية الفقيه. لإلمام املؤلف "دام ظله". 5-1مبحث والية الفقيه: موسوعة الفقه كتاب البيع جراجع حول - 22
 حتت عنوان )حدود والية الفقيه(. 11ص  5راجع موسوعة الفقه كتاب البيع ج - 23
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 األحزاب اإلسالمية و ذن الفقيه

يم واحلزب اإلسالمي إ  يتطلع لقيادة األمة احو التغيري السياسي الذي يقرتن التنظ س:
يف الغال ب مع التضحيات والدماء، هل البد من والية فقيه جييز له ما ال جيوز لغريه، أم أنه 

 يستطيع العمل من دون الفقيه اجلامع للشرائط، واالكتفاء بعدول املؤمنني؟
 لشرائط. يلزم إجازة الفقيه اجلامع ل ج:
 

 
 كيفية تطبيق شورى المراجع

مع تعدد مراجع التقليد والتباعد اجلغرايف فيما بينهم، كيف ميكن تطبيق فكرة "شورى  س:
 املرجعية" اليت تتبنوهنا؟

بوكالئهم، كجامعة الدول العربية، أو األفريقية، أو األمم املتحدة، وبني كل مدة  ج:
 وأخرى جيتمعون بأنفسهم. 

 
 المراجع ضرورة شورى

البعض يرى أن السب ب يف عدم اجتما  الناس على مائدة التعاون على الةر والتقوى  س:
هو عدم اجتما  مراجع األمة، بل عدم تالقيهم كحد أدىن للتقارب وبث روح التعاون يف 

 األتبا ؟ 
 .24بنظري "شورى املراجع" ضروري شرعاال وعقالال  ج:

 
 اإلطار العام للحكومة اإلسالمية

 شكل عام، ما هو اإلطار العام الذي ترونه للحكومة اإلسالمية؟ب : س
: إن نظري 25 كرت يف كتاب يل باسم "احلرية اإلسالمية" املؤلف قبل ثالثني سنة ج:

 الفقهي "شورى املراجع" و"تعدد األحزاب احلرة".
                                                           

 . 5-1راجع كتاب )الشورى يف اإلسالم( وموسوعة الفقه كتاب البيع ج  - 24
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 التنازل ع  المرجعية

 هل يستطيع املرجع أن يتنازل عن مرجعيته رخخر؟  س:
 ال.  ج:

 
 وظيفة المرجعية الدينية

 ما هي وظيفة املرجعية الدينية يف عصر الغيبة؟  س:
وظيفة املرجعية الدينية هي: األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإرشاد وتوجيه األمة،  ج:

 وإدارة العباد والبالد، و لك عةر شورى الفقهاء املراجع.

                                                                                                                                                                      
صفحة من احلجم الرقعي وترجم إىل بعض اللغات األخرى. ألفه اإلمام الشريازي يف كربالء املقدسة سنة 126 لبنان وايران وحيتوى علىطبع الكتاب مكرراال يف - 25

 هـ.1311
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 متفرقات
 
 

 المنهج الدراسي ري الحوزات العلمية
هناك من يرى ان املناهج الدراسية يف احلوزات العلمية قاصرة عن تربية الكوادر  :  س

لذلك فال يلزم إتبا  العلماء، فهل … العلمائية على مستوى قيادة العمل السياسي والتغريي
 توافقون على هذا الرأي؟ 

 هذا غري صحيح.ج: 
 

 الدعايات ضد العلماء 
 تنشرها أجهزة املخابرات واملغرضون ضد علماء ما حكم الدعايات السوداء اليت س:

 الدين ومراجع األمة؟
 حرام قطعاال. ج:

 
 علم المنطق

ما رأي مساحتكم يف املنطق الذي يدرس يف احلوزات العلمية )املنطق األرسطي(، وهل  س:
 ما يوجد فيه صحيح؟

ر مطابقة للعقل، اعتمد عليه فقهاؤنا العظام )قدس اهلل أسرارهم( ألهنا ـ غالباال ـ أمو  ج:
 لكن الصحة غري الكمال. 

 
 األلقاب المتداولة عند العلماء

ما هو معع األلقاب املتداولة عند العلماء، مثل: ثقة اإلسالم، حجة اإلسالم، آية  س:
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 وغريها؟ … اهلل العظمى
املعاين اللغوية هلذه الكلمات واضحة، واملعاين االصطالحية مرهونة باالصطالح  ج:

 لبيان الرت ب العلمية عادة. وتستخدم 
 

 ا صطالحات الحوزوية
ما الفرق بني )اجملتهد( و)املرجع( وما الفرق بني )حجة اإلسالم( )وآية اهلل(  س:

 و)الفضيلة( و)السماحة(؟
بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مرجع جمتهد وال عكس، وأما هذه.. فهي  ج:

 خر إىل املرات ب األخالقية.اصطالحات بعضها يشري إىل املرات ب العلمية وارخ
   تزر وازرة وزر أخرى

نتيجة ألخطاء بعض رجال الدين، هناك من حيجم دور كل العلماء، فهل هذا يتفق  : س
 مع اإلسالم؟ 

 .20كال، فال تزر وازرة وزر أخرى  ج:
 

 هل الغاية تبرر الوسيلة؟
 "الغاية تةرر الوسيلة" هل هذه املقولة صحيحة أم ال؟ :  س 
 .27ذه املقولة غري صحيحة، نعم قاعدة )األهم واملهم( صحيحة شرعاال وعقالال ه ج: 

 
 الموجودات ري الكواكب األخرى

 هل يوجد يف األجرام السماوية أناس أو خملوقات أخرى؟س: 
 .20يظهر من بعض الروايات  لك ج: 

                                                           
 .161األنعام/  ) تزر وازرة وزر أخرى(إشارة إىل قوله تعاىل:  - 20
 ازي "دام ظله". للتفصيل راجع موسوعة الفقه كتاب القواعد الفقهية، لإلمام الشري  - 27
عن ايب عبد اهلل عليه السالم: ان من وراء عني مشسكم هذه اربعني عني مشس فيها خلق كثري وان من وراء قمركم  13ح 329ص 51راجع حبار االنوار ج - 20

 اربعني قمرا فيها خلق كثري اليدرون ان اهلل خلق آدم ام مل خيلق. احلديث.
بلى واهلل لقد خلق اهلل تبارك وتعاىل الف الف عامل والف الف آدم. احلديث. وكذلك … ام الباقر عليه السالم:: عن اإلم3ح 2ب 321ص 51ويف البحار ج

 عن تفسري علي بن ابراهيم وقصص الراوندي. 5-1ح 2ب 321ص 51البحار ج
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  سناد الرواية  لى المعصوم )عليه السالم(

م بصـــحتها، أو ال يعلـــم اســـتنادها إىل أي راو أو  هــل جيـــوز نقـــل الروايـــة مـــع عــدم العلـــ س:
 كتاب؟

 ال جيوز إسنادها إىل املعصوم )عليه السالم(. ج:
 تنظيم الحوزات العلمية

 ما هو األسلوب األفضل لتنظيم شؤون احلوزات العلمية؟ : س
 .29 كرنا  لك يف كتابنا )الفقه: اإلدارة( ج:

 
    

 
م على المرسلي  والحمد هلل رب العالمي  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسال

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهري .
 قم المقدسة 
  محمد الشيرازي

                                                           
 كتاب اإلدارة .  111-113راجع موسوعة الفقه ج  - 29
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 1 .................................. تقليد غري األعلم

 9 .................................... إجازة االجتهاد

 9 ............................. صول الدينالتقليد يف أ

 9 ............................. العدول إىل جمتهد آخر

 9 ...... تقليد صاح ب احلدائق والشيخ العصفور )قدمها(
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 11 ...................... العمل وفق رسالة غري مرجعه

 11 ......................... معع )خالف االحتياط(

 11 ..........................املراد من كلمة )مشكل(

 11 .................... املراد من كلمة )على املشهور(

 11 ....................... املراد من كلمة )االطمئنان(

 11 ............................... هل جيوز العدول؟

 11 ................................ دل شخصلو ع

 11 ................................ العمل باالحتياط

 11 ........................... البقاء على تقليد امليت

 11 .................... لو عمل على فتوى غري مقل ده

 12 ................. بني البقاء على امليت وتقليد احلي

 12 ........... هل جيوز البقاء على تقليد امليت مطلقاال؟

 12 ................. هل جيوز الرجو  يف بعض املسائل

 12 ........................... فتاوى )موسوعة الفقه(

 13 ................. إعطاء احلقوق الشرعية لغري مقلده

 13 ..................... وظيفة املؤمنني يف عصر الغيبة

 11 ................ اخذ احلقوق الشرعية من غري املقلد

 11 ................................. إثبات االجتهاد

 15 ................................. العمل بال تقليد

 15 ..................... مية والفتوىبني الثقافة اإلسال

 15 ............................ انفتاح باب االجتهاد

 16 .................................... و ية الفقيه

 16 ........................ والية الفقيه واشرتاط احلياة

 16 ............................ فرا النظام السياسي

 17 .............. احلاكم السياسي يف الدولة اإلسالمية
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 17 ........................... هل ميكن منح الوالية؟

 17 ............................... حدود والية الفقيه

 17 .................. الفقيه الواحد أم شورى الفقهاء؟

 11 .......................... لقة؟هل والية الفقيه مط

 11 ...................... والية الفقيه واإلطار الشرعي

 11 .......................... بني الفقيه والفقيه ارخخر

 11 ................................... الفقيه احلاكم

 11 .................... صالحية وكيل احلاكم الشرعي

 19 ................... األحزاب اإلسالمية وإ ن الفقيه

 19 ....................... كيفية تطبيق شورى املراجع

 19 ............................. ضرورة شورى املراجع

 19 .................. اإلطار العام للحكومة اإلسالمية

 21 .............................. ملرجعيةالتنازل عن ا

 21 ............................ وظيفة املرجعية الدينية

 21 ....................................... متفرقات

 21 ................ املنهج الدراسي يف احلوزات العلمية

 21 ........................... الدعايات ضد العلماء

 21 ..................................... علم املنطق

 21 ..................... األلقاب املتداولة عند العلماء

 22 .......................... هل الغاية تةرر الوسيلة؟

 22 .................. املوجودات يف الكواك ب األخرى

 23 ............ يه السالم(إسناد الرواية إىل املعصوم )عل

 23 ........................... تنظيم احلوزات العلمية

 37 .......................................  الفهرس

 


