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خالصة الكالم يف رواية تفس� اإلمام العسكري يف الحلقة املاضية هي أّن اإلمام الّصادق عليه الّسالم يتحّدث عن عدد قليل جّداً  ✤
 من فقهاء ومراجع التّقليد عند الّشيعة يكونون مرضيّ� عند إمام زماننا.

ح� تناول هذا املقطع من الرّواية (فأّما َمن كان من الفقهاء..) قال  والّسيد الخويئ مع تضارب كالمه وح�تِه يف كتابه التّنقيح إّال أنّه
 بأنّها ال تنطبق إّال عىل النّادر، فال وجود لفقهاء تنطبق عليهم هذه األوصاف.

 فالفقهاء املرضيّون الّذين يجوز للّشيعة تقليدهم عددهم قليل.. أّما األكرث فهم غ� مرضيّ� عند األمئة

 ة اإلمام الّصادق (فيمنعونهم عن قصد الحّق املُصيب) كيف يكون هذا املنع يف الواقع الّشيعي؟وقفة عند عبار  ✤

يشء من معنى قول اإلمام عليه الّسالم [املُلبّس الكافر] : هو ح� يتظاهر الفقيه بالتّورُّع والتّعفف وهو خؤون كاذٌب ال عالقة  ✤
 له بإمام زمانه، هذا هو  املُلبّس الكافر.

 ).التّقليددار اإلج�يل لرواية تفس� اإلمام العسكري هو (امل ✤
والتّقليد حاجة فطريّة وطبيّعية لإلنسان، فهو بحاجة للتّقليد يف جميع شؤون الحياة .. ألّن معنى التّقليد: هو رجوع َمن ال �لك 

 الخربة يف موضوع معّ� إىل ذوي الِخربة يف ذاك املوضوع.

 فة أهل البيت عليهم الّسالم)(معنى التّقليد يف ثقا ✤
 أهل البيت عليهم الّسالم يف عمق حديثهم تحّدثوا عن تقليد أكرب وتقليد أصغر.

 والتّقليد األكرب يف ثقافة أهل البيت هو  (التّقليُد يف الّدين) وهذا التّقليد ال يكون إّال للمعصوم.
 معنى التّقليد يف الّدين:

ا، نقلّده يف أحكامنا وفتاوانا ويف تفس�نا للقرآن، ونقلّده يف فهمنا ومعرفتنا للوجود، ونقلّده يف حقائق هو أنّنا نُقلّد اإلمام يف عقائدن
 الَغيب، ونقلّده يف الّسلوك واألخالق واآلداب واألعراف.

 فاإلمام أوىل منّا بأنفسنا، فنحُن عبيده (عبدك وابن عبدك املقّر بالرّق).

 بيت عليهم الّسالم تُش� إىل أّن التّقليد األكرب والحقيقي ال يكون إّال للمعصوم.أمثلة وشواهد من كل�ت أهل ال ✤

 ]:18وقفة عند رواية اإلمام الرّضا عليه الّسالم يف [وسائل الّشيعة: ج ■
ىك عنك وعن (عن أحمد بن محمد بن أيب نرص قال: قلُت للرّضا عليه الّسالم: جعلُت فداك إّن بعض أصحابنا يقولون: نسمع األمر يُح

آبائك فنقيس عليه ونعمل به. فقال: سبحان الله! ال والله.. ما هذا من دين جعفر، هؤالء قوٌم ال حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من 
 طاعتنا وصاروا يف موضعنا، فأين التّقليد الّذي كانوا يقلدون جعفراً وأبا جعفر عليه� الّسالم؟...). الحديث يف هذه الرّواية ليس عن

 لقياس يف الفقه والبحث األصويل، وإّ�ا الحديث عن القياس بنحو عام يف كّل أبواب الفكر ورضوب املعرفة.ا

 ]:18وقفة عند رواية اإلمام الكاظم عليه الّسالم يف [وسائل الّشيعة: ج ■
شّد تقليداً أم املُرجئة؟ قال: قلُت قلّدنا (عن محّمد بن عبيدة قال: قال يل أبو الحسن (اإلمام الكاظم) عليه الّسالم: يا محّمد .. أنتم أ 

وقلّدوا، فقال: مل أسألك عن هذا، فلم يكْن عندي جواب أكرث من الجواب األّول، فقال أبو الحّسن عليه السالم: إّن املُرجئة نصبْت 
 يداً)رَجالً مل تفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبتم رجالً وفرضتم طاعته ثّم مل تقلّدوه، فهم أشّد منكم تقل

 املُرجئة هم النّواصب الّذين قالوا أنّنا نُرجئ أمر قَتَلَة محّمد وآل محّمد إىل الله. ✤
وعندما يسمعون ظُالمة أهل البيت وظالمة الزّهراء يقولون: ملاذا تفتحون التّأريخ وتنبشون يف املايض؟ تلك أّمة قد خلْت لها ما 

 كسبت ولكم ما كسبتم!

ّمى الفقيه الّشيعي هو أكرثُ النّاس متّسكاً بتقليده للمعصوم، وإذا وجدَت فقيهاً شيعيّاً ال يُقلّد املعصوم ف� هو بشيعي.. وإّ�ا يُس ✤
 كذباً أنّه فقيه شيعي.

 ح� أقول أّن التّقليد األكرب هو للمعصوم فقط، فأنـا أستند يف ذلك إىل حديثهم.. هذا هو دلييل، ✤
 ولو كانت هذه الرّوايات كاذبة فإّ� معذور، هذا حّد علمي.

 املحكمة الكُربى؟أّما القائلون بأّن التّقليد األكرب هو للمراجع، فأين هو دليلهم عىل ذلك إذا ما ُسئلوا وأُوقفوا يوم القيامة يف 

 وقفة تُلقي نظرة عىل أحوال فقهائنا وأحوال املؤّسسة الّدينيّة .. وبعدها أسألكم هذا الّسؤال: ✤
 هل من املعقول أّن اإلمام املعصوم ينصب نّواباً بهذا الحال وهذا الفكْر؟



 رواية اإلمام الّصادق عليه الّسالم يف [الكايف الّرشيف]: ■
عبد الله عليه الّسالم قال: قلُت له: " اتّخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله "؟ فقال: " أما والله ما  (عن أيب بص�، عن أيب

 دعوهم إىل عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً، وحرّموا عليهم حالالً فعبدوهم من حيث ال يشعرون)

 يٌد للمعصوم:هناك تقليد للفقيه، وهناك تقل ✤

 التّقليد األكرب للمعصوم فقط. ●

أّما التّقليُد األصغر والجزيئ والفرع فهو ما ينقله الفقيه عن املعصوم، فهو رشٌح وتوضيح لِ� جاء عن املعصوم، وقد يكون يف  ●
� والعقائد ألنّه ينقل عن املعصوم.. يف التّفس -إن وجد  -جانب جزيئ ك� هو الحال يف املسائل االبتالئيّة.. وقد نُقلّد الفقيه أيضاً 

 وهذا التّقليد هو الّذي تحّدثت عنه رواية اإلمام العسكري عليه الّسالم. وأّما أن نرجع لفقيه ال يقلّد املعصوم فهذا ضالل بعينه.

(كالمكم نور)، فح� بتقلدينا للمعصوم نكون قد حصلّنا عىل حصانة فكرية وعقائديّة.. وخالصة هذا التّقليد هو هذه العبارة  ✤
نّك ترى النّوريّة يف كالمهم عليهم الّسالم فإنّك تكون قد قلّدَت املعصوم. وح� ترى النّوريّة يف أحاديث أهل البيت يف تفس� القرآن فإ

 تكون قد قلّدتهم يف تفس� القرآن.. وهكذا يف سائر أحاديثهم ومعارفهم األخرى.
املعصوم ومحتاجاً ملعرفة التّفاصيل، وأنت لسَت بصاحب خربة، فأنت تحتاج إىل خب� من الوسط وإذا كُنَت غ� قادر عىل فهْم كالم 

الّشيعي، وذلك هو الفقيه. فأنَت تعود إليه وذلك هو التّقليد األصغر. ولكن برشط: أن يكون ذلك الفقيه الّذي ترجع إليه (مقلّداً 
 للمعصوم).

 ال يقلّد املعصوم، فال يجوز لك أن تتابعه حتّى تتأكد من ذلك. و إذا شككَت يف أمره، أو أُث� عليه أنّه
 وأّما إذا كان الفقيه يكرع يف الفكر املخالف، فيجب عىل الّشيعي أن يفّر منه وال يقرتب منه أبداً.

 رواية أيب حمزة الثّ�يل مع اإلمام الّصادق: ■
أن تطأ أعقاب الّرجال، قلُت: جعلُت فداك: أّما الرّئاسة فقد عرفتها، وأّما أن (قال أبو عبد الله عليه الّسالم: إيّاك و الرّئاسة، وإيّاك 

ف� ثلثا ما يف يدي إّال مّ� وطئُت أعقاب الّرجال، فقال: ليس حيث تذهب، إيّاك أن تنصب  -أي أس� خلفهم -أطأ أعقاب الّرجال
 رجالً دون الُحّجة فتصّدقه يف كّل ما قال)

ألسنة الّشيعة (حطّها برقبة عامل واطلع منها سامل) إذا افرتضنا صّحة هذه العبارة و أردنا أن نفهمها، فإّن  العبارة الّشائعة عىل ✤
معناها خاّص باملعصوم فقط.. ألنّك إذا سلّمَت أمرك للمعصوم فأنَت ناجٍ، أّما غ� املعصوم فهو غ� قادر عىل أن يُنجَي نفسه فكيف 

 يُنجي اآلخرين!

 ة اإلمام الّصادق مع أيب اسحاق النّحوي:وقفة عند رواي ■
 (والله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا، ونحن في� بينكم وب� الله عّز وجل، ما جعل الله ألحد خ�اً يف خالف أمرنا)

 وقفة عند حديث ابراهيم بن أيب محمود مع اإلمام الرّضا عليه الّسالم: ■
عبده فإن كان النّاطق عن الله عّز وجل فقد عبد الله وإن كان النّاطق عن إبليس فقد عبد إبليس... إىل (َمن أصغى إىل ناطق فقد 

ه، إنَّ أد� أن يقول عليه الّسالم: يا ابن أيب محمود إذا أخذ النّاس �يناً وش�الً فالزم طريقتنا، فإنّه َمن لزمنا لزمناه وَمن فارقنا فارقنا
ثتك به ما يخرج به الّرجل ِمن  اإل�ان أن يقول للحصاة هذه نواه ثّم يدين بذلك ويربأ مّمن خالفه، يا بن أيب محمود احفظ ما حدَّ

 فقد جمعْت لك فيه خ� الّدنيا واآلخرة)
النّاطق عن الله هو اإلمام املعصوم فقط وتقليده واجب، أّما الفقيه فهو وسيلة فقط وتقليده جائز وليس بواجب.. و�كن أن تقلّد 
 أكرث من فقيه يف وقت واحد، فتأخذ من كّل فقيه مسألة.. وهم ليسوا حّجة .. فيُمكن مناقشتهم واالحتجاج عليهم ومطالبتهم باألدلة.

 ]:18وقفة عند رواية اإلمام الّصادق يف [وسائل الّشيعة: ج ■
لك، فقلت له: جعلُت فداك .. قد هلكنا إذاً، ليس أحد (قال أبو عبد الله عليه الّسالم: يا سفيان إيّاك والرّئاسة، ف� طلبها أحد إّال ه

منّا إّال وهو يحّب أن يُذكر ويُقصد ويُؤخذ عنه، فقال: ليس حيث تذهب إليه، إّ�ا ذلك أن تنصب رجالً دون الُحّجة فتصّدقه يف كّل 
 ما قال، وتدعو النّاس إىل قوله) فهذا هو التّقليد الباطل.

 هي عقد التّقليد للمعصوم.الّزيارة الجامعة الكب�ة  ✤

مالحظة من الّشيخ الغزّي ألولئك الّذين يستمعون إىل حديثه بخصوص الفقهاء ورواية التّقليد ألّول مرّة، ويف نيّتهم أن يسألوا  ✤
 الوكالء عنهـا.

 (ماذا يقول الّشيخ األنصاري عن رواية التّقليد يف تفس� اإلمام العسكري؟)



الغريب أّن فقهاءنا يشرتطون الفقاهة بعنوان (االجتهاد) وهم يُخالفون أهل البيت يف استع�ل هذه التّعاب�.. فتعب� (مجتهد)  ✤
و (اجتهاد) هذه التّعاب� يُبغضها أهل البيت عليهم الّسالم؛ ألّن أهل البيت ذُبحوا بسيف االجتهاد. بغّض النّظر عن توجيه معنى 

 وسط الّشيعي.. فالفقيه يجب عليه أن يقلّد اإلمام املعصوم يف مصطلحاته وكل�ته.(االجتهاد) يف ال
 ف� الّذي يُض� مراجعنا لو غّ�وا كلمة (االجتهاد) الّتي يُبغضها أهل البيت إىل مفردة أخرى وعّربوا بـ(الفقيه) بدل (املجتهد)؟

ب، وكان أّول استع�ل له يف قتل البتول وسلب فدك، وظلم األم� وأهل ملاذا يتمّسكون بتعب� (االجتهاد) مع أنّه جاءنا من النّواص
 البيت عليهم الّسالم؟!

 وقفة تُسلّط الّضوء عىل جهت� يف املؤّسسة الّدينيّة: ✤

ل لكم : تسليط الّضوء عىل األحوال واألوضاع الّشخصيّة العاّمة لن�ذج من رموز املؤّسسة الّدينيّة، ويف هذه الجهة أنق1الجهة  ●
 صور مختلفة ولقطات من هنا ومن هناك.

 : تسليط الّضوء عىل الّذوق الفكري العام املوجود يف املؤّسسة الّدينيّة.2الجهة  ●
 وبعد تسليط الّضوء عىل هات� الجهت� أسألكم هذا الّسؤال:

م، وهذه شؤوناتهم الفكريّة وهذا ذوقهم.. هل (إّن مؤّسسًة وإّن أناساً هذه أحوالهم الّشخصيّة وهذه تّرصفاتهم وما يجري في� بينه
 تعتقدون أّن مثل هؤالء يكونون نّواب عن اإلمام الحّجة؟)

 البداية من الجهة األوىل: ✤
عرْض لقطات وصور مختارة من مجموعة الكتب الّتي كتبها الّسيد حسن الكشم�ي (وهو صهر الّسيد الّسستا� والوكيل العام للّسيد 

 ربا وأمريكا والعامل الغريب).الّسستا� يف أو 

حادثة يذكرها الّشيخ الغزّي نقالً عن بعض الفضالء يف النّجف األرشف، بخصوص كتب الّسيد حسن الكشم�ي، وأّن بعض مكاتب  ✤
حرقونها املرجعيّة يف النّجف األرشف تُرسل أشخاص لرشاء كُتب الّسيد حسن الكشم�ي من املكتبة الوحيدة الّتي تبيع كتبُه، ثُّم يُ 

ألجل أن ال تصل هذه الكتب وما فيها من حقائق إىل أيدي الّشيعة!! وهذا أحد األسباب الّتي جعلت الّشيخ يعرض لقطات مّ� جاء 
 يف هذه الكتب.

 حادثة يذكرها الّشيخ الغزّي حصلْت معه شخصياً ح� كان يف قم املقّدسة، ح� طبع كتابه [الّشهادة الثّالثة املقّدسة]. ✤
 يف ُحورَب هذا الكتاب بأساليب ملتوية وافرتاءات من قبل املرجعيّة ألجل طمس ما فيه من حقائق،وك

ها وكذلك اإلشارة إىل أهّم النّقاط واألساليب املُتّبعة واملنهجيّة الّتي تنتهجها املؤّسسة الّدينية مع كّل شخص يختلف معها يف منظومت
 بها بخطّه أحد آيات الله آنذاك!الفكرية الحزبيّة الّسياسيّة.. والّتي كت

وقفة فيها عرض لنصوص الوكاالت والتّوثيقات الّتي كتبها مراجع الّشيعة للّسيد حسن الكشم�ي، والّتي ألحقها الّسيد الكشم�ي  ✤
 ).3مع الّصادق�: جيف كتابه (

ذا الّذوق املوجود [عل�ً أّ� ال أعتمد يف توثيق الّسيد الكشم�ي عىل هذه التّوثيقات، وإّ�ا أعرضها فقط ألولئك الّذين يتملّكهم ه
 يف قذارات علم الّرجال]

) يعرض فيها الّسيد الكشم�ي تجربته وما شاهده وما سمع به من محنة الهروب من الواقعوقفة عند كتاب الّسيد الكشم�ي ( ✤
 الخالفات والقطيعة الّشديدة والتّفسيق والّرصاعات الّتي تحصل ب� املراجع يف املؤّسسة الّدينية.

 طور من هذا الكتاب).(قراءة سُ 

) وحديث الّسيد خمسون عاماً مع املنرب الحسينيوقفة عند آخر كتاب صدر للّسيد حسن الكشم�ي والّذي يحمل عنوان ( ✤
ستا� ح� تحّدث عن سبب عدم إعطاء والده الّسيد يحسن الكشم�ي فيه عن القضيّة الّتي أثارها حولُه اإلبن األكرب للّسيد السّ 

 كالة للّسيد حسن الكشم�ي. (قراءة سطور من هذا الكتاب)الّسستا� و 

 ) تحت عنوان: ب� الوائيل وُشّرب.جولة يف دهاليز مظلمةوقفة عند كتاب الّسيد الكشم�ي ( ✤
يخ (قراءة سطور من هذا الكتاب يتحّدث فيها الّسيد الكشم�ي عن الخالف والّرصاع واملقالب الّتي كانت ب� الّشيخ الوائيل والشّ 

 جواد ُشّرب).

) للّسيد داخل الّسيد حسن.. وهو كتاب طُبع يف حياة الّشيخ الوائيل، والّشيخ الوائيل مل 1معجم الخطباء: جوقفة عند كتاب ( ✤
يُكّذب ما جاء فيه. (قراءة سطور مّ� جاء يف هذا الكتاب عن الّشيخ الوائيل والخالف الّشديد والقايس جّداً الّذي كان ب� الّشيخ 

 الوائيل وب� أبيه، و كذلك الخالف الّذي كان بينُه و ب� ولده األكرب).

هكذا يصنع الرّموز في� بينهم، ويُزّورون الحقائق، ويصنعون املقالب، وهكذا تجري األمور ب� ُخطباء املنرب الحسيني، وما يجري  ✤
 ب� املراجع هو أسوأ بكث� مّ� هو ب� الخطباء!


