
 54الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 

 9امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  19م ــ 2016/5/27يوم الجمعة: 

ذكرت يف الحلقة املاضية أّن الدين يف الوسط الشيعي بسبب حالة التسطيح التي انتقلت إلينا من الفكر الناصبي وعىل جميع  ✤

املستويات تحوّل الدين إىل نصوص، وتحّول إىل رسالة عملية ، وإىل مرجع تقليد ، و دفع خمس ، وصالة مضامينها أخذت من 

و رشائط مرجع التقليد املذكورة يف الرسائل العملية، والتي أُخذْت من الفكر الشافعي ك� املخالف�! ومن جملة هذا التسطيح ه

 مّر!

ما أريد أن أقوله هو أّن للمعصوم� عليهم السالم مواصفات ورشوط يف الفقيه الشيعي الذي يتمسك به الناس، وهذه املواصافات  ✤

ن منظومة كاملة ألحاديث أهل البيت ذكروا فيها رشائط ومواصفات مرجع مل تتم اإلشارة إليها يف كتب الفقهاء. (وحديثي هنا ع

 التقليد).

والتي بيّنوها يف كل�تهم الرشيفة (يف الروايات والزيارات عرض ملواصفات مرجع التقليد التي يُريدها أهل البيت عليهم السالم  ✤

 أيضاً).

 عليهم السالم هو:أّول رشط من رشائط مرجع التقليد التي يُريدها أهل البيت 

 ودليله: ما جاء يف رواية إمامنا العسكري يف تفس�ه الرشيف:أوالً: عدم التكالب عىل الدنيا..  ◀

دم (كذلك عوامُّ أّمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظّاهر، والعصبيّة الّشديدة والتّكالب عىل ُحطام الّدنيا وحرامها). واملراد من ع

 الدنيا:التكالب عىل 

أي أن يكون املرجع بعيداً عن تلك الرصاعات التي تكون ب� املراجع عىل الزعامة والرئاسة الدينية، والتي تخترصها كلمة الشلمغا� 

(وهو الفقيه األكرب يف عرص الَغيبة الّصغرى والّذي لعنه إمام زماننا عليه الّسالم) ح� وصف حالته وحالة اآلخرين يف الرصاع عىل 

 عامة واملرجعية يف عْرص الَغيبة الّصغرى، قال:الّز 

 ك� تتهارش الكالب عىل الجيف..) -أّي عىل الرّئاسة الّدينيّة واملرجعية  -(لقد كنّا نتهارش عىل هذا األمر

ذه يف الواقع الشيعي.. الرصاعات عىل املرجعية قامئة ب� الفقهاء بشكل خفي وبشكٍل جيل. (وقد تم عرض �اذج وصور من ه ✤

 الرصاعات يف الحلقات املاضية).

.. ودليل ذلك ما ورد يف كالم اإلمام الصادق عليه السالم: (وإهالك من ثانياً: صفة اإلنصاف، أن يكون ُمنصفاً بعيد عن العصبية ◀

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

عل�ً أّ� أخذُت هنا الحّد األد�، فاملفروض أن يكون الفقيه ُمحسناً، ولكنّي أخذُت الحّد األد� وهو اإلنصاف، ألّن اإلنصاف دون 

باءه عىل اإلحسان. واملراد من اإلنصاف: هو أن يضع املرجع الرجل املناسب يف املكان املناسب، ال أن ال يُسلّط أوالده وأصهاره وأقر

 -الشيعة وهم ال �تلكون الكفاءة، فإنّه إن فعل ذلك أي سلّطهم عىل الشيعة وهم بال كفاءة فهو فاقٌد للعدالة، وفاقُد العدالة 

 ال يجوز تقليده.. والعصبية الشديدة هي نقيض اإلنصاف. -بحسب الرسائل العملية

أّن فيهم َمن �تلك الكفاءة، وإّ�ا جعلوا األمر إىل شخصيات من شيعتهم،  األمئة عليهم السالم مل يُسلّطوا أبناءهم عىل الشيعة مع ✤

ومن غ� العرب، ومن غ� قريش، ومن غ� بني هاشم.. حيث� كانت هناك كفاءة كان األمئة يُولون أصحاب الكفاءات املناصب 

مور إىل أبنائهم أو إىل أصهارهم إّال إذا كانوا �تلكون الدينية واملسؤوليات الرشعية. ومل يكن واضحاً يف س�ة األمئة أنّهم ُيوكلون األ 

 كفاءة واضحة.

املراجع يف الغالب إذا أرادوا أن يقصموا ظهر أحد ال يُصدروا فتاوى كتبيّة علنيّة، بل يُصدروا الفتاوى الشفهية الرسيّة، التي  ✤

 تُتناقل عرب الوكالء، عرب املعّمم� فيقصموا ظهر َمن يتعصبون عليه!

اإلنصاف يشء سمعنا عنه، وقرأنا عنه يف الكتب، ومل نرى له أثراً يف املؤسسة الدينية؛ والسبب يف عدم وجود اإلنصاف يف املؤسسة  ✤

 الدينية : هو أّن القانون الذي يعمل يف املؤسسة الدينية ويف منظومة املرجعية الشيعية هو قانون (الوالء الشخيص)



% فإّن 100%، وكان هناك شخص يّرض التشيّع ولكن درجة والئه للمرجع 10جة والئه للمرجع فلو كان ملنفعة التشيّع شخص در 

% هو الذي سيُقّدم، واآلخر سيُطرد!! فإّن القانون الذي يعمل هو الوالء الشخيص البن املرجع وصهر 100املوايل للمرجع بدرجة 

 املرجع!!

د أو أصهار املرجع، هو هذا الذي سينال ما يُريد. ويف ظل هذا القانون لن نستطيع فمن كان موالياً أو ُمتملّقاً أو ماسحاً ألحذية أوال 

 أن نشم رائحة اإلنصاف.. وهذا القانون هو الذي دّمر املؤسسة الدينية، فبقيت مؤسسة متخلّفة إىل أقىص حدود التخلّف.

 .ثالثاً: أال يكون ُمتأثّراً بفقهاء العاّمة وبالفكر املُخالف ألهل البيت ◀

ودليُل ذلك قول اإلمام الصادق عليه السالم: (فإّن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فال تقبلوا منهم عنا 

شيئاً، وال كرامة لهم) وقد بيّنُت يف الحلقات السابقة أّن القبائح والفواحش بالدرجة األوىل ما يتعارض مع آل محّمد (عىل املستوى 

 ملستوى العقائدي)؟الفكري عىل ا

وذوق الكتاب والعرتة فقط، وأن تكون رابعاً: أن يكون الفقيه واملرجع ُمستنداً يف علمِه الديني بالكامل إىل منهج الكتاب والعرتة  ◀

له موسوعية يف حديثهم، ال أن يتعلّم بعض علوم أهل البيت الصحيحة ثُّم يُضيف إليها أضعاف مضاعفة من الجهاالت واألكاذيب 

 عىل أهل البيت، فيُضّل بها الشيعة.

دليل ذلك: ما أشار له اإلمام الصادق عليه السالم: (ومنهم قوم نُّصاب.... يتعلّمون بعض علومنا الّصحيحة فيتوّجهون به عند شيعتنا، 

 بُراء منها)وينتقصون ـ بنا ـ عند نّصابنا ثّم يُضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه ِمن األكاذيب علينا الّتي نحن 

ً لدينه) يصون الفقيه دينه بعدم التكالب عىل الزعامة  ✤ قول اإلمام عليه السالم (أّما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا

 الدينية، وأن يكون ُمنصفاً بعيداً عن العصبية الشديدة، وأن ال يكون كارعاً يف الفكر املخالف.

مواله) كيف يكون الفقيه ُمطيعاً ألمر مواله وعلمه ليس صحيحاً..؟ أليست الطاعة لإلمام تحتاج إىل وقوله عليه السالم (ُمطيعاً ألمر 

 علم صحيح مأخوذ من اإلمام وبعيد عن الفكر املخالف؟ (وهذه املوسوعية يف حديثهم التي أتحّدث عنها دامئاً)

س املُراد ُمخالفة الهوى يف طعام أو رشاب إذا كان حالالً. ُمخالفة قول اإلمام عليه السالم: (ُمخالفاً لهواه ُمطيعاً ألمر مواله) لي ✤

 الهوى أن نُخالف هوانا ونُقّدم هوى إمامنا عليه السالم.

 أن يكون امليزان يف التقييم هو والء أهل البيت عليهم السالم وليس والء املرجع.

حاكم الرشعي، والتي مُتثّل العناوين العاّمة للمنهجية العلمية األوصاف التي يُريدها اإلمام الصادق عليه السالم يف الفقيه وال ✤

 الّتي يُريدها أهل البيت أن تُطبّق يف املؤسسة الدينية:

 أوالً أن يروي الحديث ●

 ثانياً ينظر يف الحالل والحرام وفقاً لقواعد أهل البيت ●

 ثالثاً يعرف األحكام. ●

 علمية هي عكس منهجيّة أهل البيت بالضبط!!عل�ً أّن املنهجيّة املطبّقة يف الحوزة ال

(وقفة عند مقطع من حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع عمر بن حنظلة يف [ الكايف الرشيف] ح� سأل عمر بن حنظلة اإلمام 

 عن رجل� من أصحابنا بينه� منازعة يف دين أو م�اث ماذا يصنعان؟)

 لحديث أهل البيت.خامساً: من صفات املرجع أن يكون راوية  ◀

 دليل ذلك رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [رجال الكّيش]. (اعرفوا منازل الرجال منّا عىل قدر رواياتهم عنّا)

 ورواية أخرى أيضاً (اعرفوا منازل الناس منّا عىل قدر رواياتهم عنّا).

 حديثهم عليهم السالم.فأحد موازي� أهل البيت يف رشائط املرجع هو املوسوعية يف 

 ولذلك جعل إمام زماننا الرجوع يف الحوادث الواقعة إىل رواة حديثهم عليهم السالم.

 املرجع الذي يأخذ دينه عن الخائن� ال يجوز الرجوع إليه. سادساً: ◀

بو الحسن األّول وهو يف السجن: وقفة عند وصيّة إمامنا الكاظم عليه السالم يف [رجال الكّيش] لعّيل بن سويد السايئ: (كتَب إّيل أ 

ن تأخذ معامل دينك؟ ال تأخذنَّ معامل دينَك عن غ� شيعتنا، فإنّك إْن تعّديتهم أخذَت دينَك عن الخائن� ، وأّما ما ذكرَت يا عيل ممَّ



ليهم لعنُة اللِه ولعنُة رسولِه الّذين خانوا الله ورسولُه وخانوا أماناتهم، إنّهم اؤمتنوا عىل كتاب الله جّل وعال فحرّفوه وبّدلوه، فع

 ومالئكتِه، ولعنُة آبايئ الكرام الربرة، ولعنتي ولعنُة شيعتي إىل يوم القيامة). 

 املرجع الذي يأخذ عن الخائن� إّما هو خائن، وإّما هو غبي أحمق سفيه وليس بفقيه.

 املرجع الذي تلطّخت ثيابه بدماء الحس� ال يجوز الرجوع إليه. سابعاً: ◀

 وقفة عند رواية اإلمام الصادق يف الكايف الرشيف:

ّن (لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله املرجئة، لعن الله املرجئة قال: قلت: لعنَت هؤالء مرّة ولعنت هؤالء مرّت�! قال: إ

 ابهم إىل يوم القيامة..)يقولون: إّن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثي -أي املُرجئة وهم املُخالفون -هؤالء 

املُخالفون ثيابهم ملطخة بدماء الحس�، وقد قرأت عليكم يف الحلقة السابقة ما يقوله الغزايل يف كتابه (إحياء علوم الدين) يف مسألة 

 عيل وآل عيل)!! لعن قاتل الحس� عليه السالم، وأنّه ال يجّوز لعنه. (وعل�ؤنا يأخذون من هذا الفكر املُلطّخ بدماء الحس� ودماء

 الفقيه الذي ال يستغني بحديث أهل البيت، ويحتاج يف فقهِه إىل الرجوع لحديث املخالف� ال يجوز الرجوع إليه. ثامناً: ◀

 ] مع بش� الدهان:1وقفة عند رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج

 الرجل منهم إذا مل يستغِن بفقهِه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف باب (ال خ� فيمن ال يتفّقه ِمن أصحابنا، يا بش�! إنّ 

 ضاللتهم وهو ال يعلم)

 أن يكون فهم املرجع ألحاديث أهل البيت ِمن أهل البيت عليهم السالم. تاسعاً: ◀

 دليل ذلك قول اإلمام الصادق عليه السالم يف [غيبة النع��]:

 شيعتنا عندنا عىل قدر روايتهم عنّا وفهمهم منّا)(اعرفوا منازل 

ومعرفُة لحن حديثهم ُمتفرّعة عن الفهم منهم صلوات الله عليهم معرفة املرجع والفقيه بلحن حديث أهل البيت..  عارشاً:10 ◀

ة لثمرة املهجة] للسيد ابن (وفهمهم منّا). دليل ذلك رواية اإلمام الباقر عليه السالم مع أيب عبيدة الحّذاء يف كتاب [كشف املحجّ 

 طاووس:

 (يا أبا عبيدة إنّا ال نعّد الرجل فقيهاً عاملاً حتّى يعرف لحن القول)

 ميزان تقييم درجة الفقاهة : هو معرفة معا� حديث أهل البيت. ✤

دليل ذلك رواية اإلمام الصادق عليه السالم  يف [معا� األخبار]: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معا� كالمنا، ، إّن الكلمة لتنرصف  ●

 عىل وجوه ، فلو شاء إنسان لرصف كالمه كيف شاء وال يكذب)

(واحدة) من رواية اإلمام العسكري عليه  فهل تنطبق هذه الرواية عىل فقيه فقهاء الشيعة السيد الخويئ الذي حار يف معنى كلمة

 ة!السالم وهي كلمة (مخالفاً لهواه). فقال تارة: أنّها ال تدل حتّى عىل العدالة، وقال تارة أخرى يف نفس الكتاب: أنها تُش� إىل العصم

 االجتهاد والتّقليد) -(وقفة عند كتاب السيد الخويئ [التّنقيح يف رشح العروة الوثقى] 

ل أيضاً ح�ة فقهاء ومراجع الشيعة يف فهم ُمصطلح (املشاهدة) الوارد يف توقيع إمام زماننا عليه السالم. فهل ينطبق عليهم وباملث ●

 قول اإلمام عليه السالم: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معا� كالمنا)؟

 أن يكون عند الفقيه ملكة الدراية للرّواية، ومعرفة معاريض الكالم. حادية عرش: ◀

دليل ذلك رواية اإلمام الصادق مع بريد الرزّاز وهو يُحّدثه عن أبيه اإلمام الباقر عليه� السالم: (يا بني .. اعرف منازل الشيعة  ●

رايات للروايات يعلو املؤمن إىل أقىص درجات اإل�ان إّ� نظرت عىل قدر روايتهم ومعرفتهم ، فإّن املعرفة هي الدراية للرواية ، وبالد

يف كتاب لعّيل فوجدُت يف الكتاب : أّن قيمة كّل امرئ وقدره معرفته ، إّن الله تبارك وتعاىل يحاسب الناس عىل قدر ما أتاهم من 

 العقول يف دار الدنيا).

ديث ترويه، وال يكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض كالمنا اإلمام الصادق عليه السالم: (حديث تدريه خ� من ألف ح ●

 وإن الكلمة من كالمنا لتنرصف عىل سبع� وجهاً لنا من جميعها املخرج).



رواية أم� املؤمن� يف الكايف الرشيف: (أال أخربكم بالفقيه حّق الفقيه ؟ َمن مل يقنّط الناس من رحمة الله، ومل يُؤّمنهم من عذاب  ●

فيها الله، ومل يُرّخص لهم يف معايص الله، ومل يرتك القرآن رغبة عنه إىل غ�ه، أال الخ� يف علم ليس فيه تفهم، أال الخ� يف قراءة ليس 

 تدبر، أال ال خ� يف عبادة ليس فيها تفكر)

ً و�ُ  ✤ كن متييزها يف مراجعنا، فإّن املنهج قول اإلمام عليه السالم (ومل يرتك القرآن رغبة عنه إىل غ�ه) هذه الصفة واضحة جّدا

 الحوزوي اآلن يف تقييم حديث أهل البيت ليس بعرضِه عىل القرآن ك� أمرنا أهل البيت، وإّ�ا تركوا القرآن وذهبوا إىل علم الرجال! 

 ده؟).(وقفة تُبّ� ملاذا ترك مراجعنا املاض� والباق� القرآن ليكون ميزاناً لقبول حديث أهل البيت أو لّر 

 (يُحسن يف الحفظ، ويُحسن يف الفهم، ويُحسن يف اإللقاء).أن يكون الفقيه يُحسن يف روايته عن أهل البيت  ثانية عرش: ◀

دليل ذلك قول اإلمام الصادق عليه السالم يف [رجال الكيش]: (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا، فإنّا ال  ●

ث). اإلمام مل يقل نَعدُّ الفقيه منه ثاً ؟ قال: يكون ُمفهَّ�ً واملُفهَّم ُمحدَّ ثاً، فقيل له: أو يكون املؤمن ُمحدَّ ً حتّى يكون ُمحدَّ م فقيها

 فاه�ً، بل قال ُمفهّ�ً : يعني هناك تأييد، وهناك تسديد.

 ] للسيد محّمد جواد العاميل10وقفة عند روايت� إلمامنا الصادق يف كتاب [مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة:ج ✤

 (ال تحلُّ الُفتيا ملَن ال يستفتي من الله بصفاء ّرسه و إخالص عمله و عالنيته و برهان من ربّه يف كّل حال) ●

(ال تحل لُه الفتيا يف الحالل والحرام ب� الخلق إّال ملَن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صّىل الله عليه وآله ووصيّه عليه  ●

 السالم)

 قانون النجاة من الّضالل يف رواية اإلمام الصادق عليه السالم .(َمن الذي ينجو من الضالل) ✤

لِم الله ِمن قلبه ِمن هؤالء العوام أنّه ال ُيريد إّال صيانة دينه وتعظيم وليّه، مل يرتكه يف يد هذا يقول عليه السالم: (ال جرم أّن َمن عَ 

 رة)امللبِّس الكافر. ولكنّه يقيّض له مؤمناً يقف به عىل الّصواب، ثّم يُوفّقه الله تعاىل للقبول منه فيجمع لُه بذلك خ� الدنيا واآلخ

 وُمخلص� مع إمام زمانهم سيهتدون إىل الفقيه الصالح وهؤالء قلّة، لكن األعم األغلب سيتيهون بعيداً عواّم الشيعة إذا كانوا صادق�

 عن إمام زمانهم ك� قالت الرواية.

 صفة أخرى عملية لهذا املرجع أنّه داعية يدعو ألهل البيت عليهم السالم ثالثة عرش: ◀

فس� اإلمام العسكري (لوال من يبقى بعد َغيبة قامئنا من العل�ء الداع� إليه دليل ذلك كلمة اإلمام الهادي عليه السالم يف ت ●

والدال� عليه، والذاب� عن دينه بحجج الله، واملُنقذين لضعفاء عباد الله من ِشباك إبليس وَمرََدته ومن فخاخ النواصب ، ملا بقي 

وب ضعفاء الشيعة ك� ُ�سك صاحب السفينة ُسكّانها، أولئك هم األفضلون أحٌد إّال أرتد عن دين الله، ولكنّهم الذين ُ�سكون أزّمة قل

 عن الله عّز وجل) 

 واملقصود من النواصب يف الرواية هم نواصب الشيعة الذين قال عنهم اإلمام الصادق عليه السالم:

به عند شيعتنا) ألّن النواصب املعروفون  (ومنهم قوم نُّصاب ال يقدرون عىل القدح فينا، يتعلّمون بعض علومنا الّصحيحة فيتوّجهون

 ال يستطيعون أن ينصبوا فخاخ للشيعة، الذين ينصبون الفخاخ هم نواصب الشيعة.

وقفة عند حديث اإلمام السجاد عليه السالم مع أيب خالد الكابيل يف كتاب [ك�ل الدين] والتي يتحّدث فيها االمام السجاد عن  ✤

 أهل زمان غيبته، القائل� بإمامته...)أوصاف أهل زمان الغيبة (إّن 

 أّال يوايل املرجع أعداء أهل البيت ويُعادي أولياءهم رابعة عرش: ◀

 دليُل ذلك رواية اإلمام الرضا عليه السالم يف كتاب [صفات الشيعة] ●

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

 ومعاداة أوليائنا، انه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه االمر فلم يعرف مؤمن من منافق)

 .. وإن كان منها ال يجوز تقليده ألنّه سيقود إىل مهلكة!أن ال يكون املرجع جزء من منظومة الصنمية خامسة عرش: ◀

 دليل ذلك: رواية أيب حمزة الثّ�يل مع اإلمام الّصادق يف [معا� األخبار]: ●



أن  (قال أبو عبد الله عليه الّسالم: إيّاك و الرئاسة، وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجال، قلُت: جعلُت فداك: أّما الرئاسة فقد عرفتها، وأّما

 مّ� وطئُت أعقاب الرجال، فقال: ليس حيث تذهب، إيّاك أن تنصب ف� ثلثا ما يف يدي إّال  -أي أس� خلفهم -أطأ أعقاب الرجال

 رجالً دون الُحّجة فتصّدقه يف كّل ما قال)

رواية اإلمام الصادق عليه السالم: (قال أبو عبد الله عليه السالم: يا سفيان إيّاك والرّئاسة، ف� طلبها أحد إّال هلك، فقلت له:  ●

س أحد منّا إّال وهو يحّب أن يُذكر ويُقصد ويُؤخذ عنه، فقال: ليس حيث تذهب إليه، إّ�ا ذلك أن جعلُت فداك .. قد هلكنا إذ لي

 تنصب رجالً دون الُحّجة فتصّدقه يف كّل ما قال، وتدعو الناس إىل قوله)

دّخل يف التحليل هناك مساحات واسعة ال يستطيع املرجع أن ينقل فيها حديث أهل البيت، كتقييمه مثالً لآلخرين. أو ح� يت✤

 السيايس، أو ح� يتدّخل يف األساليب واملناهج العلمية، أو ح� يُبّ� فهمه الخاص وهناك أكرث من فهم، فل�ذا يُصّدق يف كّل يشء؟

 مرض الصنمية هو قرين ملرض آخر خط� يف مؤسستنا الدينية وهو (قانون الوالء الشخيص). ✤

 يف جمهورها، وما ب� قانون الوالء الشخيص داخل تنظي�تها!! مؤسستنا الدينية تعيش ما ب� الصنمية

 وقفة عند رواية اإلمام السجاد عليه السالم يف تفس� اإلمام العسكري يف تشخيص العل�ء ✤

 (إذا رأيتم الرُجل قد َحُسَن سْمتُه وهديُه، ومتاوت فـي منطقه، وتخاضع يف حركاته، فرويداً ال يغرَّنكم...)

 وقفة عند رواية سيد األوصياء يف تفس� اإلمام العسكري (يا معرش شيعتنا واملنتحل� موّدتنا إيّاكم وأصحاب الرأي...) ✤

 أن يكون املرجع حائزاً عىل الهويّة الشيعية التي تحّدثت عنها الزيارة الجامعة. سادسة عرش: ◀

 (عرض لجزء من الهوية الشيعية يف الزيارة الجامعة الكب�ة)

 أن يكون املرجع شديد الحب ألهل البيت عليهم السالم. سابعة عرش: ◀

 شاء دليل ذلك رواية اإلمام الهادي عليه السالم: (فاصمدا يف دينك� عىل مت� يف حبّنا، وكّل كب� التقّدم يف أمرنا، فإنّه� كافوك� إنْ 

 الله تعاىل).

ل ال يشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم!!! [راجع كتاب: التّنقيح عل�ً أّن السيد الخويئ الذي هو زعيم الطائفة األوّ 

 باب االجتهاد والتقليد] للسيد الخويئ -يف رشح العروة الوثقى

 أن يكون مرجع التقليد يرى أّن معرفة الله هي معرفة إمام زمانه. ثامنة عرش: ◀

رشائع: (خرج الحس� عىل أصحابه فقال: أيّها الناس إن الله عّز وجل ما خلق دليل ذلك رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف علل ال

العباد إّال ليعرفوه فإذا عرفوه وعبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه، فقال له رجل: يابن رسول الله بأيب أنت وأمي ف� معرفة 

 ه)الله؟ قال معرفته يف كّل زمان معرفة إمامهم الذي يجب عليهم طاعت

 أسئلة لعل�ء الشيعة: ■

 ملاذا يا عل�ء الشيعة مل تُبيّنوا هذه الحقائق؟ -1

 ملاذا حكمتم عىل هذه الروايات بالضعف واإلعدام بسبب قذارات علم الرجال؟ -2

 ملاذا جئتمونا بقذاراتكم هذه التي جئتم بها من النواصب أعداء أهل البيت وحطّمتم بها عقيدة أهل البيت؟ -3

 وسؤال آخر إىل الشيعة: ■

بوجدانكم أيّها الشيعة: هل هذه املواصفات يُريدها أهل البيت يف املرجع، أم تلك املواصفات املكتوبة يف الرسائل العملية واملأخوذة 

 من الشافعي؟

 


