
 46الحلقة  -برنامج [ الكتاب النّاطق ] 

 1امام زماننا مرشق ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  6ــ   14/5/2016السبت 

من الحلقات املُتقّدمة الَّتي مرَّْت شكّلْت أرضيّة بالغة األهميّة يف معرفة الواقع العقائدي والثّقايف الّشيعي. الحلقات املُتبقيّة  ✤

 هذه الحلقة وإىل آخر حلقة ِمن َحلَقات هي الحلقات األهم.

 أحاديثي، وهو: هذه الحلقة والحلقات الَّتي تليها سيكون عنوانها عنوان أُرّدده دامئاً يف ✤

 (إماُم زماننا الحّجة بن الحسن عليه الّسالم ُمرشٌّق .. ونحُن ُمغّربون !!)

د وترتّسخ الّشيعة كلّهم بقّضهم وقضيضهم ومبؤّسستهم الّدينيّة، كلّنا جميعاً ُمغّربون.. وإماُم زماننا ُمرشّق! وكلّ� مّر الزّمن كلّ� تتأك

 زماننا! املسافات البعيدة بيننا وبَ� إمام

 هذا الربنامج تصاعديٌّ يف عرضِه للحقائق والوثائق واملطالب. ✤

هذه الحلقات س�ٌ ما بَ� املطبّات..! وأنا أقول للُمشاهدين: اربطوا أحزمتكم معي.. هذه الحلقات هي حركٌة يف عامل املطبّات  ✤

 يف الواقع الّشيعي.

الم، فحديثهم هو املركز، وحديثهم هو املُحيط، وكّل أنصاف أقطارنا، وكّل الحديث يف هذه الحلقة يبدأ من حديثهم عليهم السّ  ✤

 نقطة يف الّدائرة الّتي نحن فيها هو حديثهم..

 فكالمهم نور.. ومن ُدون هذه النُّوريّة إنّنا نذهُب إىل ظالم دامس..!

 -بحسب تجربتي يف التّعامل مع حديث أهل البيت  -ُهناك نّصان  ✤

يُحّدثنا بِه إمامنا العسكري يف تفس�ه الّرشيف عن إمامنا صادق العرتة وهي الّرواية الّتي تشتمل عىل هذا  حديثٌ  :1النّص  ■

 املقطع املعروف (فأّما َمن كان ِمن الفقهاء صائناً لنفسه..)

رب الّسف� الثّا� ِمن ُسفراء الَغيبة هو التّوقيع الّذي ُعرِف بتوقيع : اسحاق بن يعقوب.. وهو التّوقيع الثّا� الّذي جاءنا عِ  :2النّص  ■

 الّصغرى عن إمام زماننا عليه الّسالم، والّذي جاء فيه (وأّما يف الحوادث الواقعة..)

يُشكّالن الخارطة  -بحسب فهمي وقناعتي  -هذان النّصان أُريد أن أقف عليه� وعنده� ويف فنائه� وأجوائه�.. فهذان النّصان 

 قافية والعقائديّة واالجت�عيّة الّسياسيّة الّشيعية.الكاملة للحركة الثّ 

ولكّن األسف الّشديد هو أّن الّشيعة مل يعبؤوا بهذين النّص�، فْضالً عن الهجوم عليه� والتّضعيف بحسب قذرات وأوساخ ونجاسات 

 وسخافات وتُرّهات وتفاهات علم الّرجال، وكذاك عل�ء الّرجال.

الم.البداية يف هذه الحلقة ه ✤  ي ِمن التّفس� الّرشيف إلمامنا العسكري عليه السَّ

ادق عليه الّسالم، والّتي جاءْت يف بيان معنى اآلية  من سورة البقرة والّتي هي يف سياق  79و  78(وقفـة مفّصلة عند رواية اإلمام الصَّ

أما�ّ وإْن هم إّال يَظنُّون * فويٌل للّذين يكتبون الكتاَب  اآليات الّتي تتحّدث عن بني ارسائيل..: (ومنهم أُّميون ال يعلموَن الكتاب إّال 

 بأيديهم ثمَّ يقولوَن هذا ِمن عند الله ليشرتوا به مثناً قليالً فويٌل لهم مّ� كتبْت أيديهم وويٌل لهم مّ� يكسبون)

نّى: أنّه جاء بالكالم الكاذب والباطل. معنى آخر يف كُتب التّفس� ويف كُتب الّلغة فُّرست األما� باألباطيل. وقالوا إّن من معا� مت ✤

 لتمنّى هو: قرأ أو تال.. وهو املعنى الّذي يتناسب مع سياق اآلية، بل هو املعنى الواضح الّذي ورد يف تفس� اإلمام العسكري.

 ** نص الرواية يف تفس� اإلمام العسكري:

الّسالم: قال اللُه عّز وجل: يا محّمد وِمن هؤالء اليهود (أميّون) ال يقرؤون وال (يقول إمامنا العسكري نقالً عن جّده الّصادق عليه 

 يكتبون، كاألّمي منسوب إىل أّمه أي: هو ك� خرج من بطن أّمه ال يقرأ وال يكتب

عليهم ويقال لهم: إّن هذا كتاب  (ال يعلمون الكتاب) املنزل من الّس�ء وال املكّذب به، وال ُ�يّزون بينه� (إّال أما�ّ) أي إّال أن يُقرأ

الله وكالمه، ال يعرفون إْن قُرئ من الكتاب خالف ما فيه (وإْن هم إّال يظنون)، أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محّمد يف 

 نبّوته، وإمامة عّيل سيّد عرتته، وهم يقلّدونهم، مع أنّه ُمحرّم عليهم تقليدهم !



ّسالم": فإذا كان هؤالء العوام من اليهود ال يعرفون الكتاب إّال مبا يسمعونه من عل�ئهم، ال سبيل قال: فقال رجل للّصادق "عليه ال

لهم إىل غ�ه، فكيف ذّمهم بتقليدهم والقبول من عل�ئهم؟ وهل عواّم اليهود إّال كعوامنا يقلّدون عل�ءهم؟ فإْن مل يُجز ألولئك 

 من عل�ئهم.القبول من عل�ئهم، مل يُجز لهؤالء القبول 

 فقال "عليه الّسالم": ب� عواّمنا وعل�ئنا وب� عوام اليهود وعل�ئهم فرْق من جهة وتسوية من جهة، أّما من حيث أنّهم استووا: فإنّ 

 الله قد ذّم عواّمنا بتقليدهم عل�ءهم ك� قد ذّم عوامهم.

 رسول الله؟وأّما ِمن حيث أنّهم افرتقوا فال، قال: بّ� يل ذلك يا بن 

اح، وبأكل الحرام وبالرّشا  ، وبتغي� -أي جمع األموال -قال "عليه الّسالم": إّن عوام اليهود كانوا قد عرفوا عل�ءهم بالكذب الرصُّ

 .-أي املُجامالت -واملصانعات -أي املحسوبيّات -والعنايات -أي الواسطة  -األحكام عن واجبها بالّشفاعات 

ديد الّذي يُفارقون به أديانهم، وأنّهم إذا تعّصبوا أزالوا حقوق َمن تعّصبوا عليه، وأعطوا ما ال يستحّقه َمن وعرفوهم بالتّعّصب الشّ 

 تعّصبوا له من أموال غ�هم وظلموهم ِمن أجلهم .

فهو فاسق، ال  إىل أّن من فعل ما يفعلونه -أي قادهم وجدانهم  -وعرفوهم بأنّهم يقارفون املُحرّمات، واضطرّوا مبعارف قلوبهم 

ق عىل الله، وال عىل الوسائط ب� الخلق وب� الله، فلذلك ذمهم الله ملا قلّدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه ال يجوز  يجوز أن يصدَّ

ن مل يشاهدوه، ووجب عليهم النّظر بأنفسهم يف أمر رسول ال له إذ قبول خربه وال تصديقه يف حكايته، وال العمل مبا يؤديه إليهم عمَّ

 كانت دالئله أوضح ِمن أن تخفى، وأشهر من أن ال تظهر لهم.

وكذلك عوامُّ أّمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظّاهر، والعصبيّة الّشديدة والتّكالب عىل ُحطام الّدنيا وحرامها، وإهالك من 

من تعّصبوا له، وإن كان لإلذالل واالهانة مستحقا. فمن يتعّصبون عليه وإن كان الصالح أمره مستحقا، وبالّرتفّق بالربّ واإلحسان عىل 

 قلّد من عواّمنا من مثل هؤالء الفقهاء فهم مثل اليهود الّذين ذّمهم الله تعاىل بالتّقليد لفسقة فقهائهم.

 فأّما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه.

، فإّن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فال تقبلوا منهم  يكون إال بعض فقهاء الشيعة ال جميعهموذلك ال

عنا شيئا، وال كرامة لهم، وإ�ا كرث التخليط في� يتحمل عنا أهل البيت لذلك، الن الفسقة يتحملون عنا، فهم يحرّفونه بأرسه لجهلهم، 

� مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجرّوا من عرَض الدنيا ما هو زادهم ويضعون االشياء عىل غ

 إىل نار جهنم.

ال يقدرون عىل القدح فينا، يتعلّمون بعض علومنا الّصحيحة فيتوّجهون به عند شيعتنا، وينتقصون ـ بنا ـ عند ومنهم قوم نُّصاب 

ه وأضعاف أضعافه ِمن األكاذيب علينا الّتي نحن بُراء منها، فيتقبّله املسلّمون ِمن شيعتنا عىل أنّه من نّصابنا ثّم يُضيفون إليه أضعاف

 علومنا، فضلّوا وأضلّوهم.

فإنهم يسلبونهم األرواح واألموال، وللمسلوب� عند الله وهم أّرض عىل ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عىل الحس� بن عيل وأصحابه 

 � لحقهم من أعدائهم.أفضل األحوال لِ 

م وهؤالء عل�ء الّسوء النّاصبون املشبّهون بأنّهم لنا موالون، وألعدائنا معادون يدخلون الّشك والّشبهة عىل ُضعفاء شيعتنا، فيضلّونه

 و�نعونهم عن قصد الحق املُصيب.

يد إّال صيانة دينه وتعظيم وليّه، مل يرتكه يف يد هذا امللبِّس أّن َمن َعلِم الله ِمن قلبه ِمن هؤالء العوام أنّه ال يُر -أي ال شّك  -ال جرم 

 الكافر.

ن ولكنّه يقيّض له مؤمناً يقف به عىل الّصواب، ثّم يُوفّقه الله تعاىل للقبول منه فيجمع لُه بذلك خ� الّدنيا واآلخرة، ويُجمع عىل مَ 

 أضلّه لعن الّدنيا وعذاب اآلخرة).

 ية الّسابقة يُجري ُمقارنة ب� أحوال اليهود الّسابقة وب� ما عليه الواقع الّشيعي.اإلمام الّصادق يف الرّوا ✤

قوله عليه الّسالم عن عل�ء اليهود: (وأنّهم إذا تعّصبوا أزالوا حقوق َمن تعّصبوا عليه، وأعطوا ما ال يستحّقه َمن تعّصبوا له من  ✤

عن مراتب من الّدوائر الّتي تُحيط بالزّعامات الّدينية أو الزّعامات الّسياسيّة، أموال غ�هم وظلموهم ِمن أجلهم) اإلمام هنا يتحّدث 

 مثل: القرابات الوساطات، األوالد، األصهار، األحفاد، املُتملّقون..

يث هو ).. فالحدالّلوگيّة)، وهناك مجموعة (الَعظَّامة) ، وهناك مجموعة (الَّلقامة) ، وهناك مجموعة (الّلحيسيّةهناك مجموعة (

 عن هذه املجموعات.. وغاية ما يف األمر أّن هذا تبويب للمجموعات بالّلهجة العراقيّة الّدارجة.



عل�ء وفقهاء ومراجع الّشيعة حالهم سيّئة جّداً، وهم مع هذه الحال الّسيئة ينتقصون من أولياء الله (محّمد وآل محّمد)  ✤

!! فهل نقبل منهم وهم حالهم سيّئة..؟ وسنمر مروراً رسيعاً عىل ُصور ولقطات من ويُشكّكون يف أخبارهم ورواياتهم وما جاء عنهم..

 الواقع الّشيعي.

قول اإلمام عليه الّسالم: (ووجَب عليهم النّظر بأنفسهم يف أمر رسول الله) هذا هو الّذي أدعوكم دامئاً إليه يا أشياع عيل.. دقّقوا  ✤

 �ي أيضاً، وتأكّدوا مّ� تسمعون.. فلسُت مسؤوال عن قناعاتكم، وأرّدد دامئاً:في� أقول، و دقّقوا في� تسمعونه ِمن غ

 أنّه إذا ما جئنا يوم القيامة وكانت املحاكمة العقائدية هناك.. فإّ� أقول إلمام زما�:

تتبُّع .. فلسُت حّجة عىل أحد.. لقد قلت للّذين استمعوا إىل حديثي وشاهدوا برامجي ال تقبلوا كالمي ِمن دون دليل وِمن دون 

 قناعتي حّجة عىل نفيس، وأنا عامل مساعد لكم فقط، أنقل لكم الحقائق الّتي ال خربة لكم يف الوصول إليها.

ذه هفأنا أعرض لكم الحقائق وأنتم فكّروا وناقشوا وتدبّروا .. (أال ال خ� يف قراءة ليس فيها تدبر). وهذا الربنامج هو قراءة ُمتلفزة، و 

 القراءة املُتلفزة بحاجة إىل تدبّر.

بالّرجال أخرجه منه  -أي والية عّيل وآل عيل -هناك منهج وضعُه لنا األمئة األطهار عليهم الّسالم وهو أنّه َمن دَخل يف هذا األمر  ✤

 الّرجال..

 زالْت الجبال وال يزول. -أي حديث العرتة  -وَمن دخل يف هذا األمر بالكتاب والسنّة 

قول اإلمام عليه الّسالم: (وكذلك عوامُّ أّمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظّاهر) املُراد ِمن الفسق الظّاهر: هو االبتعاد عن  ✤

 منهج محّمد وآل محّمد عىل املستوى العقائدي، واملستوى الفتوايئ، واملستوى األخالقي، وكذلك املستوى األديب والّسلويك.

 سق الظّاهر: أّن العل�ء يجعلون أنفسهم هم املقياس و القدوة واألساس !!أبرز عالمة يف الف ✤

عليه  املقياس وامليزان هم أمئتنا عليهم الّسالم، والعل�ء إّ�ا هم وسيط ب� عاّمة الّشيعة وب� املقياس وامليزان الّذي هو إمام زماننا

 الّسالم.

رشها.. فالتّمرة الفاسقة هي التّمرة الّتي نزعت قرشها، والعامل الفاسق هو معنى الفسق يف لغة العرب هو ُخروج التّمرة من ق ✤

 العامل الّذي نزع ثوبه وخرج عن املسار بأن نصَب نفسه بديالً عن اإلمام.. فإّن اإلمام هو األصل.

ً قيل يل هذا الكالم من داخل املؤّسسة الّدينية: إنّك تدعو النّاس إىل منهج منحرف.. وهذا  ✤ املنهج املنحرف يقولون: أنّك مرارا

 تدعو النّاس لالرتباط باإلمام الحّجة وهذا هو االنحراف!!! يجُب عليَك أن تدعو النّاس لالرتباط بالعل�ء والفقهاء!!

يعرفون فكنُت أقول لهم: جيئو� بواحد ال �تلك عنه ملفاً كامالً بالتّفاصيل الّسيئة وأنـا أدعو النّاس إليه.. وهم يسكتون ألنّهم 

 الحقائق.

القضية يف الوسط الّشيعي صارت باملقلوب: النّاس تُدعى لالرتباط بالعل�ء ويُرتُك أهل البيت عليهم الّسالم. وكذباً يُقال للنّاس  ✤

 أّن االرتباط بالعل�ء هو االرتباط بأهل البيت.

شكلة واضحة رصيحة بعد الَغيبة ، وبدأت املُ مثل� انقلب الّصحابة بعد رسول الله، انقلب الواقع الّشيعي بعد غيبة إمامنا ✤

 الكُربى.

قول اإلمام عليه الّسالم: (والعصبيّة الّشديدة والتّكالب عىل ُحطام الّدنيا وحرامها) كم ِمن الّرصاعات داخل املؤّسسة الّدينية  ✤

الّتي دار الحديث عليها  بخصوص قضيّة الخمس واألخ�س.. وكم من الوكالء قد زّوروا الوكاالت.. وكم وكم من الفضائح ومن األمور

 وحولها داخل املؤّسسة الّدينية بخصوص هذا املطلب.

هناك قضيّة واضحة يف املؤّسسة الّدينية ُ�كن ُمالحظتها دون بحث وتدقيق، وهي قول اإلمام عليه الّسالم: (وإهالك من يتعّصبون  ✤

 من تعّصبوا له، وإن كان لإلذالل واالهانة مستحقا) عليه وإن كان الصالح أمره مستحقا، وبالّرتفّق بالربّ واإلحسان عىل

تلكون يف األعّم األغلب أوالد املراجع وأصهار املراجع هم لإلهانة واإلذالل ُمستحّق�؛ ألنّهم ال �تلكون عل�ً وال �تلكون ديناً وال � ✤

 كفاءة. وهذه قضيّة واقعيّة أّن املُتّدينون وأصحاب الكفاءة قلّة.

 زة العلميّة عىل مجموعات بائسة منها:طلبة الحو  ✤



) وهذه مجموعات تعيش عىل الحاشية عىل فتات املوائد.. وهؤالء ال يستطيعون أن مجموعة املغلّسون -املَُوصوُصون مجموعة (

 يفعلوا شيئاً فهم مرفوسون باألرجل يف كّل األحوال.. يُلقى إليهم بُفتات املوائد ويُرفسون باألرجل ويُهانون.

 ة توضيّحية لبيان هذِه املجموعات بشكل رسيع)(وقف

هم أكرث النّاس خربًة بالّرتقيع .. حيث� وجدت ُمرقّعاً ماهراً فإنّه ُمغلّس خبيث! واملغلّس الخبيث هو هذا الّذي املغلّسون:   ✤

 تحّدث عنه أم� املؤمن� فوصفه بالّشيطان األخرس يف قوله (الّساكت عن الحق شيطان أخرس).

 قول اإلمام عليه الّسالم: (فأّما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه) كيف يصون الفقيه نفسه ويحفظ دينه؟ ✤

وصيّة إمامنا الكاظم عليه الّسالم لعّيل بن سويد الّسايئ تُجيب عن هذا الّسؤال وتُبّ� لنا كيف تكون هذه الّصيانة وهذا الحفظ 

ن تأخذ معامل دينك؟ ال تأخذنَّ معامل دينَك عن غ� شيعتنا، فإنّك إْن تعّديتهم أخذَت دينَك عن للّدين: (وأما ما ذكرَت يا  عيل ممَّ

 الخائن�، الّذين خانوا الله ورسولُه وخانوا أماناتهم،

لعنُة آبايئ الكرام الربرة، ولعنتي إنّهم اؤمتنوا عىل كتاب الله جّل وعال فحرّفوه وبّدلوه، فعليهم لعنُة اللِه ولعنُة رسولِه ولعنة مالئكتِه، و 

 ولعنُة شيعتي إىل يوم القيامة) كيف تصون نفسك وتحفظ دينك وأنت تأخذ املعرفة من أعداء عّيل؟!

ح�ة السيّد الخويئ يف هذه العبارة من رواية اإلمام الّصادق (فأّما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه)،  ✤

 االجتهاد والتّقليد). -ح�ة الّسيد الخويئ يف هذه العبارة يف كتابه (التّنقيح يف رشح العروة الوثقىوقفة عند 

ً للّرؤية الّشافعيّة والّذوق  ✤ ً لهواه حتّى يف املُباحات، وهذا فهم وفقا ً لهواه) أي مخالفا الّسيد الخويئ فِهم قول اإلمام (ُمخالفا

 الّشافعي.

ً لهوى إمام زمانه، وهذا هو املعنى الّذي تتحّدث عنه الّزيارة املراد من قول اإلمام  ✤ (ُمخالفاً لهواه) أي أن يكون هواه ُمطابقا

الجامعة الكب�ة يف هذه العبارات: (ومفّوض يف ذلك كلّه إليكم، ومسلّم فيه معكم، وقلبي لكم مسلّم، ورأيي لكم تَبَع، ونُرصيت لكم 

 ئجي وإراديت يف كّل أحوايل وأموري) هذه هي ُمخالفة الهوى (فمعكم معكم ال مع غ�كم).معّدة... ومقّدمكم أمام طلبتي وحوا

 وهذا الوصف املوجود يف الّزيارة الجامعة الكب�ة مطلوب من عموم النّاس، ف� بالك مبن يقول أنّه نائب عن اإلمام الحّجة؟!!

بفتوى عجيبة تقول أنّه ال يُشرتط يف مرجع التّقليد أن يكون شديد الحّب والّسيد الخويئ يُعارض هذا املنطق للّزيارة الجامعة الكب�ة 

 ألهل البيت عليهم الّسالم، وال يشرتط أن يكون ذو ثباٍت تام يف أمرهم!!

 وقفة عند رواية اإلمام الرّضا عليه الّسالم يف كتاب [صفات الّشيعة] للّشيخ الّصدوق: ✤

! فقلُت له: يا بن رسول الله مباذا ؟قال: مبواالة أعدائنا ن هو أشّد فتنة عىل شيعتنا ِمن الّدجالإّن مّمن يتّخذ موّدتنا أهل البيت لَمَ (

ومعاداة أوليائنا، انه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه االمر فلم يعرف مؤمن من منافق) واإلمام الرّضا يتحّدث هنا عن 

 زع�ء دينيّ� وليس أناس عاديّ�.

 هل البيت عىل صنفان:أعداء أ  ✤

صنٌف معروف وهم أصحاب النّصب الظّاهري. الّذين ينصبون العداء ألهل البيت، وهؤالء الّذين عّربْت عنهم كل�ت أهل البيت  ■

بأنّهم أعداء الّشيعة سواء كانوا من داخل الوسط الّشيعي أم من خارج الوسط الّشيعي.. فكاله� ينطبق عليه هذا الوصف. وهؤالء 

 اء ألهل البيت من الّدرجة الثّانية.أعد

 وصنٌف آخر هم (املقّرصة) وهم أعداء أهل البيت من الّدرجة األوىل، وهؤالء من الّشيعة. ■

 دعاة الوحدة الحقيقية هم مصداق واضح من مصاديق أعداء آل محّمد عليهم الّسالم. ✤

سك بعروة الّدين آل محّمد، والعروة الوثقى الويص بعد الويص وقفة عند وصيّة إمامنا الكاظم لعّيل بن سويد الّسايئ: (فاستم ✤

ه وخانوا واملُساملة لهم والرّضا مبا قالوا، وال تلتمس دين َمن ليس ِمن شيعتك، وال تُحنّبَّ دينهم فإنّهم الخائنون الّذين خانوا الله ورسول

 أماناتهم)

 :]8وقفة عند رواية اإلمام الّصادق يف [الكايف الّرشيف: ج ✤



) هؤالء الّذين هم أشّد فتنة عىل الّشيعة من الّدجال، وهؤالء إّن مّمن ينتحل هذا األمر ليكذب حتّى إّن الّشيطان ليحتاج إىل كذبه(

 من الفقهاء واملراجع والزّع�ء.

 وقفة عند رواية اإلمام الكاظم ملوىس بن بكر الواسطي: ✤

حنتهم ملا وجدتهم إّال ُمرتدين، ولو متّحصتهم لَ� خلَُص ِمن األلف واحد ولو غربلتهم لو ميَّزُت شيعتي مل أجدهم إّال واصفة، ولو امت(

 )غربلة مل يبق منهم إّال ما كان يل

قول اإلمام عليه الّسالم: (فإّن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة) القبائح والفواحش بالّدرجة األوىل  ✤

 هو ما يرتبط باالبتعاد عن أهل البيت، وما يرتبط بالّلجوء املعريف والثّقايف ألعداء أهل البيت عليهم الّسالم.

استخرج العقائد ك�  -استنبط األحكام ك� يستنبطون األحكام  -أي: سار بطريقتهم(َمن ركب مراكب فسقة فقهاء العامة) 

فّرس القرآن  -اعتمد عىل علم الكالم  -اعتمد عىل قواعد علم الحديث الّذي ُسّمي بالّدراية  -اعتمد علم الّرجال  -يستخرجون 

 يعي!بطريقتهم.. وهذا هو الّذي يجري يف املؤّسسة الّدينيّة والواقع الشّ 

من سورة األعراف: {وإذا فعلوا فاحشًة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللُه أمرنا بها قْل إّن الله ال يأمر بالفحشاء  28وقفة عند اآلية  ✤

] يف بيان معنى اآلية واملعنى املراد للفاحشة، يقول 3أتقولوَن عىل الله ما ال تعلمون} ورواية اإلمام الّصادق يف [تفس� الربهان: ج

 الّسالم: عليه

مر (عن محّمد بن منصور قال: سألته عن قول الله تعاىل: {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إّن الله ال يأ 

 بالفحشاء أتقولون عىل الله ما ال تعلمون}. 

املحارم؟ فقلت: ال. فقال: ف� هذه الفاحشة الّتي يّدعون فقال: أرأيت أحداً يزعُم أنَّ الله أمرنا بالزّنا أو ُرشب الُخمور أو بيشٍء من 

وم مل يأمر الله أّن الله تعاىل أمرنا بها؟ فقلُت: الله تعاىل أعلم ووليّه. قال: فإنَّ هذِه يف أمئِة الجور، ادَّعوا أنَّ الله أمرهم باإلئت�م بق

 ليه الكذب، فسّمى الله تعاىل ذلك منهم فاحشة).باإلئت�م بهم، فردَّ الله ذلك عليهم وأخربنا أنَّهم قد قالوا ع

يف الوسط العل�يئ الّشيعي ُهناك من كذب عىل أهل البيت باأللفاظ، وهناك من كذب عىل أهل البيت بتحريف املعا�،  ✤

فإّن الّشيعة ال يعرفون  وسآتيكم بالّشواهد واألمثلة.. وأحد هذه األكاذيب هو هذا التّقطيع يف هذه الرّواية يف تفس� اإلمام العسكري،

 منها إّال هذا املقطع (فأّما من كان من الفقهاء...)

 مثل� يُوجد عندنا ُمرجئة يف النّواصب الظّاهري� هناك أيضاً ُمرجئة الّشيعة.. نواصب ظاهري� ونواصب شيعة. ✤

فضلّوا وأضلّوهم) أي أّن هؤالء لن يهتدوا !! ألّن  قول اإلمام عليه الّسالم: (فيتقبّله املسلّمون ِمن شيعتنا عىل أنّه من علومنا، ✤

 اإلمام يقول: وأضلّوهم..

 وقد يقول قائل ُهنـا: ما ذنبهم؟ فأقول نعم هو ذنبهم. فهؤالء لو كان اللُه تعاىل يعلم أنّهم يُريدون الحقيقة فإنّه سُ�شدهم.

 . ولكن هؤالء يُريدون الّصنميّة، يُريدون هذا املرض.فهناك قانون يف هذه الرّواية يذكره اإلمام يُش� إىل هذه القضيّة.

 


