
 
 

 9شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 45طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 1 - 
 

 

َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطقْ  الِكَتاب   الثَّاِلث زء  الج  

 م27/5/2016ون مس  ة والخَ عَ ة  الرَّابِ قَ لَ الحَ 

 9ج  –ن  م غرِّبون حْ نَ م شرٌِّق وَ  انَ انِ مَ ام  زَ إمَ 

 

 
 
 ي

 
 ا ز

 
 ـــــه

 
 ر

 
 اء

حِيم
 
نِ الر

 
م
 
ح
 
مِ اهللِ الر

 
 بِس

 يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك  َمنْ َماَذا فَ َقدَ  ..ِقيَّة اهلل. بَ .ءلَِيايِه يَ َتوجَّه  اأَلوْ ِإل يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟. فَ َقَدكَوَجَد َمنْ 

 . .َواتي أَبْ َناِئي بَ َناِتيَأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

الح جَّة ابن   نامانمام  زَ إِ  :قدِّمةِت املتت يف أجوائِه احللقارَّ م  الَّذي ُل حتت العنوان حديثي يتواص   زال  ال 
 ،لَيتنا َما كنَّا َكذلك ويا ،غرِّبونم   يعة  الشِّ  نحن   ،ونحن   ،ويا ليتنا ك نَّا معه عليه م شرِّقٌ  اهللِ  الَحَسن صلوات  

 .؟!.بونغرِّ م   ونحن   قٌ شرِّ نا م  إمام  ف

وقلُت بأنَّ  ،التَّقليد رجعِ فات أو مواصفات م  رائط أو صِ املاضية إىل ش   بنا يف احللقةِ  و صل احلديثُ 
نتقلت إلينا من اِ الَّيت حالة التسطيح  سببِ يعي بِ يُن يف الوسط الشِّ و ل الدِّ حت   ،ينا  ارت دِ ص  الَّيت سائل العملية الر  
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ا  دَّ ة جِ ظاهرة واضحوهي خالف ألهل البيت مُ ـعادي والمُ ـكر الالتسطيح يف الفِ  اهرةُ ناك ظ  هُ ف ،اصيبكر النَّ الفِ 
مرجع تقليد و عملية  إىل رسالة  عندنا ل الدين فتحوَّ إلينا انتقلت هذه الظاهرة وقد  ،اتيو تسـملا وعلى مجيع

لة هذا حلديث ومن مجُ مرَّ هذا ا ،وفقا  لذوق املخالفنيو ذت من املخالفني خِ ها أُ مينُ اض موصالة   س  ودفع خُ 
 ،أو الرجولية الذكورة ،البلوغ) :هي الرسائل العملية لِّ املوجودة يف كُ التَّقليد التسطيح أنَّ شرائط مرجع 

 ،االجتهاد ،عن المتعارف ال يقل ضبطه   أنْ  ،في بعض الرسائل اإلسَلمو  اإليمان ،العقل ،الحياة
املواصفات املتوافرة و هي الشروط هذه  ،(الكفاءةوهو ضيف شرطًا آخر ي   البعض يمكن أنْ و  ،العدالة

يف فيجد دُه قلِّ ذي يُ لَّ ا يفتح رسالة املرجعأن واحد  منكم  أيِّ  بإمكانِ و  ،لِّ الرسائل العمليةواملوجودة يف كُ 
 شرتُ أالَّيت ليد تَّقلا مرجعِ  وصفاتِ  شرائط   ،انيةفحة األوىل ففي الثَّ  الصَّ  مل يكن يفإن   ،فحات األوىلالصَّ 
وقد أشرُت إىل املصدر وها هو بني  ،الشَّافعيقه هذه املواصفات وردت إلينا من الفِ  أنَّ  بنتُ يَّ بـ  وقد  ،اهإلي

ا هذا لت من هذا الكتاب وإمنَّ قِ ا بالضبط نُ أنا ال أقصد أهنَّ  ،هذا منوذج (،بداية اجملتهد وهناية املقتصد) :يدي
والفكر  رت يف سياق الذَّوقف أنَّ هذه املواصفات ذُكِ وكي منوذج من مناذج الفكر املخالف ألهل البيت

خالفة مُ ـكتاٌب يف الفتاوى ويف الفقه املقارن بني املذاهب الوهو  البن رشد األندلسي  فهذا الكتابُ  ،الشَّافعي
اهد وحمل الشَّ  ،ميالدي 2010لرسالة ناشرون الطبعة األوىل ا سةهذه الطبعة طبعة مؤسَّ  ،ألهل بيت العصمة

 والصِّفات الـُمشرتطة يف القاضي هي نفسها ،يف الصِّفات الـُمشرتطة يف القاضي ،895 يف صفحةهو 
 :االجتهاد يف القاضي شرتطُ ي  الشَّافعي الَّذي خصوصا  حبسب رأي  ي هو فقيهٌ فالقاض ،شرتطة يف الفقيهمُ ـال
يكون من أهل  يجب أنْ  :الشَّافعيوقال  ،عدالً  ،عاقَلً  ،ذكراً  ،الغاً بَ  ،اً لممس ،ن يكون حراً فأ)

 لكروعِ و  ،افعيةجاءت يف كتب الشَّ وقد افعية بإمتياز شرائط ومواصفات ش  هي رائط الشَّ  فهذهِ  (،االجتهاد
ها ريدُ يُ الَّيت جلبوها لنا وأعرضوا عن املواصفات فقد الشَّافعي كر ويف الفِ الشَّافعي لمائنا ومراجعنا يف الفقه عُ 

م حَّتَّ  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  نا صلواتُ تُ أئمَّ  اخلوئي يف كتابِه السيِّد ها كما أوردها و حينما أوردأهن 
شرائط المرجعية ) 214تبدأ من صفحة الَّيت و التَّقليد فات مرجع وأورد صِ  (،التنقيح يف شرح العروة الوثقى)

ال  هُ والشرح والبيان بنيَّ أنَّ  فحني تناوهلا بالذكر ،تلي هذه الصفحةالَّيت ت حافيف الص وتستمر   (،للتقليد
أنا و  ،رائط أو هذه األوصاف باجململهبا على هذه الشَّ  ل  ستد  ة من خالهلا يُ توجد نصوص أو روايات أو أدلَّ 
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م ُيضعُِّفوهنا حبسِب قذا ياتاتوجد رو  هُ مع أنَّ  ،التفاصيل أدخل يف كلِّ  ال أريد أن  هنا  ت علم الرجال ار إالَّ أهنَّ
  !!يبصاالنَّ 

 !؟ أصلولكن أين أريد أنْ  

 لديهم شروط يف ،واصفاتم مُ ديهاملعصومني صلوات الل وسالمه عليهم أمجعني ل   بأنَّ  :قولأريد أن  أ
ا يف رسالة رّبَّ  ،الفقهاء يف كتب ارة إليهااإلش تم  تهذه املواصفات مل و  ،النَّاس ك بهِ يتمسَّ الَّذي يعي الفقيه الشِّ 

ين نَّ إ ،ماماللُ ث عن هذا أحتدَّ  نا الأ ،ة هنا أو هناكة جزئي  إىل قضي   ي  شِ أُ  دالل  تسا يف كتاب  فقهي   ،عملية
 أن   دَّ بُ الالَّيت فقيه و ت يف الل البيريدها أهيُ الَّيت ث عن املواصفات أحتدَّ  ،كاملة  فقهية   ث عن منظومة  أحتدَّ 

 !!تبهمافعية يف كُ لشَّ اذكرها  لَّيتاواصفات ظُر إىل امله النَّ وجَّ ا ت  ركت وإمنَّ مهلت وتُ وهذه أُ  ،يهتتوافر فِ 

بين هذه  ب  تقلَّ أ ،اً هذِه كتب حديثنا ومصادر حديث أهل البيت سأمر  عليها مرورًا سريع 
نا زمان يده  إمامير ذي الَّ ي يعمواصفات الفقيه الشِّ و  ،قليدلتَّ ا ص مواصفات مرجعشخِّ األحاديث كي أ  

 :عليه وسَلمه   اهللِ  صلوات  

 نا يف احللقاترَّت عليم يةُ الرِّواو  ،عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  (إمامنا العسكري  )هذا هو تفسُي 
اَن كَ فأمَّا َمن  ) :لتهامن مجُ  الَّيتو  ادقلصَّ عن إمامنا ا جاءت يف تفسي إمامنا العسكري  الَّيت الرِّواية  ،مةاملتقدِّ 

على  سريع سأمر   شكل  ب ،لوقتن ام شطٌر طويلٌ  يَّ ل  كي ال يذهب ع    ،صلن أعيد قراءة النَّ  (،ِمن الف َقَهاء
ا و ف  رِ ا عَ نا إذَ تِ مَّ أ   ام  وَ ك عَ لِ ذَ كَ وَ -؟ادقماذا يقول إمامنا الصَّ  ،ريدها أهل البيتيُ الَّيت قليد لتَّ ا مواصفاِت مرجع

نْ َيا َوَحَراِمهَ طَاَعَلى حِ  َكال بَ تَّ لاة وَ يدَ دِ ة الشَّ يَّ بِ صَ العَ ر وَ اهِ الظَّ  قَ سْ م الفِ هِ ائِ هَ ق  ن ف   مِ  إذا  وبشكل موجز -اِم الد 
ك وََكَذلِ -يقول مام هنااإل ،لدنيااحطام ب على كالُ دم التَّ ع  هي التَّقليد فة من صفات مرجع ل صِ أوَّ  ،وخمتصر

نْ َيا ح لتََّكال ب َعَلىِديَدة َواالشَّ ِبيَّة الَعصَ ر وَ َعَوام  أ مَِّتنا إَذا َعرِف وا ِمن ف  ق َهاِئِهم الِفْسَق الظَّاهِ  طَاِم الد 
 ثل  م مِ ه  اء ف َ هَ قَ ء الف  الؤ  هَ  ثلَ مِ -عةالشِّي مِّ او من ع  -انَ مِّ اوَ ن عَ د مِ لَّ ن ق َ مَ فَ -يقول اإلمام بعد ذلك-َوَحَراِمَها

  .مهِ ائِ هَ ق  ة ف   قَ سَ فَ لِ  يدِ التَّقلِ الى بِ عَ ت َ  م اهلله  مَّ ذَ  نالَّذيود ه  الي َ 

  .وحطامها تكالبا  على الدنياال يكون مُ  أن  -فةل صِ ذاً أوَّ إ
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زاقر  ابن أيب العلشلمغايناملرجع ا كالما  عن  (الغيبة)يف كتابِه  الطوسيالشَّيخ ل ق  نـ  فقد ن و ر وإذا تتذك  
ن بأمر  مو  ،غرىة الص  ن الغيبيف زما يفلصاحُب الرسالة العملية املعروفة بالتكوهو  نيعةكان مرجعا  للشِّ الَّذي  

حالة ف حالتُه و صِ ي  يف كان ك  ،اينللشلمغ ؟قهها ويف فتاواها ملنترجُع يف فِ الشِّيعة كانت   فراء اخلاصنيالس  
ارش هَ ت َ ا ن َ نَّ ك  )-لان يقو جدلو ايها ينطق فسان و يف حلظة  يصدق فيها اللِّ  ؟راع على املرجعيةآخرين يف الصِّ 

ي ه واملهارشة-(فْ جيَ لِ اى لَ عَ  َلب  الكِ  ش  ارَ هَ ت َ ا ت َ مَ ا كَ يهَ لَ ش عَ ارَ هَ ت َ ا ن َ نَّ ك  -عامةة والزَّ يَّ ععلى املرج-يهالَ عَ 
ى به يؤت  الَّذي لب هو الك هارشمُ ـالكلب الف ،هارشكلٌب مُ و  ،راشاهلِ  لبُ قال ك  لذلك يُ  ،البراع بني الكِ الصِّ 

ك نَّا )-دايألعِد ويف غي ايااألع يف سالعبٌة يلعبها النَّ وهي  ،فيما بينها هارشة فتتهارش الكالبُ مُ ـبة الل  إىل ح  
أن ال يكون  ،لعبارةا نفس هذه ،تكالبهو ال تهارشالف (نَ تَ َهاَرش َعَليَها َكَما تَ تَ َهاَرش  الِكَلب  َعَلى اِلجَيفْ 

 دِّ إىل ح  يعة الشِّ ني مراجع براع صِّ ة الدَّ ابقة شِ يديكم يف احللقات السَّ وقد عرضُت بني أ !تكالبا  مُ التَّقليد مرجع 
  .لكوغي ذ !واملقالب !واالهتامات !والتفسيق !التكفيحول ماء ومرَّ الكالم فك الدِّ س  

شياء حتت ألاهل تقع هذه ف ،مةدِّ قكم احلقائق وراجعوا احللقات املتل أنا عرضتُ  ،ق شيئا  علِّ ال أُ 
ستعرض أ ريد أن  قة أُ حللا ذه يف هينألنَّ  ،ركمذك  فقط أُ  ،هذا األمر راجع إليكم ؟نياب على الد  عنوان التكالُ 

 ا  كالبن ال يكون متأ :ألوىلا فةفالصِّ  ،ال أريد احلديث عن األشخاصو  ،دمَّ حُم   ليد عند آلِ قتَّ أوصاف مرجع ال
  .على الدنيا

 حلد  وأنا أخذت ا ،فة اإلنصاصفيه أن تكون ف ،صبيةفا  بعيدا  عن الع  نصِ أن يكون مُ -انيةفة الثَّ والصِّ 
 .اإلحسان دون  هو اإلنصاف  نَّ أل ،يكون حُمسنا   املفروض أن  و  ،األدىن

لتََّكال ب َعَلى ْسَق الظَّاِهر َوالَعَصِبيَّة الشَِّديَدة َواا َعرِف وا ِمن ف  ق َهاِئِهم الفوََكَذِلك َعَوام  أ مَِّتنا إذَ 
نْ َيا َوَحَراِمَهاح ن اَ كَ   نْ إِ وَ يه لَ ون عَ ب  صَّ عَ ت َ ن ي َ ك مَ ََل هْ إِ وَ -ديدة هي نقيُض اإلنصافصبية الشَّ الع  -طَاِم الد 
 ةِ انَ هَ اإلِ وَ  لِ اَل ذْ لِ لِ  انَ كَ   نْ إِ ه وَ وا لَ ب  صَّ عَ ت َ  َمنْ ى لَ ان عَ سَ حْ اإلِ وَ  رِّ البِ بِ  قِ ف  رَ الت َّ بِ وَ  اقَّ حِ تَ سْ ه م  رِ مْ أَ  حِ ََل صْ إِل 
م أهنَّ ب وايةال كما تصف الرِّ  ،نصفا  مُ  يكون املرجعُ  أن   ،هقَّ قٍّ ح  ح   ي  ذِ  لِّ كُ عطوا لِ  يُ أن  هو  اإلنصاف-اقَّ حِ تَ سْ م  

-تل وإىل التمثيلإىل الق   ،ماءفك الدِّ ومرَّ علينا أن األمر وصل إىل س   ،ا  إهالك بون عليهيهلكون من يتعصَّ 
ى َمن تَ َعصَّب وا َوِإْهََلك َمن يَ تَ َعصَّب ون َعَليه َوِإْن َكَان إِلْصََلِح َأْمرِه م ْسَتِحقَّا َوبِالت ََّرف ِق بِالِبرِّ َواإِلْحَسان َعلَ 
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ينة املؤسَّسهذا املرض املنتشر يف  ،األصهار ،دوالاأل-َله َوِإْن َكاَن ِلِلْذاَلِل َواإِلَهانَِة م ْسَتِحقَّا واحد  أي   ،يَّةالدِّ
 يكون يف ميكن أن  نعم  ،تيشيعة أهل الب على ،ةمَّ على األُ  هُ وأصهار   هُ أوالد  ُيسلِّط  أن   دَّ البُ يصل إىل املرجعية ف  

من  هرٌ كون صِ ي   لك أن  ل على ذ  شكِ يُ   أحدا  وال أعتقد أنَّ  ،عندي إشكالما  ءجٌل كفو أصهار املرجع ر 
 لَّ يوكل إليه كُ أو حّن   ،افيوكل إليه أمرا  م   ،كفاءة  صاحب  و  ،دين صاحب  و  ،علم ب  احِ ع ص  أصهار املرج

ة وهم ال مَّ على األُ  نيطأصهار املرجع مسلَّ  ل  كُ   ون  كي! ولكن أن  ؟على ذلك لُ شكِ يُ الَّذي من  ،األمور
هذه  كلوالد املرجع إذا كان فيهم من ميتوكذلك أ ،وال الدينالثَّقافة ميتلكون الكفاءة وال العلم وال 

 أوالد املرجع وهكذا يف كلِّ  لِّ تكون هذه املواصفات يف كُ  ولكن أن   ،على ذلك أحدٌ  لُ شكِ املواصفات ال يُ 
  !هذا الكالم ليس منطقيا  فاملراجع أوالد 

مر إىل ا جعلوا األوإمنَّ  ،ءةلكفاا كلفيهم من ميت مع أنَّ  ،همطوا أوالد  سلِّ ة املعصومون مل يُ مَّ ئِ األ  
فاءة كت هناك  ا كانحيثم ،ومن غي بين هاشم ،ومن غي قريش ،ومن غي العرب ،همتِ يعات من ششخصي  

ينيَّةولون أصحاب الكفاءات املناصب ة كانوا يُ مَّ ئِ األ   اضحة على ة و يَّ القض هذهو  ،رعيةالشَّ  املسؤولياتو  ،الدِّ
 إذا كانوا إالَّ  ،أصهارهم أو إىل نائهمأبم يوكلون األمور إىل ة أهنَّ مَّ ئِ  سية األ  حا  يفمل يكن واض ،طول اخلط  

 يفرض أوالده نأ دَّ بُ الل مرجع ملاذا ك ؟!..ةمَّ ئِ أفضل من األ  الشِّيعة فهل مراجع  ،واضحة ميتلكون كفاءة  
  ؟!.. وأقربائهصهارهُ وأ

 أن  و  ،اب على الدنيلُ اكعدم التَّ هي -دمَّ حَ عند آل م  التَّقليد فات مراجع فة األولى من صِ فإذًا الصِّ 
 مكو بعيد عن تلرجع  ه لنا ّبولكن أىن   ،عنها مرَّ احلديثُ الَّيت راعات يكون املرجع بعيدا  عن تلك الصِّ 

ينيَّة اة املؤسَّسيس لى كوالعن عو لاملط   ،في   خوبشكل   جلي   جع بشكل  ار راعات قائمة بني املالصِّ  ،راعاتالصِّ  لدِّ
 نا هناأ ،لى أيِّ حالع ،يَّةعات جلهناك ِصراعات خفيَّة وهناك ِصرا ،الصِّراعات اخلفيَّة موجودةيعلمون بأن  

قليد التَّ فات مرجع صِ  ث عنأحتدَّ ث عن ظاهرة عامة و ا أحتدَّ إمنَّ  ،بأعياهنم ث عن أشخاص  أحتدَّ  ال أريد أن  
الَّيت راعات عن الصِّ يدا  رجع بعيكون امل يعين أن   ،كالب على الدنياعدم التَّ هي  :فة األوىلالصِّ  ،دمَّ عند آِل حُم  

  .مرَّ احلديُث عنها
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صحاب انوا من أكسواء   هقرباء  أو أوالده وأصهاره ُيسلِّط أن ال و فا  نصيكون مُ  أن  -انيةفة الثَّ الصِّ 
يخ وحبسب التأر  جاربتَّ سب الاألغلب حب ويف األعمِّ  ،ن هو القرابةامليزاأن ال يكون  ،ونواالدين أم مل يك

 جع رجلٌ املر  ،نادر يءٌ شهذا  ،ةلكفاءجند يف أوالد املراجع ممن جيمع بني العلم والدين وا ر أن  ندُ االجتماعي ي  
تلكون تلك مي ارهُ وأصه لكن ليس بالضرورة أنَّ أوالدهُ  ، على ذلكفات وال نعرتضُ جتمعت فيه الصِّ اِ 

ن يكون أالضرورة بليس لكن و  ،سرةشخصية من أُ تربز أن هذه حالة طبيعية و  ،فاتمتلك الصِّ هو اِ  ،فاتالصِّ 
من أو ية من عشو أيلة ن قبم تربز زعامةأو أن  ،ميتلكون املواصفات لتلك الشَّخصيَّةأفراد األسرة مجيع 
ها ذلك تلكميلَّيت اصفات ك نفس املوااجلماعة متتل تلك العشية أو تلك أن   ةور ليس بالضر ولكن  ،مجاعة

واحد  يعي أي  ع الشِّ  الواقيفن فقط ملاذا حن ،مكان لِّ ة بشرية موجودة يف كُ هذه قضيَّ  ،دائعيم أو ذلك القالزَّ 
ملاذا نبتلي  !!كةملقدسة املالا بعائلتهو بائِه بأوالدِه وبأصهارِه وبأقر الشِّيعيَّة أن تبتلي  دَّ ة البُ يعيصل إىل املرج

ا أن ،يعيلشِّ ا الواقع هنا عن ثُ أنا أحتدَّ  ؟الشِّيعةرمية هي ج ما ؟ما هي جرميتنا ؟فعلناهالَّذي ما  ،بذلك
ينيَّةة املؤسَّسهذا النظام املوجود يف  ل بكلِّ  شخصيا  ال عالقة   ال أبال  ،عا  ار مرجن ص  م   بالأُ  ذلك الل ،الدِّ

هذا  ين خارج مناسو منا فرجل أا أمَّ  ،ةالشِّيععلى  مهطلِّ سيُ  هُ ط أصهاره فإنَّ سلَّ أو  ،ط أوالدهُ سلَّ إن باملرجع 
ذه ه ،مة الفاسدةاملنظو  ية  هلذهتكونون ضحالَّذين أنتم  ،ولكن أنتم !!فاصيلالتَّ  ال عالقة ل هبذهِ و الوسط 

لك لم وال ميتلعِ اميتلك  ين والالدِّ  كلوال ميت كفاءةلا كتلعليكم من ال ميُيسلِّط حني  ،مة اخلاطئةاملنظو 
 .يعيَّةالشِّ احة  السَّ جيري يف لَّذياوهذا هو  ،ومحاقاتهِ  ة خربتهِ لَّ وقِ  وجهلهِ  فيعبث بكم بأهوائهِ  ،الثَّقافة

  .بكالُ التَّ  عدم :فة األوىلفإذا  الصِّ 

  .اإلنصافتوف ر  :فة الثانيةوالصِّ 

َوِإْهََلك َمن يَ تَ َعصَّب ون َعَليه َوِإْن -ادقيكون املرجع منصفا  ال أن يكون كما يقول إمامنا الصَّ  أن  
من  ،من أوالدهم أصهارهم-ْصََلِح َأْمرِه م ْسَتِحقَّا َوبِالت ََّرف ِق بِالِبرِّ َواإِلْحَسان َعَلى َمن تَ َعصَّب وا َلهَكَان إِل 

ن د مِ لَّ ن ق َ مَ فَ  ،َوِإْن َكاَن ِلِلْذاَلِل َواإِلَهانَِة م ْسَتِحقَّا-همم وأصهارِ همن ماسحي أحذية أبنائِ  ،لِّقنيماملت
فة الصِّ -َذمَّه م اهلل تَ َعالى بِالتَّقِليِد ِلَفَسَقة ف  ق َهاِئِهم ناليَ ه ود الَّذي َهؤ الء الف َقَهاء فَ ه م ِمثل  ِمثَل  نامِّ اوَ عَ 

 سيفقدُ  هُ إن مل يكن كذلك فإنَّ و  ،يكون منصفا   أن ،انيةفة الثَّ الصِّ  ،اين على الد  ا  أن ال يكون متكالب ،األوىل
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ميتلكون الكفاءة هذا مرجع فاقٌد ال  وهمالشِّيعة وأصهاره على أوالده ُيسلِّط ذي لَّ ا املرجع ،فة العدالةصِ 
ال ميتلكون وهم  وأصهارهُ  دهُ أوالُيسلِّط الَّذي ف ؟ع العدالةجر أليس أحد مواصفات وشرائط امل ،للعدالة

  .سب الرسائل العمليةقليده حبال جيوز ت  فدا  للعدالة فاقِ  حني يكون املرجعُ و  ،ةلاهذا مرجٌع فاقد للعد ،الكفاءة

 ةُ ق  س  ف  احش كما يفعل ح والفو القبائ ركبوني  الشِّيعة قهاء قهاء من فُ ث عن فُ فتتحدَّ  الرِّوايةتستمر ُُثَّ 
نه م َعنَّا ة َفَل تَ ْقَبلوا مِ امَّ لعَ ا اءِ هَ قَ ة ف   قَ سَ فَ  بَ اكِ رَ ش مَ احِ وَ الفَ وَ  حِ ائِ بَ ن القَ مِ  بَ كِ ن َر مَ  إنَّ فَ -العام ة قهاءفُ 

 اجلانب د يفمَّ حُم   ض مع آلِ ر ايف الدرجة األوىل ما يتعوهي الفواحش و  وشرحت معّن القبائح-َشيئاً 
احش لقبائح والفو ا ،انيةثة رَّ م  ال أعيد الكالم و ث يدرآن وباألحارآِن وبآيات القُ وجئتكم بالقُ  ،ي  العقائد

ء من فقها ر ِكب   م نف ،لعقائدي  ااملستوى على و  ،وى الفكري  ملستا د علىمَّ خمالفة آل حُم  هي بالدرجة األوىل 
فما هو من  ،تقليده ال جيوزُ  فكارهمأثرا  بأمتن من كا ،ر هبميعين تأثَّ -َمَراِكب َفَسَقة ف  َقَهاِء الَعامَّة-الشِّيعة

  .نياملرضي  البيت فقهاء أهل 

  .لبيتهل األ املخالفِ  را  بالفكرِ تأثِّ ال يكون مُ  أن  -الثةفة الثَّ إذاً الصِّ 

ة يحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   عضَ بَ  ونم  لَّ عَ ت َ ا ي َ نَ يفَ  حِ دْ لقَ ى الَ عَ  ونَ ر  دِ قْ ي َ  اَل اب ن صَّ  ومٌ م قَ نه  مِ وَ -ابعةفة الرَّ الصِّ 
 ،همئاآر يف  ن يوافقوهنمواشيهم مم  المذهتم من حمن ت-انبِ اصَّ ن   ندَ ا عِ نَ ون بِ ص  قِ تَ نْ ي َ نا وَ تِ يعَ ند شِ عِ  بهِ  ونه  وجَّ تَ يَ ف َ 

 حن  نَ الَّتي ا ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن األَ ِه مِ فِ اعَ ضِ أَ  افَ َضعَ أَ وَ  ه  افَ عَ ضْ أَ  يهِ ي ِضيف ون ِإلث مَّ -يعيالوسط الشِّ هذا كله يف 
َها ف َ  اءٌ رَ ب      .موه  ل  ضَ أَ وا وَ ل  ضَ نا فَ ومِ ل  ع   نمِ  ه  نَّ ى أَ لَ نا عَ تِ يعَ ن شِ ون مِ م  لِّ سَ م  الْ  له  بَّ قَ ت َ يَ ِمن ْ

فهم أن عارِ م م  تعلَّ ي أن   ،م فقطهِ ىل منهجيين إالدِّ  لمهِ ندا  يف عِ ست  قيه مُ يكون الف   أن  -ابعةفة الرَّ الصِّ إذًا 
وِمَنا بَعَض ع ل   نو يَ تَ َعلَّم  ) :ايةو م بعض العلوم الصحيحة كما قالت الرِّ يتعلَّ  ال أن   ،ةتكون له موسوعي  

ن هي مأخوذة م امَّ إِ  كاذيبهذه األ ،عاف ذلك من األكاذيبيضيفون إليها أضعافه وأضُُثَّ  ،(الصَِّحيَحة
  .ة هبممن أفكارهم اخلاصَّ و ناهتم سامن استحهي أو البيت أعداء أهل 

ستندا  إىل منهج الكتاِب والعرتة وفقا  لذوق أهل بالكامل مُ  لمهُ يكون عِ  أن  -ابعةفة الرَّ الصِّ  فإذاً 
ال  يف الواقع العلمي  و ة من اجلهة العملي   !؟أين جتدون مرجعا  هبذه األوصافولكن   ،ألكاذيبا البيت ال هبذه
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س نتلمَّ لتابع حديث أهل البيت نو وايات نا نقرأ الرِّ ولكنَّ  ،ألوصافا مرجعا  موجودا  هبذههناك  أعتقد أنَّ 
 .؟!.د عندهمليقتَّ أوصاف مرجع ال

 :ريقل الطَّ فات األربعة في أوَّ إذاً هذه الصِّ  

 .عامةخل يف ِصراع على الزَّ أن ال يدو  ،نيابا  على الد  الِ تك  ال يكون مُ  أن   -
تفسيقِه فيت بدا  ويُ ؤذي أحي ال أن   ،أن يضع الرجل املناسب يف املكان املناسبأي  ،نصفا  ون مُ أن يك -

املراجع يف  ،يعيلشِّ ا  الواقعيا  يفتأث رُ ة أكثة السري  فهي  والفتاوى الشَّ  ،ةة شفهي  ة أو سري  فتوى علني  بسواء  
م  يقصموا ظهر أحد يريدون أن  الغالب حينما  يصدرون  بل ،ةة علني  ن فتاوى كتبي  و ر ال ُيصدفإهن 

ون فيقصم ،منيعمَّ عرب املو  ،الءعرب الوك رخل من شخص إىل آناق  ت  تُـ الَّيت ة ة السري  فهي  الفتاوى الشَّ 
م فبات صدروا أوراقا  أو كتانعم إذا كانت هناك ضرورة أن يُ  ،ظهر ذلك اإلنسان ولكن  ،صدرونيُ إهن 

ثر كأوهناك ما هو  ،فهيةشَّ الالفتاوى هي بون عليه إنسان يتعصَّ  هر أليِّ ظقصم ال ةلالب وسيغليف ا
ذا الرجل ه ف عن ال نعر  نحن  واهللِ  :ون مثال  لفيقو عن شخص سألون ينما يُ حِ  ،هاءوأكثر د  كاية نِ 

على  ،ان فتنةفي زم نحن  ي ديا ول ،يث من هنا ومن هناك شبهاتحد اري ث ،ي ثار لكن ، خيراً إالَّ 
 ماذالهة يا عزيزي بيها ش  فتي الَّ المواطن  ،كنينك فاحتط لدي  وك دِ أخ   ،يحتاط لدينهِ  اإلنسان أنْ 
  حمتاط يف هُ نَّ أبظاهر قة يتث عنه بطريتحدَّ يذي لَّ بهة على هذا الرجل اهو ثب ت الش   ؟تذهب إليها

لوسط ايف  بكثرة هذا سار  ميُ  ،يضا  أحنُن نعرفُه ومُنارسُه سلوب آخوندي هذا ا ،ةيَّ يتظاهر باخلي  ،كالمهِ 
ى با  علتكالِ مُ   يكونال أن  ف ،هذه األساليب اخلبيثة موجودة بكثرة ،ويف الوسط احلوزوي   ،اآلخوندي  

ينيَّةعامة نيا املرجع هي الزَّ دو  ،نياالد   يف الليال   املراقص واليفت وال  البارادنيا املرجع ليس يف ،الدِّ
ة أزقَّ  يفو جف النَّ  ةزقَّ أاش يف نني وعماثَّ بعني جتاوز الجتاوز السَّ الَّذي جع هذا الرجل دنيا املر  ،احلمراء

ينيَّة الزعامة هي جل نيا هذا الرَّ دُ  ،ةنمن شروط معيَّ م ضِ قُ  راقص ال هي املو  مراءل احلهي الليا امو الدِّ
تكالبا  على ون مُ كي أن الا  أو ال  إذ .ةينيَّ الدِّ عامة ا الزَّ ا املرجع إهنَّ دني ،رات واألفيونارة املخد  وال هي جِت 

أثرا  يف  هُ ل نا مل نر  نَّ نه ولكععنا س  يٌء ! اإلنصاف ش  ؟نصفا  وأين هو اإلنصافيكون مُ  أن  وثانيا   ،نياالدَّ 
ينيَّةستنا مؤسَّ   !!رأنا عنه يف الكتبقفقط  ،الدِّ
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 .ةامَّ قهاء الع  فُ  ةِ ق  س  يكون متأثرا  بفكِر ف  أن ال  :الثةفة الثَّ الصِّ  -
ضيف يُ  ُُثَّ حيحة لصَّ الومهم م بعض عال أن يتعلَّ  ،البيتا  ّبعارف أهل لمَّ أن يكون مُ  :ابعةفة الرَّ والصِّ  -

وا وا وأضل  جع ضل  اء املر هؤال (،ل وه مَفَضل وا َوَأضَ )بذلك الشِّيعة  ل  ضِ فيُ  ،إليها األكاذيب واجلهاالت
  .الشِّيعة

 هِ فسِ نَ ًا لِ نَ ائِ اء صَ هَ قَ ف  ال نَ مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ -وايةلرِّ ا هذه من  ضِ  ص املتكاملويأتينا النَّ  ،هذه املواصفات
ة عامة الدينيَّ ب على الزَّ بعدم التكالُ  وحيفظ دينهُ  يصون نفسهُ  !؟وحيفظ دينهُ  كيف يصون نفسهُ -هنِ يدِ ًا لِ ظَ افِ حَ 
 ،كون العلم والدينتلال ميو  ،الكفاءةميتلكون  ال وهم هُ صهاره وأقرباء   وأأوالدهُ ُيسلِّط الَّذي هذا  ،إلنصافوبا

فَأمَّا َمن َكاَن ِمَن -؟هه وكيف حيفُظ دين  كيف يصوُن نفس    ،بال ميتلكون املواهو  ،ةواملعرفالثَّقافة ون كلال ميتو 
ال يكون كارعا   أن   ،نصفا  يكون مُ  أن   ،نياتكالبا  على الد  ال يكون مُ  أنِ -الف َقَهاء َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنه

طيعا  ألمر مواله وهو مل كيف يكون مُ -هواَل مَ  رِ مْ ًا أِلَ يعَ طِ اه م  وَ هَ ًا لِ فَ الِ خَ م   َحاِفظًَا ِلِديِنه-املخالف يف الفكرِ 
ي سوف لن يكون البعض اآلخر املتبق  و  ،حيحةم بعض العلوم الصَّ علَّ ا ت  حيحة وإمنَّ لوم الصَّ العُ  لَّ م كُ يتعلَّ 

وهذا  ،ج إىل علمتا أليس الطاعة حت !؟ليس صحيحا   هُ مُ لفكيف يطيع مواله وعِ  ،ستكون األكاذيبو صحيحا  
يت الَّ حيحة هم الصَّ لومِ عُ  لَّ م كُ نتعلَّ  أن   دَّ إذا  البُ  ،ريد طاعتهانُ الَّيت ادرا  وفقا  ملذاق اجلهة يكون ص   أن   دَّ العلم البُ 

فَأمَّا َمن َكاَن -واياتوستأتينا الرِّ  ،عنها دائما  يف براجمي ثُ أحتدَّ الَّيت وهذه هي املوسوعية  ،مهانتعلَّ  بإمكاننا أن  
 ؟هواهالف كيف يُ   ،فا  هلواهالِ خمُ -م َخاِلَفًا ِلَهَواه م ِطيَعًا أِلَْمِر َمواَله َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنه ِمَن الف َقَهاءِ 

 خمالفة اهلوى هنا أن   ،راب إذا كان حالال  الف هواه يف طعام  أو شاإلنسان يُ  نا أنَّ ليس املراد ّبخالفة اهلوى هُ 
كما   ،عليه وسالمهُ  اللِ  نا صلواتُ زمانِ  موافقا  هلوى إمامِ  ايكون هوان أن   !ناى إمامِ م هو  قدِّ نُ  الف هوانا وأن  نُ 

 عَ  مَ م اَل ك  عَ م مَ ك  عَ مَ م تَ َبع فَ ك  ي لَ أيِ رَ لِّم وَ سَ م م  ك  ي لَ بِ لْ ق َ وَ )-؟كبية فماذا نقرأيارة اجلامعة النقرأ يف الزِّ 
لك كان ذ    وإن   ،ما كانوا نكونحيثُ  (،مك  يِر غَ  عَ  مَ م اَل ك  عَ م مَ ك  عَ مَ -الفة اهلوىهذا هو املراد من خمُ -مك  يِر غَ 

واخلوف  !مع غيهم ز  أفضل من العِ هو معهم  لَّ الذُ  أنَّ بث وايات تتحدَّ الرِّ  !ناصاحلِ مع م  و غباتنا يتعارض مع ر  
واملهانة معهم  !همأفضل من احلرية مع غي معهم هو والضيق والسجن  !أفضل من األمن مع غيهمهو عهم م

لكن  ،دمَّ مع آل حُم  هي مة اكر  الل   الكرامة كُ املهانة الدنيوية وإالَّ املقصود  !مع غيهم أفضل من الكرامةِ هي 
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واملرض معهم أفضل من الصحة مع  !م أفضل من الكرامة مع غيهماملهانة معه ،النَّاسهي بنظر الَّيت املهانة 
  !.ّن مع غيهممعهم أفضل من الغِ والفقر  واحلاجةُ  !غيهم

 أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ  ًا أِلَْمِر َمواَلهم َخاِلَفًا ِلَهَواه م ِطيعَ  فَأمَّا َمن َكاَن ِمَن الف َقَهاء َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنه
وأن  ،ال والء املرجعالبيت أهل  ءُ والهو  يكون امليزان يف التقييم أن   ،والهم   طيعا  ألمرِ خمالفا  هلواه مُ -وهد  لِّ قَ ي   

يعة شِّ ال مراجع اآلن كل   ،الشِّيعةمراجع  ن املرجع كما يفعل كل  يوالو الَّذين هم مون ليس قدَّ يُ الَّذين يكون 
قون ويوثَّ النَّاس حون بني د  ميُ  نالَّذي ،ق عليهم األموالغد  تُ  نالَّذي ،لون يف مكاتبهميعمالَّذين  ،هكذا يفعلون

 ،اصيبالنَّ الفكِر وال يكرعون يف  م يوالون أهل البيت حقيقة  ظر أهنَّ النَّ  بغضِّ  ،والون املرجعيُ الَّذين هم  ؟من هم
هذا هو الواقع  !مون عند مراجعناقدَّ مُ ـ هم الاصيبلفكر النَّ ا كرعون يفي  الَّذين  ،مونقدَّ ل أولئك هم املب

جيدون طريقا   إذا كان العوامو  ،ليس واجبا  عليهم-وهد  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ -الشِّيعيَّة احةُ هذه هي السَّ و  ،املوجود
 ك اَل لِ ذَ وَ  وهد  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ -املواصفات هبذهِ  الفقيهإذا كان -وهد  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ -ه يسلكو فلهم أن  آخر 

قيه يبحث عن ف   فمن أراد أن   ،قلَّةهم ون إذا  الفقهاء املرضي  -مه  يعَ مِ جَ  الة الشِّيعَ اء هَ قَ عض ف    بَ الَّ ون إِ ك  يَ 
هي وهذه  ،ٌة قليلةلَّ قِ هم  ،قلَّة م أنَّ الُفقهاء املرضيني عند احُلجَِّة ابن احلسنلعفلي عند إمام زمانهِ  رضي  م  
 امِّ وَ عَ لْ لِ فَ  م َخاِلَفًا ِلَهَواه م ِطيَعًا أِلَْمِر َمواَله فَأمَّا َمن َكاَن ِمَن الف َقَهاء َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنه-مهتُ اواصفمُ 

تفاصيل  ،فاصيللتَّ ا قد جيهل البعض هذه-َجِميَعه مَوَذِلك اَل َيك ون ِإالَّ بَعض ف  َقَهاء الشِّيَعة ال  وهد  لِّ قَ ي    أنْ 
 ال وجود لهُ الَّذي اف اإلنص ،اإلنصافو  ،ب على الدنياعدم التكالُ  :وهي الرِّوايةمن خالل نفس و ها نتُ أنا بيَّ 

ينيَّةسة ملؤسَّ ا يف ساحة ينيَّة ة املؤسَّسيعمل يف الَّذي القانون  ألنَّ  ؟ملاذا ال وجود له ،الدِّ ويف منظومة املرجعية الدِّ
شرة ه للمرجع عالئِ خص درجة وِ ع ش  ملنفعة التشي  هناك يعين لو كان  ،خصيقانون الوالء الشَّ هو  الشِّيعيَّة

الَّذي م وذاك قدَّ يُ الَّذي هذا فئة بامل ه للمرجع مائةالئِ ع ولكن درجة وِ التشي   وكان هناك شخص يضر   ،ئةبامل
ينيَّةة املؤسَّساملشتغلني يف  ل  ة يعرفها كُ هذه القضيَّ و  ،خصيالشَّ  ءُ الامليزان هو الوِ ألن   ،طردسيُ  امليزان هو  ،الدِّ

 لصهرو خصي البن املرجع الشَّ  الوالءُ فهناك  ،بعد من ذلكالقضية تذهب إىل أ بل إنَّ  ،خصيالوالء الشَّ 
زيارة املراجع اس الَّذين يذهبون لاآلن النَّ  ،مباشر املرجع بشكل   ال يستطيع أن يتواصل مع هُ باعتبار أنَّ  ،ملرجعا

وإذا وجيلس م على املرجع سلِّ يُ  د أن  مجرَّ فب ،أبدا   !؟ّبا نفسهِ   جيلس مع املرجع ويبوح لهُ هل يستطيع أحد أن  
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 ف على رأ س ذلكقِ له ابن املرجع ي  وكِ املرجع أو من يُ  هرُ ا ابن املرجع أو صِ إمَّ  ،بأحدهم يقف على رأسهِ 
 ،هُ ا  ل  اس  يكون ممُ و  ،هذا اجلالس دن  ُه ب  نُ د  الصق ب  حبيث يُ  ،زازفمثي لالست ويقف بشكل   ،ند املرجعاجلالس ع

ينيَّةة املؤسَّسيعيشون يف وسط الَّذين  عرفها كل  ي ،ة واضحةهذه ظاهر و  كان يف   إن   ،ةاحلوزة العلمي   ويف ،الدِّ
واليا  أو فمن كان مُ  ،ينتقل الوالء ألوالد املرجعف   ،ا  دَّ جِ  ةة واضحة وظاهرة وجليَّ هذه القضيَّ  ،جف أو يف قمالنَّ 

يف و  ،خصيهذا هو قانون الوالء الشَّ  ،سينال ما يريدالَّذي هو هذا فحا  ألحذية أوالد املرجع قا  أو ماسِ متملِّ 
ينيَّةة املؤسَّس حيكمُ الَّذي هذا هو القانون  ،رائحة اإلنصاف شمَّ ن   نستطيع أن   هذا القانون لن   لِّ ظِ  وت مي   ،الدِّ

ا ال حي  تملِّ وهؤالء امل ،قنيُه واملتملِّ وأصهار   هُ أوالد  ُيسلِّط املرجع األعلى فيأيت مرجٌع جديد ف رتمون املرجع قون رّبَّ
هم بأقبح األوصاف لكنَّ  ويصفونهُ  ون بهِ خاصة يستهزئ يف جمالس جيلسون امحينو  ،ئةبدرجة واحد باملحَّتَّ 

رون التسليم والطاعة للمرجع والبنِه ولصهرِه وحلاشيتِه وهكذا ظهِ يُ  ،حرتامرون االِ ظهِ يُ و  ،نقو لَّ يوهنم يتمعم أما
ة  ة موجودة عند اجلميع وليست خاصَّ هذه القضيَّ  ،ة  بشخص  واحدة ليست خاصَّ هذه القضيَّ و  ،متشي األمور

ئون اآلن للمرجعية القادمة تهيِّ والـم ،كذلكهم  ون املوجودو  ،لكذكهم أيضا   مضوا الَّذين ف ،عنيَّ مُ  اينمّبقطع  ز 
 ،خصيقانون الوالء الشَّ لون بنفس هذا القانون بمهم يعفملرجعية املستقبل  ونأُ يتهي  م وهم ألهنَّ  ،كذلكهم  

ينيَّة ة املؤسَّسر مَّ د  الَّذي وهذا هو  ث عن هذا وسأحتدَّ  ،فحدود التخل   متخلفة  إىل أقصى سة  فبقيت مؤسَّ الدِّ
على ظاهرة  ين أيضا  سأمر  لكنَّ  ،وء على مجيع اجلهاتالضَّ ُيسلِّط  كان الربنامج ال يستطيع أن    وإن   ،املوضوع

ينيَّة ستنا املوجودة يف مؤسَّ والتجهيل  سطيحالت ف وعلى ظاهرةالتخل    !!الشِّيعيَّةالدِّ

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

ا طورهإىل سُ  نظرُ ألَّيت الرِّواية او  ،األوَّلاجلزء  ،لشيخنا الكليين (الكايف)بني يدي هو الَّذي الكتاب 
ولكن أذهب  ،اراءهتا كلَّه أريد قال ،وقتيف نفس ال طويلةٌ و  ةٌ ر و معروفٌة مشه الرِّوايةُ  ،حنظلة هي روايُة ُعمر ابنِ 

نازعة يف ما مُ هُ ابنا بينـ  صح  لني من أر جُ ن ادق عنا الصَّ ابن حنظلة إمام   سأل ُعمرُ  بعد أن   الرِّوايةِ إىل ما جاء يف 
 يْ فِ  رَ ظَ نَ نا وَ يثَ دِ ى حَ وَ د رَ ن قَ مَّ م مِ ك  نْ ان مِ كَ   نْ لى مَ ان إِ رَ ظ  نْ ي َ -؟اإلمام ماذا قال ؟صنعانأو مياث ماذا ي   ين  د  
واية لرِّ ا مام يف هذهاإل-امَ اكِ م حَ يك  لَ عَ  ته  لعَ د جَ ي قَ إنِّ  فَ اً مَ كَ حَ  هِ وا بِ ضَ ر يَ لْ ا ف َ نَ امَ كَ حْ أَ  فَ رَ عَ وَ  انَ امِ رَ حَ ا وَ نَ لِ ََل حَ 

   ؟لماذا قاف ،ريدوهنايُ الَّيت ة العلمية ة للمنهجيَّ وضع لنا العناوين العامَّ 
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 .أوالً  َمن َكان ِمنك م ِممَّن َقد َرَوى َحِديثَنا -
 .ثانياً  َظَر ِفي َحََللِنا َوَحَراِمَناَونَ  -
  .ثالثاً  َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا -

  لعلمية يسمعوناوزات حلاب الَّ طُ و  ،بط هو عكس املنهج املوجود يف حوزاتنا العلميةبالضَّ هذا املنهج و 
بعد و  ،م األحكاميتعلَّ ن ه فإالب ل ما يبدأ الطأوَّ  ؟ةيموزاتنا العلهو املنهج الدراسي يف ح ام ،كالمي اآلن

ة وأمثال لقواعد الفقيهاو قه فِ ول الصول أصة األُ يدخل على قضيَّ ف ،ماظر يف احلالِل واحلر مونُه النَّ علِّ ذلك يُ 
  .يء عن حديث أهل البيتوجد ش  وال يُ  ،وانتهينا ،ذلك

عا  على لطَّ يكون مُ ن أ بجييف البداية -َقد َرَوى َحِديثَنا-؟ماذا قال اإلمام-أوال   ؟نما املنهج ما هويب
  .بيتلحديث أهل ا

أهل  نَّ أل ،أهل البيت اخل حديثدكون ي ؟ظرالنَّ أين يكون -َوَنَظَر ِفي َحََللِنا َوَحَراِمَنا-بعد ذلكو 
  .الفهم ظر وقواعد  النَّ  قواعد   يف رواياهتم البيت وضعوا

 .َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا-بعد ذلك يصل إىل النتيجةو 

فمعرفة األحكام  ،سهابالضبط بعكِ الشِّيعيَّة ة املؤسَّسعمل يت تالَّ و بيت العصمة هذه هي منهجية أهل 
ا حديث أمَّ  ،ظربعد ذلك النَّ و  يف البدايةتكون معرفة األحكام يف دراساتنا احلوزوية ولكن  ،هايةهي يف النِّ 

 ،عونينيسمب احلوزات العلمية الَّ لكالم وطُ اا أنا اقول هذ ،وال أثر يف حوزاتنا العلمية لهُ  أهل البيت فال عني  
 ،عة من أحاديث أهل البيت ال أكثرقطَّ مُ  ة  زأجمُ  م سيجدون ألفاظا   فإهنَّ فقه االستداللوإذا ما وصلوا إىل ال

من حديِث أهل  حيفظ من أقوال العلماء أضعاف أضعاف ما حيفظهُ  النتيجة أنَّ املعمَّم احلوزويتكون لذلك 
م هنا م  ل  ال حلديث أهل البيت إالَّ  وال وجود   لماءوينتهي مع أقوال العُ  ءايبدأ مع أقوال العلم هُ ألنَّ  ،البيت
 ،واحلرام ،يف الواجب :ة اخلمسةياألحاديث املرتبطة باألحكام التكليفإىل فقط التوج ه وقطعا   ،وهناك

فإنَّ طلبة احلوزة  املكروهو املندوب حَّتَّ  ،األغلب يف الواجب واحلرام ويف األعمِّ  ،واملباح ،واملكروه ،واملندوب
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هذه  يعرتض علىومن  ،العصمةة عن أهل بيت ن واآلداب املروي  ن  جهال  بالس  النَّاس  العلمية هم من أكثرِ 
  .ها ألين  أنا قلُتهاوال أريد من أحد أن يقبل   ،ق بنفسهعليه أن يذهب ويتحق  ف ،احلقائق

إذا  هو -َنا َوَعَرَف َأْحَكاَمَناا َوَحَرامِ نَ ََللِ ِفي حَ  َرَوى َحِديثَنا َوَنظَرَ -ص لنا املنهجشخِّ تُ الَّيت  الرِّوايةا و أن
  .اكما  ادق فيجعل منه حتضيه اإلمام الصَّ ير الَّذي هذا الفقيه 

ا ا َوَحَراِمنَ ِفي َحََللِنَ  نا َوَنَظرَ َحِديثَ  َرَوى ك م ِممَّن َقديَ ْنظ َران ِإَلى َمن َكان ِمنْ -؟ماذا قال اإلمام
ظور ملنكم باا احلهذا و  ،ذا هو الفقيهه-م َحاِكَمايك  لَ ه عَ َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا فَ ْلَيرَضوا ِبِه َحَكَمًا فَإنِّي َقد َجَعلت  

ا  لقواعد أهل واحلرام وفق  احلالليف ينظرُ  ا  وثاني ،ثوي احلديير  ال  أوَّ فهو  ،ادقصَّ نا الإمامُ  يريدهُ الَّذي رعي الشَّ 
 سأمر  و  ،لٌ م  لكالم جمُ هذا ا ،ادقل اإلمام الصَّ ب  هذا هو احلاكم املنصوُب من قِ  ،يعرف األحكام وثالثا   ،البيت

  .على هذا الكالم اجململ من خالل أحاديث أهل البيت

 .!!.ى حديثناقال رو  ؟أول شيء ماذا قال اإلمام 

ا نَّ مِ  الِ جَ لرِّ ا لَ ازِ نَ مَ  واف  رِ عْ اِ -؟قوليادق ماذا صَّ لعن إمامنا االرِّواية  (يشِّ رجال الك  )بنا إىل هذما  إذا
منزلة هذا الفقيه  أو ،حايبصَّ لا منزلة هذاأو  ،جلف منزلة هذا الرَّ ر ع تأن   إذا أردت  -ّناهم عَ اتِ ايَ وَ رِ  رِ دْ ى قَ لَ عَ 
حديث  ت يفاخلزعبال ا  هلذهجتد ذكر  لن ،جالالرِّ  و علم  األصول  علم   ليس امليزانُ و  (،ةاملوسوعي  )هو امليزان ف

 .ّناهم عَ اتِ ايَ وَ رِ  رِ دْ ى قَ لَ ا عَ نَّ مِ  الِ جَ الرِّ  لَ ازِ نَ وا مَ ف  رِ ِاعْ -قال ..ملماهتك  جواهرُ هي هذه  ،البيتأهل 

 .ّناهم عَ تِ اايَ وَ رِ  رِ دْ ى قَ لَ عَ ا نَّ مِ   النَّاسلَ ازِ نَ وا مَ ف  رِ ِاعْ -ورواية ثانية أيضا  بنفس املضمون

ة عَ اقِ الوَ  ثِ ادِ وَ الحَ ي ا فِ مَّ أَ وَ -؟ن الرجوعم  لِ  ؟نا إىل من أرجع يف احلوادث الواقعةزمانِ  ولذلك إمامُ 
 لِ ب  ة  من قِ جَّ ر حُ نتصوَّ  هل ميكن أن  ف-ميهِ لَ عَ  اهللِ  ة  جَّ ا ح  نَ أَ م وَ يك  لَ ي عَ تِ جَّ ح  هم نَّ إِ نا فَ يثِ دِ حَ  اةِ وَ لى ر  إِ  واع  جِ ارْ فَ 

ا جاء حيحة وأضاف إليها ممَّ علومهم الصَّ  م بعض  علَّ ا ت  إمنَّ و  مجيعها، حيحةهم الصَّ م علوم  املعصوم وهو مل يتعلَّ 
 نا نأخذ من املخالفني فإنَّ أنَّ بيقولون وهم عرضنا أحاديثهم الَّذين سعتم من و  ؟الفبِه من الفكر املخ

 !دمَّ هِج جعفِر ابن حُم  وهذا خالٌف واضح ملن !!واجلميلة حيحةاملخالفني عندهم ما عندهم من األشياء الصَّ 
نتشر يف مُ ـإىل الفكر الهنا د على املنابر ويف الدروس إذا ما توجَّ رتدَّ ي هذا الكالمو  صريحٌ  واضحٌ  خالفٌ هذا 
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نا يف معارف تُ مَّ ينما بنيَّ لنا أئِ ب   ،أهل البيت من أعداءِ الفكر   ذ  أخُ ن  ال بأس  أن نا أنَّ  وهويعي الوسط الشِّ 
ا حبسب هنو فضعِّ وايات يُ الرِّ  هذه ،ِة قذرات علم الرجالجَّ هذا حُب  كل  هنجر  وحنن  ،شيء ة كلَّ رت الكتاب والع

ويرتكون هذه  ،الشَّافعيمن الفقه التَّقليد  صفات مرجع تونيثبِّ و  ،يعفالشَّ ا ون إىلويركضجال علم الرِّ قواعد 
جال ت علم الرِّ اار جيعلون من قذارات علم األصول وقذو  !!جالة قذارات علم الرِّ جَّ حِبُ الشريفة األحاديث 
 رِ دْ ى قَ لَ ا عَ نَّ مِ  الِ جَ الرِّ  لَ ازِ نَ وا مَ ف  رِ ِاعْ -علينات رَّ ة م  مَّ ئِ األ   موازينُ و  !!ةمَّ األئِ  ازينِ ة خبالف مو مي  لميزانا  لألع

 .ةمَّ موازين األئِ هي هذه -ّناهم عَ اتِ ايَ وَ رِ 

بن احلوائج لعلي  ا باب اإمامن ةوصيَّ  (،جالباختيار معرفة الرِّ ) أو ما يسمى (يرجال الكشَّ )يف نفِس و 
-ديو سُ  اطب ابن  يُ -ا َعِليّ ا ذََكرَت يَ مَ مَّا أَ و  ،نجْ ي السِّ و فِ ه  وَ  لوَّ ن األَ سَ و الحَ ي أب  لَّ ب إِ تَ كَ -ائيويد السَّ سُ 
يَته معَ ت َ  نْ إِ  إنَّكَ ِتنا فِ  ِشيعَ يرِ غَ  نْ عَ  كَ نِ يْ م دِ الِ عَ نَّ مَ ذَ خ  أَ  تَ اَل  ،كنِ يْ دِ  مَ الِ عَ مَ  ذ  أخ  ن تَ مَّ مِ  ن عَ  كَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ أَ  دَّ

 وهف  رَّ حَ َل فَ عَ وَ  لَّ جَ  اهللِ  ابِ تَ ى كِ لَ وا عَ ن  مِ ت  ؤْ اِ م ه  ن َّ إِ  ،مهِ تِ اانَ مَ أَ وا ان  خَ وَ  ه  لَ و س  رَ وَ  اهلل واان  خَ  الَّذينَ ين نِ ائِ الخَ 
لى ي إِ تِ يعَ شِ  ة  عنَ لَ ي وَ تِ نَ عْ لَ ة وَ رَ رَ ام الب َ رَ ي الكِ ائِ آبَ  ة  عنَ لَ ه وَ تِ كَ ئِ ََل مَ  ة  نَ عْ لَ وَ  هِ ولِ س  رَ  ة  نَ عْ لَ اهلل وَ  ة  عنَ م لَ يهِ لَ عَ وه ف َ ل  دَّ بَ وَ 
اهم إىل د  قد تع  فيعتهم شِ  ن غيع هُ ين  دِ  ذخمن يأو  ،دمَّ حُم   د  وآلِ مَّ  حُم  يغعن  يأخذ دينهُ  فمن-ةامَ يَ القِ  ومِ يَ 

خلائنني ايأخذ عن لَّذي املرجع اهذا  ،أثولٌ  غيبي  أمحقٌ  هوا هو خائن أو خذ من اخلائنني إمَّ يأ الَّذيو  ،اخلائنني
ه لفقاهة هي هذا ،فاهةسة وهناك هناك فقاه ،بفقيه وهما و  سفيههو  ،أمحقٌ  أثولٌ  ا غيبي ا هو خائن وإمَّ إمَّ 

ِر َغي َمَعاِلم ِدْيِنَك َعنْ  تََأخ َذنَّ  اَل -نهامهم يعت  شرون ذِّ حيُ الَّيت فهي  فاهةُ ا السَّ أمَّ  ،البيت عنها أهلُ  ثُ يتحدَّ الَّيت 
 .ِشيَعِتنا

ن ل عَ ج  ن رَ يد عَ بَ ع   ابنِ  ةِ وَ رْ ن مَ عَ  ،ادقنا الصَّ امِ مَ ن إِ عَ -(الكايف) من كتابالثَّاين حني نقرأ يف اجلزء 
 ،ةئَ جِ ر م  ال   اهلل  نَ عَ لَ  ،جارِ وَ لخَ ا اهلل   نَ عَ ة لَ يَّ رِ دْ القَ  اهلل   نَ عَ لَ -ادقصَّ نا الإمامُ  ؟ذي قالن الَّ م  -القَ  ،بد اهللي عَ بِ أَ 
 الءِ ؤ  هَ  نتَ عَ لَ ة وَ رَّ مَ  ءِ اَل ؤ  هَ  تَ نْ عَ لَ  :لت  ق   :الَ قَ -م النَّواصب املخالفون ألهل البيتاملرجئة ه-ةئَ جِ رْ م   ال اهلل   نَ عَ لَ 
املخالفون ة ئ  جِ ر  مُ ـال-ءاَل ؤ  هَ  نَّ إِ  :الَ قَ -فاإلمام لعن القدرية مرَّة ولعن اخلوارج مرَّة ولعن الـُمرجئة مرَّتني-ينتَ رَّ مَ 

م  ،د مؤمنونمَّ آل حُم   ة  قتلبأن  يقولون الَّذين هم ن م   واضحٌ -ونن  مِ ؤْ نا م  تَ لَ ت َ ق َ  نَّ ون إِ ول  ق  ي َ -ألهل البيت إهن 
نا اؤ  مَ دِ فَ  ونن  مِ ؤْ نا م  تَ لَ ت َ ق َ  نَّ ون إِ ول  ق  ي َ  ِإنَّ َهؤ اَلء-بيتلالعقيدة املنتشرة يف الوسط املخالف ألهل ا أصحابُ 
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يف ! ؟لقون بأنفسكم عليهمملاذا تُ  ،سنياحلُ  خة بدماءِ لطَّ اهبم مُ هؤالء ثي-ةامَ يَ القِ  ومِ لى يَ م إِ هِ ابِ يَ ثِ بِ  ةٌ خَ طِّ لَ ت َ م  
ق بلعن تعلَّ ي ما جاء فيه فيما مكقرأت علي ،اء علوم الدين للغز العليكم ما جاء يف إحي رأتُ ابقة ق  احللقة السَّ 

 ال جيوز ال  وَّ هذا أ ،سني أو أمر بقتلهِ ل احلُ يزيد قت قول بأنَّ ن   ال  أن  ال جيوز أوَّ  ؟رون ماذا قالتتذك   ،سنيقاتل احلُ 
لعن ) :قولد أن نالبُ  ،بقتله أو اآلمر   ،سنياحلُ  اتل  ن الل ق  ع  ال جيوز أن نقول ل  و  ،انتهينا ،نقول هذا الكالم أن  

 على أي  -!؟ ما معلومبس من يا صفحة شديد! ورعو  !تقوى عاليةيبدو هذه -(بتُ سني ما مل يـ  الل قاتل احلُ 
،  ،هيدالشَّ بدماء احملسن و  ،ضيعدماء الرَّ بِ و  ،سنياحلُ  خة بدماءِ لطَّ اهبم مُ فهؤالء ثي ،حال وبدماء عليٍّ وآِل علي 

إذا   ،ةة املرجئمَّ ا تأخذون من أئِ وأنتم إمنَّ  ،ةهؤالء هم املرجئ ؟يعوزكمالَّذي ما  ؟ملقون بأنفسكم عليهلماذا تُ ف
 ،املرجئة ةُ مَّ تعرفون من هم أئِ سو ها و اقرأُ  ،لح  نِّ لل وال  مِ ـق والر  الفِ  وا كتب  ة اقرأُ املرجئ ةُ مَّ كنتم ال تعرفون من هم أئِ 

ات العلمية املؤسَّستها أيَّ ويا  ،يعيةها الفضائيات الشِّ تأيَّ ويا  ،طباءنايا خُ و وأنتم تكرعون كروعا  يا علماءنا 
م ادق يقول فثياهبُ اإلمام الصَّ  هذا كالمُ  ،سنيخت بدماء احلُ تلطَّ  يتالَّ  اجلهاتة تكرعون كروعا  يف هذه يعيالشِّ 

سني احلُ  م بدماءِ ياهبُ خت ثِ تلطَّ الَّذين على هؤالء  لقي بنفسهِ ذي يُ لَّ ا املرجعف ،امةنا إىل يوم القيخة بدمائلطَّ مُ 
 .إليه ال جيوز الرجوعُ و  ،هُ دُ ال جيوز تقليهذا  ؟هل هو مرجٌع شيعيي 

 اَل  :َلمالسَّ  يهِ لَ اهلل عَ  بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ  :الَ ان قَ هَّ الدَ  شير  ن بَ عَ -األوَّليف اجلزء  (ريفالكايف الشَّ )يف و 
 اجَ تَ حْ ا اِ إذَ فَ يِهم لَ إِ  اجَ تَ حْ ه اِ فقهِ بِ  نِ غْ ت َ سْ م يَ ا لَ م إذَ ه  ن ْ ل مِ ج  الرَّ  نَّ ير إِ شِ ا بَ يَ  ،انَ ابِ حَ صْ ن أَ مِ  ه  قَّ فَ ت َ  ي َ ن اَل يمَ فِ  يرَ خَ 

 (ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   ضَ عْ  ب َ ونَ م  لَّ عَ ت َ ي َ )الرِّواية ت علينا ومرَّ -ملَ عْ  ي َ و اَل ه  م وَ هِ تِ لَ ََل  ضَ ابِ ي بَ وه فِ ل  خَ دْ أَ  ِإلَيِهم
جال ترتكون بسبب قذارات علم الرِّ و  ،هتمكم ما تفق  إنَّ ف حينما تتعلَّمون بعض علوم آِل حُم مَّد  الصَّحيحة

أهل البيت  ترتكون أحاديث   ،بسبب قذارات علم األصول ،بسب قذارات علم الكالم ،بيتلأحاديث أهل ا
ا  !ُل هباا ضعيفة ال يُعم  على أهنَّ  ا  !أحاديث مشبوهةأو أهن  مون بعضا  من وهنا فتتعلَّ كترت  !أحاديث غلو  أو أهن 

اإلمام ال يتحدَّث  ،اهرةلظَّ  اث عن هذهِ اإلمام يتحدَّ  .القوم تبِ لرجوع إىل كُ ون لر  طتضحديث أهل البيت و 
اإلمام  ،هتفقَّ ي فيمن الرعية فيقول ال خي ملسائل الشَّ ا م بعضيف السوق فيتعلَّ  يعبعن هذا الرَّجل الَّذي ي

يَا َبِشير ِإنَّ -الفقه ه متام  يتفقَّ أي  ،صحابناه من أفيمن ال يتفقَّ  ال خي   ،عن املراجعو ث عن الفقهاء يتحدَّ 
ه م إَذا َلم َيْستَ ْغنِ الرَّ   سائلبعض امليعرف هو صحيح  ،ويشرتي هذا الَّذي يبيع يف السوق-ِبفقِهه ج ل ِمن ْ
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البيت أهل  حديثِ  لَّ م كُ يعي إذا مل يتعلَّ يه الشِّ قالف بينما ،يعيم الشِّ ِـ إىل العالد احلاجة عن يعود هشرعية لكن  ال
لماذا املنظومة الثَّقافية فوإالَّ  ،جرىالَّذي وهذا هو  ،عود إىل املخالفني ير أن  يضط  فإن ه  ةي  وتكون عنده موسوع

فون ضعِّ يُ الشِّيعة لماء ألنَّ فقهاء ومراجع وعُ  ؟ملاذا ،تستند إىل املخالفنيعندنا األخالقية  الروحانية املعنوية
؟ ملاذا الُفقهاء واجملتهدون ون إىل ابن عريبإىل املخالفني! ملاذا العرفانيون يلجأ وافلجأالبيت أهل  أحاديث  

وا فعَّ حني ض  البيت مع حديث أهل  تبكِ ارتُ الَّيت  ةب اجلرمية الكبي بسبذلك  ؟ملاذا ،ون إىل الشَّافعييلجأ
ه م إَذا َلم َيْستَ ْغنِ يَا َبِشير ِإنَّ الرَّ  ،اَل َخيَر ِفيَمن اَل يَ تَ َفقَّه  ِمن َأْصَحابَِنا-همحديث   وكيف -ِبفقِهه ج ل ِمن ْ

 وإىل لم األصول السين  قهاؤنا إىل عِ فاحتاج فُ -ِاْحَتاَج ِإلَيِهم-؟قد ترك حديث أهل البيتهو و يستغين بفقهِه 
ماذا  ،ةتب النحو السني  واحتجنا إىل كُ  ،ايةر ي بالدِّ ُسَّ الَّذي  السين ثيدوإىل علم احل سين  جال الرِّ علم ال

الَّيت كتب الصرف   !؟نواصب معروفونها كتب  الَّيت  أال تدرسون كتب النحو  ؟اترسون أنتم يف احلوز دت
كتب   ؟فوهاألَّ الَّذين تدرسوهنا من الَّيت  عيوالبيان والبد بالغة واملعاينتب الكُ   ؟فوهاألَّ الَّذين هم تدرسوهنا من 

 ،ةنيَّ رها السُ صادِ أخذوها من م  الشِّيعة لماء فها عُ ألَّ الَّيت تب ة الكُ وبقيَّ  ؟فوهاألَّ الَّذين تدرسوهنا من الَّيت املنطق 
 فهمِ  وجئتم بقواعدِ  ،لبيتا أهلِ  جال على حديثِ الرِّ  طتم علم  م سل  كألنَّ  ؟ملاذا فعلتم ذلك ،هذا هو الواقع

فضربتم  ،اصيب  بيت مع هذا املنهج النَّ لأهل ا امت أحاديثُ ستقافما  ،ت من املخالفنييلبأهل ا ديثِ ح
صار و  ،ال ما يوافق الكتاب ،واصببيت ما يوافق النَّ لث أهل ايد اجلدار وأخذُُت من أحارض  ع   باألحاديثِ 

هذه هي احلقيقة من و  ،رهذا هو الواقع املقشَّ  !!أهل البيت ض عليه حديث  عرِ ن  الَّذي رآن واصب هم القُ النَّ 
ه م إَذا َلم يَا َبِشير ِإنَّ الرَّ  ،اَل َخيَر ِفيَمن اَل يَ تَ َفقَّه  ِمن َأْصَحابَِنا-رتوشامالت ومن دون دون جمُ  ج ل ِمن ْ
ت مثل ما مرَّ -ِتِهم َوه و اَل يَ ْعَلمَأْدَخل وه ِفي بَاِب َضََللَ  ِإلَيِهم ِاْحَتاَج ِإلَيِهم فَإَذا ِاْحَتاجَ  ِبفقِهه َيْستَ ْغنِ 

  ضعاف  أا و  ه  افـ  ضع  ا أ  يه  ل  ون إِ يفُ ضِ يُ ُُثَّ ا نتِ يع  ند شِ ا عِ ون هبِ هُ وجَّ ت  ي  ة فـ  ح  يحِ ا الصَّ ن  ومِ لُ عُ  ض  ع  بـ   ونمُ لَّ ع  تـ  يـ  )وايات الرَّ 
وا ل  ض  ف   الَّيت حنُن بـُر اء ِمنها فـ ي قبـ ُله الـُمستسلِّمون ِمن ِشيع ِتنا على أنَُّه من ُعلومنا يباذِ ك  ك من األ  لِ ذ  
 ،بعنده جهل مرك   ،معلي وهو ال-َأْدَخل وه ِفي بَاِب َضََللَِتِهم َوه و اَل يَ ْعَلم ِإلَيِهم فَإَذا ِاْحَتاجَ -(موهُ ل  ض  أ  و  

يتصو ر أنَُّه على  ،ة وهو ال يعلميدخل يف باب الضاللة الناصبي   ،ث عنهأحتدَّ الَّذي ب رك  هذا هو اجلهل الـمُ 
  .العصمة بيتِ  أهلِ  كلماتُ عنُه   هذا هو اجلهل الـُمرك ب الَّذي أحتدَُّث عنه وحتدَّثت  و  ،احلق  
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 ٌة يفموسوعي  ن عنده أن تكو  بد  ال (انَ يث َ دِ ى حَ وَ رَ  دْ قَ ؟:)ادق لعمر ابن حنظلةماذا قال إمامنا الصَّ 
وا ف  رِ عْ اِ )-لبيتث أهل اي حديو ير الَّذي هذا هو  ،اصيبالنَّ  كرِ نزيٌه حلديِث أهل البيت عن الفِ احلديث وت  

ن الفكر تنزيه ع ،البيتهل أتنزيه حلديث  ديث معة يف احلموسوعي-(انَّ م عَ هِ تِ ايَ وَ رِ  رِ دْ قَ ا بِ نَّ مِ  الِ جَ الرِّ  لَ ازِ نَ مَ 
ي فِ  رَ ظَ نَ وَ  انَ يث َ دِ حَ  ىَ وَ رَ )-أمجعني د صلوات الل وسالمه عليهممَّ حُم   تنزيه عن الفكر املخالف آلل ،اصيبالنَّ 

 مفاتيح جدُ ي  س   هُ فإنَّ  ،حلديثاة يف ي  ملوسوعا قت عندهُ قَّ حت   بعد أن   نظر يف حاللنا وحرامنا-(َحََللِنا وَحَراِمنا
 .لبيتأهل ا  حديثملفاتيح منتشرة يف داخلِ ا سيجد هذه ،البيتيف حديث أهل  ينمغالق املعا

ا نَّ م عَ هِ تِ ايَ وَ رِ  رِ دْ ى قَ لَ ا عَ نَ دَ نْ نا عِ تِ يعَ شِ  لَ ازِ نَ وا مَ ف  رِ عْ اِ  :امنا الصَّادقمَ ن إِ عَ -يف غيبة النعماينالرِّواية 
لِنا وح ر اِمنا-انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ وَ   ،همال يروي حديثا  عن غيِ و هبم  مربوطٌ هو ف (ن اِديثـ  ح  )ق د  ر و ى و (،)و ن ظ ر  يف ح ال 
ى و  ر )مصطلح  ألنَّ  ،حاديثبتلك األ علمي ال هُ أنَّ معّن ذلك ليس ف ،وي حديثا  عن غيهمحني أقول ال ير و 

قايف ثر الثواأل يدر العقائاألث واياتالرِّ ب على هذه رتِّ يُ الر اوي  أنَّ وهو يعين  ،هنا هو مصطلٌح خاص (ناحديث  
 هوهذا الفهم و -(نَّا َوفَ ْهِمِهم ِمنَّاعَ َوايَِتِهم رِ ْدِر َلى قَ ِشيَعِتنا ِعْنَدنَا عَ ِاْعرِف وا َمَناِزَل )-ي والفقهيئواألثر الفتوا

  ،جِ واالستنتا  اطِ االستنبو لفتيا وا والشرحِ  الفهمِ  يف داخل حديث أهل البيت ضوابطُ هناك  ؟كيف  ،ع منهمفرِّ مت
 .البيت أهلِ  حديثِ  لِ اخموجودة يف دكل  تلك األمور 

وهذه ، 63فحة ص (،هجةثمرة امللة احملجَّ  شفُ ك  ) كتابهِ يف  الرِّواية ابن طاووس ينقل لنا هذه السيِّد 
و لباقر وهاعن إمامنا الرِّواية و  ،الثةالطبعة الثَّ  ،هجري قمري 1430 ،سة بوستان كتابطبعة مؤسَّ هي الطبعة 

 وحلنُ -ولالقَ  نَ حلَ  فَ رِ عْ ي َ تَّى حَ ًا مَ لِ اًا عَ يهَ قِ ل فَ ج  الرَّ  عد   نَ ا اَل نَّ إِ  ،ةيدَ ا ع بَ بَ أَ  ايَ -اءذَّ بيدة احل  ث مع أيب عُ يتحدَّ 
 .(انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ وَ )يتأتَّى من الفهم املأخوذ منهم  ؟ىتَّ القول هذا من أين يتأ

 يب عبيدةر عن أقاا البإمامن ص أيضا  عنجاء النَّ  ،يد احلناطعاصم ابن محُ ل (أصل احلن اط)ا يف أمَّ 
تَّى حَ ًَل اقِ ًا عَ يبَ بِ لَ ِفيَنا  لج  الرَّ  د  ع نَ ا اَل نَّ إِ -آخر ويف نصٍّ -َلً ِفيَنا َعاقِ  لج  الرَّ  عد   نَ ا اَل نَّ إِ  ،ةيدَ ا ع بَ بَ ا أَ يَ -اءاحلذَّ 

 .ولالقَ  حنَ لَ  فَ رِ عْ ي َ 
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الَّذي  الكالم و نفسهمعرفة حلن القول و  ،هذا املضمونو  ونصوص أخرى أيضا  تتناول هذا املطلب
 .(نَّامِ ِمِهم َوفَ هْ ) :ا عليكم قبل قليل من غيبة النعماينقرأهتُ الَّيت الرِّواية يف  مرَّ 

اهلل  بدِ ا عَ بَ أَ  ت  عمِ سَ  :الَ قَ  ،درقَ فَ  اوود ابنِ ن دَ عَ -؟دوق ماذا نقرأيخ الصَّ للشَّ  (معاين األخبار)يف و 
 نرجع إىلهل  ؟رف معاين كالمهموكيف نع-نامِ ََل كَ   يَ انِ عَ م مَ فت  رَ ا عَ إذَ  النَّاس ه  قَ ف ْ م أَ ت  ن ْ أَ  :ولق  َلم ي َ السَّ  يهِ لَ عَ 
م ت  ن ْ أَ -!؟هذا منطقي   هل ؟!تيلبل اأه كالمِ   يف فهمِ  اعد  والقو  نوا لنا الطريقة  ي  نطلب منهم أن يبو واصب النَّ 
  م وحديِثهم.كالِمه  ن داخلِ ن فقط متكو  همكالمِ   فمعرفةُ  .نامِ ََل كَ   يَ انِ عَ م مَ فت  رَ ا عَ النَّاس إذَ  ه  قَ ف ْ أَ 

ماذا  (،لوثقىلعروة اا شرح يفالتنقيح )اخلوئي وهو زعيُم الفقهاء وهذا كتابُه السيِّد قول عن ت ماذا
 ،بعضا  منها أتُ قر لَّيت الرِّواية اطر واحد من نفس يف س  و واية واحدة يف رِ وهو حياُر اخلوئي السيِّد تقول عن 

يقول  ؟خلوئياالسيِّد يقول  ذما (،اهوَ هَ لِ ًا فَ الِ خَ م  )عّن ي يف مكر إمامنا العسالَّيت جاءت يف تفسي الرِّواية تلك 
ي فبار العدالة عتى اِ لها عل لةَ ال دال-وايةلرِّ ا هذه أن  -(مخالفًا لهواه)هذا الوصف  نَّ أ-223 يف صفحة

ا -دلَّ المق  .223هذا يف صفحة  ،على العدالة ال تدل  أي أهن 

هبذا الوصف -صف بذلكتَّ م   ن الومَ -يقول ،من نفس الكتابو  ءنفس اجلز  من ،237 صفحة يفو 
جد فهو في غيرهم أو لو و   صف بهِ تَّ ي َ  ل أنْ ال ي حتمَ  أمرٌ  ه  فإنَّ  مَلالمعصومين عليهم السَّ  غير  -خمالفا  هلواه

ال يعطيها حَّتَّ هو  223ويف صفحة  ،يف العصمةالرِّواية يفهم هو  237يعين هنا يف صفحة -ذوذية الش  غا
 :ينطبق هذا الوصف فهل ،قليلة صفحاتبني م فيما هذا الكالو ! ؟العدالة من العصمة وأين !معّن العدالة

 ؟أنتم أجيبوينو  ؟ذلك أنا أسألكم؟ هذا على فقيه فقهاء الشِّيعة (نامِ ََل ي كَ انِ عَ م مَ فت  رَ ا عَ النَّاس إذَ  ه  قَ ف ْ م أَ ت  ن ْ أَ )
السيِّد  فهل أنَّ  ،دوا إىل الكتابو تع كنكم أن  ميو  ،سكريوهذه رواية إمامنا الع ،يئو اخلالسيِّد  باكت  هذا هو

كالمهم   ارفا  بدقائقع  هو فإذا مل يكن  ،على الباقنيأيضا   ة تنجر  وهذه القضيَّ  ؟ي عرف معاين كالمهمئو اخل
 علينا رَّ ال شأن ل هبا ولكن م   ،ملسألةا يف هذهعميقا  أدخل  ال أريد أن   ؟تتلمذوا على يديهالَّذين فما بالك ب

ا عليه بل اجلميع على أهنَّ  اللِ  اخلوئي رمحةُ السيِّد مها هِ مة يف معّن املشاهدة وكيف ف  دِّ قأيضا  يف احللقات املت
 ومرَّ علينا يف كتاب ،املشاهدة ال تعين ذلكأن  رحية ت الصَّ اواينت لكم من خالل الرِّ وقد بي   ،يابةعاُء النِّ دِّ اِ 
هل ف !ه على ذلكاخلوئي أقر  السيِّد و هكذا  حيفة السجاديةر فهم الصَّ املظفَّ الشَّيخ  كيف أنَّ   (عقائد اإلمامية)
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 ألنَّ  ؟ملاذا ،ظر احلوزويتكون فقاهة يف النَّ هذه قد  !؟هل هذه فقاهة !؟البيت ديث أهلحللكالم و  هذا فهمٌ 
إذا   ؟رفضون كالميت   ،هُ الذي بي نتُ  هذافهو أهل البيت  منطقُ أم ا  !اصيبكر النَّ ستند إىل الفِ اقد النظر احلوزوي 

 .جيئوين باحلقائق كما أجيئكم باحلقائق

 ،نامِ ََل كَ   يانِ عَ م مَ ت  ف ْ رَ ا عَ إذَ اس النَّ  ه  قَ ف ْ م أَ ت  ن ْ أَ  :لو ق  اهلل ي َ  بدِ ا عَ بَ  أعت  مِ سَ  :الَ قَ  ،درقَ فَ  ود ابنِ او  ن دَ عَ 
 .بذِ كْ  يَ اَل اء وَ ف شَ يَ مه  كَ ََل كَ   رفَ صَ اٌن لَ سَ نْ إِ  اءَ و شَ لَ ف َ  ،وهج  ى و  لَ عَ  ف  رِ صَ نْ ت َ ة لَ مَ لِ الكَ  نَّ إِ 

 ،ريدا  عن أبيهث بُ دِّ ادق حيُ لصَّ إلمام اا-رعفو جَ ال أب  قَ  :القَ  ،اهلل بدِ بي عَ ن أَ عَ  ،زايد الرزَّ رَ ن ب   وعَ 
ا اإلماقطعا  اإلمام الصَّ  ،يقول قال ل هكذا لصَّادق هبذه اإمامنا  لِّمُ اقر ُيكم البادق ليس حمتاجا  هلذا وإمنَّ

ي نَ ا ب   يَ -؟قادإلمام الصَّ لعلوم لقول باقر اماذا ي ،هذا األمر ة  أمهي   الشِّيعةُ  تعرف  حَّتَّ  ،كي ينقل الكالمالطريقة  
يه فما بالك إذا كان الفق ،عاينباملو املضامني بعرفتهم وم-مهِ تِ فَ رِ عْ مَ م وَ هِ تِ ايَ وَ دِر رِ ى قَ لَ عَ  ةِ الشِّيعَ ل ازِ نَ ف مَ رِ عْ اِ 

أي  ف ،فهم املعاينوال ي ،ةوسوعي  تلك املميال و  ،من حديث أهل البيت الكثي فظُ  حيالو  ،لحديثما هو براوية  ل
م هِ تِ ايَ وَ دِر رِ ى قَ لَ عَ  ةِ لشِّيعَ ل اازِ نَ ف مَ رِ عْ ي اِ نَ ا ب   يَ -كيف تريدون أن حتكموا  راجٌع إليكم ! األمرُ ؟فقيه  هذا

املعّن على  د هذاؤكِّ قر يُ ام البااإلم نَّ أحبيث  ،ريدها أهل البيتيُ الَّيت مواصفات الفقهاء هي هذه -مهِ تِ فَ رِ عْ مَ وَ 
 جعل هذهاادق إلمام الصَّ ليقول  لباقراإلمام ا حبيث أنَّ و  !ةهمَّ هذه القضية مُ  بني كم أنَّ يُ ادق لِ اإلمام الصَّ 

 ؟ائل العمليةذكر يف الرستُ  الَّيت ليدقتَّ ال فات مرجعصِ  يف باب ملوازين يف التقييما أين هذهف ،املوازين يف التقييم
ن مالتَّقليد ع فات مرجنقلوا صو الشَّافعي ركضوا إىل بالعكس،  ؟القضي ة عن هذهِ  نامراجعُ  ثحدَّ ملاذا مل يت

 ! ؟ملاذا ،افعيشَّ ال

من هو هذا  ،اآلن أنتم قيسوا اخلطباء-مهِ تِ فَ رِ عْ مَ م وَ هِ تِ ايَ وَ دِر رِ ى قَ لَ ة عَ ل الشِّيعَ ازِ نَ ف مَ رِ عْ اِ  يّ نَ ا ب   يَ 
 لكم اهتم وأحاديثهم ويبنيِّ يأتيكم برواي أن  ولكن   ،ال هكذا تسطي ،ثكم عن أهل البيتدِّ ي حيُ ذاخلطيب الَّ 

هذا  !وسفاهات هاتا ينقلون لكم تفاإمَّ  ،ل واحد إىل آخر واحدمن أوَّ هم  ؟هذا اخلطيبمن هو  ،احلقائق
ديث ث بأحاديث أشبه ما تكون حبي يتحدَّ ذالَّ  وذاك   !ة اخلرقاءبأحاديث السياس يقضي جملسهُ الَّذي 
الَّذي وذاك  !واألحالم غي املنامات ال يعرفُ الَّذي اك ذو  !حبديث أهل البيت كُ شكِّ يُ الَّذي وذاك  !املقاهي

 ذلك على رؤوسكم ويف صب  ي  فـ   ،ه من دون وسائطمِّ من أُ  يأتيكم بهِ  ،اصيب صافيا  مصف ىكر النَّ م بالفِ يأتيك
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ى لَ ة عَ ل الشِّيعَ ازِ نَ ف مَ رِ عْ اِ  يّ نَ ا ب   يَ -اتنامن فضائيَّ و من مراجعنا و نا أين هذه األوصاف من خطبائ !أدمغتكم
 ،ثتحدِّ املأو  ،اخلطيبأو  ،املرجعأو  ،ـِميرج العال أن  هو  ونأحسن ما جتد ولكن  -مهِ تِ فَ رِ عْ مَ م وَ هِ تِ ايَ وَ دِر رِ قَ 

هذا أحسن  ،كذا وكذا  بوأنَّ املخالفني هلم على باطل بسب ،الشِّيعةة أحقيَّ  تاكم يف إثبونثدِّ حيُ  ،الفضائيةأو 
 فذلك أمٌر ال وجود   ،هل البيتث أيدأحاو  ،البيتروايات أهل و  ،أهل البيت ا معارفُ أمَّ  ،قاليُ  ما ميكن أن

األساء  وتلك اجلهات أن  تلكيعين هذه هي موازين أهل البيت، -ةل الشِّيعَ ازِ نَ ف مَ رِ عْ ي اِ نَ ا ب   يَ -عندهم!! لهُ 
 ! ؟ملاذا تركضون وراءها  ؟لماذا تركضون وراءهاف ،هلا عند أهل البيت ال منزلة  

ة فَ رِ ع المفإنَّ -واياتالرِّ  هبذهِ م ومعرفته-مهِ تِ فَ رِ عْ مَ م وَ هِ تِ ايَ وَ دِر رِ ى قَ لَ ة عَ ل الشِّيعَ ازِ نَ ف مَ رِ عْ ي اِ نَ ا ب   يَ 
ينيَّةوزة العلمية ن عنها يف احلثو دَّ تحيلَّيت اة ايال الدر  ،معرفة احلقائقاليت هي  ايةالدر -ةوايلرِّ لِ  ة  يَ رادِّ ال يهِ   ،الدِّ

لم عوهنا سم  ك يُ أولئ ،تل البيأشياء جاءوا هبا من أعداِء أهو  لَّيت يتحدَّثون عنها هذِه مطالبالدراية ا
عرفة مث عن ام يتحدَّ اإلم ،ةيار لدِّ اث عن هذه مام ال يتحدَّ اإلِ  ،اريةعلم الدِّ فوها إىل حرَّ  وعلماؤنا ،احلديث
ة لِلرِّواي لدِّرايَة  عرَِفة ِهي انَّ المفإ-لقولحلن ا معرفةُ وعن  (،وف ِهِمِهم ِمنَّا)الَّيت مرَّت اإلشارة إليها  حديثهم

ميان ن ال يعلو إىل أقصى درجات اإلاملؤم-انمَ يْ اإلِ  اتِ جَ رَ دَ  ىصَ قْ لى أَ إِ  ن  ؤمِ م  و الْ ل  عْ ات ي َ ايَ وَ رِّ  للةِ يَ ارَ الدِّ بِ وَ 
على ط ُيسلَّ  لمٌ عِ  اذوه ،هبلبيت األهل  ال عالقة   ناصيبي  هذا علمٌ ف ،س يف احلوزةبعلم الدراية الَّذي يُدر  

لعلوم ا هبذه إلمياندرجات ا فكيف يعلو املؤمن إىل أقصى ،البيتحطيم حديث أهل تحديث أهل البيت ل
 ،رََجاِت اإِلْيَماندَ ى َأْقَصى و اْلم ؤِمن  ِإلايَات يَ ْعل  وَ لرِّ لايَِة َوبِالدِّرَ ة لِلرِّواي فإنَّ المعرَِفة ِهي الدِّرايَة  -؟اصبيةالنَّ 
ة  يمَ قِ  اب أنَّ تَ ي الكِ فِ  ت  دجَ وَ ف َ  يّ لِ عَ لِ  ب  اتَ كِ ي   فِ رت  ظَ ي نَ نِّ إِ -ادقلإلمام الصَّ  يقول اإلمام الباقر-رت  ظَ ي نَ نِّ إِ 

 ارِ دَ  ي فولِ ق  الع   نْ م مِ اه  آتَ  امَ  درِ ى قَ لَ عَ النَّاس  ب  اسِ حَ ى ي  العَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ اهلل ت َ  نَّ إ ،ه  ت  ف َ رِ عْ مَ  ه  رَ دْ قَ وَ  ئ  مرِ اِ  لِّ ك  
 ولِ ق  ن الع  م مِ اه  ا آتَ مَ  درِ ى قَ لَ عَ اس النَّ  ب  سِ احَ الى ي  عَ ت َ وَ  كَ إنَّ اهلل تَ َبارَ -سنحتاجهافروها هذه تذك  -ايَ ن ْ الد  

  .؟!.ايَ ن ْ الد   ارِ دَ  يف

ثنا و  وكيف -ويهرْ ت َ  يث  دِ حَ  فِ لْ أَ  نْ مِ  يرٌ يه خَ رِ دْ تَ  يثٌ دِ حَ -ادقإبراهيم الكرخي عن اإلمام الصَّ حُيدِّ
 يث  دِ حَ  فِ لْ ن أَ مِ  يرٌ يه خَ رِ دْ تَ  يثٌ دِ حَ -حديث أهل البيت همِ تدريه ضمن موازين وضمن قواعد ف   ؟تدريه

من هل  ؟معاريض كالمهم كيف نعرفُ -انَ مِ ََل كَ   يضَ ارِ عَ ف مَ رِ عْ ي َ تَّى حَ ًا يهَ قِ م فَ ك  نْ مِ  ل  ج  الرَّ  ون  ك   يَ اَل وَ  ويهرْ ت َ 
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ويقصد شيئا  آخر غي املوجود يف الظاهر بكالم  م تكلَّ سان ين اإلأنَّ هو  اريض املراد من املعألنَّ  ،أبدا   ؟اللغة
ينيَّةة املؤسَّس بهِ  كُ تتمسَّ الَّذي ط الظهور اللفظي سقِ وهذا يُ  ،اللفظي وجيعلونُه أساسا   ،املراجع بهِ  كُ ويتمسَّ  الدِّ

لكلِّ قوم  ف ،اتهذه املعاريض هلا خصوصي  و ة معاريض مَّ فلألئِ  ،ويف فهم حديث العرتةيف فهِم الكتاِب 
م ك  نْ ل مِ ج  ون الرَّ ك   يَ اَل وَ  -خص الواحد يف حديثه معاريضللشَّ  ا يكونُ ّبَّ بل رُ  ،ة معاريضمَّ ئِ ولأل   ،معاريض

ين عِ بْ سَ  ىلَ عَ  ف  رِ صَ نْ ت َ لَ -ليس من كالم غيهمو -انَ مِ ََل ن كَ ة مِ مَ لِ الكَ  نَّ إِ وَ  انَ مِ ََل كَ   يضَ ارِ عَ ف مَ رِ عْ تَّى ي َ ًا حَ يهَ قِ فَ 
 .جرَ خْ مَ ا الْ هَ يعِ مِ ن جَ ا مِ نَ اً لَ هَ جْ وَ 

 اَل أَ  :يننِ مِ ؤْ م  الْ  ر  يمِ أَ  قَالَ  :قال ،ادقعن الحلبي عن إمامنا الصَّ -؟ريفماذا نقرأ يف الكايف الشَّ 
ط نِّ قَ  ي   مْ  لَ  نْ مَ  ،اَل أ ْخِبر ك م بِالَفِقيه َحقِّ الَفِقيهأَ -؟ذا الفقيه حق  الفقيههمن هو -يهقِ قِّ الفَ يه حَ قِ الفَ م بِ ك  ر  بِ خْ أ  

 ملعاين ميكن أن  ا هذه-ي اهللاصِ عَ ي مَ م فِ ه  ص لَ رخِّ م ي   لِ اِب اهلل وَ ذَ عَ  نْ م مِ ه  ن ْ مِّ ؤْ م ي    لَ اهلل وَ  ةِ مَ حْ ن رَ مِ النَّاس 
م  لَ وَ -وهي: ةمنهجي  صفة فة صِّ هذه ال ،صفة واضحةهي ولكن هذه الصفة  ،صال تشخَّ  ص وميكن أن  تشخَّ 

هل بعرضِه  ؟هو املنهج احلوزوي اآلن يف تقييم حديث أهل البيت كيف-هيرِ لى غَ إِ  نه  عَ  ةً بَ غْ رَ  رآنَ الق   كر  ت ْ ي َ 
 الجن ويذهب إىل علم الرِّ رآفمن يرتك القُ  ؟وذهبوا إىل علم الرِّجالرآن أم تركوا القُ  ؟رآن كما أمروناعلى القُ 

ينيَّةة املؤسَّسملاذا تركت -ى َغيرِهر ك الق رآَن رَْغَبًة َعنه  ِإلَولَ م يَ ت ْ -ينطبق عليه هذا الوصف ملاذا  ؟القرآن الدِّ
ه وذهبوا إىل أو لردِّ البيت نا  لقبول حديث أهل ايز مِ كون ي ن أن  رآت مجيعا  تركوا القُ رك مراجعنا األحياء واألموات  

رآن فصاروا يف تفسي القُ  البيتأهل  م أنكروا حديث  ألهنَّ  ؟كيف  ؟آنر جلهلهم بالقُ  ؟ملاذا ،اصيبجال النَّ علم الرِّ 
 ،غين من جوعوال يُ  نُ سمِ رآن ال يُ وتفسي املخالفني للقُ  ،نيرآن وفقا  ملنهج املخالفرآن وف سَّروا القُ ُجهَّاال  بالقُ 

 ،سي املخالفنيايف تف ال توجد حقائقف ،رة األلفاظائيف د ومتاهات ،يف جهاالت تالجهافما هو إال  
رآن يف تفسي القُ البيت أهل  يث  رفضوا حدالشِّيعة ماء  عللكنَّ  ،البيتيف حديث أهل فقط زنت احلقائق اختُ 
وأنتم الحظتم على طول  ،رآنوايات على القُ ضوا الرِّ ر عي فال يستطيعون أن   ،رآناال  حبقائق القُ هَّ فصاروا جُ 
فحني  ،رآن وفقا  حلديث أهل البيتلقُ ا مع ين أتعاملُ ألنَّ  ؟ملاذا ،رآنوايات على القُ الرِّ  تُ عرضأين  الربنامج 

لكن حني ال  ،رآنالقُ  ىل نعرض األحاديث عاألمر سهال  أن   رآن وفقا  حلديث أهل البيت يكونمع القُ  نتعاملُ 
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 خاللِ   صحيحة منة  يجأن نصل إىل نتجدَّا  عب سيكون من الصَّ  تيرآن وفقا  حلديث أهل البالقُ  نفهمُ 
  ؟فهل ينطبق هذا الوصف عليهم ،رغبة  عنه رآنعن القُ أعرضوا قد فمراجعنا  ،نرآاألحاديث على القُ  ضِ عر 

ثنا عن  باعتبار  ،اكن عدم إثباهتميو  اهتاإثب مة ميكندَّ قاألوصاف املت ،فقيه حقِّ الفقيهالاإلمام هنا حُيدِّ
ا ال رشاد ومراجعناإلعظ و ل الو وغالبا  ما تكون هذه يف جما ،لميةا ليست هلا مدخلية يف املنهجية العأهنَّ 

اس ِمن ْن لَ ْم ي  َقنِّط النَّ مَ  ، الَفِقيهيه َحقِّ َفقِ اَل أ ْخِبر ك م بِالأَ -ا اإلمام قال هكذألنَّ  ،مونثون وال يتكلَّ يتحدَّ 
ه م ِمن َعَذاِب اهلل َولِ م ي رخِّ رَْحَمِة اهلل َولَ م ي  ْؤمِّ  هتا يصعب إثبا لقضاياا هذه-َعاِصي اهللمَ م ِفي ه  ص لَ ن ْ

ها ثبت  نُ  يكن أن ةٌ هذه منهجي  -هى َغيرِ  ِإلر ك الق رآَن رَْغَبًة َعنه  َولَ م يَ ت ْ -لكن هذا املنطق هناويصعب نفيها 
وقيَّموا  جالكوا بعلم الرِّ ومتسَّ  وا عنهرآن وأعرضكيف أنَّ مراجعنا الِكرام تركوا القُ فنفهم   ،اهص  شخِّ  نوميكن أن  

 .رآنالرجال ال على أساس القُ علِم  على أساسِ  حديث أهل البيت

 يرَ  خَ  اَل اَل أَ -القرآن عن قيه قد أعرضم والفتفه  من أين يأيت ال-مه  فَ ت َ  يهِ فِ  يسَ م  لَ لْ ي عِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ 
 يسَ م  لَ لْ ي عِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ --(ِهم ِمنَّاَوفَ ْهمِ ) ،متفه  ال اذهو ه (،انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ وَ )--مه  فَ ت َ  يهِ فِ  يسَ م  لَ لْ ي عِ فِ 
 أعتقد أنَّ -رك  فَ ا ت َ يهَ فِ  يسَ ة  لَ ادَ بَ ي عِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ  ،رب  دَ ا تَ يهَ فِ  يسَ لَ  ة  اءَ رَ ي قِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ  ،مه  فَ ت َ  يهِ فِ 

 .(َعَرَف َأْحَكاَمَناَراِمَنا وَ ا َوحَ نَ ََللِ َقد َرَوى َحِديثَنا َوَنظََر ِفي حَ )-ا  دَّ ة جِ املضامني واضحة وجليَّ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

-(يرجال الكش  )فحة األوىل من لصَّ ا يف وايةُ الرِّ و  ،عليه وسالمهُ  اللِ  ادق صلواتُ عن إمامنا الصَّ 
واإلحسان يف  ،حلفظيف اهو اإلحسان  ،نو حُيسن-انَّ م عَ هِ اتِ ايَ وَ ن رِ ون مِ ن  سِ ا ي حْ مَ  رِ دْ قَ نا بِ تِ يعَ شِ  لَ ازِ نَ ا مَ و ف  رِ عْ اِ 

 يهَ قِ الفَ  عد   نَ ا اَل إنَّ فَ  ِرَوايَاِتِهم َعنَّا ِاْعرِف وا َمَناِزَل ِشيَعِتنا بَِقْدِر َما ي ْحِسن ون ِمنْ -واإلحسان يف اإللقاء ،الفهم
ثا   إالَّ فقيها  يف نظر أهل البيت  عد  ال يُ الشِّيعة الفقيه يف نظر ف-اً يهَ قِ م فَ نه  مِ  فَإنَّا اَل نَعد  الَفِقيَه -أن يكون حمد 

فَإنَّا اَل -ا  الصَّادق ال ُيسم يه فقيهاإلمام و  ،ا  يه فقيهسم  لكن صاحب الزمان ال يُ  ،ا  ونه فقيهيسم  الشِّيعة -ِمنه م
 :الَ قَ ! ؟اً ثَ دَّ حَ م   ن  ؤمِ م   ون الك  يَ وَ أَ  ه  لَ  يلَ قِ فَ -ِارتباط بالغيبأي له -اً ثَ دَّ حَ م   ونَ ك  يَ تَّى حَ  َفِقيَهاً  نَعد  الَفِقيَه ِمنه م

فإن   ،ا مفه مأمَّ  ،يأيت من الداخل ،الفهم يرج من داخل اإلنسان ا  فامه ،ا  فهَّممُ  ،ليس فامها  -اً مَ هَّ فَ ون م  ك  يَ 
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ا  ،الفهم من داخله امها  فِ  ،امها  ف   ما قال اإلمام يكونُ  ،فه ممُ ـفارٌق بني الفاهم وال ،الفهم يأيت من اخلارج وإمن 
ثَاً -غييب   تسديدو تأييد هناك ف ا  مفهَّ مُ قال  َوال م َفهَّم  َيك ون م َفهََّمًا  :! َقالَ ؟َفِقيَل َله  َأَوَيك ون ال م ؤِمن  م َحدَّ

ِاْعرِف وا َمَناِزَل ِشيَعِتنا ِبَقْدِر -فقال ثيداحل ة يفشار إىل املوسوعي  أ ؟فعل اية ماذالكن اإلمام يف البد-م َحدَّث
  .َما ي ْحِسن ون ِمن ِرَوايَاِتِهم َعنَّا

 شرح قواعد يف ،عاملياد الد جو د حمم  للسيِّ  (،مفتاح الكرامة)د يف أحاديثنا يف ر  هذا املضمون و  و 
 اَل -عليه اللِ  اتُ صلو  ادقامنا الصَّ تان عن إمايالرو  ،وايتنييورد هاتني الرِّ  ،17اجلزء العاشر صفحة  ،مةالعال  

-الحَ  لِّ ي ك  بِّه فِ رَ  نْ ان  مِ هَ رْ ب   ه وَ تِ يَ نِ ََل عَ ه وَ لِ مَ عَ  صِ ََل خْ إِ وَ  هرِّ سِ  اءِ فَ صَ بِ  اهللِ  نْ ي مِ تِ فْ ت َ سْ  يَ ن اَل مَ لِ يا تْ الف   ل  حِ تَ 
َمن اَل َيْستَ ْفِتي ِمن  الف ْتيا لِ َتِحل   اَل -!؟املخالف ألهل البيت ون يف الفكرِ عب  قهاُء ي  ين ينطبق هذا الكالم والفُ أ

ثَاً )--اهلِل ِبَصَفاِء ِسرِّهِ  --(انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ وَ )--(ال م َفهَّم  م َحدَّثوَ َفهََّماً م  ك ون يَ  :لَ ! قَا؟َأَوَيك ون ال م ؤِمن  م َحدَّ
من  هذا فهمٌ  ،هم منَّاوفهم :والتفهيم ،مِ ه الف  مع بنيجيفه م هذا الت  و -(ه مفَ ت َ  يهِ فِ  يسَ لَ  م  لْ ي عِ فِ  يرَ  خَ  اَل اَل أَ )

يَر ِفي خَ َأاَل اَل )-ية منهمورعا ةعناية خاصَّ  هذهِ ففه ما  ويكون املؤمن مُ  ،ث والغوص يف أحاديثهمخالل البح
اَل َتِحل  الف ْتيا -يقةإىل هذه احلق نا تشيهواية الرِّ و  ،لفهم والتفهيما التفهم جيمع بني-(ِفيِه تَ َفه م ِعْلم  لَيسَ 

 . َحالْرَهان  ِمن رَبِّه ِفي ك لِّ نَِيِته َوب   َعََل وَ ِله ِلَمن اَل َيْستَ ْفِتي ِمن اهلِل ِبَصَفاِء ِسرِِّه َوِإْخََلِص َعمَ 

 انَ كَ   نمَ الَّ لِ ق إِ لْ خَ الْ  ينَ ام بَ رَ والحَ  لِ ََل الحَ  يفِ -للفقيه-ايَ ت ْ الف   ه  ل  لَ حِ  تَ اَل -طرالثانية وهي األخالرِّواية 
 ؟أين جنُد هذا ؟ذاوأين جنُد ه-َلمالسَّ  يهِ لَ ه عَ يِّ صِ وَ وَ ه آلِ وَ  هِ يلَ عَ  ى اهلل  لَّ ي صَ بِ النَّ ِه بِ انِ مَ زَ  لِ هْ أَ  نْ ق مِ لْ ع الخَ بَ ت ْ أَ 

  .ريدها أهل البيتيُ الَّيت املواصفات هي هذه 

  !؟ن وال أثرلماذا ال يوجد لها ال عي 

نقل مباشر وعرب األقمار الصناعية من هناك  ،ى يف الرسائل العمليةري كما يسمَّ فيف الفقه اجلع
هذا العنوان أخذوه من  ،االجتهادو  ةيمأهم صفة وهي الصفة العل حَّتَّ  ،التَّقليدصفات مرجع يف الشَّافعي 

حَّتَّ هذا العنوان على املستوى اللفظي جاءوا  ،قالوا االجتهادبل مل يضعوا صفة الفقاهة  ،تأعداء أهل البي
لكن هذه األحاديث يف  ؟أال توجد هذه احلقائق يف أحاديث أهل البيت ؟ملاذا ،بِه من أعداِء أهل البيت



 
 

 9شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 45طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 24 - 
 

ية وقذارات علم الكالم حبسب  ار جال وقذارات علم األصول وقذارات علم الدِّ ت علم الرِّ انظرهم حبسب قذار 
 ؟فماذا نصنع ،هذه القذارات هذه الروايات ضعيفةكلِّ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

ه  ت  لْ عَ د جَ ي قَ نِّ إِ ًا فَ مَ كَ حَ  هِ ا بِ و  ضَ رْ ي َ لْ ف َ  ،انَ امَ كَ حْ أَ  فَ رَ عَ ا وَ نَ امِ رَ حَ ا وَ نَ لِ ََل ي حَ فِ  رَ ظَ نَ نا وَ يثَ دِ ى حَ وَ رَ  دْ قَ )
أنا ال و  ،بشكل  جُممل املضمونو عّن رحت لكم املت ش  مرَّ الَّيت وايات لرِّ ا أعتقد أنَّ هذه-(امَ اكِ م حَ يك  لَ عَ 

صفات  ذه احللقة يف يف همتواصال  و صال  تَّ مُ  وال زال احلديثُ  ،كامل  املوضوع بشكل   يتُ ط  ين قد غ  أد عي أنَّ 
لشِّيعة ا ا عند مراجعمو  ،يعةالشِّ اجع افعية وليس عند مر الشَّ  دليس عن ،مَّدعند آِل حُم   التَّقليدئط مرجع ار وش

نتم تريدون فأ ،عنيهم أمجعلي مهُ وسال اللِ  د صلواتُ مَّ حُم   ثكم عن آلِ حدِّ وأنا هنا أُ  !افعيةأخذوه من الشَّ فقد 
 يفالشِّيعة د لتَّقلياراجع مضمن ضوابط  ؟ةعيَّ افِ ضمن ضوابط الشَّ  ؟ضوابط من أي  دوا مرجعا  ضِ قلِّ تُ  أن

هل  مكبالل علي :اسألكم يننَّ ولك ،هذه القضية راجعة إليكم ؟دمَّ حُم   ضمن ضوابط آل أم ؟مليةرسائلهم الع  
، يف أنتم أينفق شرِّ نا مُ إمام ؟غرِّبةقة أم مُ شرِّ مُ  ،الشِّيعة ؟ُمشرِّقون أم ُمغرِّبون هل ،مأنتُ  ؟قون مع إمامناشرِّ ن مُ حن  

اه   ؟أي  اجت 

ين ما نَّ أل ،ةئة يف املئي معيلشِّ ا واقععنوان ينطبق على الهو ه هلذه احللقات اخرتتُ الَّذي لعنوان إذا  هذا ا
ا و و  ،زافا  ة هكذا جُ يجإىل هذه النت وصلتُ  لسنني ابعد هذه  ،ليو عمر الطا اليجة بعد هذإىل هذه النت صلتُ إمن 

عي يلشِّ ا نية للواقعادة الوجملعايشويف ا النفسيةة انيف املعاو  ،لمي ويف املعايشة العمليةالع ثالطوال يف البح
ضتم ذلك إذا رفو  ،ققائكم باحلل هُ تُ ثبِ  أُ ينهذا ما وصلت إليه وإنَّ  ،ة اهلرم إىل القاعدةبكل تفاصيلِه من قم  

 باحلقائق وال أنا كمتُ دفر ما ك  رفدوين باحلقائقولكن ا ،طئا  خمُ أنا حا  وأكون  يكون كالمكم صحييمكن أن  ف
 ال ينتهي يفو  ،جاريا    زالالبون رِّ غمُ  ق وحننُ شرِّ مُ  ناعنوان إمام ،مل ينتهِ املوضوع  ،كم واحلديُث طويلرفدُ أ زلتُ 

ان وهذا العنو  ،تصاعدي   ربنامجكما قلت لكم سابقا  هذا ال  ،حتت هذا العنوان ةاحللقات متواصل ،قةلهذه احل
 ال زالو  ،بلهاقالَّيت قة و لحلمما تصاعدت يف هذه ار ثكاملضامني يف احللقات القادمة أ تتصاعدوس ،تصاعدي  
 .التَّقليديف صفاِت مرجع  احلديث
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يف و  آخر احلديث يفنا  نو اق واإلمام بنيَّ  ،عن صادق العرتة األطهار أعود إىل روايِة إمامنا العسكري  
ذا كانوا إ ،ةيعشِّ لا عوام   ،الء العوام  هؤ -(اموَ لعَ ا ءِ اَل ؤ  هَ  نْ مِ  هِ بِ لْ ق َ  نْ اهلل مِ  مَ لِ عَ  نْ نَّ مَ أَ  مَ رَ  جَ اَل )-الرِّوايةآخر 

 الرِّوايةُ الت قكما   لب األغلكن األعمَّ  ،حلسيهتدون إىل الفقيه الصافمع إمام زماهنم لصني قني وخمُ ادِ ص  
-؟ادقالصَّ  امُ اذا قال اإلمم !بةرِّ غمُ  الشِّيعةق و شرِّ نا مُ كما حنن اآلن إمامُ   ،مزماهنِ  سيتيهون بعيدا  عن إمامِ 

 ةَ هَ ب ْ الش  وَ  كَّ ون الشَّ ل  خِ دْ ون ي  اد  عَ ا م  نَ ائِ دَ عْ أِلَ ون وَ ال  وَ م  َنا لَ م ه  ن َّ أَ ون بِ ه  ب ِّ شَ م  ون الْ ب  اصِ وء النَّ الس   اء  مَ لَ ع   ءِ اَل ؤ  هَ وَ )
َرَم اَل جَ -ستهتدي ةلَّ كن هناك قِ ل-يبصِ م   ال قِّ لحَ ا دِ صْ قَ  نْ م عَ ه  ون َ ع  ن َ مْ يَ وَ م ه  ون َ ل  ضِ ي  نا ف َ تِ يعَ شِ  اءِ فَ عَ ى ض  لَ عَ 

 مْ لَ  هِ يِّ لِ وَ  يمَ ظِ عْ ت َ وَ  هِ ينِ ة دِ انَ يَ  صِ الَّ إِ  يدرِ أنَّه  ال ي  -نهمالبعض م-َهؤ اَلِء الَعَوام َأنَّ َمن َعِلَم اهلل ِمن قَ ْلِبِه ِمنْ 
ى لَ عَ  هِ ف  بِ قِ  يَ اً نَ مِ ؤْ م   ه  لَ  ض  يِّ قَ ي    ه  نَّ كِ لَ وَ -فرس الكابِّ لملا يف يدا هذا املرجع-رافِ س الكَ بِّ لَ م  ا الْ ذَ هَ  دِ ي يَ فِ  ه  كْ ر  ت ْ ي َ 

ة هلذا صفة عملي   ،أيضا   هناك صفة أخرى إذا   ،يةالرِّوار إىل آخ-(نهمِ  ولِ ب  قَ لْ الى لِ عَ ت َ  ه اهلل  ق  وف ِّ ي  ث مَّ اب وَ الصَّ 
 ؟الا أم مراجعن دٌة يففة موجو فهل هذه الصِّ  ،يدعو ألهل البيت هذا املرجع داعيةٌ وهي أن   :املرجع

يف -مك  مِ ائِ قَ  ةِ يبَ غَ  عدَ بَ ى قَ ب ْ ي َ  نْ  مَ اَل وْ لَ )-عن إمامنا اهلاديالرِّواية و  (تفسي إمامنا العسكري)يف نفس 
َقى بَعَد َغيَبة  (،انَ مِ ائِ قَ ) :نسخة ن عَ  ينَ ابِ الذَّ وَ  يهلَ عَ  ينَ الِ الدَّ يه وَ لَ إِ  ينَ اعِ لدَّ ااء مَ لَ ن الع  ا مِ نَ مِ ائِ قَ َلْواَل َمْن يَ ب ْ

يف  مأ ؟يف الكايف ؟أين جج الل! حُ !تيف حديث أهل البي أميف البخاري  ؟ج الل أينج  حُ -اهلل جِ جَ ح  بِ  هِ ينِ دِ 
ْواَل لَ -؟ي حجج اللأين ه ،طربييف تفسي ال يف الزيارة اجلامعة الكبية أم ؟ينحجج الل أ ؟تفسي سي د قطب

َقى بَعَد َغيَبة قَ   اهلل جِ جَ ح  بِ  هِ ينِ ن دِ عَ  ينَ ابِ الذَّ يه وَ لَ عَ  ينَ الِ الدَّ وَ  يهلَ إِ  ينَ اعِ اء الدَّ مَ لَ ن الع  ا مِ نَ مِ ائِ َمْن يَ ب ْ
ن دَّ عَ تَ رْ  اِ الَّ ٌد إِ حَ ي أَ قِ ا بَ مَ ب لَ واصِ لنَّ ا اخِ خَ ن فِ مِ ِه وَ تِ دَ رَ مَ يس وَ لِ بْ إِ  اكِ بَ ن شِ مِ  وال م ْنِقِذيَن ِلض َعَفاِء ِعَباِد اهلل

 ك  سِ مْ ا ي  مَ كَ ة  الشِّيعَ ء افَ عَ ض   وبِ ل  ة ق   مَّ زِ أَ ون ك  سِ مْ ي  ين الَّذِ -هم ءاهؤالء الفقهاء العلم-مه  ن َّ كِ لَ اهلل وَ  ينِ دِ 
هل اية الرِّو هذه  !ا  دَّ خطية جِ اية الرِّو -(لَّ جَ وَ  زَّ عَ اهلل  ندَ ون عِ ل  ضَ فْ م األَ ك ه  ئِ ولَ ها أ  انَ كَّ ينة س  فِ السَّ  ب  احِ صَ 

م كمراجعِ  شخيصِ تلون عن ملسئو كم أنتم األنَّ  ،صوهخِّ هذا األمر أنتم ش   ؟ال تنطبق على مراجعنا الكرام أم
 .دوهنمتقل  الَّذين 

َقى بَعَد َغيَبة قَ -ة ثانية عن إمامنا اهلاديمرَّ الرِّواية رأ قأ ما هي -اءمَ لَ الع   نْ ا مِ نَ مِ ائِ َلْواَل َمْن يَ ب ْ
وال م ْنِقِذيَن ِلض َعَفاِء  اهلل جِ جَ ح  بِ  هِ ينِ ن دِ عَ  ينَ ابِ الذَّ يه وَ لَ عَ  ينَ الِ الدَّ ليه وَ إِ  ينَ اعِ اء الدَّ مَ لَ ن الع  مِ -؟أوصافهم
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ت رَّ م  الَّذين هؤالء هم  النواصب ؟نواصب أي  -ِمن ِشَباِك ِإْبِليس َوَمَرَدتِِه َوِمن ِفَخاِخ النَّواِصب ِعَباِد اهلل
جمموعة كبية من ثنا عن دِّ عليه وهو حيُ  وسالمهُ  اللِ  ادق صلواتُ ماذا قال إمامنا الصَّ  ،اإلشارة إليهم قبل قليل

َوِمنه م َقوٌم ن صَّاب اَل يَ ْقِدر وَن َعَلى الَقْدِح فَيَنا يَ تَ َعلَّم ون بَعَض ع ل وِمَنا الصَِّحيَحة ) :يدقلالتَّ  مراجع
م ون يَ تَ َعلَّ -الشِّيعةهؤالء من نواصب و  ،من أتباعهم-ِعند ِشيَعِتنا َويَ ْنَتِقص ون بَِنا ِعنَد ن صَّابِنا بهِ  فَ َيَتوجَّه ون

 علومِ  بعض   مونتون يتعل  يأ هل الوهابي ون ؟باملعّن العريف   واصبهم النَّ هؤالء فهل -بَعَض ع ل وِمَنا الصَِّحيَحة
 اءٌ رَ ب    حن  نَ الَّتي  ث مَّ ي ِضيف وَن ِإلَيِه َأْضَعاَفه  وَأْضَعاَف َأْضَعاِفِه ِمن اأَلَكاِذيِب َعَليَنا-!؟الصحيحة البيت أهلِ 

وه م َأَضّر َعَلى ض َعَفاء ِشيَعِتنا  ،ه ِمن ع ل وِمنَّا َفَضل وا وَأَضل وه منَّ ى أَ لَ نا عَ تِ يعَ ن شِ مون مِ لِّ سَ م  ه الْ ل  ب َّ قَ ت َ يَ ا ف َ هَ ن ْ مِ 
هؤالء ليسوا مصداقا   ؟نقذونيُ  هؤالء الُعلماء ماذامثل ف-(ِمن َجيش يَزِيد َعَلى الح َسين ابِن َعِلّي وَأْصَحابه

 ،ءالهؤ هم واصب النَّ -ِمن ِشَباِك ِإْبِليس َوَمَرَدتِِه َوِمن ِفَخاِخ النَّواِصب وال م ْنِقِذيَن ِلض َعَفاِء ِعَباِد اهلل-لعبارة
هؤالء  ؟من الَّذي ينصب الِفخاخ للشِّيعة ،يعةللشِّ  خاخا  فِ   ينصبواطيعون أن  فون ال يستو واصب املعر لنَّ ا ألنَّ 

عن و ث عن ظواهر دَّ ا أحتإمنَّ  ،ال أقصد أحدا  بعينهأنا  ،الرِّوايةث عنهم هذه تتحدَّ الَّذين  الُفقهاء املراجع
 ،تفحصوا عليكم أنتم أن  و  ،صافراجع هبذه األو مصاديق ملمن وجود  دَّ إذا  البُ لَّمون كة حني يتمَّ ئِ األ   ،حقائق

 ،واضحة وصرحيةالرِّواية  .تفحصوا أن   دَّ البُ أي  ،رظجيب عليكم النَّ الرِّواية قال اإلمام الصادق يف نفس فقد 
م اعني إىل إمام زمانناء الدَّ ا تقول عن هؤالء العلمإىل أن  وتستمر    .ه م اأَلْفَضل ون ِعنَد اهلل َعزَّ َوَجلَّ -بأهن 

رها دائما  عن إمامنا كرِّ أُ  يتالَّ الرِّواية  ،دوقيخ الصَّ للشَّ  (عمةكمال الدين ومتام النِّ ) إذا ما ذهبنا إىل
-انمَ زَ  لِّ ك    لِ هْ أَ  نْ مِ  ل  ضَ فْ أَ  هِ ورِ ه  ظ  لِ  ينَ رِ ظِ تَ نْ م  الْ ه وَ تِ امَ مَ إبِ  ينَ لِ ائِ قَ لِه اتِ بَ يْ غَ  انِ مَ ل زَ هْ أَ  نَّ د إِ الِ يَا أَبَا خَ )-جادسَّ ال

َقى بَعَد َغيَبة قَ )-الكالم نفسُه هنا ن عَ  ينَ ابِ الذَّ يه وَ لَ عَ  ينَ الِ الدَّ يه وَ لَ إِ  ينَ اعِ اء الدَّ مَ لَ ن الع  ا مِ نَ مِ ائِ َلْواَل َمْن يَ ب ْ
يَا أَبَا َخاِلد ِإنَّ َأْهل زََمان َغْيَبِتِه --(أ ولَِئك ه م األَْفَضل ون ِعنَد اهلل-الرِّوايةتقول  إىل أن  -اهلل جِ جَ ح  بِ  هِ ينِ دِ 

 ولِ ق  ن الع  م مِ اه  طَ عْ أَ  ألنَّ اهلل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى الَقائِِليَن بِإَماَمِته َواْلم ْنَتِظرِيَن ِلظ ه ورِه َأْفَضل  ِمن َأْهل ك لِّ زََمان
إنا ال نعد الفقيه ) (،حَّت يعرف حلن القولعاقال  رجل فقيها  عاملا  لا دَّ عُ ال نـ   اإنَّ )علينا  مرَّ -ةفَ رِ عْ مَ والْ  امِ هَ ف ْ األَ وَ 

ا  واملفهَّم هَّميكون مف ،ما  فهَّ مُ  :قال ؟ثا  دَّ يكون املؤمن حُم  أو   ،ثا  يكون حمد  حَّتَّ  ،الشِّيعةمن  ،منهم فقيها  
َأْعطَاه م ِمن الع ق وِل  ألنَّ اهلل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى-(انَّ م مِ هِ همِ ف  و  ) (،مه  ف  تـ   هِ يس فيل   لم  ي يف عِ  خ   ال  أال  ) (،حُمدَّث
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َهاِم واْلَمْعرَِفة ءت فهم أساالشِّيعة  اخلط وعلى طول-ةدَ اهَ شَ م  الْ  ةِ لَ زِ نْ مَ م بِ ه  ندَ عِ  ة  يبَ الغَ  هِ ت بِ ارَ ا صَ مَ  َواأَلف ْ
حني ال تعرفون  ،معاين كالمنا مَّت ما عرفتم ؟مَّتالنَّاس فقه وأنتم أ ،هاوا فهم  كبار املراجع أساءُ   ،الرِّوايةهذه 

الع ق وِل َأْعطَاه م ِمن  ألنَّ اهلل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى-دمَّ يف نظر آِل حُم  أي  معاين كالمنا فما أنتم بفقهاء يف نظرنا
َهاِم واْلَمْعرَِفة اجع ر امل ؟راجع هبذا الوصفهل عندنا م  -َما َصاَرت ِبِه الَغيَبة ِعنَده م ِبَمْنزِلَِة اْلم َشاَهَدة َواأَلف ْ

وقد مرَّ هذا الكالم  ،يفهموهنا بشكل خاطئ ،بشكل صحيحالرِّواية ندنا أصال  ال يفهمون هذه عِ الَّذين 
اهلل  ولِ س  دي رَ يَ  ينَ بَ  ينَ دِ اهِ جَ م  ة الْ لَ زِ نْ مَ ان بِ مَ الزَّ  كَ لِ ي ذَ م فِ ه  لَ عَ جَ وَ -ات أهل البيتاستنادا  إىل أحاديث ورواي

َلْواَل )ورواية -(اً رَ هْ جَ ًا وَ رَّ سِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ينِ لى دِ إِ  اة  عَ الد  وَ  اً قَ دْ نا صِ ت  يعَ شِ وَ  اً قَّ ون حَ ص  لِ خْ م  الْ  كئِ ولَ يف أ  السَّ بِ 
َقى  أ ولَِئك اْلم ْخِلص ون َحقًَّا َوِشيَعت نا -(يهلَ عَ  ينَ الِ الدَّ يه وَ لَ إِ  ينَ اعِ اء الدَّ مَ لَ ن الع  ا مِ نَ مِ ائِ بَعَد َغيَبة قَ َمْن يَ ب ْ

 ينروايات يشرُح بعضها بعضا  واملعاال تالحظون أنَّ و  ،دين الل هو املعصومف-ِإَلى ِديِن اهللِ  ِصْدقًَا َوالد َعاة  
ا   بشكل  حينئذ  ى تتجلَّ   مكأنا أسألو  .دمَّ ند آل حُم  عِ التَّقليد مراجع  مواصفاتُ هي هذه  ،واضح  وجليٍّ جدَّ
هذا الَّذي  ، أمل العمليةئا يف الرسهُ فُ اصو ت أر  كِ ُذ الَّذي ة هذا جَّ يوصلكم إىل اإلمام احلُ الَّذي املرجع  :بالل

 ! ؟تتحد ث عنُه هذه الرِّوايات

  !؟نوا هذه الحقائقة لم تبيّ يعيا علماء الشِّ  لماذا :السؤال هنا 

ذارات علم قبسبب  إلعداماعف و وايات بالضَّ لرِّ ا ذههكمتم على مثل اذا حلم :الثَّانيالسؤال و  
 !؟الرِّجال

البيت  صب أعداء أهلوالنَّ ن انقلتموها م يتلماذا جئتمونا بقذاراتكم هذه الَّ  :لثاالسؤال الثَّ و  
  !؟متم بها عقيدة أهل البيتوحطّ 

 هل  ها أيريد  تي الَّ هي  لرواياتالتي ذكرتها المواصفات ا هل هذه ،كموجدانِ بِ  :الشِّيعةأنا أسأل و  
 !؟أنا أسألكم ؟الشَّافعيها من قلو نَ الَّتي أم تلك المواصفات  ،البيت

  من (الشِّيعةصفات )لها لكم من قأنالرِّواية هذه  ،التَّقليدال زال احلديث يف أوصاف وشرائط مرجع 
 نَّ إِ  :ولق  ا ي َ ضَ الرِّ  عت  مِ سَ  :الَ قَ  ،ازد الخزَّ محمَّ  حمد ابنِ ن أَ عَ )-دوقيخ الصَّ للشَّ الشِّيعة صفات كتاب 
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َنًة َعَلى ِشيَعِتنا ِمن الدَ مَ يت لَ البَ  هلَ ا أَ نَ تودَّ مَ  ذ  خِ تَّ ن ي َ مَّ مِ  يف و عامات قطعا  هذا يف الزَّ -الجَّ ن ه و َأَشد  ِفت ْ
في أو حَّتَّ طبيب أو أستاذ جامعة أو صح ال أويعين أنت تتوقع مثال  بقَّ  ،ةالشِّيع ليس يف عامة املراجع وإالَّ 

،  ؟يعةشِّ لعلى ا المن الدج    فتنة  يكون أشدَّ  هُ ع أنَّ وقَّ تت ،ادد  اط أو ح  إعالمي أو خي   م يس هُ الء ل   هؤ نَّ أل كال 
ينيَّة سة املؤسَّ  ،يعيقل الشِّ نية ويف تركيب الع  لون يف بُ يتدخ  الَّذين  قل نية وتركيب العل يف بُ تتدخَّ الَّيت هي الدِّ
َنًة َعَلى ِشيَعِتنا ِمن الَدجَّالإ-الشِّيعي    ا بنَ يَ  :ه  لَ  ت  لْ ق  ف َ  ،نَّ ِممَّن يَ تَِّخذ  َمودَّتَنا َأهَل الَبيت َلَمن ه و َأَشد  ِفت ْ

املرجع الَّذي يتَِّصف هبذه الصِّفة هذا أشد  فتنة  من -ناائِ يَ لِ وْ أَ  ةِ م َعاَداوَ  انَ ائِ دَ عْ ة أَ اَل او م  بِ  :الَ قَ  ؟اذامَ اهلل بِ  ولِ س  رَ 
أنا ال  ،تكمتلك مسؤولي  ما حتم لون لوا كالمي تُريدون أنتم أن  حتم   ،ث عن أشخاصأنا ال أحتدَّ  ،الدجال

أشخاص ال أحتدَّث عن  ،تاريخ املرجعية الشِّيعيَّة على طول ة  ث عن منهجي  أنا أحتدَّ  ،شخاصث عن أأحتدَّ 
 ،البيتأهل  قِ طث ّبنأنا أحتدَّ  ،القادمة أحتدَّث عن األحياء وعن األموات وعن اآلتني يف األيام ،بأعياهنم

فمن هو هذا  ،يتمسؤولي   وليسم تكمسؤولي   والتطبيق هو ،شخاصث عن أال أحتدَّ و  ،ث عن ظواهرأحتدَّ 
من جيش  الشِّيعةعفاء على ضُ  أضر  هم هؤالء  نَّ ليل بأا قبل قعلين ومر   ؟املرجع الَّذي يكون أشد  من الدجال
بَن َرس وِل اهلل يَا  :فَ ق ْلت  َله  -ألعن من حرملةو  ،هؤالء  ألعن من مشر ،يزيد على احُلسني ابن عليٍّ وأصحابه

ا إذَ  ه  نَّ إِ  ،َأْولَِيائِنا َأْعَدائَِنا َوم َعاَداةِ  ِبم وااَلةِ  :قَالَ - من فتنة الدج ال على الشِّيعةشد  هؤالء الَّذين هم أ-؟ِبَماذا
عاداة مُ و  ّبواالة أعدائنا-(قافِ نَ ن م  مِ  نٌ مِ ؤْ م   فْ رَ عْ م ي   لَ ر ف َ مْ األَ  هَ بَ تَ شْ اَ ل وَ اطِ البَ بِ  ق  الحَ  طَ لَ ت َ خْ ك اِ لِ ذَ كَ   انَ كَ 

ر من ذلك طواألخ ،االجتماعيعلى املستوى و  ،سياسيعلى املستوى ال ،ت عديدةياو تأوليائنا هذا على مس
 ش الفكر القطيب  شع  ذين ع  ح األبواب للَّ فت  وتُ البيت أهل  أعداءُ  بُ قرَّ حني يُ  ،ائديقعاملستوى الفكري والعلى 

ع شع ش يف رؤوسهم تُفت ح األبواب هلم  ،شكالهِ  أبكلِّ  اصيب  أو الفكر النَّ  الشَّافعي  أو الفكر  صويف  أو الفكر ال
وحينئذ   ،بالباطل احلق   حينئذ  يتلطُ  ،عات إكراما  وإجالال  م القب  والسالمات وترفع هلوتؤخذ هلم التحيات 

يوال أعداء أهل  ال أنوهي التَّقليد ة يف مرجع فة مهم  الصِّ  هذهِ  .من منافق عرف مؤمنٌ يُ  األمر فال يشتبهُ 
يعلم ، و ويُعادي أولياء هموال أعداء أهل البيت اجع يُ ر إذا رأيت مرجعا  من املو  ،همعادي أولياء  أن ال يالبيت و 

فهذا ما هو  ،البيت وهو يعاديهم وتعادي أعداء أهل تيلبجلهة توال أهل اا خص أو هذههذا الشَّ بأنَّ 
أعداء اإلمام  من ألدِّ هو ال والدج   ،الج  من فتنة الد أشد  هي  هُ  فتنت  ة ألنَّ جَّ عند اإلمام احلُ  رضي  جع  م  ر ّب
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هذه صفة  ،عليه وسالمهُ  اللِ  ة صلواتُ جَّ ال ّبقاييس اإلمام احلُ فهذا يكون أكثر عداء  من الدج   ،ةجَّ احلُ 
 .التَّقليدأخرى من صفات مراجع 

ي بِ ن أَ عَ )-ايةو ذه الرِّ ه ،يفر شَّ الشارة إليها نستخرجها من حديثهم  من اإلدَّ يضا  البُ رى أخوصفٌة أ
 ،دوقيخ الصَّ معاين األخبار للشَّ  هذا-ةاسَ ئَ الرِّ وَ  اكَ يَّ إ :السََّلم اهلل عليه بدِ و عَ ب   أالَ قَ  :الَ قَ  ،اليمَ ة الث  مزَ حَ 

و َعبِد اهلل قَاَل أب   :الَ قَ  ،ليَماَعن أَِبي َحمَزة الث  -قم املقدسة ،، طبعة مؤسَّسة النشر اإلسالمي272صفحة 
د قَ ة ف َ اسَ ئَ ا الرِّ مَّ اك أَ دَ فِ  لت  عِ ج   :ت  لق  ف َ  ،الجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أ أَ طَ تَ  نْ أَ  كَ ايَّ إِ وَ  إيَّاَك َوالرِّئَاَسة :عليه السََّلم

ت بعُت العلماء -الجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أَ  أت  طَ ا وَ مَّ  مِ الَّ ي إِ دَ ي يَ ا فِ ا مَ ثَ ل  ا ث   مَ فَ  لاجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أ أَ طَ أَ  ا أنْ مَّ أَ ا وَ هَ ت   ف ْ رَ عَ 
 اك أنْ يَّ إِ -ماءأو عند الُعل لُعلماءامن  أنا ال أهناك  عن التعل م-بهَ ذْ تَ  يث  حَ  يسَ لَ  الَ قَ ف َ -وتعلَّمُت منهم

 ذلك ومل يعرتضتفعل معُه  سالنَّ ا نَّ أ عُ جر فإذا رأى امل-(الا قَ مَ  لِّ ي ك  فِ  ه  قَ دِّ صَ ت  ة ف َ جَّ الح   ونَ د   َلً ج  ب رَ ص  نْ ت َ 
 أن دَّ بُ الف ،هل البيتعند أ رضيٍّ م   ع  هذا ليس ّبرجف ،تهمعلى صنمي  النَّاس  ومشى معاس احلقائق للنَّ  بنيِّ ومل يُ 

 .النقاط على احلروف وضعتُ   احلقائق وأن  بنيَّ تُ 

 اكيَّ إِ  ،انيَ فْ ا س  يَ  : اهللبدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ  :الَ قَ  ،دالِ خَ  ان ابنِ فيَ ن س  عَ )-(معاين األخبار)أيضا  يف الرِّواية و 
 إذْ  ،انَ كْ لَ د هَ قَ  فَ ق لت  ِله  ج ِعلت  ِفَداك-إيَّاك  والرِّئ اسة-كلَ هَ  الَّ إِ َأَحٌد ا هَ ب َ لَ ا طَ مَ فَ -283صفحة -َوالرِّئَاَسة

قصد أنا ال أ-يهلَ إِ  ب  هَ ذْ تَ  يث  حَ  يسَ لَ  :فَ َقالَ  ، أْن ي ذَكر وي قَصد وي  ْؤَخذ َعنهبّ حِ و ي  ه   وَ الَّ ا إِ نَّ مِ  دٌ حَ أَ  يسَ لَ 
إذا  -(هولِ ى قَ إلَ  النَّاسَ و ع  دْ تَ ه وَ الَ ا قَ مَ  لِّ ي ك  فِ  ه  قَ دِّ صَ ت  ة ف َ جَّ الح   ونَ َلً د  ج  ب رَ ص  نْ ت َ  ك أنْ لِ ما ذَ نَّ إِ -حلالةا هذه

قد يقول  ،البيتا  عند أهل رضيَّ هذا املرجع ليس م   ،هذا مرجٌع مشبوهفكان املرجع جزءا  من هذه املنظومة 
إذا كان الكالم هبذا  ،أهل البيت ينقل حديث   هُ ساس أنَّ  شيء على أق املرجع يف كلِّ صدِّ ين أُ أنَّ قائل ب

 أهل ينقل حديث   أن  فيها املرجع  ناك مساحات واسعة ال يستطيعولكن هُ  ،قبوال  م   صوص يكون الكالمُ اخلُ 
 كاذب فهل تقبل  هُ صادقا  واملرجع يقول لك إنَّ  راهُ اآلخرين وأنت ترى هذا اآلخر ت   مُ قيِّ حني يُ وذلك  ،البيت
 حني ،ةاألساليب واملناهج العلمي   يف املرجع حني يتدخل ،ياسييل السِّ لحل املرجع يف التحني يتدخ   ؟هكالم

 اخلاص   هُ هم   املرجع ف  بنيِّ حني يُ  ،ت واألحاديث خبصوصهااوايد الرِّ ورِ ي ل املرجع يف أمور  ال يستطيع أنتدخَّ ي
جيوز  ة النميَّ زءا  من منظومة الصَّ كان املرجع جُ ! إذا  ؟ق يف كلِّ شيءصدَّ فلماذا يُ  ،وهناك أكثر من فهم
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هبذا الَّيت ئاسة الرِّ  ،ا مهلكةة بأهنَّ  عن هذه الرئاسربَّ أليس اإلمام ع   ،سيقودك إىل هذه املهلكة هُ ألنَّ  ،تقليدهُ 
ساحة  ة  عليك مع وجود مِ جَّ حُ  شيء وتنصبهُ  اس إىل قولِه يف كل  نَّ ال ق هذا املرجع وتدعوصدِّ ك تُ ف أنَّ صو ال

دك أو وتعاند وهو أيضا  يؤيِّ  صر  ومع ذلك أنت تُ  ،فيها لهُ  ربة  يشتبه فيها وال خِ يها و  طئ فِ يُ  كبية  ميكن أن  
ريُن ذلك ة هو ق  نميَّ ومرض الصَّ  ،ةنميَّ طامة الكربى املوجودة عندنا هي مرض الصَّ ال ،يوافقك برضائه وسكوته

تعيش ما بني  يَّةنستنا الدِّيمؤسَّ ف ،خصيالء الشَّ قانون الوِ وهو  ،عنه قبل قليل ثتُ دَّ حت  الَّذي املرض اخلطي 
ة نميَّ جلمهور يعاين من الصَّ ا ،هذا هو الواقع ،ل تنظيماهتاخصي داخة يف مجهورها وما بني الوالء الشَّ نميَّ الصَّ 

على أساس الوالء الشَّخصي ائمة قموازين فهناك  ،خصيلوالء الشَّ نون اة تعاين من قااملؤسَّسة نفس املؤسَّسو 
ذي لَّ ا هذا هو الواقع ،لكفاءةا بعيدة عن ،واملعرفةالثَّقافة بعيدة عن  ،بعيدة عن العلم ،بعيدة عن الدينو 

 ..ذي يريدونهلَّ ا لنا املرجع صُ شخِّ تُ البيت الَّيت أهل  ثقافةُ هي وهذه  ،يعصُف بنا

 ،عن الرئاسةهو ديث احلأن  باعتبار  ،عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  ري  كستفسي إمامنا الع حني نقرأ يف
عن الرِّواية  ،اجة للتوقف عندهااية حبو هذه الرِّ ف أرى الوقت جيري وإالَّ  ،ةايو لرِّ ا على هذه ريع أمر  س   بشكل  

ن س  حَ  دْ ل قَ ج  م الرَّ ت  ي ْ أَ ا رَ إذَ -ت املظهرم  لسَّ ا-هي  دْ هَ وَ  ه  ت  مْ سَ  نَ س  حَ  دْ ل قَ ج  م الرَّ ت  ي ْ أَ ا رَ إذَ )-جادإمامنا السَّ 
هذا التماوت يف  ،منياملعمَّ  بعضُ  تقنهُ فني يُ وهو -هِ اتِ كَ رَ ي حَ فِ  عَ اضَ خَ تَ ه وَ قِ طِ نْ ي مَ فِ  تَ اوَ مَ تَ وَ  هي  دْ هَ وَ  ه  ت  مْ سَ 

الة وأظهر من يف الصَّ  نإذا وقف اإلنساالبيت يف أحاديث أهل  انعند حننُ  ،ع يف احلركاتاملنطق والتخاضُ 
يقف  ،لسُت أناو الرِّوايات هكذا تقول  ،منافق وع يف قلبه فهذا ُمراء  ش أكثر من اخلاخلشوع يف جسدهِ 

 ،رائيهذا مُ ف ع يف قلبهِ و شع أكثر من اخلع يف بدنه والتخش  و شِهر من اخلظفيُ  ،النَّاسبني  خصوصا  إذا كانو 
 ون أمورهمميش  و  ،يعتاشون عليها مهنة   ةني يأخذون هذه القضيَّ يين بني املعممَّ هناك عندنا مناذج يف الوسط الدِّ 

َوَتَماَوَت ِفي َمْنِطِقه -النَّاسمام رِق ما زال أطميشي وهو مُ -هي  دْ هَ وَ  ه  ت  مْ سَ ن س  حَ  دْ ل قَ ج  م الرَّ ت  ي ْ أَ ا رَ إذَ -هبا
 كاتر  تلك احلل  تذهب كُ وحينئذ   ،الفريسة فهو الذئب املذئب لكنَُّه إذا سنحت لهُ -َوَتَخاَضَع ِفي َحرََكاتِهِ 

ا إذَ -خصياتث عن أمثال هذه الشَّ اإلمام يتحدَّ و  ،ذِئبىل ذئب  مُ عة وتلك اجلمل املتماوتة فيتحول إاملتخاض
ص من ينوِّ  ومگي) :راقيةعول يف اللهجة الحنن نق-َوَتَماَوَت ِفي َمْنِطِقه هي  دْ هَ وَ  ه  ت  مْ سَ ن س  حَ  دْ ل قَ ج  م الرَّ ت  ي ْ أَ رَ 

إن  كنت ال أحب و  ،هنا يقال خط أمحر ،ا  ديرو -اً يدَ وَ ر  ف َ َوَتَماَوَت ِفي َمْنِطِقه َوَتَخاَضَع ِفي َحرََكاتِِه -(يچحي
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وب ك  ر  نيا وَ ل الد  او  نَ ت َ  ه  ز  جِ عْ ن ي   ر مَ ثَ كْ ا أَ مَ م فَ ك  نَّ غرَ  يَ اَل  اً يدَ وَ ر  ف َ -Traffic ،رويدا  لكن  استعمال هذه الصيغ
النَّاس ليس كل ف ،ريديُ الَّذي يصل إىل  طيع أن   يستال-هِ بِ لْ ق َ  بنِ ج  وَ  هِ تِ انَ هَ مَ وَ  هِ تَ يِ نْ ب    عفِ ضَ ا لِ نهَ مِ  مِ ارِ حَ مَ الْ 

 تَ َناو ل الد نيا َور ك وِب اْلَمَحارِِم ِمنَها ِلَضعِف ب  ْنِيَتهِ  ي  ْعِجز ه   َفَما َأْكَثر َمنْ -يف املعصيةحَّتَّ ة عندهم مه  
 ،يتماوت يف منطقهِ  ،بةلطريقة مرت  ا هذه-اهًا لَ خَّ فَ  ينَ الدِّ  بَ صَ نَ ف َ َوج بِن قَ ْلِبه -مهانته االجتماعية-تهِ َوَمَهانَ 

ؤاال  مثال  عن آية سُ  البعض منهم حني يسألونهُ أن  حَّتَّ  ،ذه بالطريقةهب هي أمور  شِّ م  فيُ  ،حركاتهيتخاضع يف 
 بنيَّ يُ خرج منديله ويبكي فـ  فيُ  ،عمليةو قضية حقيقية  وهذه !ويبكي هُ ج منديل  خِر فيُ  معناها،هو ال يعرف  رآنيةقُ 
 ،ت دموعهُ طقتأثرا  بآيات الل فتسا الفؤادو  ياث القلبمنإو  شوعثارت من اخلُ ا أم أثارت عندهُ قد اآلية  أنَّ ب

ي  ْعِجز ه تَ َناو ل  َأْكَثر َمنْ فَ ر َويَدًا اَل يَغَرنَّك م َفَما -فإن ه يقوم بنفس العملية ثانية !ة عاد السؤال عليه مرَّ يُ  اموحين
يَن َفخًَّا َله نيا َور ك وِب اْلَمَحارِِم ِمنَها ِلَضعِف ب  ْنِيَته َوَمَهانَِته َوج بِن قَ ْلِبه فَ َنَصَب الدِّ ل ت  خْ ال يَ زَ ي َ  و اَل ه  ف َ  االد 

ثكم عن حدِّ أُ  أنا بإمكاين أن  -همَ حَ تَ ق ْ اِ  ام  رَ ن حَ ن مِ كَّ مَ تَ  إنْ ه فَ رِ اهِ ظَ بِ -اسلنَّ ا يعين يدعالنَّاس يتل -النَّاس
ا إذَ فَ -نَّين عايشُت هذه األحداث وبالتفصيلفإ ،لكن املقام ال يسع لذلكمن هذا النوع وقائع كثية 

ن و عَ ب  نْ ن ي َ ثر مَ كْ ا أَ مَ ة فَ فَ لِ تَ خْ م   قِ لْ الخَ  واتِ هَ شَ  إنَّ م فَ ك  نَّ غرَ  يَ اَل  اً يدَ و ر  ام ف َ رَ الحَ  الِ مَ ن الْ مِ  عف  وه يَ م  دت  جَ وَ 
بعبارة  ينيع-اً رَّمَ حَ ا م  نهَ ي مِ أتِ يَ ف َ  وإْن َكث ر وَيْحِمل  نَفَسه  َعَلى َشوَهاء قَِبيَحة-عيرتفَّ و:نبُ ي  -الَحَرام  الِ مَ الْ 

ِله قْ عَ  ة  قدَ ع   اروا مَ ظ  نتَ تَّى حَ م ك  نَّ رَ غ   ي َ ًا اَل ويدَ ر  ك ف َ لِ ن ذَ عَ  عف  وه يَ م  ت  دْ جَ ا وَ ذَ إِ فَ -ال يعتق أحدا  أن ه  أخرى
ه ح  لِ صْ ي   ر ِممَّاكثَ ِه أَ هلِ جَ ه  بِ د  ا ي فسِ ون مَ ك  يَ ف َ ين تِ مَ  ل  قْ لى عَ ع إِ جِ ر  يَ اَل  مع ث مَّ جْ ك أَ لِ ذَ  ك  تر  ن يَ كثر مِ ا أَ مَ فَ 
 عَ ون مَ ك  يَ  وه أَ لِ قْ تَنظ ر وا َمَع َهَواه َيك ون َعَلى عَ تَّى حَ كم نَّ غرَ  يَ اَل  فَإذا َوَجدت م َعقَله  َمِتينًا فَ ر ويَداً  ،هلِ قْ عَ بِ 
الرِّئاسات الباطلة سواء كانت دينية أو -ايهَ فِ  ه  هد  ز  وَ  ةلَ اطِ البَ  اتِ اسَ ئَ لرِّ لِ  ه  ت  بَّ حَ مَ  يفَ كَ اه وَ وَ ى هَ لَ ه عَ قلِ عَ 

هؤالء  ،من حرملة م أضر  أهنَّ بهم فُ صِ واإلمام ي  ة الشِّيعقليد لتَّ ا من مراجعهم ن ذيهؤالء الَّ  ينيع ،دنيوية
ن مَ  النَّاسِ ي فِ  نَّ إِ فَ -انتبهوا هنا-النَّاسِ ي فِ  نَّ فَإ-قطعا  رئاستهم باطلة ؟ال أمرئاستهم باطلة و مرجعيتهم 

نْ َياا يَ ن ْ ر الد  سِ خَ  م عَ الن ِّ ال وَ وَ مْ األَ  ةِ ذَّ ن لَ ل مِ ضَ فْ ة أَ لَ اطِ بَ للد نْيا يَ َرى أنَّ َلذَّة الرِّئَاَسِة ال واآلِخَرة بَِترِك الد 
جزء من األشياء هي هذه ف ،هد والتقوىظهر الزُ يعين يُ -اسةرئَ لِ ًا لبَ لَ ع طَ مَ جْ ك أَ لِ ذَ  ك  ر  ت ْ يَ ة ف َ لَ لَّ حَ م   ة الاحَ بَ م  ال 

 ،ة نوايا ذلك املرجعحَّ  على صِ ليست دليال  فهد ظهر عليِه مظاهر الزُ ت   تإذا كاناملرجع أن  يعين  ،آالت العمل
 ،ةالقضيَّ  إىل هذهِ واإلمام يشي  ،لغشُ الة دَّ عُ هي يعين هذه  ،جزء من آالت العملاملظاهر هي  ألن  هذه
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ْنيا-يقول نْ َيا للد  نْ َيا واآلِخَرة بَِترِك الد  يَ َرى أنَّ -!رتك الدنيا ألجل الدنياي فهو-فَِإنَّ ِفي النَّاِس َمن َخِسر الد 
ِة اأَلْمَوال َوالن َِّعم ال م بَ  َلذَّة الرِّئَاَسِة الَباِطَلة َأْفَضل    رئَاسةلِ َذِلك َأْجَمع طََلَبًا ل اَحة ال م َحلََّلة فَ َيت ْر ك  ِمن َلذَّ

يعين هذا الَّذي يطلب الد نيا -ادهَ مِ الْ  ئسَ بِ لَ وَ م نَّ هَ جَ  به  سْ حَ فَ  ْثماإلبِ  ة  زَّ ه العِ ت  ذَ خَ اهلل أَ  قِ تَّ اِ  ه  لَ  يلَ ا قِ إذَ تَّى حَ 
نيا هبذه الطريق  هي ،العشواء-اءوَ شْ عَ  طَ بخَ  ط  خب  و يَ ه  ف َ -يقول اإلمامُُثَّ ماوت ويتخاضع ويتالنَّاس ويتل  ةللد 

وَيمد   ةارَ سَ ى أَبْ َعِد َغايَاِت الخَ د ه َأوَّل  بَاِطل ِإلو ق  ي َ  اءوَ شْ عَ  بطَ خَ  ط  خب  و يَ ه  ف َ -تُبِصُر يف الليلال الَّيت اقة نَّ ال
-ةعن رئاسة ديني  هو الحظوا احلديث -رَّم اهللا حَ مَ  ل  حِ و ي  ه  ه ف َ انِ يَ غْ ي ط  فِ َعَليه  ر  دِ قْ ي َ  اَل  َيَده  بَعَد طََلِبِه ِلَما

 يقِ د شَ قَ ي الَّتِ ه ت  اسَ ئَ رِ  ه  ت لَ مَ ا َسلِ إذَ  ينهِ ن دِ مِ  اتَ ا فَ مَ  يالِ بَ  ي   اَل  وي حرِّم  ما َأَحلَّ اهلل فَ ه و ي ِحل  َما َحرَّم اهلل
نت وأ-اً ينَ هِ ًا م  ابَ ذَ م عَ ه  لَ  دَّ عَ أَ وَ  مه  ن َ عَ لَ م وَ يهِ لَ عَ  اهلل   بَ ضِ ين غَ ذِ لَّ  اعَ مَ  كَ ئِ ولَ أ  فَ -الزهد واألمل أظهر-اهَ لِ جْ ن أَ مِ 

ا ُتصلِّي خ لف  و احد  منهم وتقر  غُضوِب ع ل يِهم  } :أُرّبَّ
 
أنت الَّذين  من مجلةو  !وهو من مجلة هؤالء {غ ِي امل

حباجة الرِّواية و -اً ينَ هِ ًا م  ابَ ذَ م عَ ه  لَ  دَّ عَ أَ م وَ ه  ن َ عَ لَ م وَ يهِ لَ عَ  اهلل   بَ ضِ ين غَ ذِ لَّ  اعَ مَ  كَ ئِ ولَ أ  فَ -اإلمام يقول ،همتُقلِّدُ 
  .إىل شرح

 (تفسي إمامنا العسكري)  املؤمنني أيضا  يفيمعن أالرِّواية .؟! .جدَّا   ةهمَّ ة مُ اية رو ايولكن تسبقها رو 
ُمنتحلني يعين -انَ ت َ دَّ وَ مَ  ينَ لِ حِ تَ نْ م  الْ نا وَ تِ يعَ ر شِ شَ عْ ا مَ يَ )-نيني املؤممأيقول  ،صلوات الل وسالمه عليه

م ه  ن َّ إِ فَ  ِإيَّاك م َوَأْصَحاب  الرَّأي-مهبِ و من جي جون الرأي  هؤالء الَّذين ُيرِ -أيالرَّ  اب  حَ صْ أَ م وَ اك  يَّ إِ -معتقدين
الَّذين هؤالء -ِإيَّاك م َوَأْصَحاب  الرَّأي-حديث أهل البيت ،أعداُء الس نن يعين أعداِء احلديث-ننَ الس   اء  دَ عْ أَ 

هؤالء الَّذين يُؤلِّفون  ،هؤالء الَّذين يُدرِّسون يف حوزاتنا ،يصعدون على املنابرالَّذين هؤالء  ،اال  ومِش  يذهبون ميينا  
م ه  ن ْ ت مِ تَ لَّ فَ ت َ -الحظوا هذا الوصف الدقيق-فَِإن َّه م َأْعَداء  الس َنن ِإيَّاك م َوَأْصَحاب  الرَّأي-الُكُتب

-رفون معناهاعيال -اوهَ ع   ي َ نْ ة أَ نَّ م الس  ه  ت ْ يَ عْ أَ وَ -هم عاجزون عن حفظ احلديث-اوهَ ظ  فَ حْ  يَ نْ يث أَ ادِ حَ األَ 
 فاتََّخذ وا ِعَباَد اهلِل ِخَواَلً -ةنميَّ منظومة الصَّ  وجعلوهم عبيدا  هلم يفالنَّاس خدعوا -اَلً وَ خِ  اهللِ  ادَ بَ عِ  واذ  خَ تَّ اف

ذوا مال الل شيئا  -وَماَله  د َواَلً   ق  لْ م الخَ ه  اعَ طَ أَ اب وَ قَ م الرِّ ه  ت لَ لَّ ذَ فَ -وينفقونه كيفما يشاءون يتداولونهواَّتَّ
أخذوا و  ،أخذوا ألقاهبمو  ،نازعوهمف ،دمَّ آل حُم  هم  ؟من هم أهل احلقَّ -هلَ هْ قَّ أَ وا الحَ ع  ازَ نَ ب وَ ََل الكِ  اه  بَ شْ أَ 

وهم -وَتَمثَّلوا بِاألَِئمَِّة الصَّاِدِقين وه م-ش كَّكوا يف حديثهم-هلَ هْ قَّ أَ الحَ وا ع  ازَ نَ وَ -أخذوا أوصافهمو  ،واليتهم
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عرفون حديث ال ي هت هلم األسئلة وهمجِّ وُ -ونم  لَ عْ  ي َ ّما اَل لوا عَ ئِ س  ين فَ َلعِ مَ  ار الفَّ الك  ال وَ هَّ ن الج  مِ -هؤالء
ه م اأَلَحاِديث َأْن َيْحَفظ وَها-البيتأهل  ف وا أنّْ يَعَترِف وا بأنَّهم ال فَأنِ  َفس ِئلوا َعّما اَل يَ ْعَلم ون--تَ َفلََّتت ِمن ْ

ومنا لُ عض عُ ب مونتعلَّ ي-وال  ضَ أَ وا وَ ل  م َفضَ هَ ائِ آرَ بِ  ينَ وا الدِّ ض  ارَ عَ ف َ -البيتال يعرفون حديث أهل -يَ ْعَلم ون
من األكاذيب الَّيت حنُن بُراٌء  أضعاف ذلكفها و ايضيفون إليها أضعُُثَّ هون هبا عند شيعتنا يتوج   ،حيحةالصَّ 
 ما هي األشياء-َفس ِئلوا َعّما اَل يَ ْعَلم ون-!؟أال ُتالحظون أنَّ حديث  أهل البيت يشرُح بعضُه بعضا   ،منها

ه م اأَلَحاِديث َأْن َيْحَفظ وَها فَِإن َّه م َأْعَداء  الس َنن-الرِّواية بيَّنت ؟الَّيت ال يعلموهنا ة نَّ م الس  ه  ت ْ يَ عْ أَ وَ  تَ َفلََّتت ِمن ْ
يَن بِآرَاِئَهم َفَضل وا -من عندهمبآراء  فأجابوا -ف وا أنّْ يَعَترِف وا بأنَّهم ال يَ ْعَلم ونفَأنِ  اوهَ ع   ي َ نْ أَ  فَ َعاَرض وا الدِّ

َأْوَلى بِاْلَمْسِح َمن  الرِّجَليِن ن  اطِ بَ  نَ ادِّين  بِالِقَياس َلكَ ال انَ و كَ ا لَ مَ أَ -ريفةواية الشَّ لرِّ ا إىل آخر:-َوَأَضل وا
 وال بكلِّ  ،القياس علم األصول هوو  ،بالقياس وال بعلم األصول وال بعلم الرجال فالقضيَّة ليست-(ظَاِهرِِهما

 .عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  يء هبا من أعداء أهل بيت العصمة صلواتُ جِ الَّيت هات الرتُ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

ين أرى الوقت جيري سريعا  وبقيت واضح ال جمال لذكرِه وإنَّ  امعة الكبية هناك تفصيلٌ يارة اجليف الزِّ 
حيث  ،لالبليغ الكام عند الزِّيارة اجلامعة الكبية القولُ  قف طويال   أكان يف بال أن    ،عندي بعض املطالب

ث عنها حتدَّ الَّيت تلك ال  ،عهوية التشي   ،الشِّيعيَّةاهلوية  ةليع وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  يستعرض إمامنا اهلادي  
من و  ،عليه سالمهُ و  اللِ  نا اهلادي صلواتُ مُ امإ بل اليت يتحد ث عنها (،عالتشي  ية هو )الوائلي يف كتابه الشَّيخ 

 أن   دَّ فالبُ  ،اهلوية طويلةو هذا جزء من اهلوية -(مك  بِ  لَّ جَ  وَ زَّ ى اهلل عَ لَ ٌع إِ فِ شْ تَ سْ م  )- اهلويةمجلة ما جاء يف هذهِ 
 ،أحوالهِ و  فاتهِ من خالل تصر  و  ،وهذا يظهر من خالل كلماتهِ  ،يعي حائزا  على هذه اهلويةلشِّ ا يكون املرجع

من و -(م ْسَتْشِفٌع ِإَلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبك م)-ة بهطياملنظومة احملو الل سلوكه من خو  ،اهفتاو و من خالل إجاباته و 
-؟من أي شيء-جلالرَّ  قل  ف عَ رَ عْ ي   )-اإلمام الصَّادق يقول ؟جلالرَّ  كيف نعرف عقل،خالل وكالئه أيضا  
 يعين هذه ،راتاعوالكنية هي نوع من أنواع الشِّ  ،ا هي كنية هذا الرجلم-هتِ يَ ن ْ ن ك  مِ  ي  ْعَرف َعقل  الرَّجل

َيِته ي  ْعَرف َعقل  الرَّجل-اهتاراشع نفنعرف املرجعية م اراهتاملرجعية ما هي شعا العقل هو ذا ه-ِمن ك ن ْ
املرجعية أيضا  هلا و  ،ات شخصيةار ثابة شعّبهي الكنية و  ،اُتخلا سجع-همِ اتَ خَ  عِ جَ ن سَ مِ وَ -خصيالشَّ 
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ة العلمية جيهمن املن-هِ ابِ تَ ن كِ ل مِ ج  الرَّ  قل  عَ  ف  رَ عْ ي   وَ -فنعرف تلك املرجعية من خالِل ِشعاراهتا ،اتار شع
 ،ثون باسهِ يتحدَّ الَّذين  ،عقل الرجلهو  الرَّجلرسول -(هِ ولِ س  ن رَ جل مِ الرَّ  قل  عَ  ف  عرَ ي  وَ -ةيعلتلك املرج

من خالل هؤالء  ،ملرجعلون اثِّ ميُ الَّذين صهاره هؤالء هم أو  يف الغالب أوالدهُ  ،وىلة األجر وكالؤه من الد
 لَّ ِبك مم ْسَتْشِفٌع ِإَلى اهلل َعزَّ َوجَ )-ال رة يف املرجع أمهل هي متوف  ألوصاف عرف هذه ان نستطيع أن  

هذه األوصاف -(يورِ م  أ  ي وَ الِ وَ حْ أَ  لِّ ي ك  ي فِ تِ ادَ رَ إِ جي وَ ائِ وَ حَ ي وَ تِ بَ لِ طَ  امَ مَ م أَ ك  م  دِّ قَ م  يه وَ لَ م إِ ك  بِ  بٌ رِّ قَ ت َ م  وَ 
 ث عن هذهِ  أن  نبحدَّ البُ  ،زيارة اجلامعة الكبيةة األوصاف املوجودة يف الوبقيَّ  ؟ال رة يف املرجع أممتوفِّ 

 ،من خالل بياناتهِ و  ،من خالل معرفتهِ و  ،سها من خالل عقيدتهِ نتلمَّ  كننا أن  األوصاف ميُ  وهذهِ  ،األوصاف
 .التأكيد أشدَّ  على هذه القضية دونة يؤك  مَّ ئِ األ  و 

يعني أبا  ،ليهإِ  بت  تَ كَ   :القَ  ،ويةاهَ بن مَ َتم اِ اد ابن حَ حمَ ن أَ سَ و الحَ ب  ي أَ نِ ثَ دَّ حَ )-(رجال الكشي)يف و 
-يينِ م دِ الِ عَ مَ  ذ  ن آخ  مَّ ه عَ ل  أَ سْ أَ -يفهذا ابن ماهويه كتب إىل اإلمام اهلاد ،إمامنا اهلادي-ثالِ الثَّ ن سَ الحَ 

ك ينِ م دِ الِ عَ مَ  ذ  أخ  تَ ن مَّ مِ  يّ لِ ا عَ يَ  رتَ كَ ذَ ا ا مَ مَّ وأَ ) :ائيويد السَّ ابن سُ  يف رسالة علي   رَّ م  الَّذي نفس الكالم 
ماهويه  ابنُ ف (،يننِ ائِ الخَ  نِ ك عَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ م أَ ه  يت َ دَّ عَ ت َ  نْ ك إنَّ إِ نا فَ تِ يعَ شِ  يرِ ن غَ عَ  كَ ينِ م دِ الِ عَ مَ  نَّ ذَ أخ   تَ ََل فَ 

 هذا أخ ينيعأخوه -كلِ ذَ بِ  اً يضَ وه أَ خ  أَ  بَ تَ كَ وَ  ،َأْسأَل ه َعمَّن آخ ذ  َمَعاِلم ِديِني-اهلادي ماميقول كتبت إىل اإل
-هماان معامل دينن يأخذعمَّ  هالنكتبا إىل اإلمام اهلادي يسأ  ،بناء ماهويهأمها يعين االثنان  ،البن ماهويه

قصدا اِ  ،قصدا واصربايعين اِ  ،اصمدا-ادَ مِ اصْ فَ -بطفهمت ما تريدان بالضَّ -امَ رت  كَ ا ذَ مَ  ت  مْ هِ ا فَ مَ ليهِ إِ  بَ تَ كَ فَ 
ى لَ ما عَ ك  ينِ ي دِ ا فِ دَ مِ اصْ فَ -ربالصو  هو القصد الصمودف ،ربقتضي الصَّ مكانات وهذا ي  من إِ  اما عندكم لِّ بكُ 
ا هنا مهُ  ،ملطلوبا رجعملا هقيهو الف هذا ،يق اخلير طإىل  ا يقودكمميكن أن  الَّذي هو هذا -بِّناي ح  ين  فِ تِ مَ 

َمِتين  ِفي  ِنك ما َعَلىي ِديا فِ فَاْصِمدَ -دينهما يسأالن عمَّن يأخذان معامل ،يسأالن اإلمام اهلادي عن مرجع
فَاْصِمَدا -لفقهاء واملراجعنرتضيهم من ان الَّذي ء همؤاله ،ثوا عن هؤالءحبا-انَ رِ مْ ي أَ فِ  مِ د  قَ الت َ ير بِ كَ لِّ  ك  وَ  ح بِّنا

أين هذه ف-(ىالَ عَ ت َ اهلل  اءَ شَ  نْ ا إِ مَ وك  اف  كَ هم  نَّ إِ فَ  اْمرِنَ أَ ِفي  وَك لِّ َكِبير التَ َقد مِ  ِفي ِديِنك ما َعَلى َمِتين  ِفي ح بِّنا
  ؟ماذا يقول مراجعناو  ،مراجعناالصفات من كتب 
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التنقيح يف شرح )هذا هو  ،زعيم الطائفة األولو  ،يعةلشِّ ا مرجع مراجع ،عليه اللِ  اخلوئي رمحةُ السيِّد 
فَاْصِمدا -219أوردها يف صفحة قد هو و  ةوايبالضبط يقصد هذه الرِّ -ةالثَّانيالرِّواية ا وأمَّ -(ىالعروة الوثق
أورد هذه  ،واملعّن واحد-انَ ب ِّ ي ح  فِ  ين  تِ مَ وَ -يف نسخة  -نابِّ ي ح  فِ  ن  سِ م   لِّ ى ك  لَ عَ -الرِّوايةإىل آخر -ِفي ِدينك ما

هذه  نفس بطيقصد بالضَّ -انيةالثَّ  الرِّواية  ا وأمَّ -220ق عليها يف صفحة وعلَّ  ،219يف صفحة الرِّواية 
وليس  ،ولكنَّين حبسب قواعدي الَّيت أحرتمها أنا ،ضعيفة حبسب قذارات علم الرِّجالهي هذه الرِّواية و  ،الرِّواية

ة الشِّيعاألصل عندي يف أقوال مراجع هي أن   اهبأحرتمها وأعمل الَّيت ي عدقوا ،أنتم بالضَّرورة أن حترتموها
 الصحة واهلدايةهو واألصل يف حديث أهل البيت  ،أقواهلم صوابُ يثبت حَّتَّ  ،وابالصَّ  هو عدمُ  وعلمائهم

السيِّد  عليهالَّذي بعكس املنهج  ،بطاخلوئي بالضَّ السيِّد س منهجية بعك ،يثبت غي ذلكحَّتَّ الكمال و 
-قرأهتا عليكمالَّيت هذه -الثانيةالرِّواية ا وأمَّ -220فهنا يقول يف صفحة  ،مئة باملئة عليه اللِ  رمحةُ اخلوئي 

ا وأمَّ -يقول-وَك لِّ َكِبير التَ َقد ِم ِفي َأْمرِنَا (م ِسن  ِفي ح بِّنا على)أو  َعَلى َمِتين  ِفي ح بِّنا فَاْصِمدا ِفي ِدينك ما
هنا هو فت سندها بُ لو ثـ  حَّتَّ ! يعين ؟ملاذا غي معمول هبا قطعا  -انية فهي غير معمول  بها قطعاً الثَّ الرِّواية 

 دي ابن سو رواية علي   ؟نيروايت أي  -ندوايتين ضعيفتا السَّ الرِّ  أنَّ  ويدفعه  -219يف صفحة و  ،الرِّوايةف ضعِّ يُ 
هذه  ،(كنِ يْ م دِ الِ عَ مَ  ذ  أخ  ن تَ مَّ مِ  يّ لِ ا عَ يَ  رتَ كَ ا ذَ ا مَ مَّ أَ جن وَ ي السَّ فِ وهو ن سَ و الحَ ب  أَ  يَّ لَ إِ  بَ تَ كَ )ائي السَّ 

البُد  أن  يبدو أن نا  !!ضعيفة أيضا  عند السيِّد اخلوئياألخرى وهذه الرِّواية  ،اخلوئيالسيِّد أيضا  ضعيفة عند 
تها هو هو ال يقول بصح   ،ةا صحيحعلى فرض أهنَّ حَّتَّ -انيةالثَّ الرِّواية ا وأمَّ -!!نأخذ ديننا من الشيوعيني

لكن على  ،ولكن يقول لو فرضنا أنَّ هذه الرِّواية صحيحة وهي ليست بصحيحة يف نظره ن البدايةأسقطها م
ا -طعاً ا قَ  بهعمول  مَ  غير   فهي-يقول حَّتَّ على هذه الفرضية (،ماينك  ي دِ فِ  ادَ مِ اصْ فَ )صحيحة  فرض أهنَّ

 صلوات   ،بِّ لهمكون شديد الح  أن يَ  رعية ال ي شترط  ام الشَّ كرجع إليه في األحن ي   مَ للجزِم بأنَّ -؟ملاذا
 على الوجه فإنَّ غاية ما هناك أْن ي عتبر فيِه اإليمان أو يكون ممن لهم ثبات تام في أمرهم ،مهعلي اهللِ 

فقط اإلميان  !يكون شديد احلب  ألهل البيت ليد أن  قتَّ  الرجعِ ال ُيشرتط يف م-لمتعارف بين المؤمنينا
افعي يقول شَّ ال أنَّ السبب هو أنا أقول و  ،ة وترقيعتقولون هناك أدلَّ س ؟ُيستثّن  أهل البيت ملاذاب  حُ  !شرتطيُ 

ا أكون خمطئا   ،بالنِّسبة ل هذه عقيديت ،بذلك يقول  وإن كانالشَّافعي  أنَّ ن خالل البحث يتبني  لكن م ،رّب 
لكالم اهذا ف ،فلذلك مراجعنا يقولون هذا الكالم ، أهل البيت من وجهة نظرهِ ب  ولكن حب ،البيتأهل  حبب  
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يكون شديد  أن  ال يشرتطون يف مرجع التقليد فهم  ،كالم مجيع املراجعهو  هذا  ،وئياخلُ السيِّد ا  بليس خاصَّ 
هذه  ،والشَّافعي ال يقول بذلك ،أخذوها من الشَّافعيوقد معروفة التَّقليد فصفات مرجع  ،بيتلألهل ا احلب  

  .أنا مسئول عن كالميو  ،ريدونقولوا ما ت ؟هذا سوء ظن ؟تقولون ل هذا كذب ،رةاملقش   ةقهي احلقي

م ت بعوا قول   النتائج ستكون هي ف ،عيفافكر الشَّ ب عوابِ ش  م أُ ألهنَّ  الشَّافعي ولكن قطعا  أنا ال أقول بأهنَّ
 من معنيَّ ف ،شخص   ارِ بأفكإنسان شبع يُ  امهذه قضية طبيعية حين ،الشَّافعيستكون كما يريد و ائج تالن ،ههذ

أنا ال أقصد  ،أقصده أناالَّذي هذا  ،خصها ذلك الشَّ جُ يستخر الَّيت حيث ال يشعر سيستخرج نفس النتائج 
ال أقول  ،أبدا   ، هذا الرأيّنَّ بيتالشَّافعي  نَّ أل هذا الرأي وبقصد  واضح تبّنَّ  مديأنَّ السيِّد اخلوئي بشكل ع

ة مَّ ئِ  هذا هو كالم األ  وإالَّ  ،لنتائجا يرج هبذهفهو  ع بالفكر الشَّافعيإنَّين أقول ألنَّ الفقه الشِّيعي ُمشب   ،هكذا
َكاف وك َما ِإْن َشاَء اهلل   افَِإنَّهم وَك لِّ َكِبير التَ َقد ِم ِفي َأْمرِنَا فَاْصِمَدا ِفي ِديِنك ما َعَلى َمِتين  ِفي ح بِّنا-واضح
ارزة يف ي الصفة البما ه ،ب  أليس هي هذه املتانة يف احلُ  ؟سنيفة البارزة يف أصحاب احلُ ما هي الص-تَ َعاَلى

هذه ِصفة حبيب  ، أمرهمم يفد  قالت هم وكبيبِّ يف حُ  متنيٌ  !؟فةليس هذه الصِّ أ ؟ابن مظاهر األسدي ببيح
صَّ من من اهلامشيني خُ ف ،اهلامشينيبه  ص  مل ي ُ ا ّب جاد حَّتاخلصوصية فخصَُّه اإلمام السَّ  هذه الَّيت جعلت لهُ 

ما هي صفات  ، حبيبصَّ بقرب إالَّ ليس من اهلامشيني من خُ ولكن   ،واضحة تهُ اس خصوصي  العب   ؟بقرب لوحدهِ 
هي هذه  ؟رة يف حبيبليست متوف   بأنَّ هذه األوصاف أن تقولواتستطيعون هل  ؟حبيب ابن مظاهر األسدي

مظاهر ! حبيب ابن ؟ضعيفةالرِّواية لماذا ف ،أوصاف أولياء أهل البيتهي هذه و  ،اف حبيب ابن مظاهرأوص
عندنا حنن  ،ّبعّن طويل العمر ن  سِ مُ  ،يف حبهم و مسني فه (،نابِّ ي ح  فِ  نّ سِ م  )سخة األسدي إذا كانت على نُ 

 يشكر الل أن   ورأى الشيب يف حليتِه أن  ألهل البيت إذا نظر يف املرآة  اإلنسان املؤمن املوال تنا أنَّ يايف روا
 ،م دل حُم  د  وآمَّ اإلنسان يف خدمة حُم   شعرُ  ض  ي  بـ  نعمة كبية أن يـ  و  ،دمَّ د  وآل حُم  مَّ حُم   شابت حليتُه يف والء

هو سائر يف طريقهم أيضا  أي  سن  ومُ  ،طويل العمرأي  سن  مُ  (،نابِّ ي ح  فِ  ن  سِ م   ىلَ عَ  فَاْصِمَدا ِفي ِدينك ما)
يف  ني سِ فهو مُ  ،بع السنن والسنن هي األحاديثتَّ ي هُ ألنَّ  ؟كيف يالزم الطريق  ،يالزم الطريق ،تهمسن   وعلى

 (نيتِ م  )ويف نسخة  ،املسن  هذا  وه ،هودم   هُ وشحم   هُ ُه وعظم  ذكرهم يالُط حلم  و هم وحديثهم ب  حُ  ،همحب  
ذا الوصف هطبق عليه ينهل مظاهر  يب ابنبح-فَاْصِمَدا ِفي ِديِنك ما َعَلى َمِتين  ِفي ح بِّنا)تقاربة مُ  ينواملعا
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أولياء  يف فة الواضحةالصِّ هي هذه -(َكاف وك َما ِإْن َشاَء اهلل تَ َعاَلى  افَِإنَّهم وَك لِّ َكِبير التَ َقد ِم ِفي َأْمرِنَا-؟ال أم
  ؟ضعيفةالرِّواية لماذا ف ،أهل البيت

 ماءُ لعبه  صيب  أُ ذي الَّ رض امل نَّ أل ،ذلكبقول ت  الَّيت اصيب هي جال النَّ علم الرِّ  تقذارا ألنَّ  :اجلواب
الَّيت  هيافعي الشَّ كر فِ و   قواعدألنَّ  ،يقول بذلكالَّذي هو فالبيت التشكيك يف حديث أهل هو الشِّيعة 

رعية كام الشَّ األح هُ من تؤخذ من صحيحة بأنَّ الرِّواية لو كانت حَّتَّ جيزم فهو  (للجزم) القول ذلكتدفع إىل 
  ؟الكبي حظون الفارقالتُ  ،البيتألهل  بِّ يد احلُ ط فيه أن  يكون شدشرت  ال يُ 

ينيَّة الدِّ ة املؤسَّس أنتم ؟بملغرِّ ان م  و ق ن املشرِّ م   ؟شيطاين   منطقٌ  هماوأي   ؟ين  ارمح منطقٌ هذين  أي  
 قٌ شرِّ نا مُ ومراجع اعلمائن كرُ فِ  ،عصومأصال  دعين من اإلمام امل ؟بونغرِّ ون مع إمام زماهنم أم مقملراجع مشرِّ او 

  !.؟.ذا أقولولكن ما ومعارضٌ  بٌ غرِّ مُ إن ه  ؟ومعارضٌ  بٌ غرِّ مُ هو أم البيت مع حديث أهل 

ا  ب شيئرت نا نقنَّ نتهاء وها أارب على اإلق   ل ولكن وقت الربنامجيو حديث ط ،بقي عندي حديث
ي كالرِّواية  ه ديث هبذاحل ين سأختملكنَّ  ،الة هنا حبسب توقيت مدينة لندنفشيئا  من وقت األذان والصَّ 

 :حلقة يوم غد إن شاء الل تعاىلول مطلبا  جديدا  يف أتنا

ى لَ ين عَ سَ ح  ال جَ رَ خَ  ،َلمالسَّ  ليهِ ق عَ دِ ان الصَّ عَ  ،اءطَ ة ابن عَ مَ لَ ن سَ عَ -(علل الشرائع)يف الرِّواية 
 واغن  تَ سْ وه اِ د  بَ عَ وه وَ رف  ا عَ إذَ وه فَ ف  رِ عْ ي َ  لِ الَّ اد إِ بَ ق العِ لَ ا خَ مَ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  إنَّ  ،النَّاسا هَ ي   أ :القَ ه ف َ ابِ حَ صْ أَ 
 :الَ قَ  ؟اهلل ة  فَ رِ عْ ا مَ مَ فَ  ،يمِّ أ  وَ  تَ نْ ي أَ بِ أَ بِ  ،اهلل ولِ س  رَ  بنَ ا يَ  :لج  رَ  ه  ال لَ قَ ف َ  ،اهوَ ا سِ مَ  ةِ ادَ بَ ن عِ ِه عَ تِ ادَ عبَ بِ 
هو معرفة إمام زماننا هي معرفة الل وهذا -هتَ اعَ م طَ يه  لَ عَ  ب  جِ يَ ي الَّذِ م هِ امِ مَ إِ  ة  فَ رِ عْ مَ  انمَ لِّ زَ ي ك  ه فِ ت  ف َ رِ عْ مَ 
 مانِه وأنَّ إمام ز   معرفة الل هي معرفةُ  بأنَّ  يعتقدُ  يدقلالتَّ  إذا كان مرجعُ  ،التَّقليدل شرط  وآخر شرط يف مرجع أو  

فَاْصِمَدا ِفي ِديِنك ما َعَلى َمِتين  )-واياتُث عنه هذه الرِّ تتحدَّ الَّذي ذا ههو فالل  زمانِه هي معرفةُ  معرفة إمامِ 
غاديا  رائحا  يف هو يعين  (،انَ ب ِّ ي ح  فِ  مِ دَ القَ  ير  ثِ م أو كَ دَ ر القَ بيِ كَ   لِّ ك  وَ -ةِ ويف نسخ-وَك لِّ َكِبير التَ َقد مِ  ِفي ح بِّنا

كنتم   وإذا ،تصمدوا نتم تريدون أن  كُ اصمدوا أنتم أيضا  إذا  و  (فَاْصِمَدا)يعين غاديا  رائحا   ،مد  الق   كثيُ   ،نابِّ حُ 
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 يكون شديد احلب   فيه أن   شرتطُ ال يُ حينئذ  التَّقليد مشاال  فإنَّ مرجع تريدون أن  ت صِمدوا فاذهبوا ميينا  و ال 
  .كمستُ كم ومؤسَّ هذا ما تقوله حوزتُ  ،البيتألهل 

 ا يقول اإلمامكم-دااْصمَ فَ )-أقولالذي هو أنا فالـُمغال  ا ما يقوله هذا املاسوين املنحرفأمَّ 
 ك َما ِإْن َشاَء اهلل  َكاف و   اِإنَّهمفَ  ْمرِنَاد ِم ِفي أَ ر التَ قَ ِبيوَك لِّ كَ  فَاْصِمَدا ِفي ِديِنك ما َعَلى َمِتين  ِفي ح بِّنا-اهلادي
ُث عن لرِجاليني نبحاسألنا  إذا ،الةمن الغُ هم ألنَّ الَّذين يرووهنا يف نظرهم الرِّواية ضعيفة هذه  (،تَ َعاَلى

م أكانوا من لنا هب ال شأن  و  ،ُغالةا من الألنَّ الَّذين يرووهنيقولون  ؟ملاذا هذه الرِّواية ضعيفة ،قذارات الرِّجال
ا ستأيت جليَّة  رآن فإهنَّ لقُ اية على لرِّوااإنَّنا نعرُض احلديث  على الُقرآن فلو ع رضنا هذه  ،الُغالة أم مل يكونوا

ا ق ِبلُتها و  ،لكتاِب الكرمياية على رِّوالكنَّين ال أملُك وقتا  أن  أعِرض ال ،صرحية  موافقة  لكتاِب الل العزيز إمنَّ
ا تتطابُق مع حقائق الكتاِب الكرميفهبا  واعتقدت  .ألهنَّ

 ،ي الـُمميَّز الشِّيعصَّوتُ ال ،ئيةلفضااتعاىل على شاشة القمر  ت تمَُّة احلديث تأتينا يوم غ د إن  شاء اللُ 
ولكن ماذا  (،بنيا ُمغرِّ يتنا ما ُكنَّ لون ويا غرِّبوحنُن مُ  ،إمامنا ُمشرِّق ويا ليتنا ش رَّقنا معه) :ت هذا العنوانمعا  وحت

 .؟!.نصنُع لسوء التوفيق

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ م في رِ ك  ترك  أَ 

ْكِشف إَك الح َسين َأِخي ْجهِ وَ َعن  يَا َكاِشَف الَكربِ  ،يا قمر الهاشميين ،يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..ِخيَك الح َسينأَ ِنت ِبَحقِّ نْ َتر ى اإليَنا َوم َتاِبِعيَنا َعلَ الَكرَب َعن و ج وِهنا َوو ج وِه م َشاِهدِ 

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الد عاَء َجميعاً 
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