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 احلٍمخ االًىل

 اٌؼصّخ ًؤلٌاي اٌؼٍّبء
 

كم وعلى مبعٌث مبارٌؾ علي سالـٌ من اهلل عليكم ورحػمٌة وبركات أحباب عليٍّ وآؿ علّي، أياـٌ سعيدة،
 .عوائلكم الكريػمة

ػُمَقدِّمات وإنَّػما أدخُل بنحو ال أذىُب بعيداً يف ال (َمَلفُّ الِعصمة)الػحلقة األوىل من أىم ملفاتنا السبعة 
ِلماذا َملفُّ العصمة؟ ِلماذا  إىل الػمطلب، سؤاٌؿ قبل أف أشرَع يف مقصودي يف ىذه الػحلقة: مستقيم

 الػحديُث عن العصمة؟
مػختصر: العصمُة منزلة أىل البيت، من خالؿ تتبعي  ها بنحو موجز، أَُعرُفها بنحوريفالعصمة تع

 النصوص القرآنية والػمعصومية الشريفة بػحسب ما أجدُه مناسباً للعصمة من تعريف إين أَُعرِّفها:
 العصمة منزلة ُمػَحمٍَّد وآؿ ُمػَحمَّد منزلُة أىل البيت.

ي األساس األوؿ واألخَُت الذي تبتنػي عليو ُكلُّ عقائدنا، إذا كاف ىذا ِلماذا َملفُّ العصمة؟ العصمة ى
األساُس متيناً واضحاً سليماً فما يبتنػي عليو سيكوف متيناً واضحاً سليماً، وإذا كاف ىذا األساس مػخروماً 

ى اهلل عليو أو مػخروبًا فإفَّ ما يبتنػي على األساس سيكوف تابعًا ألساسِو، ولذلك قاؿ نبينا األعظم صل
ىذا الػُحّب بنحو عقائدي  وال يُػًَتَجمُ  .ِلُكلِّ َشيٌء أَساس وأَساُس اإلسالـٍ ُحبُّنا أىُل الَبيتوآلو: 

عملي إاّل عن طريق االعتقاد بعصمتهم، عصمة أىل البيت ميزاُف العقيدة األوؿ،  وبنحو فكري وبنحو
ا الكامل الصريح، يف دعاء الغيبِة وأنتم دي إىل عقيدة التوحيد بشكلهؤ عصمة أىل البيت الباب الػم

اللَُّهمَّ َعرِّفني ُحجََّتك فَإنََّك إف َلم تُػَعرِّفني  -إىل أف يقوَؿ الدعاء -اللَُّهمَّ َعرِّفنػي نَفَسك تعرفونو: 
 الضالُؿ عن الدين يف عدـ معرفة الػُحجَّة والباب الذي من خاللِو ندخل إىل .ُحجََّتك ظَللُت عن ديني
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، نػحُن نقرأ يف الزيارة الػجامعة الكبَتة، النص الػمعصومي البليُغ الكامل الِعصمة عقيدةُ  ،ة الػُحجَّةمعرف
 الذي يُعرِّفنا منازؿ أىل البيت ويػحدثنا عن عصمتهم نقرأ يف ىذا النص الػمقدس:

 :مػجموعاٌت ثالثة .ِىقٌ َحقُِّكم زا فَالرَّاِغُب َعنُكم ماِرٌؽ َوالالِزـُ َلُكم الِحٌق َوالػُمَقصُِّر ِفي
 .وىذه مػجموعٌة واضحة وأنا ال أريُد الػحديَث عنها سأمرُّ عليها مروراً سريعاً  .فَالرَّاِغُب َعنُكم ماِرؽٌ 

 ىؤالء الػمارقوف وىم الراغبوف عن إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو، من ىم ىؤالء؟ 
حديث عند فقهائنا، الػجزء ديثي األىم بُت كتب الػىذا ىو وسائل الشيعة الػجزء السادس، الػجامع الػح

، 341طبعة دار إحياء الًتاث العريب بتحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباين الشَتازي، صفحة:  السادس،
زياد بن  أضبدبن  عن زُلمَّد :البن إدريس الكتاب الػمعروؼ (السرائر)بسندِه، نَػَقَلُو عن  14الػحديث 

إمامنا الػهادي صلوات  بن ُمػَحمَّد يعٍت عليّ  - كتبُت إليوعيسى قاؿ: ن ب عليبن  مػحمدبن  وموسى
من ىو الناصبػي  - أسألو عن الناصب - اهلل وسالمو عليو الذي كنا نقرأ مقطعًا من الزيارة الػمروية عنو

الحظوا  - ىل أحتاُج فػي امتحانِو إلى أكثر من تقديمو الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ -
عن الناصب ىل  -اؿ، سؤاؿ واضح، يا أشياع عليٍّ وآؿ علّي، السؤاؿ ُموّجو إلمامكم الػهادي السؤ 

 أحتاُج فػي امتحانِو إىل أكثر من تقدؽلو اجلبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟
الذي يعتقد  ىذا ىو الناصب .من كاف على ىذا فهو ناصب :فرجَع الػجواُب من اإلماـ الػهادي

 لطاغوت والذي يعتقد إمامتهما.تقدًن الػجبت وا
عن الشيخ  339، ىذه الصفحة: 341الصفحة السابقة كانت  339ويف نفس الػجزء الصفحة: 

 سناف عن أيب عبد اهلل عليو السالـ قاؿ:بن  بسندِه: عن عبد اهلل (عقاب األعماؿ)الصدوؽ عن 
قوؿ: أنا أُبِغُض ُمػَحمَّدًا وآؿ ُمػَحمَّد، ليَس الناِصُب من َنَصَب لنا أىل البيت، ألنََّك ال تَػجُد رجاًل ي

 وىو يعلم أنَّكم تتولونا وأنَّكم من شيعتنا. ،ولكنَّ الناِصَب من َنَصَب لكم
ينصبوف العداء لشيعة أىل البيت وىم يعلموف بأفَّ ىؤالء  :ىؤالِء ىم النواصب، صفتاف واضحتاف
واضحة يف جواب اإلماـ الػهادي ىو من يقدـ صفة الناصب ال .يُػحبوف أىل البيت ويتربوف من أعدائهم

 الػجبت والطاغوت على أىل البيت ويعتقد إمامتهما، ىذا ما جاء يف وسائل الشيعة الشريف.
 1420 الكتاب الػمعروؼ البن حجر، طبعة دار الكتب العلمية، سنة: (الصواعق الػمحرقة)وىذا ىو 
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وىو يذكر جػملًة من اآليات  220 ر؟ صفحة:حجبن  ميالدية بَتوت لبناف، ماذا يقوؿ 1999ىجرية 
 الفصل األوؿ يف اآليات الواردة فيهم، يف أىل البيت: ،التػي وردت يف فضل أىل البيت

َبقاؿ اهلل تعاىل: اآلية األولى ىذا   {رَطيِرياً ًَُّطَيِّشَوُُ اٌجَْذِ ؤَىًَ اٌشِّجظَ ػَنىُُُ ٌُِْزىِتَ اٌٍَّوُ ُّشِّذُ }بَِّّٔ
أكثر الػمفسرين  - أكثر الػمفسرين من مػخالفي أىل البيت - الػمفسرين على أهنا نزلتكالمُو: أكثر 

باعتبار أف اآلية جاءت  - (عنكم)على أنػها نزلت يف عليٍّ وفاطمة والػحسن والػحسُت لتذكَت ضمَِت 
 - حسُتفالػخطاب للذكور والغالبية يف أىل البيت ذكور عليٌّ والػحسُن والػ ،لُيذىَب عنكم - مذكرة

أكثر الػمفسرين على أنػها نزلت يف عليٍّ وفاطمة والػحسن والػحسُت لتذكَت ضمَِت عنكم وما بعده، 
للتضعيف ىذا ىو الػمتعارُؼ بُت  وكلمُة قيَل ُتشَتُ  -ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطهركم، وقيَل 

قولِو إىل أف ويستمُر يف  -ثٌُُْرِىَُّٓ{  فِِ ُّزٍََ َِب }ًَاروُشَْ :وقيل نزلت يف نسائِو لقولو -أىل العلم 
أي أف النبػي أكد بأف آية التطهَت وما جاء يف فضل أىل  -وَأكَدُه أيضًا  - 224يقوؿ يف صفحة: 

إىل آخر ما  بقولِو: أنا حرٌب لػمن حارهبم -النبػي أكد  -وأّكَدُه أيضاً  -البيت من مضموف آية التطهَت 
ويف رواية أنَُّو قاؿ بعد ذلك: أال من آذى  -ة من األحاديث بػهذا الػمعنػى ألنو ذكر مػجموع -مرَّ أيضاً 

فسي بيده ال يؤمن عبٌد يب حتػى والذي ن :ويف أخرى .قرابتػي فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهلل تعاىل
وسلم قاؿ: إين ومن ُُثَّ َصَح أنو صلى اهلل عليو  ،فأقامهم ُمقاـ نفسوِ  ،بٍت وال ػلبٍت حتػى ػُلبَّ ذويَّ ػل

وأحلقوا بِو أيضاً يف قصة  -يصحح الػحديث  -تارٌؾ فيكم ما إف سبسكتم بو لن تضلوا كتاب اهلل وعًتيت 
اآلية، فغدا صلى اهلل عليو وسلم زلتضنًا الػحسن }لًُ رؼبٌٌا ٔذػٌ ؤثنبءٔب ًؤثنبئىُ{  الػمباىلة يف آية:

وىؤالء ىم أىل الكساء فهم الػمراد يف آية  ،اآخذًا بيد الػحسُت وفاطمة سبشي خلفُو وعليٌّ خلفهم
َبالػمباىلة كما أهنم من صبلة الػمراد بآية  .{اٌجَْذِ ؤَىًَ اٌشِّجظَ ػَنىُُُ ٌُِْزىِتَ اٌٍَّوُ ُّشِّذُ :}بَِّّٔ

ىذا كالـُ شيعة أىل البيت يُِقرُّ بو ويعًتؼ بِو مع أنَّو َكتَب ىذا الكتاب الصواعق الػمحرقة يف الرد على 
ل البدع والزندقة، وىو يقوؿ أىل البدع والزندقة ىم الشيعة الرافضة، الكتاب ُمؤلٌَّف يف الرِد على أى

 الشيعة والرافضة، علينا.
 ٌُّاًَعٍَِّ ػٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب اٌنَّجِِِّ ػٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِبئِىَزَوُ اٌٍَّوَ :}بَِّْقولو تعاىل اآلية الثانية
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حديٌث  ،صَح يعنػي صح الػحديث -عجرة قاؿ َلمَّا نزلت ىذه اآلية بن  صَح عن كعب رَغٍِّْبً{
فكيف ُنصلي عليك؟  ،َلمَّا نزلت ىذه اآلية قلنا يا رسوؿ اهلل قد َعِلمنا كيف ُنَسلُِّم عليك -صحيح 

سؤاؿ  -ىو يقوؿ: فسؤاذلم  -فسؤاذلم فقاؿ: قولوا اللَُّهمَّ صّلي على ُمػَحمٍَّد وعلى آؿ ُمػَحمَّد إىل آخره 
 أي آية؟ -بعد نزوؿ اآلية  -الصحابة 

فسؤاذلم بعد  -رَغٍِّْبً{  ًَعٌٍَُِّّا ػٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب اٌنَّجِِِّ ػٍَََ ُّصٌٍََُّْ ًٍَََِبئِىَزَوُ اٌٍَّوَ }بَِّْ
مٍَّد وعلى آؿ ُمػَحمَّد دليٌل ظاىر على أف األمَر بالصالة على نزوؿ اآلية وإجابتهم باللَُّهمَّ صلي على ُمػحَ 

َلمَّا سألوا وأجاب بأفَّ الصالة تكوف ىكذا على ُمػَحمٍَّد يقوؿ:  -أىل بيتِو وبقية آلو ُمراٌد من ىذه اآلية 
ة توجب على يعنػي اآليوآؿ ُمػَحمَّد دليل على أف اآلية تأمرنا بأف ُنصلي على ُمػَحمٍَّد وآؿ ُمػَحمَّد، 

الػمسلمُت إذا صلوا على النبػي يصلوا على آلِو، ثُػم يقوؿ: وإاّل مل يسألوا عن الصالة على أىل بيتِو وآلِو 
إذا لػم تكن اآلية متعلقة بػهذا الػموضوع َلَما سأؿ الصحابة عن ذلك  -عقب نزوذلا ومل غُلابوا دبا ذُكر 

فلمَّا  -أف قولوا اللَُّهمَّ صلي على ُمػَحمٍَّد وعلى آِؿ ُمػَحمَّد  وَلَما أجابػهم النبػي بتلك اإلجابة الواضحة
من جػملة ما  -من صبلة الػمأمور بو  -يعنػي على أىل البيت  -ُأجيبوا بو دؿَّ على أف الصالة عليهم 

ف يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم، ىو يقوؿ بأف اآلية تأمرنا بأ -وأنو صلى اهلل عليو وسلم  -أمرت بو اآلية 
وعلى طوؿ الكتاب، ىذا ىو العداء والنصب  -نصلي على النبػي وآلِو يقوؿ: وأنو صلى اهلل عليو وسلم 

الواضح ألىل البيت، وىذه ىي الػمخالفة الصريػحة لرسوؿ اهلل ولكتاب اهلل، ىو يقر بأف كتاب اهلل يأمر 
 بالصالة عليهم ويقر بأف النبػي أجاب بػهذه اإلجابة:

وأنو صلى اهلل عليو وسلم  -ػَحمٍَّد وعلى آؿ ُمػَحمَّد لكنو يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم اللهم صلي على مُ 
أقامهم يف ذلك مقاـ نفسِو ألف القصد من الصالة عليو مزيد تعظيمِو ومنو تعظيمهم ومن ُُثَّ َلمَّا أدخَل 

التك ورضبتَك ص ،اللهم إهنم مٍت وأنا منهم فاجعل :قاؿ -يف حديث الكساء  -من مرَّ يف الكساء 
وقضية استجابة ىذا الدعاء أف  -ىذا الػمقطع من حديث الكساء  -ومغفرتك ورضوانك َعَليَّ وعليهم 

ماذا يقوؿ؟ يقوؿ إف النبػي َلمَّا جػمع  -اهلل صلى عليهم معو فحينئٍذ طلَب من الػمؤمنُت صالهتم عليهم 
ُحسُت وعلياَّ وفاطمة تػحت الكساء ودعا بػهذا ُمػَحمَّدًا صلى اهلل عليو وآلو، َلمَّا جػمع الػحسن والػ

اهلل  -: اللهم إهنم مٍت وأنا منهم فاجعل صالتك ورضبتَك ومغفرتك ورضوانك َعَليَّ وعليهم -الدعاء
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استجاب لو فنزلت ىذه اآلية، يقوؿ ىذه اآلية نزلت استجابًة لدعاء النبػي بعد أف جػمع أىل بيتِو تػحَت 
ىذا الدعاء أف اهلل صلى عليهم معو فحينئٍذ طلَب من الػمؤمنُت صالهتم وقضية استجابة  -الكساء 

وحينئٍذ  -ىو ال يصلي عليهم، ىو ليس من الػمؤمنُت، ىو أخرج نفسُو من الػمؤمنُت  -عليهم معو 
ال تصلوا َعَليَّ الصالة  :-يذكر ىذه الرواية أيضًا  -ويُروى  ،طلَب من الػمؤمنُت صالهتم عليهم معو

، فقالوا: وما الصالة البًتاء؟ قاؿ: تقولوف: اللهم صل على ُمػَحمَّد وسُبِسكوف، بل قولوا اللهم صلي البًتاء
ويستمر ىو يقوؿ: صلى اهلل عليو وسلم، كيف يكوف الضالؿ؟ باهلل  -على زُلَمَّد وعلى آؿ زُلَمَّد 

أف أتناوؿ ماذا يقولوف عن وال أريد  ،فلذلك أنا ال أريد أف أتػحدث مع ىؤالء ،عليكم ! ىذه ىي كتبهم
 :-العصمة، ىذا ىو ديدنػهم وىذا ىو حالػهم، ثػم يقوؿ، راح يبدأ الػخنب 

ألنػهم  -وال يُنايف ما تقرر حذُؼ اآلؿ يف الصحيحُت  -بعد أف كانت ىذه األمور واضحة  -وال يُنايف 
وؿ اهلل كيف نصلي عليك؟ يا رس :قالوا -حذفوا اآلؿ يف الصحيحُت من الصالة على النبػي وآؿ النبػي 

يقوؿ ذلك الكالـ األوؿ ال يُنايف ىذا يف  -قاؿ: قولوا اللهم صلي على زُلَمٍَّد وعلى أزواجِو وذريتو 
َكَما صليَت على إبراىيم إىل آخرِه، ألف ذكر اآلؿ ثبت يف رواياٍت ُأخر   -األحاديث الصحيحة عندىم 

ُث عطف  ،لُو فحفظ بعض الرواة ما مل ػلفظُو اآلخروبو يُعلم أنَّو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ذلك ك
ذكر األزواج  -، ُث عطف األزواج والذرية على اآلؿ على اآلؿ يف كثٍَت من الروايات األزواج والذرية

وىو واضٌح  -أفَّ األزواج ليَس من اآلؿ، ىذا ىو يقولُو  - والذرية مع اآلؿ يقتضي أنػهما ليسا من اآلؿ
فذكرىم  -يعنػي ىذا ىو أصح األقواؿ أف أزواجُو ليس من آلِو  -ى األصح يف األقواؿ يف األزواج بناًء عل

 من :روى أبو داوود -ىذا من الػخنب الػمرتب  -بعد اآلؿ لإلشارة إىل عظيم شرفهم، روى أبو داوود 
مٍَّد وأزواجو اللهم صلي على النيب زلَُ  :فليقل ،إذا صلى علينا أىل البيتسرُه أف يكتاؿ بالػمكياؿ األوىف 

وتقدـ الكالـ يف حديث  .أمهات الػمؤمنُت وذريتِو وأىل بيتِو كما صليَت على إبراىيم إنك ضبيٌد رليد

 .ويف آية التطهَترَغٍِّْبً{  ًَعٌٍَُِّّا ػٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب }َّب الكساء، ويف آية:
ريػحًا بينا، وىو بنفسو قاؿ إنو أمر الػمؤمنُت أف يصلوا تالحظوف كيَف كاف، كاف الكالـ قويًا واضحًا ص

على ُمػَحمٍَّد وآؿ ُمػَحمَّد وىو ال يصلي على آؿ ُمػَحمَّد، وىو بنفسو قاؿ بأف اهلل أمر الػمؤمنُت يف ىذه 
 :اآلية بأف يصلوا على ُمػَحمٍَّد وعلى آؿ ُمػَحمَّد وىو ال يصلي عليهم، وىو بنفسِو قاؿ بأف النبػي قاؿ
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ال ُتصلوا َعَليَّ الصالة البًتاء أف تقولوا اللهم صلي على ُمػَحمٍَّد وتُػمسكوف وقولوا وعلى آؿ ُمػَحمَّد، وىو 
يقوؿ وصلى اهلل عليو وسلم، وكلهم يقولوف كذلك، قوـٌ يػحملوف العداء والبغَض والكراىية ِلُمػَحمٍَّد وآؿ 

أنَّػهم يُوالوف ُمػَحمَّدًا وآؿ ُمػَحمَّد ىؤالء ال يستحقوف أف  ُمػَحمَّد بػهذا النحو وإف يُلبِّسوف األمر بكالـٍ 
 .نعبأ بػهم

لنبػي وعن ا ،عندنا يف رواياتنا يف أحاديثنا الػمروية عن أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت
م ثالثة إف لػ :ثالثة وإف لػم تظلمهم ظلموؾ، يف بعض الكتب مكتوباألعظم صلى اهلل عليو وآلو: 

يعنػي كأف الػحديث يُطالب بظُلمهم، الػحديث الصحيح ىو ىذا: ثالثة وإف لػم تظلمهم  ،تظلمهم
وليس الػحديث عن ظلم  ،ىذا ال يعنػي أف األزواج ال يظلموف .ظلموؾ زوجتك وخادمك وولدؾ

ا، ىذا الزوجات وظلم األزواج، أنا أريد أف أصل إىل ىنا، الػحديث ىنا ناظر إىل ظلم الزوجة إىل زوجه
ثالثة وإف لػم تظلمهم ظلموؾ زوجتك  -ال يعنػي أف الزوج ال يظلم زوجتُو وال يظلم األب أوالده 

فلمَّا ُسئَل  .ورواية أخرى: ثالثة وإف لػم تظلمهم ظلموؾ زوجتك وخادمك والَسَفلة -وخادمك وولدؾ 
الكالـ واضح وال  .يعبئوف بػما قيل لػهم األئمة عن الَسَفلة، قالوا: الَسَفَلة الذين ال يعبئوف بػما يقولوف وال

يػحتاج إىل شرٍح وإىل بياف، الَسَفَلة ىم الذين ال يعبئوف بػما يقولوف، يقولوف وال يلتفتوف إىل الكالـ الذي 
ال الػمجموعة األوىل  .َحقُِّكم زاِىقٌ  ُمَقصُِّر ِفيػفَالرَّاِغُب َعنُكم ماِرٌؽ َوالالِزـُ َلُكم الِحٌق َوال يقولونو.

 .شأف لنا بػها وىم الذين رغبوا عن أىل البيت فمرقوا
كيَف يالزمهم؟ يالزمهم يالـز قولػهم، كالمكم نور،    - َوالالِزـُ َلُكم الِحقٌ الكالـ مع الػمجموعتُت: 

كالـ أىل البيت نور، يالـز ىذه النورية فإنَُّو لن يقع يف الظالـ، يبتعد عن ىذه النورية إىل أي نورية 
صور بأنػها نورية، إىل نورية عقلِو وقياساتِو واستحساناتِو الزائفة الػخرقاء، أو إىل التأثر بأفكار أخرى يت

كالمكم نور، من يريد أف يبقى يف الساحة   .الػمخالفُت ألىل البيت، أو إىل التأثر بأي جهٍة أخرى
ػَحمٍَّد وآؿ ُمػَحمَّد نور كالمهم، الػمضيئة يف الساحة الػمشرقة فليبقى يف الساحة التػي ُيشرُؽ عليها نوُر مُ 
فَالرَّاِغُب َعنُكم ماِرٌؽ َوالالِزـُ  -من يريد أف يػخرج من ىذه الساحة فإنو سيذىب يف الدروب الػمظلمة 

 - َحقُِّكم زاِىقٌ  َوالػُمَقصُِّر ِفي -الذي يُػحاوؿ دائمًا أف يقع تػحت شعاع نورية كالمهم  -َلُكم الِحٌق 
ال عالقة لنا بالذين َرِغبوا عن  .َحقُِّكم زاِىقٌ  َوالػُمَقصُِّر ِفي -ارٌج عن دائرة الباطل زاىق يعنػي ىو خ
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أىل البيت فهم مارقوف، الكالـُ مع الذين لزموا أىل البيت أو مع الذين َقّصروا مع أىل البيت وىم يف 
نسياف، والناس مراتب، الدائرة الشيعية، سواء كاف ذلك عن علٍم، عن جهٍل، عن شبهٍة، عن غفلٍة، عن 

الناس مراتب والعلم مراتب ونػحُن يف ىذه الػحلقة أحاوؿ أف أسلط الضوَء على ما قالُو علمائنا من 
 .مػختلف األذواؽ والػمشارب كي تتضح الصورة عند شيعة أىل البيت

ـُ زماين أين ال أقصد تػجريػحاً بأحد وال أريد انتقاصاً من أحد، كل قص دي بياُف الػحقائق،  يشهد َعَليَّ إما
يف  ،كل قصدي بياُف مظلومية أىل البيت، كل مػجموعة تتحدث عن مظلوميتها أو عن مظلومية رموزىا

وسطنا الشيعي أو يف خارج الوسط الشيعي، أنا ال أريد أف أتػحدث عن مظلومية أي شخٍص، إذا كاف 
 ُمػَحمَّد. يف حديثي شيءٌ من كالـٍ عن مظلوميٍة فهي مظلومية ُمػَحمٍَّد وآؿ

 جولٌة فيما قالو علماء الشيعة، الػهدؼ منها: 
 لتوضيح الػحقائق. أوالً 

لتتأكد ىذه الػحقيقة بأننا نػحتاُج إىل الػمعصوـِ وال نػحتاُج إىل غَته، وحاجتنا إىل غَتِه إنػما ىي  وثانياً 
 حاجة مػحدودة.

قًتُب من أىل البيت، حُت يقًتب من أىل البيت من أننا نػحًَتِـُ العالػِم والفقيو بقدر ما ي واألمر الثالث
نػحًتمُو ونػجلو، حُت يبتعد عن أىل البيت فال نػحًتمو وال نُػِجّلو وال نعبأ بو كائنًا من كاف، حيًا كاف أـ 

 ميتاً، صغَتاً كاف أـ كبَتاً، طويالً كاف أـ عريضا.
لفقيو، الػجزء األوؿ من كتاب الفقيو، رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذا ىو ا الشيخ الصدوؽألبدأ من شيخنا 

وما بعدىا، بسندِه: عن سعيد األعرج قاؿ: سػمعُت أبا  358طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي، صفحة:
ـَ رسولُو عن صالة الفجر حتػى طلعت الشمس   -عبد اهلل عليو السالـ يقوؿ: إفَّ اهلل تبارؾ وتعاىل أنا

 ،ُث صلى الفجر وأسهاُه فػي صالتوِ  ،الركعتُت اللتُت قبل الفجرُث قاـ فبدأ فصلى  -اهلل أنامُو، أنامُو 
ُث وصف ما قالو ذو الشمالُت وإظلا  -فسلم يف ركعتُت يعنػي وكانت الصالة رباعية  -فسلََّم فػي ركعتُت 

، لئال يُػَعَتَّ الرجل الػمسلم إذا ىو ناـ عن صالتِو أو س هى فيها فعل ذلك بو رضبًة ذلذه األُمَّة لئال يُػَعَتَّ
بعد ذلك الشيخ الصدوؽ يُعلق يقوؿ: إفَّ الُغالة  -فُيقاؿ قد أصاب ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وأنا من الذين ينكروف سهو النبػي صلى اهلل عليو وآلو وسلم،  -والػمفوضة لعنهم اهلل يُنكروف سهو النيب 
الُغالة والػمفوضة لعنهم اهلل يُنكروف سهو النيب  إفَّ  -فهذا يعنػي أننػي من الُغالة والػمفوضة وأنتم كذلك 
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ويقولوف لو جاز أف يسهو يف الصالة جلاز أف يسهو يف التبليغ ألف الصالة عليو فريضة كما أف التبليَغ 
وىذا ال يلزمنا وذلك ألف صبيع األحواؿ ادلشًتكة يقع على  -ىو يقوؿ الشيخ الصدوؽ  -عليو فريضة 

غَته وىو متعبٌد بالصالة كغَتِه شلن ليس بنيب وليس كل من سواه بنيب كهو فاحلالة النيب فيها ما يقع على 
اليت اختص هبا ىي النبوة والتبليغ من شرائطها وال غلوز أف يقَع عليو يف التبليغ ما يقُع عليو يف الصالة 

ار التبليغ خاٌص بالنبػي يعنػي مشًتكة بينُو وبُت غَتِه باعتب -ألهنا عبادٌة سلصوصة والصالة عبادٌة مشًتكة 
وهبا تثبت لو العبودية وبإثبات النـو لو عن خدمة ربو عزَّ وجل من غَت إرادٍة لو وقصٍد منو إليو نفي  -

، وليس سهو النيب كسهونا ألف سهوُه  الربوبية عنو ألف الذي ال تأخذُه ِسَنٌة وال نـو ىو اهلل الػحي القيـو
وليعلم الناس بسهوِه حكم  ،علم أنو بشٌر سللوؽ فال يُتخذ ربَّاً معبوداً دونومن اهلل عزَّ وجل وإظلا أسهاُه ليُ 

 ،السهو مىت سهو، وسهونا من الشيطاف وليس للشيطاف على النيب واألئمة صلوات اهلل عليهم سلطاف
إىل ...إىل آخر كالموِ  -إظلا سلطانُو على الذين يتولونُو والذين ىم بو مشركوف وعلى من تبعو من الغاوين 

 :- أف يقوؿ يف آخر كالموِ 
الوليد رضبو اهلل يقوؿ: أوؿ درجٍة يف الغلو نفُي السهو عن النيب بن  أضبدبن  احلسنبن  وكاف شيخنا زُلمَّد

صلى اهلل عليو وآلو، ولو جاز أف تُردَّ األخبار الواردة يف ىذا الػمعٌت جلاز أف تُػَردَّ صبيع األخبار ويف ردىا 
خالصة كالـ الشيخ الصدوؽ، الشيخ الصدوؽ أورد الرواية رواية ذي الشمالُت،  .يعةإبطاؿ الديِن والشر 

ـَ عن صالتِو وسهى يف صالتِو، فهو يقوؿ بأفَّ ىذا ليس سهوًا من  الرواية التػي تػحدثت عن أف النبػي نا
الػمفوضة الذين الشيطاف وإنػما ىو إسهاٌء من اهلل، ويقوؿ بأف السهو وقَع على النبػي ردًا على الُغالة و 

قالوا بأف النبػي إذا سهى يف صالتِو فإنَُّو سيسهو يف التبليغ فكيف يكوف ذلك، قاؿ بأف التبليَغ شيءٌ 
خاٌص بالنبػي وبأف الصالة شيٌء مشًتٌؾ فيما بينُو وبُت غَتِه، وما يقُع على غَتِه يقُع عليو، أما التبليغ 

هو يف التبليغ أما يف صالتِو يسهو، ولكن سهوُه ليَس خالصة الكالـ أف النبػي ال يس ،فهو شيٌء خاص
بن  الػحسنبن  من الشيطاف وإنػما إسهاٌء من اهلل سبحانو وتعاىل، ُُثَّ عضَد قولُو بقوؿ شيخِو مػحمد

ألف الذين ينفوف السهو عليهم أف ينفوا لو نفي السهو عن النبػي، ثػم قاؿ الوليد بأف أوؿ درجات الغ
ه الرواية التػي مرت، يقوؿ: ونػحن ال نستطيع أف ننفي ىذه األخبار ألننا مقتنعوف ىذه األخبار مثل ىذ

فهذا يعنػي أنو  ،بأف ىذه األخبار صحيحة، فإذا نفينا األخبار الصحيحة ألمٍر نػحُن نعتقدُه ونتذوقوُ 
 .باربإمكاننا أف ننفي أيَّ خرٍب آخر وبالتايل ىذا إبطاٌؿ للدين ألف الدين يأيت من طريق األخ
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ىذا ىو منهٌج إخبارٌي مػحض، ىناؾ مشكلة بُت العلماء اإلخباريُت، ال أقوؿ كل العلماء اإلخباريُت، 
 ،بُت العلماء اإلخباريُت أمثاؿ الشيخ الصدوؽ وأمثاؿ شيخِو ابن الوليد من أنػهم حينما يقبلوف الػخرب

لكنهم ال يبذلوف  ،يق سند الػخرببسبب قبولػهم لسند الػخرب لطريق الػخرب ىم يبذلوف الػجهد يف تػحق
الػجهد يف تػحقيق منت الػخرب، فمتوف األخبار ىي األوىل بالدراسة والتحقيق، مػجرد ورود الػخرب ولو كاف 
بطريٍق صحيح ال يعنػي أف مضموف ىذا الػمنت ىو مضموف صحيح، وعلى أي حاٍؿ، أنا ىنا ال أريد أف 

الشيخ الصدوؽ يقوؿ:  -كالمِو: وأنا أحتسب األجر أناقش الشيخ الصدوؽ، لكنُو يقوؿ يف آخر  
 -أحتسب األجر يف تصنيف كتاٍب منفرد يف إثبات سهو النيب والرد على منكريو إف شاء اهلل تعاىل 

أُثِبُت فيو  ،يقوؿ أنا عندي نية أتقرب إىل اهلل تعاىل يف تأليف كتاٍب أُثِبُت فيو خاص يف ىذه الػمسألة
 .والػحمُد هلل رب العالػمُت سهو النبػي، لػم يؤلفوُ 

كالـ الشيخ الصدوؽ نػحُن ال نػحملُو على معنػى االنتقاِص من النبػي أبداً وإنػما نػحن نفهم ما يريد أف 
يقوؿ الشيخ الصدوؽ، الشيخ الصدوؽ إذا ثبتت عندُه األخبار ثبتت طرقها فإنُو من باب التسليِم يأخذ 

وىذا إشكاٌؿ  ،من جهة الطريق صحيحة فهو يسلم بػمضمونػها بػهذه األخبار، ألف ىذه األخبار بنظرهِ 
يَرُِد على الشيخ الصدوؽ وعلى غَتِه مػمن يتبنػى البحث فقط يف قضية طريق وصوؿ الػخرب، القضية 
األىم ىو البحث يف منت الػخرب، طريق وصوؿ الػخرب ليس مهماً، سواء كاف طريق وصوؿ الػخرب صحيحاً 

وىذه . ٌر ليس مهماً، األمر البالغ الػخطورة ىو منت الػخرب ومضموف الػخربأـ ليس صحيحًا ىذا أم
يف يـو غد إف شاء اهلل تعاىل كيَف نتعامل  ،القضية إذا أتػممت مقصودي يف ىذه الػحلقة اليـو أناقشها

 ؟مع األحاديث ومع األخبار
اين ذكر الزيارة الػجامعة، كتاب الشيخ الصدوؽ يف كتاب الفقيو مثل ما ذكر ىذا الكالـ ىو يف الػجزء الث

الفقيو ىو أىم مصادر الزيارة الػجامعة، الزيارة الػجامعة التػي مرَّ الػحديث عنها يف برنامج الزيارة الػجامعة 
َنِس َوأَذىَ  َعَصَمُكم اهلل ِمَن الزََّللِ الكبَتة، يف الزيارة الػجامعة:   َب َعنُكمُ َوآَمَنُكم ِمَن الِفنَتِ َوَطهَّرَُكم ِمَن الدَّ

عصمكم اهلل من الزلل بػجميع أنواعِو وآمنكم من الِفنَت بػجميع أنواعها  - الرِّجَس َوطَهَّرَُكم َتطِهَتاً 
وطهركم من الدنس بكل أشكالِو الػمادية والػمعنوية وأذىب عنكم الرجس وطهركم تطهَتا، يف الزيارة 

َوِمَتاُث النُّبُػوَِّة ِعندَُكم َوِإياُب ، أَىُلُو َوَمعِدنُوُ  م َوإِلَيُكم َوأَنُتمَواحَلقُّ َمعُكم َوِفيُكم َوِمنكُ  الػجامعة الكبَتة:
َلَديُكم َوَعزاِئُمُو ِفيُكم َونُورُُه َوبُرىانُُو  إِلَيُكم َوِحسابُػُهم َعَليُكم َوَفصُل اخِلطاِب ِعندَُكم َوآياُت اهلل اخلَلقِ 
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يعنػي يف كل  -َمن َواالُكم فَػَقد َواىل اهلل  -ناسب مع السهو !! ىذه األوصاؼ تت - إِلَيُكم ِعندَُكم َوأَمرُهُ 
َمن َواالُكم  -األحواؿ، يف حاؿ كاف النبػي ساىيًا ىل حينما نواليو نػحن نوايل الباري سبحانو وتعاىل؟! 

وؽ بأف الشيخ الصد :قد يتحذؽ بعض الػمتحذقُت ويقوؿ - فَػَقد َواىل اهلل َوَمن عاداُكم فَػَقد عادى اهلل
قاؿ بأف ىذا اإلسهاء إسهاٌء من اهلل سبحانو وتعاىل ولكن ىذه القضية واضحة الرد، وأنا ىنا ال أريد أف 

َوَمن  َمن َواالُكم فَػَقد َواىل اهلل َوَمن عاداُكم فَػَقد عادى اهلل -أدخل يف ىذه األالعيب وىذه الػحّذقات 
ىذا ىو من  - َوَمن اعَتَصَم ِبُكم فَػَقد اعَتَصَم بِاهللِ  أَبَغَض اهلل َأَحبَُّكم فَػَقد َأَحبَّ اهلل َوَمن أَبَغَضُكم فَػَقد

 -نفس كتاب الشيخ الصدوؽ، الشيخ الصدوؽ يف مقدمة الػجزء األوؿ ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: بل قصدُت 
الة رس)يعنػي ما ذكرتُو يف ىذا الكتاب ىو ما أُفتػي بِو، ىذا ىو  -إىل إيراد ما أُفيت بِو  -عن كتابِو يقصد 

يذكر ىذا األمر  ،ألنو يف البداية تػحدَّث عن أنو التقى بأحد األشخاص الذين ُيكرمهم ويُػِجُلهم (عملية
بل قصدُت إىل إيراد ما أُفيت بِو وأحكم بصحتِو وأعتقد فيو أنو حجٌة فيما  -لكن ال مػجاؿ لقراءتِو اآلف 

فيت بِو وأحكم بصحتِو وأعتقد فيو أنو حجةٌ إىل إيراد ما أُ  -ما موجود يف ىذا الكتاب  -بيٍت وبُت ريب 
 .ئةاثػم يذكر األصوؿ التػي نقل منها وىي األصوؿ األربعم -فيما بيٍت وبُت ريب 

فهنا كالـ عميق وكالـٌ سطحي، الػحكيم حُت يذكر   ،وىذه الزيارة الػجامعة أوردىا الشيخ الصدوؽ
سطحي يريد العميق، ألف الكالـ واحد قطعًا ىو ال يريد ال ن موضوعكالمُت عميق وسطحي ع

السطحي قالو لغايٍة معينة ال يريدىا وإال ِلما ذكر كالمًا عميقاً، الشيخ الصدوؽ قَػَبل الزيارة الػجامعة 
 ،ونػحن ال نقوؿ بأف ىذه الطرؽ غَت صحيحة ،وقَػَبل تلك األخبار ألف الطرؽ عنده قد اطمئن إليها

َوَمن اعَتَصَم ِبُكم فَػَقد  -لك منٌت سطحي وىذا منٌت عميق وإنػما نتحدث عن الػمتوف والػمضامُت، فذ
َمن  -كيف يُػَتصور السهو يف ذاٍت من اعتصم بػها فقد اعتصم باهلل سبحانو وتعاىل !!   - اعَتَصَم بِاهللِ 
ِصي ثَناَئُكم َوال أَبُلُغ ِمَن َموايلَّ ال ُأح بُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبَل َعنُكم َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو ِبُكم، أَراَد اهلل َبَدأ

دِح ُكنَهُكم َوِمنَ 
َ
اجلَبَّاِر، ِبُكم فَػَتَح اهلل َوِبُكم  براِر َوُحَججُ خياِر َوُىداُة األَ الَوصِف َقدرَُكم َوأنُتم نُوُر األَ  ادل

كن ذلك، ىذه الػحقائق التػي يُفَتتُح بػها كل شيء وبػها يُػختم كيف يُتصور فيها السهو؟! ال يػم - ؼَلِتمُ 
لذلك يلزـُ على العالِػم على الػمحقق  ،ىذه األخبار طرقها صحيحة لكن أخبار عميقة وأخبار سطحية

على الباحث أف يػحقق يف الػمتوف ال يف الطرؽ واألسانيد، الطرؽ واألسانيد مسألة ثانوية وسيأيت بياُف 
 ذلك، لذلك نػحن نفهم ما يريد الشيخ الصدوؽ أف يقولُو.
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وىو من أىم كتب شيخنا الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو، طبعة  (التوحيد)ىل كتاب حُت نذىب إ
كثَت عن أيب عبد اهلل عليو السالـ بن   بسندِه: عن عبد الرضبن ،160 مؤسسة النشر اإلسالمي، صفحة:

ؤمنُت يقوؿ، أمَت ادل -أنا ِعلُم اهلل  -ماذا قاؿ أمَت ادلؤمنُت؟  -قاؿ: إف أمَت ادلؤمنُت عليو السالـ قاؿ: 
أنا ِعلُم اهلل وأنا قلُب اهلل الواعي ولساُف اهلل الَناِطق وعُُت اهلل وجنُب اهلل  -ىذه ينقلها الشيخ الصدوؽ 

ىذه عقيدة الشيخ الصدوؽ، ما نقلُو من تلكم األخبار وِقبلها تسليماً لألخبار وإال عقيدة  -وأنا يُد اهلل 
اإلشكاؿ يأيت على الشيخ  -أنا ِعلُم اهلل وأنا قَلُب اهلل الَواعي  الشيخ الصدوؽ ىذه، أمَت ادلؤمنُت يقوؿ:

الصدوؽ كيف تعتقد يا شيخنا بأفَّ عليًّا قلُب اهلل الواعي ُث نعتقد بسهوِه !! بسهو النيب بسهو ادلعصـو 
 .أنا ِعلُم اهلل وأنا قلُب اهلل الواعي ولساُف اهلل الناطق وعُُت اهلل وجنُب اهلل وأنا يُد اهلل -

، بسندِه: عن خيثمة قاؿ: سألت أبا عبد اهلل عليو السالـ عن قوؿ اهلل عزَّ 146 يف موطٍن آخر صفحة:
قاؿ: دينُو، وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وأمَت ادلؤمنُت دين  ًَجيَوُ{ بٌَِّب ىَبٌِهٌ شَِءٍ :}وًُُّوجل

  -ُه على خلقو وضلُن وجو اهلل الذي يؤتى منو ويد ،اهلل ووجهُو وعينُو يف عباده ولسانُو الذي ينطُق بو
وضلُن وجو اهلل الذي  -كيف يكونوف وجو اهلل الذي يؤتى منو وىم يعيشوف حالة السهو حالة الضعف 

يؤتى منو لن نزاَؿ يف عبادِه ما دامت هلل فيهم روية، قلُت: وما الروية؟ قاؿ: احلاجة، فإذا مل يكن هلل 
 ما أحب.فيهم حاجة رفعنا إليو وصنع 

صّباح قاؿ: قاؿ أبو عبد اهلل عليو السالـ: إفَّ اهلل عزَّ وجل خلقنا بن  يف نفس الصفحة: عن مرواف
ويدُه  ،ولسانُو الناطق فػي خلقو ،وجعلنا عينُو فػي عباده ،وصورنا فأحسن صورنا ،فأحسن خلقنا

وخزائنُو فػي سػمائو  ،الذي يدؿ عليووبابُو  ،ووجهُو الذي يؤتى منو ،الػمبسوطة على عبادِه بالرأفة والرضبة
وبنا نزؿ غيُث السماء ونَػَبت ُعشُب  ،وجرت األهنار ،وأينعت الثمار ،بنا أثػمرت األشجار ،وأرضو
 فهل ُعِبَد اهلل بعبادتػهم التػي يسهوف فيها !! -لوال نػحُن ما ُعِبَد اهلل  ،بعبادتنا ُعِبَد اهلل ،األرض

ُكلُّ ىذه رواياٌت عالية اإلسناد   -قاؿ: قاؿ أبو عبد اهلل عليو السالـ:، عن ابن أيب يعفور 147صفحة: 
عن ابن أيب  -يف غاية االعتبار يف غاية الوثاقة صبعها الشيخ الصدوؽ يف أىم كتبِو وىو كتاب التوحيد 

رٌِّد بأمرِه َخَلَق خلقاً يعفور قاؿ: قاؿ أبو عبد اهلل عليو السالـ: إفَّ اهلل واِحٌد أَحد ُمتَػَوحٌِّد بالَوحدانية ُمتَػفَ 
يا ابن أيب يعفور ضلن حجة اهلل يف عباده وشهدائُو على خلقو وأمنائُو  ،فَػَنحُن ُىم ،فَػَفّوَض إليهم أمر دينو
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شهدائو على خلقو إذا كانت العصمة فقط يف التبليغ كيف يشهدوف  -على وحيو وُخزَّانُو على علمو 
وشهدائُو على خلقو وأمنائُو على وحيو وُخزَّانُو على علمو  -على اخلالئق إف مل يكونوا معصومُت !! 

ولسانُو الناطق وقلبُو الواعي  -أيُّ عٍُت ىذه هلل وىي تسهو !!  -ووجهُو الذي يؤتى منو وعينُو يف بريتو 
وضلن العاملوف بأمره والداعوف إىل سبيلو  -حينما يسهو أفال يدؿ على غَتِه !  -وبابُو الذي يدؿ عليو 

القضية أبعد من مسألة سهو إسهاء  -ا ُعِرَؼ اهلل وبِنا ُعِبَد اهلل ضلُن األدالء على اهلل ولوالنا ما ُعِبَد اهلل بِن
 ونـو وإنامة، القضية أبعد من ذلك، ىذه منازؿ أىل البيت، أىل البيت ىم قلُب اهلل الواعي.

 نػحُن وجو اهلل الذي ال يهلك. :الصادؽإمامنا  قاؿًَجيَوُ{  بٌَِّب ىَبٌِهٌ شَِءٍ }وًُُّ:145يف صفحة: 
، عن إمامنا أيب جعفر، عن إمامنا الباقر: ونػحُن وجو اهلل 145يروي رواية أخرى أيضًا يف صفحة: 

ىذه مػجموعة ونػماذج من روايات وأحاديث رواىا  -نتقلُب فػي األرض بُت أظهركم َعَرفَنا َمن َعَرفَنا 
ُمػِحّبوا أىل البيت بأف الشيخ الصدوؽ حينما تكلم ال بقصد  الشيخ الصدوؽ ذكرتػها ألجل أف يعرؼَ 

ولكن الػمنطق الذي تعامل بِو مع الروايات ىو ىذا الػمنطُق اإلخباري  ،االنتقاص من أىل البيت
الػمحض يف قبوِؿ أي خرٍب ثبَت وصولو عن أىل البيت، لػم يتعامل مع الػمضامُت ومع الػمتوف، بينما 

تبينوا الػمنت أنتم تعلموف  ،تبينوا – فَزَجََّْنٌُا{ ثِنَجَإٍ فَبعِكٌ جَبءوُُ }بِْ –ف واضح القرآف صريح، القرآ

أصاًل ال تنظروا إىل السند أنظروا  - فَزَجََّْنٌُا{ ثِنَجَإٍ فَبعِكٌ جَبءوُُ }بِْ -بأنو ىو فاسق، القرآف واضح 

 .داً ىذا ىو الػمنهج القرآين واضح ج - فَزَجََّْنٌُا -إىل الػمنت 
الشيخ الصدوؽ ألنو التـز منهجًا معينًا طريقًة معينة قادتُو إىل القوؿ بسهو الػمعصـو بسهو النبػي صلى 
اهلل عليو وآلو وإف كاف يقوؿ بأنو ليس سهوًا من الشيطاف وإنػما ىو إسهاٌء من اهلل سبحانو وتعاىل 

 ،الُو الشيخ الصدوؽ أترؾ الػحكم لكملِػِحَكٍم وغاياٍت ىو ذكرىا وىو يعتقد بػها، ال أحكُم على ما ق
ولكن نػحن أمامنا الزيارة الػجامعة الكبَتة التػي رواىا الشيُخ الصدوؽ ويعتقُد بػُحّجيتها كما قاؿ يف بداية  

بأنَّو ال يُورُد شيئًا يف ىذا الكتاب إال شيئًا يُفتػي بِو ويعتقد بأنو حجة فيما بينو وبُت اهلل، الزيارة  ،كتابوِ 
ىل ىذا تقصٌَت يف حق أىل البيت أو ال؟  .َحقُِّكم زاِىقٌ  يف َوالػُمَقصُِّر ِزـُ َلُكم الِحٌق َوالالعة تقوؿ: الػجام

ال أحكُم على الشيخ الصدوؽ، الشيخ الصدوؽ أَجلُّ منػي وأَجلُّ من كثَتين، ال أملُك الػجرأة على أف 
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ُم على منهجِو، أقوُؿ ىذا الػمنهج منهٌج أحكَم على الشيخ الصدوؽ رضواف اهلل تعاىل عليو لكننػي أحك
ُمَقصٌِّر يف حق أىل البيت، منهٌج ظالػٌِم ألىل البيت، ىذا الػمنهج الذي سار عليو الشيخ الصدوؽ منهٌج 

 ظالػٌم ألىل البيت، لػم يػُحقق يف الػمتوف فحكم بػهذه الػمتوف التػي ىي ليست متينة.
الكالـ( الكتاب الفقهي األوؿ عند شيعة أىل البيت، الكتاب  أذىُب إىل َعَلٍم آخر من أعالمنا )جواىرُ 

الفقهي األوؿ يف مؤسستنا الدينية، الكتاب الفقهي األوؿ يف حوزاتنا العلمية، الكتاب الفقهي األوؿ 
الذي يرجُع إليِو أساتذة البحث الػخارج، الكتاب الفقهي األوؿ الذي يعتمدُه الفقهاء يف قضية استنباط 

شرعية، ويُػَعدُّ من جػملة الػمصادر التػي إذا لػم يُرجع إليها فإنو ال تربأ ذمة الػمجتهد يف األحكاـ ال
استنباط أحكامِو إال أف يرجع إىل جػميع الػمصادر التػي ذكرىا صاحب الػجواىر، وذلك أمٌر عسَت يف 

يعة عرب العصور، )جواىر زماننا ألف صاحب الػجواىر جػمَع كمًَّا ىائاًل من الػمصادر الفقهية لعلماء الش
الكالـ( ىذا ىو القطُع الكبَت، جواىر الكالـ طُِبع بأكثر من قطع، القطع الكبَت من كتاب جواىر 

، ىذا ىو الػجزء األوؿ، مؤسسة الػمرتضى مػحمد حسن النجفيالكالـ يف شرح شرائع اإلسالـ لشيخنا 
 .1992ىجري،  1412ولػى: الطبعة األالعالػمية، دار الػمؤرخ العربػي بَتوت لبناف، 

، يف بياف مقدار الُكر وزناً ومساحًة، مساحًة يعنػي حجماً، مصطلح الػمساحة 121أذىب إىل صفحة: 
يف الكتب الفقهية ال يقصد منو الػمساحة يف علم الػهندسة، ألف الػمساحة يف علم الػهندسة تتناوؿ 

وؿ األجساـ لكن مصطلح الػمساحة يف السطوح أما الػحجـو فال يقاؿ لػها مساحة، الػحجـو تتنا
الكتب الفقهية يقصد منو الػحجم، الػحديث ىنا عن الُكر، والُكر مصطلح فقهي تعرفونو مقدار الػماء 
الػمعتصم، أنا ال أريد الدخوؿ يف الػمسألة الفقهية، طالب العلم الدينػي والػمتدينوف يعرفوف ىذا 

تارًة بالوزف بوزف الػماء الذي يُقاؿ لو ُكر، وتارًة بالػمساحة الػمصطلح مصطلح الُكر، وىناؾ تقدير للكر 
يعنػي حجم الػحوض، ىل ىو ثالثة أشبار يف ثالثة يف ثالثة أو غَت ذلك وقضايا مذكورة ىذه يف الكتب 

 : 121الفقهية، ماذا يقوؿ شيخنا الػجواىري رضواف اهلل تعاىل عليو يف صفحة 
فال ينايف نقصاف أحدعلا عن  -بػحسب اختالؼ الروايات  -ومساحي وبعبارٍة أخرى ىنا ُكرَّاف وزيٌن 

اآلخر إذا ما نقَص يف الوزف وبلغ يف الػمساحة ُكرٌّ مساحي ال وزين وبالعكس، فإف أحدعلا غَت اآلخر 
فليس الزيادة زلمولة على االستحباب لكن قد يشكل بأنو ال داعي إىل ىذا التقدير ادلختلف بعد علمو 

أنا ال أريد أف أدخل يف  -عن ادلساحة دائماً مع القدرة على ضابٍط بغَت ذلك منطبق عليو بنقص الوزف 
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شرح ىذه العبارات، يدخل ىنا، الكالـ عن قضية أف الروايات اختلفت يف تػحديد الُكر يف الػجانب 
ػمسألة فمن الوزين ويف الػجانب الػمساحي يف الػجانب الػحجومي، فهو يقوؿ قد َترِد إشكاالت يف ىذه ال

، ىو ىنا موطن   أين جاء االختالؼ؟ االختالؼ ىل ىو متعلق بعلم الػمعصـو أو خارج علم الػمعصـو
بأف دعوى علم النيب واألئمة عليهم السالـ بذلك  -ىذا اإلشكاؿ  -كالمي ىنا، يقوؿ: ويُدفع أواًل 

فت الروايات عنهم، مضموف  يعنػي ىم ال يعلموف بػمقدار الُكر بالشكل الواقعي، لذلك اختل - شلنوعة
يعنػي ىم ال  - ويُدفع أواًل بأف دعوى علم النيب واألئمة عليهم السالـ بذلك شلنوعة -كالمو ىو ىذا 

 .علم لػهم بوجود ضابط كامل ينطبق على الُكر الػمساحي والُكر الوزين
أف اإلماـ الػمعصـو وذلك ليس فيو إشكاؿ أف النبػي و  -ُُث يعلق، األدىى من ذلك يقوؿ: وال غضاضَة 

ال يعلم كم ىو مقدار الُكر، ىذه مسألة شرعية، ىذا جزء من التبليغ، حتػى لو قلنا بػما قاؿ بو 
ألف علمهم  -لػماذا؟  -وال غضاضَة  -الػمخالفوف ألىل البيت بأف النبػي معصـو يف دائرة التبليغ 

ٍم يف قضية تقدير الُكر حتػى ال يُقاس وأيُّ علم ىو ىذا؟! أيُّ عل -عليهم السالـ ليس كعلم اخلالق 
وال غضاضَة ألف علمهم عليهم السالـ ليس كعلم اخلالق عزَّ وجل  -علمهم بعلم اهلل سبحانو وتعاىل 

فقد يكوف َقّدروه بأذىاهنم الشريفة  -ىكذا، خرصًا يعنػي خرصوه  -فقد يكوف َقّدروه بأذىاهنم الشريفة 
 علم لػهم بذلك وال يعلموف فقدروه تقديراً ىكذا واهلل سبحانو وتعاىل ألنػهم ال -وأجرى اهلل احلكم عليو 

أجرى الػحكم على ذلك، وىم بلغوا الناس بػهذا الػحكم، نبػٌي، إماـٌ ال يعرُؼ مقدار الُكر، ىذا كالـٌ 
 ِلَمرجٍع من مراجعنا رضواف اهلل تعاىل عليو شيخ مػحمد حسن النجفي يف كتابِو جواىر الكالـ الكتابُ 

الفقهي األوؿ يف حوزتنا العلمية، ال أعلق شيئًا وإنػما قرأت الزيارة الػجامعة الكبَتة والػمشاىدوف الذيَن 
تػهمهم ىذه الػمسائل ىم الذين سيحكموف على كل ىذه الػحقائق، وكما قلُت يف بداية حديثي أنا ال 

ىو بياُف الػحقائق والػحديُث عن أريد أف أنتقَص من أحٍد وال أريد من أحٍد أف ينتقص من أحد وإنػما 
 مظلومية آؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت.

 مػحمد حسين كاشف الغطاءكتاُب جنة الػمأوى لػمرجعنا الشيعي شيخ   (جنة الػمأوى)ىذا كتاب 
بائي، دار رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذه الطبعة ىي الطبعة الػمصححة بتحقيق ُمػَحمَّد علي القاضي الطباط

ىجري، ماذا يقوؿ الشيخ مػحمد حسُت كاشف الغطاء رضواف اهلل  1426أنوار الػهدى، الطبعة الثانية 
إىل أف يصل  163تعاىل عليو وىو يتحدث عن الصديقة الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليها صفحة: 
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وقد تػحدثت عن ىذه  ،مؤمنُتالكالـ إىل ما قالتُو الزىراء بعد رجوعها من الػمسجد يف خطابػها ألمَت الػ
 أشَت إىل كالمِو ىنا، يقوؿ: (،برنامج يسألوف والػمودة تُػجيب)القضية بشكٍل ُمسهب يف 

وكلماهتا مع أمَت ادلؤمنُت عليو السالـ ألقتها بعد رجوعها من ادلسجد، وكانت ثائرًة متأثرة أشد التأثر 
وكانت ثائرًة متأثرة أشد التأثر  -داب الزىراء خرجت عن حدود اآل -حىت خرجت عن حدود اآلداب 

حىت خرجت عن حدود اآلداب اليت مل زبرج من حضَتهتا مدة عمرىا، فقالت لو: يا ابن أيب طالب 
إىل آخر الكالـ، موطن كالمي ىنا: حتػى خرجت أـ الػحسن  -افًتست الذئاب وافًتشت الًتاب 

تػخرج من حضَتتػها مدة عمرىا، أنا قلت يف والػحسُت صلوات اهلل عليها عن حدود اآلداب التػي لػم 
حينها يف الربنامج الذي ذكرتُو قبل قليل، قلت بأف الشيخ البهائي حُت سألوه بأف الشيخ الصدوؽ قاؿ 
بسهو النبػي، الشيخ البهائي رضواف اهلل تعاىل عليو ماذا قاؿ؟ قاؿ: نسبة السهو إىل ابن بابويو، إىل 

بابويو القمي، قاؿ: نسبو السهو إىل ابن بابويو أوىل من نسبو بن  يعلبن  الشيخ الصدوؽ وىو مػحمد
السهو إىل النبػي، نقوؿ: بأف ابن بابويو سهى يف ىذه القضية، وال نقوؿ بأف النبػي صلى اهلل عليو وآلو 

 :قد سهى، يعنػي أجابو بػجواٍب من سنِخ كالمِو، وأنا أقوؿ ىنا
ن حدود اآلداب ىو الذي خرج عن حدود اآلداب، أجيبُو بأف الذي يقوؿ عن الزىراء بأهنا خرجت ع

حىت خرجت عن  -بنفس اجلواب بسنخ اجلواب الذي قالو عن فاطمة الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليها 
قطعًا الشيخ كاشف الغطاء رضواف اهلل تعاىل عليو أنا ال  -حدود اآلداب اليت مل زبرج من حضَتهتا 

لزىراء صلوات اهلل عليها لكنو وقع يف حَتٍة من قضية اإلشكاؿ الذي ُيشكل أعتقد ىو يريد اإلساءة إىل ا
على كالمها الذي وجهتُو ألمَت ادلؤمنُت، فما كاف عندُه جواب ذلذا الكالـ، وأنا بسطت القوؿ وذبدوف 

 الكالـ على موقع القناة على االنًتنيت، ال أستطيع أف أعيد الكالـ ألف الكالـ كاف طويالً جداً.
ػى ال يكوف ىناؾ ُغنب لشيخنا كاشف الغطاء أنا أنقل شيئًا من عميق كالمِو من نفس الكتاب، من حت

ىجري يف  1368/ رجب /13نفس كتاب جنة الػمأوى يف كلمتِو التػي ألقاىا ليلة والدة أمَت الػمؤمنُت 
يف والدتِو و  -، ماذا يقوؿ شيخنا كاشف الغطاء؟ 126حسينية مػحلة باب السيف بغداد، يف صفحة: 

رمٌز آخر لعلو أدؽ وأعمق وىو أف حقيقة التوجو إىل الكعبة ىو التوجو إىل ذلك  -يف والدة عليٍّ  -
أنا قلت ال أريد اإلساءة إىل أحد، إذا قاؿ العالػِم كالمًا يف دائرة أىل البيت فإين  -النور ادلتولد فيها 

لػجهة التػي أجلَّ فيها أىل البيت، وحُت ينتقُص أىل أذكر كالمُو وُأِجلُّ ذلك العالػِم وأحًتمُو يف تلك ا
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البيت فإين أنتقصو وال أعبأُ بِو وال بقولِو وال بأي أحٍد ال يقبل بذلك، فإف كالـ العالػِم الذي ينتقُص من 
كالـٌ جػميل   -ويف والدتِو رمٌز آخر  -أىل البيت مهما كاف ذلك العالػِم ال يساوي عندي شروى نقَت 

ويف والدتِو رمٌز آخر لعلو أدؽ وأعمق، وىو أف حقيقة التوجو إىل  :-الشيخ كاشف الغطاء  جدًا يقولو
الكعبة ىو التوجو إىل ذلك النور ادلتولد فيها، ولو أف القصد مقصوٌر على زلض التوجو إىل تلك الَبنية 

أف البدف وىو وتلك األحجار لكاف أيضًا نوعًا من عبادة األصناـ معاذ اهلل، ولكن التناسب يقضي ب
يعنػي يقوؿ  -تراب يتوجو إىل الكعبة اليت ىي تراب، والروح اليت ىي جوىر رلرد تتوجو إىل النور اجملرد 

ولكن  -أثناء التوجو يف الصالة نتوجو بأبداننا إىل بنية الكعبة وبأرواحنا إىل النور الذي ولد فيها 
يت ىي تراب، والروح اليت ىي جوىر رلرد تتوجو التناسب يقضي بأف البدف وىو تراب يتوجو إىل الكعبة ال

: نعم 128 إىل أف يقوؿ يف صفحة -إىل النور اجملرد وكل جنٍس الحٌق جبنسو النور للنور والًتاب للًتاب 
 -نتوجو بأبداننا يف صلواتنا إىل الكعبة، وبأرواحنا إىل النور الذي أشرؽ وأضاء فيها، نعم نتوجو بأبداننا 

نعم نتوجو بأبداننا يف صلواتنا إىل الكعبة وبأرواحنا إىل  - حسينية يف مػجلس عاـ ىذه خطبة خطبها يف
 ًَاثزَغٌُا اٌٍّوَ :}ارَّمٌُاالنور الذي أشرؽ وأضاء فيها نتوجو إليو فنجعلو الوسيلة إىل اهلل كما قاؿ عزَّ شأنو

ال ُفَض فوؾ يا  -إليو والتوجيُو منو لنا نتوجو إليو كي يوجهنا اخلَت والسداد فالتوجُو منا  اٌٌَعٍَِْخَ{ بٌَِْوِ
 .شيخ كاشف الغطاء رضواف اهلل تعاىل عليو

رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذا كتابُو )مصباح الفقاىة(  السيد الػخوئيأذىُب إىل عيلٍم آخر من علمائنا إىل 
عاىل عليو، ىذا الػجزء الػخامس، بػحث استداللػي معمق معروؼ من أبػحاث السيد الػخوئي رضواف اهلل ت

ىو الػجزء الػخامس وىو بػحٌث يف الػمعامالت، ىذا الكتاب يف الػمقدمة السيد الػخوئي عند امضائو 
، احفظوا التواريخ ألف السيد الػخوئي سيختلف قولو 1373/ رجب الػمرجب /13يضع التأريخ: 

ىو يتحدث عن ، الػجزء الػخامس، و 35يف مصباح الفقاىة، صفحة:  1373باختالؼ التواريخ، 
فالظاىُر أنو ال ُشبهَة يف  -وىي الوالية التكوينية  -الوالية التكوينية ألىل البيت يقوؿ: وأما اجلهة األوىل 

لكوهنم واسطًة يف  -لكونػهم ماذا؟  -واليتهم على ادلخلوؽ بأصبعهم كما يظهُر من األخبار لكوهنم 
ىم َلَما ُخلق الناس كلهم، وإظلا ُخِلقوا ألجلهم وهبم اإلغلاد وهبم الوجود وىم السبُب يف الػخلق إذ لوال

لػهم الوالية التكوينية على   -وجودىم وىم الواسطة يف إفاضتهم بل ذلم الوالية التكوينية ِلما دوف اخلالق 
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بل ذلم الوالية التكوينية ِلما دوف اخلالق فهذه الوالية ضلو والية اهلل تعاىل  -كل شيء على كل الكوف 
لق واليٌة إغلادية وإف كانت ىي ضعيفة بالنسبة إىل والية اهلل تعاىل على اخللق، وىذه اجلهة من على اخل

ألف البحث ىو يف والية الفقيو لكنو استطرد إىل كل أنواع الوالية، أقرأ   -الوالية خارجة عن حدود حبثنا 
ال ُشبهَة يف واليتهم على  -كالمو مرة ثانية، ىذا كالـ مهم للسيد الػخوئي رضواف اهلل تعاىل عليو 

ادلخلوؽ بأصبعهم كما يظهُر من األخبار، لكوهنم واسطًة يف اإلغلاد وهبم الوجود وىم السبُب يف الػَخلق، 
إذ لوالىم َلَما َخَلَق الناس أو َلَما ُخِلَق كلهم وإظلا ُخِلقوا ألجلهم وهبم وجودىم وىم الواسطة يف 

ما دوف اخلالق، فهذه الوالية ضلو والية اهلل تعاىل على اخللق واليٌة إفاضتهم بل ذلم الوالية التكوينية لِ 
وإف كانت ىي ضعيفة بالنسبة إىل والية اهلل تعاىل على  -واليتهم التكوينية والية إيػجادية  -إغلادية 

ينية، واليٌة ُمطلقة، واليٌة تكو  -اخللق، وىذه اجلهة من الوالية خارجة عن حدود حبثنا وموكولة إىل زللِو 
واليٌة إلػهية، واليٌة إيػجادية، وىو كما قاؿ سيدنا الػخوئي رضواف اهلل تعاىل عليو بأف ىذا ىو الذي 
جاءت بِو أخبار أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، كما قلُت ىذا مصباح الفقاىة الػجزء 

 الػخامس يف الػمعامالت.
وثقى وىو أشهر كتب السيد الػخوئي يف الفقو االستداللػي ومن التنقيح يف شرح العروة ال (،التنقيح)ىذا 

 :-أىم كتبِو، ىذا الػجزء الثاين من كتاب التنقيح يف شرح العروة الوثقى لسيدنا أيب القاسم الػخوئي 
 - 85نػجاسة الُغالة، صفحة:  84وىو يتحدث عن الُغالة، عنواف الػموضوع يف صفحة:  -ومنهم 
من ال يعتقد بربوبية أمَت الػمؤمنُت وال بتفويض األمور إليو، وإظلا يعتقد أنَُّو  -الة من ىؤالء الغُ  -ومنهم 

وغَتُه من األئمة الطاىرين ُوالة األمر وأهنم عاملوف هلل سبحانو وأهنم أكـر الػمخلوقُت عنده، فينسب 
عامل فيها حقيقًة ىو اهلل، بل  إليهم الرزؽ واخللق وضلوعلا ال دبعٌت إسنادىا إليهم حقيقًة ألنو يعتقد أفَّ ال

كإسناد الػموت إىل َمَلك الػموت والػمطر إىل َمَلك الػمطر واإلحياء إىل عيسى كما ورد يف الكتاب 

وغَتُه شلا ىو من إسناد فعٍل من أفعاؿ اهلل سبحانو إىل العاملُت لو  اٌٍّوِ{ ثِةِرِْ ادلٌَرََ }ًَؤُحِْـِ العزيز:
 -االعتقاد غَت ُمستتبٍع للكفر وال ىو إنكاٌر للضروري فَعدُّ ىذا القسم  بضرٍب من اإلسناد ومثُل ىذا

يعنػي ىذه العقيدة وىي عقيدة الزيارة الػجامعة التػي مر شرحها يف برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة ىذه 
داً، إذا كاف ىذا عقيدتنا بأىل البيت، يريدوف أف يسموىا ُغُلواً فلُيسموىا ُغُلواً نػحُن ال نتأذى من ذلك أب
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يسمى غلو نػحُن ال نتأذى من تسمية ىذه العقيدة بالغلو، يقولوف ُغُلو، ُغلو، يقولوف ىذه من عقائد 
الرافضة، من عقائد الرافضة، يقولوف ىذه من عقائد السبأية، من عقائد السبأية، يقولوف ىذا انػحراؼ، 

ػجامعة وىذه نصوص أىل البيت وسيأيت بيانػها، ىذا انػحراؼ، ماذا تريدوف منا؟ ىذا ىو َنُص الزيارة ال
ستتضح األمور حينما نتناوؿ كلمات أىل البيت ونتناوؿ النصوص بشكل واضح ونطرح الػموضوع 
بشكل مفصل، أنا ىنا ال أوجو الكالـ ىذا للسيد الػخوئي، ألف السيد الػخوئي يف ىذا الكتاب يعتقد 

ذي ال مناَص من االعتقاد بو حتػى لو ىو غلو يػجب أف بػهذا الكالـ سيأيت، يقوؿ ىذا من الغلو ال
نعتقد بِو، ىذا كالمي ليس خالفًا للسيد الػخوئي، السيد الػخوئي سيأيت كالمو، يقوؿ ىذا النحو من 

ومثُل ىذا االعتقاد غَت ُمستتبٍع للكفر وال ىو إنكاٌر للضروري  -الغلو مػما ال مناص من االعتقاد بو 
ن أقساـ الغلو نظَت ما نُِقَل عن الصدوؽ ٌقدس سرُه عن شيخو، نظَت ما نقل الصدوؽ فَعدُّ ىذا القسم م

نظَت ما نَػَقَل الصدوؽ ٌقدس سرُه عن شيخو ابن الوليد إف نفي  -ىذه عن يبدو زائدة خطأ مطبعي  -
 ـ:بػهذا الػمعنػى األخَت الذي تقد -السهو عن النيب أوؿ درجة الغلو، والغلو هبذا ادلعٌت األخَت 

أفَّ األئمة الطاىرين والة األمر وأهنم عاملوف هلل سبحانو وأهنم أكرـُ ادلخلوقُت عنده، يُنَسُب إليهم الرزؽ 
واخللق ال على ضلو فصل ذلك عن اهلل، وإظلا كنسبة ادلوت إىل َمَلِك ادلوت ونسبة ادلطر إىل َمَلك ادلطر 

النسبة، يقوؿ: والغلو هبذا ادلعٌت األخَت شلا ال ونسبة اإلحياء إىل عيسى وأحيي ادلوتى بإذف اهلل كهذه 
ال مناص  -بل ال مناَص عن االلتزاـ بِو يف اجلملة  -ليس فيو أي حذر، ىذا كالـٌ صحيح  -زلذور فيو 

، ِلماذا ال مناص؟ ألف الروايات تقوؿ بذلك، الروايات تقوؿ هبذه ادلعاين،  يعٍت ال مهرب، البد أف نلتـز
ألف الروايات تقوؿ بذلك، وقبل قليل ىو  -ؿ: ال مناَص عن االلتزاـ بِو يف اجلملة السيد ىنا حينما يقو 

كما مرَّ   1371قاؿ ىذا الكالـ يف كتابِو مصباح الفقاىة، ىذا الكتاب كتاب مصباح الفقاىة كاف سنة:
 1380/ صبادى الثانية /  3، ىذا الكتاب 1373/ رجب ادلرجب /  13، 1373علينا قبل قليل: 

 ، أي جاء بعدُه. 1380، ىذا: 1373، 73ة، ىذا: للهجر 
الشيء الػمستغرب ىذا كتاب )ُمنية السائل( مػجموعة فتاوى للسيد الػخوئي كتبها يف آخر عمره، ىذا 
الكتاب )ُمنية السائل( مػجموعة فتاوى ىامة آلية اهلل العظمى السيد أيب القاسم الػخوئي داـ ظلُو، ألنو  

ىذا الكتاب يشتمل  ، 1991معُو ورتبو موسى مفيد الدين عاصي، طُبع سنة: ُكِتب يف أياـ حياتو، جػ
على الػمسائل بشكل مطبوع وبشكل مػخطوط أيضاً، ُكل مسألة يذكرىا مثل ىذه الػمسألة، الػمسألة 
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 .تأيت مطبوعة وتأيت بالػخط وبػختم السيد الػخوئي، مثل ىذه الػمسألة
، أنا سأقرئو من الرسالة الػمخطوطة ألنو 223 صفحة: سؤاؿ يُوجو إىل السيد الػخوئي موجود يف

الػموجود يف الػمطبوع فيو نقص، نقص ليس مهم، الػموجود ىنا يف الػمطبوع، ال أريد أف أقرأ السؤاؿ 
بكاملِو السؤاؿ طويل أولُو: ما ىي حقيقة الػحاؿ يف مسألة إسهاء النبػي عن صالة الصبح، إىل آخر ما 

يف الػمطبوع يف  -اب الشيخ الصدوؽ، الػجواب الػمطبوع: القدر الػُمتيَػَقن مرَّ من الكالـ يف كت
الػمخطوط مكتوب: باسػمو تعاىل، لػم ُيكتب ىنا باسػمو تعاىل، سأقرئُو من الػمطبوع، عفوًا من 

وىذا ىو جواب السيد الػخوئي الذي سأقرئو، الػمخطوط  224الػمخطوط، الػمطبوع ىو يف صفحة: 
يد الػخوئي موجود يف آخر الكتابة، السؤاؿ عن سهو النبػي، ماذا يقوؿ السيد الػخوئي؟ باليد وختم الس
كاف بالنسبة لػمصباح   1373للهجرة، الكالـ كاف  1408يعنػي شهر مػحـر / 1/ 21تاريخ اإلجابة: 

 1373/ رجب الػمرجب / 13الفقاىة الػجزء الػخامس كانت مقدمة السيد الػخوئي مؤرخة بتاريخ: 
 21للهجرة، ىذه الفتوى مؤرخة:  1380/ جػمادى الثاين / 3رة، بالنسبة للتنقيح كانت مؤرخة: للهج

 للهجرة وختم السيد الػخوئي واضح وتوقيعُو واضح التوقيع الػمعروؼ:  1408/ مػحـر / 
باسمِو تعالى القدر الػمتيقن من السهو الػممنوع على الػمعصـو ىو السهو في غير الػموضوعات 

يعنػي يف الػموضوعات الػخارجية يسهو، الػموضوعات الػخارجية ما ىي؟ يعنػي  .ية واهلل العالػِمالخارج
القدر  - ما ىو ال يسهو إال يف دائرة التبليغػي إنػشؤونو، يعنصالتُو صيامُو َحّجو سائر عباداتو سائر 

ىو السهو يف غَت  بامسِو تعاىل: القدر الػمتيقن من السهو الػممنوع على الػمعصـو -الػمتيقن 
نص   - 1408/ 1/ 21 -ختم السيد الػخوئي  -الػموضوعات اخلارجية واهلل العالػِم، اخلوئي، اخلتم 

كالـ السيد الػخوئي، ىذا ىو كتاب ُمنية السائل والفتوى بػختم السيد وبتوقيعِو الػمعروؼ، القدر 
ضوعات الػخارجية يعنػي ىو يسهو يف الػمتيقن من السهو الػممنوع على الػمعصـو ما ىو؟ يف غَت الػمو 

 الػموضوعات الػخارجية.
ىذا ىو تفسَتُه )من وحي ، ُمػحمَّد حسين فضُل اهللأنتقُل إىل َعَلٍم آخر أيضًا من أعالـ الشيعة السيد 

من تفسَت السيد مػحمَّد حسُت فضل اهلل رضواف اهلل  24من وحي القرآف وىذا ىو الػجزء  القرآف (
وىو يف تفسَت عبس وتوىل، طبعًا السيد مػحمد  ،وما بعدىا، الكالـ طويل 62حة: تعاىل عليو، صف

حسُت فضل اهلل يف تفسَتِه يتبنػى أف الذي عبس ىو النبػي األكـر صلى اهلل عليو وآلو وسلم، صفحة: 
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وىو يستعرض كيف أف النبػي أىتم بػهؤالء أصحاب األمواؿ من طغاة قريش باعتقادِه أنػهم لو  62
 }ػَجَظَأـ مكتـو ذلك األعمى بن  وا سيكوف لػهم نفع كبَت لرسالة اإلسالـ وما أىتَم بعبد اهللأسلم

يعنػي ىذا الذي ىو من  -يقوؿ يف مقطٍع من كالمِو: ألنو يرفض الػهداية  األَػََّ{ جَبءهُ ًَرٌٌََََّ * ؤَْ
ذي غلعل من االستغراؽ يف ألنو يرفض الػهداية من خالؿ ما يظهُر من سلوكِو األمر ال -طغاة قريش 

ىذا يف صفحة:  -ألنو يرفض الػهداية  -يعنػي النبػي كاف يضيع الوقت معو  -ذلك مضيعة للوقت 
 24، ولو قرأتػم الكالـ بكلو لكاف أعجب لكن ما عندي وقت أقرأ كل الكالـ، أنتم راجعوا الػجزء 62

من خالؿ  -ىذا الطاغية القريشي  -اية ألنو يرفض الػهد -من تفسَت السيد فضل اهلل من وحي القرآف 
ما يظهُر من سلوكِو األمر الذي غلعل من االستغراؽ يف ذلك مضيعة للوقت وتفويتًا لفرصٍة مهمة أخرى 

وتفويتًا لفرصٍة مهمة أخرى وىي تنمية معرفة ىذا  -وىو الكالـ مع ىذا الصحايب اآلخر األعمى  -
فهنا يستشكل يقوؿ فهذا  -عنصر مؤثر يف الدعوة اإلسالمية ادلؤمن الداعية الذي ؽلكن أف يتحوؿ إىل 

 ،ألنو يتصور أف فيو منفعة ،يعنػي أف النبػي يضيع الوقت مع طاغية من طغاة قريش ،شيء ليس فيو عيب
 .لكن الػحقيقة أنو ليس ىناؾ منفعة وإنػما ىو مضيعة للوقت

ؿ: فأين ىي الػمشكلة األخالقية الػمنافية اهلل قاؿ لو اآليات التػي جاءت يف سورة عبس وتوىل، ُث يقو 
ال توجد ىناؾ مشكلة أخالقية، يعنػي أف النبػي يضيع الوقت ال يعرؼ بأف  -للعصمة يف ىذا كلو 

يعنػي يف دعوة  -ىو ىكذا يقوؿ: األمر الذي غلعل من االستغراؽ  ،الكالـ مع ىؤالء مضيعة للوقت
، بن  وىو تبليغ لعبد اهلل -فرصٍة مهمة أخرى يف ذلك مضيعة للوقت وتفويتًا ل -طغاة قريش  أـ مكتـو

يقوؿ فال توجد ىناؾ مشكلة أخالقية يف ذلك، أّف النبػي يضيع الفرصة، يضيع وقتًا مع طغاة قريش 
 63ىذا يف صفحة:  -ويضيع فرصة مع ويلٍّ من أولياء اهلل، ُث يقوؿ: أمَّا األغنياء فإفَّ ىدايتهم قد ربقق 

فإفَّ ىدايتهم قد ربقق بعض الربح وبعض النتائج اإلغلابية على مستوى إزالة الػمشاكل  أمَّا األغنياء -
ولكنهم ال يستطيعوف التخلص من رواسبهم بشكٍل سريع شلا  ،اليت كاف يثَتوهنا أماـ الدعوة عن الطريق

لبعض  واالنشغاؿ هبم عن غَتىم موجباً  -يعنػي انصراؼ النبػي إليهم  -قد غلعل االنصراؼ إليهم 
وىذا أدىى يعنػي أف النبػي ال يعرؼ ما ىو األىم وما ىو  -النتائج الصغَتة على حساب النتائج الكبَتة 

شلا قد غلعل االنصراؼ إليهم واالنشغاؿ هبم عن غَتىم موجبًا لبعض النتائج الصغَتة على  -الػمهم 
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 َّزٌٍُ ِِّنيُُ سَعٌُالً األُِِِّّْنيَ فِِ ثَؼَثَ اٌَّزُِ }ىٌَُيعنػي ىو ال يػملك الػحكمة  -حساب النتائج الكبَتة 

الظاىر ىذه حكمة عوراء يعنػي، بػحيث ال يػميز بُت  ًَاحلِىَّخَ{ اٌىِزَبةَ ًَُّؼٍَُِّّيُُُ ًَُّضَوِّْيُِ آَّبرِوِ ػٍََْيُِ
 .النتائج الصغَتة والكبَتة

عبس وتوىل يف رجٍل من بنػي  يرفض الرواية التػي جاءت عن اإلماـ الصادؽ بأف اآلية 65يف صفحة: 
يقوؿ منسوبة يعنػي ىي ليست  -إف الرواية الػمنسوبَة  - 65عفاف، يف صفحة: بن  أمية يعنػي عثماف

إف الرواية الػمنسوبَة إىل اإلماـ الصادؽ عليو السالـ يف أف احلديث عن رجل من بٍت أمية ال  -صحيحة 
أفَّ صاحب القضية يػملك  -من ىو الذي عبس  - تتناسب مع أجواء اآليات ألف الظاىر من مضموهنا

دورًا رساليًا ويتحمل مسؤولية تزكية الناس شلا يفرض توجيو الػخطاب إليِو للحديث معو عن الفئة اليت 
يتحمل مسؤولية تزكيَتها أو مسؤولية تزكيِتها باعتبارىا القاعدة اليت ترتكز عليها الدعوة وتقوى هبا يف 

يعنػي النبػي ما يعرؼ أي  -ليت مل ربصل على التزكية وال تستحق بذؿ اجلهد الكثَت مقابل الفئة األخرى ا
جهة يُزكي وأي جهة ال يُزكي !! يقوؿ ىذه الرواية الػمنسوبة إىل اإلماـ الصادؽ التػي تقوؿ بأف اآليات 

بأف ىذه الرواية غَت صحيحة ألف أجواء اآليات تقوؿ  ،عفافبن  يف رجل من بنػي أمية يف عثماف
الػُمخاطب ىو صاحب رسالة وىو ال يػميز بُت فئتُت يف قضية التزكية، أيُّ نبػٍي ىذا؟! يف نفس الصفحة 

عبس  -ىو ال يعرؼ الرسوؿ الػمهم من األىم على ىذا األساس  -يقوؿ: الرسوؿ بُت الػمهم واألىم 
 تقلص عضالت الوجو أي واجو الػموقف بالعبوس الذي يتمثل يف -النبػي  -وتوىل أي واجو الػموقف 

ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا إليك، فبما  -وقسوة النظرة واإلعراض عن ىذا السائل الػملحاح 
 .رحػمٍة من اهلل لنت لػهم، إنََّك لعلى ُخُلٍق عظيم

أي واجو الػموقف بالعبوس الذي يتمثل يف تقلص عضالت  -أين ىذه الػمعاين؟! أيَن فهُم القرآف  
فهو ال يػميز بُت النتائج الصغَتة والكبَتة،  -وة النظرة واإلعراض عن ىذا السائل الػملحاح الوجو وقس

وىو ال يػميز بأف ىذا الشخص يستحق التزكية أكثر من ذلك، وىو ال يػميز بُت األىم والػمهم، وىو 
ػى النػبػي األعظم يضيع الوقت يف الكالـ مع طغاة قريش، أيُّ نبػٍي ىذا؟! ىذا الكالـ إذا كاف يػجري عل

صلػى اهلل عليو وآلو وسلم إذًا ليس مستغربًا أف نسمع من السيد مػَُحمَّد حسُت فضل اهلل ما يقولو فػي 
أمَت الػمؤمنُت ىذا ىو الػجزء األوؿ من كتاب، خلفيات كتاب مأساة الزىراء للسيد جعفر مرتضى 
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دعاء كميل الكتاب ليس متوفراً عندي وإال العاملػي وينقل الكالـ عن كتاب للسيد فضل اهلل فػي رحاب 
جئت بو، أنا قرأت ىذا الكتاب ىذا الكالـ موجود فيو، ماذا يقوؿ عن سيد األوصياء وىو يشرح دعاء  

أال تشعر أف علّيًا ال يزاؿ خائفًا وال سيما أف الذنوب واخلطايا الػتػي طلب من اهلل سبػحانو  -كميل 
ىذا يقاؿ  -نوب الكبَتة التػي يكفػي ذنٌب واحد لينقسم الظهر منها؟! وتعالػى أف يغفرىا لو ىػي من الذ

؟! ىذا الكالـ موجود يف صفحة:  من كتاب فػي رحاب دعاء كميل للسيد مػَُحمَّد حسُت  94لعلػيٍّ
أال تشعر أف علّيًا ال يزاؿ خائفًا وال سيما أف  -فضل اهلل، تػجدونو نصًَّا ىكذا أنا قرأتو نّصًا ىكذا 

ب واخلطايا الػتػي طلب من اهلل سبػحانو وتعالػى أف يغفرىا لو ىػي من الذنوب الكبَتة التػي يكفػي الذنو 
 ذنٌب واحد لينقسم الظهر منها؟! 

من نفس الكتاب اإلماـ يقوؿ: فيا ربػي ال تفضحنػي فػي الدنيا وفػي اآلخرة وأعدؾ  159فػي صفحة: 
ىذا كالـٌ ينسجو السيد فضل اهلل عن لساف عليٍّ  -بأنػي سأتراجع عن خطأي وإساءتػي ومعصيتػي 

فيا ربػي ال تفضحنػي فػي الدنيا وفػي اآلخرة وأعدؾ بأنػي سأتراجع عن خطأي  -صلوات اهلل عليو 
 وإساءتػي ومعصيتػي.

من وحػي القرآف للسيد مػَُحمَّد حسُت فضل اهلل، وطبعًا لو أردت أف أتتبع التفسَت  11فػي الػجزء 
حوف من أولو إلػى آخره بػمثل ىذه الػمعانػي لكننػي جئت بػجزأين فقط علػى سبيل الػمثاؿ فالتفسَت مش

يقوؿ:  ٌَيُُ{ ؤَرِٔذَ ٌَُِ ػَنهَ اٌٍّوُ }ػَفَبسورة التوبة وىو فػي سياؽ اآلية:  124والنػموذج، فػي صفحة: 
أسلوب ليس عنيف وإنػما  لػماذا؟ يقوؿ ىذا -وىذا أسلوٌب فػي العتاب ال يعنف فػي الػمواجهة بل يرؽ 

أف النػبػي وقع فػي الػخطأ فاهلل يقوؿ لو عفا اهلل  -ليػخفف من وقع الػخطأ  -ىو عتاب ورقيق لػماذا؟ 
ألف النػبػي ما كاف مطلع علػى  -انطالقًا من عدـ إّطاَلعو علػى مواقفهم الػحقيقية  -عنك لػماذا؟ 

وىذا أسلوٌب فػي العتاب ال يعنف فػي الػمواجو بل  ػَنهَ{ اٌٍّوُ }ػَفَب -مواقفهم الػحقيقية فهو يػخطأ 
يعنػي اهلل سبحانو وتعالػى يعاتب النػبػي بػهذا األسلوب يريد أف يػخفف  -يرؽ ليػخفف من وقع الػخطأ 

علػى مواقفهم  -إطالع النػبػي  -انطالقًا من عدـ إّطاَلعو  -من خطأ النػبػي لػماذا؟ ألف الػخطأ وقع 
يعنػي النػبػي ساذج إلػى ىذه الدرجة، إلػى أف يقوؿ:  -ػما يؤدي إلػى تصديقهم فػي ما يقولوف الػحقيقية م

قد يقوؿ البعض أنك تقدح فػي العصمة، ىو ماذا يقوؿ؟  -وقد يثار فػي ىذا الػمجاؿ موضوع العصمة 
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الذي يقوؿ: ولكن الػموضوع ليس كذلك ألف مثل ىذه الكلمة تستعمل فػي مقاـ العتاب الػخفيف 
 -يعنػي ىو الػخطأ واقع، واقع لكنو خطأ خػفيف  -يكشف عن طبيعة الػخطأ غَت الػمقصود للتصرؼ 

ألف مثل ىذه الكلمة تستعمل فػي مقاـ العتاب الػخفيف الذي يكشف عن طبيعة الػخطأ غَت الػمقصود 
 .124ىذا فػي صفحة:  -للتصرؼ 

ال توجد  -ست ىناؾ مشكلة أف يقع الػخطأ عنواف معنػى خطأ النػبػي يقوؿ: ولي 125فػي صفحة: 
وليست ىناؾ مشكلة أف يقع الػخطأ فػيما ىو الواقع فػي رصد األشياء  -مشكلة أف يػخطأ النػبػي 

، وليست ىناؾ مشكلة أف يقع ع لعدـ وضوح وسائل الػمعرفة لديالػخفية من خالؿ غموض الػموضو 
األشياء الػخفية من خالؿ غموض الػموضوع لعدـ فػيما ىو الواقع فػي رصد  -من النػبػي  -الػخطأ 

طبعاً كالـ السيد فضل اهلل كثَت جداً وال تكفي  -وضوح وسائل الػمعرفة لدي ماداـ الغيب زلجوباً عٍت 
حلقة وال حتػى عشر حلقات، أنا أرشد الذين يريدوف أف يطلعوا علػى ما ذكرىا السيد مػَُحمَّد حسُت 

ػي ىذا الػخصوص موجود فػي ىذه الػمجموعة من الكتب، ىذا كتاب مأساة فضل اهلل رحػمة اهلل عليو ف
الزىراء شبهاٌت وردود للسيد جعفر مرتضػى العاملػي وىو جزءاف وجػميع ما نقلو فػي ىذا الكتاب عن 
السيد فضل اهلل صحيح مئة يف الػمئة ىو إما نقل عن كتبو وواهلل قرأتػها جػميعها جػميع ىذه األشياء 

كرىا السيد جعفر مرتضػى قرأتػها، ما بػُت الػمجالت والكتب والصحف وما بػُت ما ىو صوتػي التػي ذ 
فػي أشرطة الفيديو واألوديو، ىذا مأساة الزىراء ولػمَّا صارت حػملة شعواء علػى السيد جعفر مرتضػى 

راء، خلفيات  علػى كتابو مأساة الزىراء أّلف ىذا الكتاب من ست مػجلدات، خلفيات كتاب مأساة الزى
كتاب مأساة الزىراء تػحّدث فيو عن فكر السيد مػَُحمَّد حسُت فضل اهلل نقاًل عن كتبو عن الػمصادر 
الصحيحة التػي يتواجد فيها كالمو وبإمكاف أي شخص يأخذ ىذا الكتاب ويدقق ما نقلو السيد جعفر 

الذي ذكرتو فػي تفسَته من وحي مرتضػى العاملي من مثل ىذا الكالـ الذي ذكره وأشنع من ىذا الكالـ 
 القرآف، وىذه الكتب موجودة فػي الػمكتبات ال تػخفػى علػى أحد.

من رضواف اهلل تعالػى عليو فػي الػجزء األوؿ  مرتضػى الػمطهريكتاٌب للشيخ   (الػملحمة الػحسينية)
 إلػى ما يتعلق بالطرح الػملحمة الػحسينية، ىو الػملحمة الػحسينية بػحاجة إلػى برنامج خاص لكننػي أشَت

للهػجرة، منشورات طليعة النور،  1430الذي بػيػن أيدينا موضوع العصمة، ىذه الطبعة الطبعة الثالثة 
نػحن إذا ما قرئنا وطالعنا الوجو النورانػي للتاريخ الػحسينػي  :100مركز التوزيع قم، الػجزء األوؿ صفحة: 
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أنا أقرأ كالمو ما فيو من ُحسٍن وما فيو  -جو الرثائػي للواقعة فإننا عند ذلك نتمكن من االستفادة من الو 
نػحن إذا ما قرئنا وطالعنا الوجو النورانػي للتاريخ الػحسينػي فإننا عند ذلك نتمكن من  -من غَت ُحسن 

أف فهل تتصوروف  ،وإال فإف الوجو الرثائػي لوحده ال فائدة تذكر منو ،االستفادة من الوجو الرثائػي للواقعة
علي جالٌس بانتظار من يأتػي ليشفق عليو؟! أو العياذ باهلل أف فاطمة الزىراء وىي التػي بن  الػحسُت

تسكن إلػى جوار رضبة رهبا تنتظر من يأتيها من أمثالنا نػحن صغار البشر ليواسيها ويػخفف من معاناهتا 
أو  -غريٌب ىذا الكالـ  -عة؟!بعزاء الػحسُت بعد مرور أكثر من ألف وثالث مئة عاـ علػى تلك الفاج

العياذ باهلل أف فاطمة الزىراء وىي التػي تسكن إلػى جوار رضبة رهبا تنتظر من يأتيها من أمثالنا نػحن 
صغار البشر ليواسيها ويػخفف من معاناهتا بعزاء الػحسُت بعد مرور أكثر من ألف وثالث مئة عاـ علػى 

 لك.وكأف الزىراء ال تعلم بذ -تلك الفاجعة؟!
الرواية  84طهراف صفحة: يارات ىذه الطبعة طبعة نشر صدوؽ ىذا كامل الزيارات أوثق كتبنا ،كامل الز 

وما من  :عثماف عن زرارة عن إمامنا الصادؽ رواية طويلة أشَت إلػى موطن الػحاجة منهابن  عن أباف
وما من باٍؾ  -سُت يعنػي علػى الػح -عيٍن أحب إلػى اهلل وال عبرٍة من عيٍن بكت ودمعت عليو 

ماذا يقوؿ الشيخ  .يبكيو إال وقد وصل فاطمة وأسعدىا عليو، ووصل رسوؿ اهلل وأدى حقنا
الػمطهري رضواف اهلل تعالػى عليو لػمثل ىذه الروايات؟ روايات صحيحة ىذه، صحيحة األسناد فػي أجل  

بكت ودمعت عليو وما من باٍؾ وما من عٍُت أحب إلػى اهلل وال عربٍة من عٍُت  -كتبنا كامل الزيارات 
 يبكيو إال وقد وصل فاطمة وأسعدىا عليو ووصل رسوؿ اهلل وأدى حقنا.

: الرواية عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو وىو يػخاطب أبا بصَت: 85رواية ثانية فػي صفحة 
فر جهنػم زفرًة لوال إف فاطمة لتبكيو وتشهق، فتز  -لتبكي الػحسُت  - يا أبا بصير إف فاطمة لتبكيو

أف الػخزنة يسمعوف بكائها، وقد استعدوا لذلك مػخافة أف يػخرج منها عنٌق أو يشرر دخانػها 
فال تسكن حتػى  - إلػى أف يقوؿ - فيحرؽ أىل األرض فيكبحونػها ما دامت باكية ويزجرونػها

 .يسكن صوت فاطمة
ا أبا بصير أتػحب أف تكوف فيمن يسعد فاطمة؟! يثػمَّ قاؿ لػي:  -رواية أخرى، فػي نفس الرواية تتػمة 

يا أبا بصَت أما تػحب  - فبكيت حين قالػها فما قدرت علػى النطق وما قدر علػى كالمػي من البكاء
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أف تكوف فيمن يسعد فاطمة بالبكاء، وغَت ذلك من الروايات فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها ناظرة 
 إلينا عالػمو بنا مػحيطة.

فػي الػملحمة الػحسينية للشيخ الػمطهري رضواف اهلل تعالػى عليو وىو يتػحدث عن  : 95صفحة أما فػي 
عظمة مصيبة عاشوراء يقوؿ: لقد فكرت مرًة بدرجة وحػجم الػجريػمة الػمرتكبة فػي عاشوراء فرأيت أف 

وال أعتقد أف ىناؾ  ،واحداً وعشرين نوعًا من أنواع الرذالة واللـؤ قد ارتكب كحٍد أدنػى فػي ىذه الواقعة
 :-ثػّم يستدرؾ يقوؿ  - واقعًة أخرى فػي الدنيا يػمكن لػها أف توازي مثل ىذه الواقعة فػي حػجم تنوعها

بالطبع يوجد ىناؾ فػي تأريػخنا الػحروب الصليبية التػي لػم يًتؾ فيها األوربيوف مػجااًل للتعجب عندما 
فػي  -ىو تردد  -: وإذا كنت قد ترددت - ثػّم يقوؿ -ي ينظر إلػى سواىا من حوادث التأريخ اإلجرامػ

ىو بعد أف اطلع علػى ما جرى فػي الػحروب الصليبية تردد  -اإلدعاء بعدـ وجود شبيٍو لػحادثة كربالء 
وإذا كنت قد ترددت فػي اإلدعاء  -بأف يقوؿ بأف كربالء ىي أعظم جريػمة حدثت فػي تأريخ اإلنسانية 

فالسبب إنػما يعود لػحجم الػجريػمة التػي  ،ادثة كربالء من ناحية حػجم الػجريػمةبعدـ وجود شبيٍو لػح
وكذلك الػجرائم التػي ارتكبها ىؤالء األوربيوف أنفسهم فػي  ،ارتكبها الغربيوف فػي الػمعارؾ الصليبية
 !فػي كربالء يعنػي ما جرى فػي األندلس أشد إجراماً مػما جرى -األندلس اإلسالمية وىي عجيبٌة للغاية 

بن  ورواياتنا موجودٌة فػي تفسَت فرات !وما جرى فػي الػحروب الصليبية أكثر إجراماً مػما جرى فػي كربالء
إبراىيم فػي تفسَته موجودة ىنا فػي كامل بن  إبراىيم فػي بػحار األنوار نفس الرواية التػي نقلها فرات

 .م يقتل أحٌد مثلها ال قبلو وال بعدهبأف الػحسين عليو السالـ قُتل قتلًة لػ ،الزيارات
ىذه روايات أىل البيت وأحاديث أىل البيت فتكوف الػحروب الصليبية، طبعاً ىو ىذا الكتاب الػملحمة 
الػحسينية يػحتاج إلػى مناقشة تفصيلية، يػحتاج إلػى ملف كامل برأسو لػمناقشة ىذا الكتاب ألف فيو 

ألف ىناؾ الكثَتين مػمن يعتقدوف بنفس  ،حصورة بػهذا الكتابالكثَت من األفكار ال ألف األفكار مػ
ىذه األفكار الػمخالفة بشكٍل صريح وواضح لروايات وكلمات أىل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمو 
عليهم أجػمعُت، الػحديُث عن العصمة حيػنما يتػحدث الشيخ الػمطهري عن أف الزىراء ال يصل إليها 

راء قطعت بعد ىذه الػحياة؟! ىل أنػها ماتت وانتهت؟!! ىو يقوؿ أنػها فػي بكاء شيعتها فهل أف الزى
 ػٍَََّىُُ اٌٍّوُ فَغََْشٍَ اػٌٍَُّا }ًَلًُِجوار ربػها ليس لػها القدرة اإلحاطية؟! إذًا ماذا نصنع بػهذه اآلية: 
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 ومكاف ماذا نصنع بػها؟ ىذه اإلرائة الدائمػية التػي ال تكوف مػحصورة بزمافٍ  ًَادلُاِِنٌَُْ{ ًَسَعٌٌُُوُ
، ما بػُت خطأالقضية تًتدد ما بػُت تضييٍق ل ، ما بػُت سهٍو، ما بػُت  دائرة علم الػمعصـو يرتكبو الػمعصـو

نسياٍف، ما بػُت أخطاٍء بػحيث ال يػميز الػمعصـو بػُت الػمهم واألىم إلػى حٍد أنػو ال يستطيع أف يقدر 
كذا يػخرصها خرصًا يقدرىا تقديرًا إلػى تفاصيل أخرى كثَتة، وىذه وإنػما ى ،وزف الُكر أو مساحة الُكر

نػماذج لو أردت أف أتتبع كل ما قيل لكاف ىناؾ الشيء الكثَت لكننػي أخذت نػماذج من نصوص 
وسأأخذ  ،قديػمة من مراجعنا الكبار من الػمعاصرين من الذين عاصرناىػم وقلدناىػم من األجياؿ السابقة

 يضاً من األحياء أأخذ نػموذجاً من األحياء.. كذلك نػموذجاً أ
وىو من مراجع التقليد فػي وقتنا ىذا وىذا كتابو  كاظم الػحائريأأخذ نػموذجًا من األحياء السيد 

كتاٌب للسيد الػحائري وىو من مراجع التقليد فػي عصرنا الػحاضر فػي مدينة   (اإلمامة وقيادة الػمجتػمع)
 1416/  1995كتبو مكتب السيد، والػمطبعة باقري قم الطبعة األولػى: قم الػمقدسة، الناشر ىو م

عنواف الػموضوع: فوائد وجود اإلماـ الػحجة عجل اهلل تعالػى فرجو تػحت الستار، يعنػي  140صفحة: 
بػحٌث حوؿ )فػي الغيبة، ىو يقوؿ: لقد تسائل أستاذنا السيد الشهيد مػَُحمَّد باقر الصدر فػي كتابو 

إذا كاف غائبًا فما الفائدة  -وما الػمربر بعد أف فُرض تػحت الستار  ،عن فائدة وجود اإلماـ (الػمهدي
وجود ثالث فوائد  -أجاب افًتاضًا  -فأجاب السيد الشهيد مفًتضًا  -منو، ما ىو التربير لغيبتو 

 -بدرجٍة أكرب اجتػماعية تصب فػي إنػجاح وتػمكن اإلماـ عجل اهلل تعالػى فرجو من مػمارسة قيادتو 
 :-بشكل سريع أقرأ 

: اإلعداد النفسػي لعملية التغيَت الكربى بػمعنػى أف عملية التغيَت الكربى تتطلب وضعاً الفائدة األولػى
نفسيًا فريدًا فػي القائد الػُممارس لػها مشحونًا بالشعور بالتفوؽ وباإلحساس بضآلة الكيانات الشامػخة 

عنػي أوؿ أسباب الغيبة اإلعداد النفسػي لعملية التغيَت الكربى، يعنػي أف ي -التػي أعد للقضاء عليػها 
العملية تتطلب وضعًا نفسيًا فريداً فػي القائد، إعداد لإلماـ، غيبتو غاب ألجل إعداده فهو بػحاجة إلػى 

 .ىذا اإلعداد، ىذا أوالً ىو يتػحدث فػي صفحتُت
ىذا أكثر اإلعداد األوؿ إعداد نفسػي، الفائدة األولػى  -اإلعداد الفكري  - الفائدة الثانيةأذىب إلػى 

اإلعداد النفسػي وكأف اإلماـ ال يػملك حالًة نفسية تتناسب مع برنامػجو مع خالفتو اإلعداد النفسػي 
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: اإلعداد الفكري وتعميق الػخربة القيادية بػمعنػى أف ثانياً ىذا أواًل فهو بػحاجة إلػى أعداد نفسػي، 
الػمباشرة لػحركتػها وتطورىا لػها أثٌر  الػحضارات الػمتعاقبة والػمواجهة تػي تتػيحها مواكبة تلك التػجربة ال

تالحظوف يعنػي أواًل أعيد قراءة  -كبَت فػي اإلعداد الفكري وتعميق الػخربة القيادية لليـو الػموعود 
ما  -اد النفسػي اإلعد -اإلماـ بػحاجة إلػى أي شيٍء؟  140الكالـ حتػى يكوف واضح صفحة: 

أف عملية التغيَت الكربى تتطلب وضعًا نفسيًا فريداً فػي القائد الػُممارس لػها مشحونًا بالشعور  -معناه؟ 
أف التػجربة التػي تتػيحها  -ما معناه؟  -بػحاجة إلػى شحٍن نفسػي، ثانياً: اإلعداد الفكري  -بالتفوؽ 

الػمباشرة لػحركتػها وتطورىا لػها أثٌر كبَت فػي اإلعداد  مواكبة تلك الػحضارات الػمتعاقبة والػمواجهة
يعنػي اإلماـ بػحاجة إلػى ىذه التػجارب حتػى تتعمق  -الفكري وتعميق الػخربة القيادية لليـو الػموعود 

عنده الػخربة القيادية ويعد إعدادًا فكرياً، ىذا إمامنا صلوات اهلل وسالمو عليو الذي نػخاطبو فػي الزيارة 
إذا كاف إياب الػخلق إليهم وحسابػهم عليهم كم  - َوإياُب الَخلِق إلَيُكم، َوِحسابُػُهم َعَليُكملػجامعة: ا

 يػحتاجوف من التػجربة والػخربة حتػى يصلوف إلػى ىذا الػمستوى !!
زماف األئمة يعنػي باعتبار أنو كاف قريباً من  -: االقًتاب من مصادر اإلسالـ األولػى الفائدة الثالثةثالثاً، 

باعتبار أف السيد مػَُحمَّد باقر الصدر وضع ىذه  -السابقُت، ثػم يعلق السيد الػحائري: إف افًتاضات 
إف افًتاضات أستاذنا السيد  -افًتاضات لكن السيد الػحائري ال يعتقد ىذه افًتاضات يدافع عنها 

مفاده إف اإلماـ الػحجة  ،هت اعًتاضاً الشهيد ىذه حوؿ فائدة الغيبة الطويلة لإلماـ الػحجة الغائب واج
ـٌ معصـو ُملهػم من قبل اهلل سبحانو وتعالػى ال يػحتاج إلػى كثرة التػجارب لغرض اإلعداد النفسػي  وىو إما

وَأشَهُد أَنَُّكُم األِئمَُّة الرّاِشُدوَف  -ألنو حاصٌل علػى ىذه الػملكات بػحكم إمامتو  ،وتعميق الػخربة القيادية
عُصوُموَف الالػَمهدِ 

َ
اصطَفاُكم ِبِعلِمِو، َوارَتضاُكم لَِغيِبِو، وأختارَُكم إلػى أف تقوؿ الزيارة: .. ُمَكرَُّموفَ ػيُّوَف ادل

ُكم وِحِو، َوَرِضيَ ِلِسرِِّه، َواجَتباُكم ِبُقدرَتِِو، َوأََعزَُّكم هِبُداُه، َوَخصَُّكم ِبرُبىانِِو، َوأنَتَجَبُكم لُِنورِِه، َوأَيَّدَُكم ِبرُ 
لكن ىنا البد  ،اهلل ارتضاىػم حػججًا علػى بريتو وخلفاء فػي أرضو ،ُخَلفاَء فػي أَرِضِو، َوُحَججاً َعلى بَرِيَِّتو

من إعدادىم حتػى نرتضيهم أئمة وخلفاء، البد أف يعدوف إعدادًا فكريًا وإعدادًا نفسياً، فيقوؿ السيد 
ذه حوؿ فائدة الغيبة الطويلة لإلماـ الػحجة واجهت : إف افًتاضات أستاذنا السيد الشهيد ى- الػحائري

ـٌ معصـو ُملهػم من ِقبل اهلل سبحانو وتعالػى ال يػحتاج إلػى   ،اعًتاضًا مفاده إف اإلماـ الػحجة وىو إما
ألنو حاصٌل علػى ىذه الػَملكات بػحكم  ،كثرة التػجارب لغرض اإلعداد النفسػي وتعميق الػخربة القيادية
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: إف ىذا االعًتاض غَت وارد علػى ىذه الفائدة التػي - يػجيب السيد الػحائري؟ يقوؿ ماذا -إمامتو 
وذلك ألنو ال تنافػي بينها وبُت افًتاض أف اإلماـ  ،ذكرىا أستاذنا السيد الشهيد رضواف اهلل تعالػى عليو

سديد اإلماـ عليو فت -كيف أفهم ذلك ال أدري   -مزوٌد بالعلم والػمعرفة مباشرًة من ِقبل اهلل تعالػى 
فتارًة عن طريق اإللػهاـ وأخرى بػهذا النػحو الذي ذكره أستاذنا  ،السالـ من ِقبل اهلل قد تػختلف طريقتو

بػهذا األسلوب وثالثًة بالػجمع  -تكميل اإلماـ  -وىو التػجارب ويتػم تكميلو  ،السيد الشهيد رحػمو اهلل
ىذا كالـ السيد الػحائري بأف اإلماـ صلوات اهلل  -األمرين  وىذا مػحتمل الصحة وال تنافػي بػُت ،بيػنهما

 وسالمو عليو مػحتاٌج إلػى التػجارب ومػحتاٌج إلػى اإلعداد النفسػي ومػحتاٌج إلػى اإلعداد الفكري.
رضواف اهلل تعالػى عليو، ىذه مقالٌة للسيد كتبها فػي  مػَُحمَّد باقر الػحكيمنفس الكالـ يذكره السيد 

الة الثقلُت، ىذه ىي الػمجلة ىذه صورة عن مػجلة رسالة الثقلُت وىي تصدر فػي إيراف سأقرأ مػجلة رس
 .1994/  1414التفاصيل عليكم، مػجلة رسالة الثقلُت العدد الثامن السنة الثانية شواؿ ذو الػحجة 

 (منية السائل)ػي بأف ىذه الػمعانػي ربػما تذكر ألوؿ مرة، أبداً، كالـ السيد الػخوئي ف :قد يقوؿ قائل
بأف القدر الػمتيقن من السهو الػممنوع علػى الػمعصـو ىو فػي غير  :الذي قاؿ فػي كالمو

أنا قد ناقشتو وذكرتو، وناقشت ذلك فػي حُت صدور الكالـ، ىذه الطبعة  .الػموضوعات الػخارجية
ٍل دعائي لكتابػي ىذا أبداً، لكن وأنا ىنا ال أريد أف أقـو بعم ،األولػى من كتاب الشهادة الثالثة الػمقدسة

 ،بأنػنػي قد تػحدثت عن مثل ىذه الػمطالب منذ سنُت طويلة كتبت عنها وتػحدثت عنها :أريد أف أقوؿ
للػهجرة وطبع  1413للػهجرة وأكملتو سنة:  1412ىذا الكتاب ىذه الطبعة األولػى أنا كتبتو سنة: 

ذكرت كالـ السيد  82ىذا الكالـ فػي صفحة: للػهجرة، ىذه الطبعة األولػى موجود  1414سنة: 
 .الػخوئي وناقشتو فػي ىذه الصفحة، ىذه الطبعة األولػى من كتايب

موجود ىذا الكالـ،  107موجودة علػى الصفحة:  1428وىذه الطبعة السادسة التػي طبعت سنة: 
 .نفس الكالـ الذي ذكرتو عن السيد الػخوئي

 تعالػى عليو فقد ناقشتو فػي عدٍد من األشرطة والػمحاضرات وىي أما كالـ السيد الػحكيم رضواف اهلل 
للػهجرة ناقشت  1414موجودة ومسجلة بأيدي الناس، يعنػي حيػنما صدرت ىذه الػمجلة سنة: 

 .الكالـ الذي فيها عرب مػحاضراتػي ومػجالسػي
من رسالة الثقلُت السنة  20رضواف اهلل تعالػى عليو؟ صفحة:  مػَُحمَّد باقر الػحكيمماذا يقوؿ السيد 
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ىو أف  ،ومن ناحيٍة أخرى فإف جانبًا من تفسَت طوؿ الغيبة بعد وجوده الشريف :الثانية العدد الثامن
اإلماـ يصبح مؤىاًل !!  -بػحيث يصبح مؤىالً  ،يتكامل وتتكامل الػمسَتة من خالؿ التػجارب والػمعاناة

ح األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية والنفسية بػحيث يصبح مؤىاًل للقياـ بػهذا الدور وتصب -
 مة بسبب ىذه الػمعاناة والتػجارب.للبشرية مؤىلو لقياـ مػثل ىذه الػحكو 

ربػما الػمجلة غَت متوفرة اآلف فػي الػمكتبات لكن إذا تذىبوف إلػى الػمؤسسة فػي قم التػي نشرت الػمجلة 
دة فػي الػمؤسسة، يعنػي ىناؾ عدد موجود فػي أرشيف موجودة وأنا صورتػها علػى الػمجلة الػموجو 

ومن ناحيٍة أخرى فإف جانبًا من تفسَت طوؿ الغيبة بعد وجوده  :-الػمؤسسة وىذه الػمجلة موجودة 
يتكامل اإلماـ من خالؿ  -الشريف ىو أف يتكامل وتتكامل الػمسَتة من خالؿ التػجارب والػمعاناة 

اإلماـ يصبح مؤىل بعد أف يتكامل  -بح مؤىاًل للقياـ بػهذا الدور بػحيث يص -التػجارب والػمعاناة 
الػحسن، طبعًا ىذا الكالـ كتبو السيد أيضاً مػَُحمَّد باقر بن  بالتػجارب والػمعاناة، ىذا ىو إمامنا الػحجة

وىذا الكتاب موجود ، نفس ىذا  (دور أىل البيت فػي بناء الػجماعة الصالػحة)الػحكيم فػي كتابو 
ػمقاؿ موجود ونفس الكالـ لكن ُخّفف حذفت منو بعض الكلمات، يعنػي إذا نريد أف نػجري مقارنة ال

لبيت فػي بناء الػجماعة دور أىل ا)بػُت الكالـ الػموجود فػي مػجلة الثقلُت وبػُت الكالـ الػموجود فػي 
، 2007رابعة سنة: ىذه الطبعة الناشر مؤسسة تراث الشهيد الػحكيم قدس سره الطبعة ال الصالػحة(

ومن ناحيٍة أخرى فإف جانباً من تفسَت طوؿ الغيبة بعد  :- 203ميالدي، صفحة:  2007ربيع سنة: 
ىو أف يتكامل وتتكامل  -ىنا ما موجود  -وجوده الشريف ىو أف يتكامل ذاتياً بسبب الػمحنة والبالء 

امل ذاتيًا بسبب الػمحنة والبالء ىو أف يتك -ىنا موجود  -الػمسَتة من خالؿ التػجارب والػمعاناة 
 -ىنا مكتوب  -وتتكامل الػمسَتة من خالؿ التػجارب والػمعاناة التػي يػمر بػها بػحيث يصبح قادرًا 

بػحيث يصبح قادراً علػى القياـ بػهذا الدور الفريد  -قادراً يعنػي أخف من مؤىالً  -بػحيث يصبح مؤىالً 
اع السياسية واالجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤىلو لقياـ مثل فػي التأريخ اإلنسانػي وتصبح األوض

بالنتيػجة ىو شيء من التغيَت لكن نفس الػمضموف أف  -ىذه الػحكومة بسبب ىذه الػمعاناة والتػجارب 
ولن يكوف قادرًا للقياـ بػهذا الدور حتػى تتكامل  ،اإلماـ صلوات اهلل وسالمو عليو لن يكوف مؤىالً 

 بو وتتكامل تػجربتو وتتكامل معاناتو صلوات اهلل وسالمو عليو.تػجار 
ىذه ظلاذج من كالـ علمائنا لكن ىناؾ قضية البد أف أشَت إليها بأف ما نسبو السيد احلائري إىل السيد 
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لكن قد يبدو من الكالـ وكأف السيد مػَُحمَّد باقر الصدر يتبٌت  ،مػَُحمَّد باقر الصدر قاؿ ىو افًتاضات
النظرية، السيد مػَُحمَّد باقر الصدر ال يتبٌت ىذه النظرية وىذا حبثو حوؿ ادلهدي، ىذا ىو حبثو حوؿ ىذه 

للسيد مػَُحمَّد الصدر رضواف  (موسوعة اإلماـ ادلهدي)ادلهدي الذي كتبو أساساً مقدمة دلوسوعة ادلهدي 
ميالدي،  1996ت اإلسالمية وىذه الطبعة مركز الغدير للدراسا (حبث حوؿ ادلهدي)اهلل تعاىل عليو، 

 السيد مػَُحمَّد باقر الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو يقوؿ: 83وىذه ىي الصفحة: 
وكثٌَت من الناس يسألوف ىذا السؤاؿ وىم  ،وبكلمٌة أخرى ما ىي فائدة ىذه الغيبة الطويلة وما الػمربر لػها

وكثٌَت من الناس يسألوف ىذا السؤاؿ وىم ال  -انتبهوا لكالـ السيد  -ال يريدوف أف يسمعوا جوابًا غيبياً 
كن التعويض فػنحن نؤمن بأف األئمة االثنػي عشر مػجموعة فريدة ال يػم ،يريدوف أف يسمعوا جوابًا غيبياً 

غَت أف ىؤالء الػمتسائلُت يطالبوف بتفسٍَت اجػتماعٍي للػموقف علػى ضوء الػحقائق  عن أي واحٍد مػنػهم،
 -والػمتطلبات الػمفهومة لليـو الػموعود وعلػى ىذا األساس  ،غيَت الكربى نفسهاالػمحسوسة لعملية الت

نقطع النظر مؤقتًا عن الػخصائص الػتػي نؤمن بتوفرىا فػي ىؤالء األئمة  -ماذا يقوؿ السيد الصدر؟ 
يؤمن  ويذكر االفًتاضات يعنػي أف السيد مػَُحمَّد باقر الصدر ال -الػمعصومُت ونطرح السؤاؿ التالػي 

، لئال يشتبو ىذا  بػهذه االفًتاضات، ال يؤمن بقضية اإلعداد الفكري واإلعداد النفسػي لإلماـ الػمعصـو
علػى الػمشاىدين فيتصوروف أفَّ ما ذكره السيد كاظم الػحائري ىو كالـ السيد مػَُحمَّد باقر الصدر، ال 

، ألنو ذكره دوف أف يػبُت ىذه الػحقيقة أدري أف السيد كاظم الػحائري قد فػهم كالـ السيد الصدر أو ال
وإف قاؿ كلمة افًتاضات ربػما يقصد من كلمة افًتاضات ىو ىذا الػمعنػى لكنػها غَت واضحة، لكن 

من ىذا الكتاب الػمطبوع بػُت يدي من طبعة  84السيد مػَُحمَّد باقر الصدر ىكذا قاؿ فػي صفحة: 
 :-مركز الغدير للدراسات اإلسالمية 

 -ىذا األساس نقطع النظر مؤقتاً عن الػخصائص الػتػي نؤمن بتوفرىا فػي ىؤالء األئمة الػمعصومُت وعلػى 
ويػجيب بعد ذلك علػى مسألة اإلعداد الفكري والنفسػي والػتػجارب وغَت ذلك، فال أدري كيف أف 

ن أبرز تالمذة السيد السيد الػحائري نقل ىذا الكالـ وفهمو وكذلك السيد ُمػَحمَّد باقر الػحكيم وىػما م
 مػَُحمَّد باقر الصدر قدس سره الشريف ورضواف اهلل علػى السيد الػحكيم.

ىذه نػماذج ونػماذج أخرى لكننػي أرى الوقت يػجري سريعاً، ىذه مػجموعٌة أخرى من كتب العلماء من 
اعة أمامي تشَت إلػى الػماضُت ومن الػُمعاصرين أيضًا وفيها كالـٌ كثَت ولكن مػثل ىذا الكالـ، لكن الس
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أف كثَتاً من الوقت قد مػضػى وإلػى اآلف ما لػملمت أطراؼ حديػثػي، قد تكوف ىناؾ فرصة أخرى أشَت 
إلػى نػماذج أخرى لكن ىذه النػماذج التػي ذكرتػها وأشرت إليها، نػماذج من الػمتقدمُت مثل الشيخ 

معاصرين مثل السيد الػخوئي رضواف اهلل الصدوؽ، من مراجعنا الكبار مثل صاحب الػجواىر، ومن الػ
تعالػى عليو، وأيضًا من العلماء الذين قريبًا انتقلوا عن ىذه الدار الفانية إلػى جوار باريػهم مثل السيد 
فضل اهلل، وكذلك مثل السيد مػَُحمَّد باقر الػحكيم، ونقلت كالمًا عن الشهيد الػمطهري رضواف اهلل 

عن أحد الػمراجع الػمعاصرين السيد كاظم الػحائري، وىناؾ كلماٌت أخرى  تعالػى عليو، ونقلت كالماً 
 ، سنأتػي علػى ذكرىا فػي الوقت الػمناسب إف شاء اهلل تعالػى، ىذه نػماذج ترسم لنا صورة الػمعصـو

 وعندنا نػماذج أخرى ترسم صورة الػمعصـو صلوات اهلل وسالمو عليو.
عة الكبَتة ىذا الكتاب الذي بػُت يدي للشيخ اإلحسائي لػهذا من ىذه النػماذج كتاب الزيارة الػجام

الرجل الذي ظُلم والزاؿ يُظلم، الزيارة الػجامعة الكبَتة ىذا الشرح الكبَت لػهذا الشيخ العالػم ولػهذا 
العارؼ الػجليل للشيخ اإلحسائي رضواف اهلل تعالػى عليو، فػي األياـ القادمة سأفرد برنامػجًا كامالً 

ديث عن الػمدارس الشيعية، عن الػمدرسة األصولية وعن الػمدرسة اإلخبارية وعن الػمدرسة العرفانية للػح
وعن الػمدرسة الشيػخية إف شاء اهلل فػي األياـ القريبة إذا سنػحت الظروؼ سأفرد برنامػجًا تفصيليًا عن 

أف أقرأ شيئًا من كالمو ألننػي ىذه الػمدارس، وحيػنها سأوفػي الشيخ اإلحسائي حقو، أنا اآلف ال أريد 
أعتقد لو قرأت بعضًا من كالمو سأنتقص من حقو، ىذا ىو شرح الزيارة الػجامعة الكبَتة كالـ الشيخ 

  .اإلحسائي ىو كالـ الزيارة الػجامعة الكبَتة، وأعتقد ىذا أفضل تعريٍف لكالمو، كالـ الشيخ اإلحسائي
نػي صرت شيخياً، لست شيخيًا ال فػي الػماضػي وال اآلف وال أنا لسُت شيخيًا قد يقولوف عنػي اآلف بأن

فػي الػمستقبل، أنا منػهػجي واضح وصورتػي واضحة، وعندي وسائلػي التػي ألتقط فيها طريق مػَُحمٍَّد وآؿ 
مػَُحمَّد، حينما أقوؿ لست شيخيًا فإننػي ال أعيب علػى الشيخية شيئاً، ولكن كل إنساٍف مػحكوـٌ 

نا ال ُأحاسب يـو القيامة بقناعات الشيخ اإلحسائي أو بقناعات من يقتنع بقناعات الشيخ بقناعاتو، أ
اإلحسائي، أنا ُأحاسب بقناعاتػي، اإلحسائي عالػٌِم عنده قدرات علمػيو معينة وبقية العلماء كذلك، وأنا 

ت إليو وربػما ال يكوف ال أريد أف أقوؿ بأف ما أقتنع بو أنا شخصيًا ىو نػهاية األمر وإنػما ىذا ما وصل
صحيحاً، ىذا االحتػماؿ وارد، عقاًل ىذا االحتػماؿ وارد، لكننػي بذلت جهدي، وال أعتقد بأف العلماء 
الذين ذكرت آراءىم والتػي أختلف معهم فيها أنػهم علػى ضالؿ أبداً، قناعاتػهم أوصلتػهم إلػى ىذا 
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ر وىؤالء الذين ذكرتػهم كلهم ال أعتقد أف واحداً فيػهم الػحد، أنا ال أعتقد بأف عالػمًا من علمائنا الكبا
يػحمل نيًة يريد منػها اإلساءة ألىل البيت أبداً، لكن طرؽ البػحث مػختلفة، والقناعات مػختلفة، 
ويػختلف العلماء فيػما بيػنهم وتػختلف اآلراء لكن الػحساب يـو القيامة ليس علػى االختالفات العلػمية، 

قيامة علػى النوايا والػحساب يـو القيامة علػى مقدار الػمعرفة ومقدار العقل، إنػما يداؽ الػحساب يـو ال
 .اهلل العباد علػى قدر عقولػهم علػى قدر معارفػهم

لكننػي أذكر ىذه اآلراء كي ترتسم لنا صورة كاملة، ىذه حقائق الكثَتوف ال يعلموف بػها، وحيػنما أقوؿ 
لعلم، طالب الػحوزة العلمية، الكثَتوف منػهم ال يعلموف بػهذا، وحيػنما الكثَتوف أقصد بالضبط طالب ا

أقوؿ الكثَتوف الػمعمموف الذين يصعدوف الػمنابر، خطباء الػمنرب، الكثَتوف منػهم ال يعلموف بػهذه 
 الػحقائق ،وحينما أقوؿ الكثَتوف كتاب الكتب الػمؤلفوف من أساتذة الػحوزة العلمية الكثَتوف منػهم ال

يعلموف بػهذه الػحقائق، أنا ال أتػحدث عن غَت الػمتخصصُت، أتػحدث عن الذين يعدوف أنفسهم من 
الػمتخصصُت، ىذه حقائق ال يعلموف بػها وما أطلعوا عليها، وىذه تسربت إلينا من الفكر الػمخالف 

 .ألىل البيت، ىذه الطامة كربى، ىذه تسريت إلينا من الفكر الػمخالف ألىل البيت
الػجزء األوؿ من تفسَت الصافػي، ىذه الطبعة منشورات مكتبة  )تفسَت الصافػي(ىذا  فيض الكاشانػيال

وكذلك  :ماذا يقوؿ؟ عن كتب التفسَت 10الصدر طهراف شارع ناصر خسرو، ماذا يقوؿ فػي صفحة: 
لتػي صنفها وكذلك ا -يعنػي كتب التفسَت التػي ألفها علماء الشيعة  -التػي صنفها متأخروا أصحابنا 

وشذَّ ما نقل فيو  -كتب التفسَت الشيعية   -متأخروا أصحابنا فإنػها أيضًا مستندة إلػى رؤساء العامة 
وكذلك التػي صنفها  -ىذا الفيض الكاشانػي من أجلة علماء الطائفة  -حديٌث عن أىل العصمة 

فػي   -فيو حديٌث عن أىل العصمة  متأخروا أصحابنا فإنػها أيضاً مستندة إلػى رؤساء العامة وشذَّ ما نقل
وبالػجملة لػم نرى إلػى اآلف فػي جػملة  - 11إلػى أف يقوؿ فػي صفحة:  .. كتب التفسَت الشيعية

مع كثرتػهم وكثرة تفاسَتىم من أتػى بتصنيف تفسٍَت مهذٍب صاٍؼ واٍؼ كاٍؼ  -الشيعة  -الػمفسرين 
ن أحاديث أىل البيت عليهم ن آراء العواـ مستنبطاً مويكوف منزىاً عي الغليل، شاٍؼ يشفػي العليل ويرو 

 :13 ... إلػى أف يقوؿ فػي صفحة السالـ
: وباحلري أف - ما امسو؟ ما اسم ىذا التفسَت؟ امسو الصايف، يقوؿ -وباحلري أف يسمى ىذا التفسَت 

ألف  -دلاذا؟ يسميو بالصايف لصفائو عن كدورات آراء العامة  -دلاذا؟  -يسمى ىذا التفسَت بالصايف 
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 .متأخروا أصحابنا كتبهم مستندة إىل رؤساء العامة وشذَّ ما نقلوا فيو حديثاً عن أىل العصمة
رضواف اهلل تعاىل عليو من أجلة علمائنا، ىذا تفسَت  الطباطبائياحلقيقة أنا أستغرب حينما العالمة 

ور اآليات اليت جاءت حديث دار الكتب اإلسالمية، يف تفسَت سورة الن 15ادليزاف، ىذا ىو اجلزء 
اإلفك يف أوائل سورة النور وقصة اإلفك معروفة، رواياتنا عن أىل البيت عن النيب وعن أمَت ادلؤمنُت عن 

قصة اإلفك عائشة قذفت ماريا القبطية واضحة وىي مستمرة على طوؿ اخلط  ،األئمة روايات كثَتة
وبالػمناسبة أـ اإلماـ الػجواد  ؟ا ُقذفت أـ اإلماـ الػجوادلػمَّ  ،وحىت يف زماف اإلماـ الرضا صلوات اهلل عليو

ُقذفت كما ُقذفت ماريا القبطية كما  :ىي قبطية من نفس عشَتة ماريا القبطية، ولذلك اإلماـ الرضا قاؿ
َقَذفت عائشة، وىذا موجود فػي رواياتنا وحتػى فػي روايات عصر الظهور أف اإلماـ صلوات اهلل وسالمو 

ج التػي قذفت ماريا القبطية ويقيم عليها الػحد، ىذا موجود فػي رواياتنا، يعنػي الػموضوع واسع عليو يُػخر 
 حينما يأتػي إلػى ىذه الروايات يرفضها يقوؿ: 96الغريب أف السيد الطباطبائي فػي صفحة:  ،وعريض

أـ الػمؤمنُت اآليات تشَت إلػى حديث اإلفك وقد روى أىل السنة أف الػمقذوفة فػي قصة اإلفك ىي 
عائشة، وروت الشيعة أهنا ماريا القبطية أـ إبراىيم التػي أىداىا مقوقس ملك مصر إلػى النػبػي صلػى اهلل 

يعنػي ىو يرفض الػحديث السنػي والػحديث  -وكٌل من الػحديثُت ال يػخلو عن شيء  ،عليو وآلو
وكٌل من الػحديثُت ال  -اذا يرفضو؟ الشيعػي، الػحديث السنػي مرفوض ألنو كذب، الػحديث الشيعػي لػم

فهو بعد ذلك يناقش الروايات ويرفضها،  -يػخلو عن شيء علػى ما سيجيء فػي البػحث الروائي اآليت 
 يرفض الروايات السنية والشيعية، الروايات السنية نػحن نرفضها، الروايات الشيعية لػماذا نرفضها؟

صبيعًا غَت  -السنية والشيعية  -من الروايتُت  فػي معزؿ أف نبػحث عن منت اآلياتثػم يقوؿ: فاألحرى 
، أليس أما من ىو ال ندري -أف من الػُمسلَّم أف اإلفك الػمذكور فيها كاف راجعًا إلػى بعض أىل النػبػي 

من الروايتُت صبيعًا غَت أف من الػُمسلَّم  أف نبػحث عن منت اآليات فػي معزؿفاألحرى  -ىذا غريباً؟!! 
يعنػي إما عائشة وإما  .ك الػمذكور فيها كاف راجعًا إلػى بعض أىل النػبػي إما زوجو وإما أـ ولدأف اإلف

ماريا القبطية، يعنػي ىل ىذا كالـٌ منطقي، ترفض روايات أىل البيت، وأنا جئت بػمثاؿ أريد أف أصدؽ 
حونة بػحديث العامة، ما قالو الفيض الكاشانػي فػي تفسَت الصافػي حُت قاؿ بأف تفاسَت أصحابنا مػش

ىذا أكثر من حديث العامة، ىذا شحٌن بػحديث العامة ورفٌض لػحديث أىل البيت صلوات اهلل وسالمو 
عليػهم أجػمعُت، وتوجد مثل ىذه القضية بػخصوص الروايات الػمفسرة للقرآف نػماذج كثَتة جدًا فػي 
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عن تفسَت الػميزاف أأتػي بػمصاديق كثَتة  تفسَت الػميزاف من أوؿ جزء فيو إلػى آخره، ولو كاف الػحديث
جدًا فػي ىذا الػخصوص، مع إنػي أعتقد بأف تفسَت الػميزاف ىو من أفضل تفاسَت علماء الشيعة، أنا 
دائمًا حينما يسألنػي الطلبة عن أفضل التفاسَت أقوؿ تفسَت الربىاف ىو أفضل تفاسَت أىل البيت، 

وىناؾ مطالب أخرى، وأحاديث . ئنا رضواف اهلل تعالػى عليهموتفسَت الػميزاف ىو أفضل تفاسَت علما
أخرى، أنا قلت ال أذكر بعض منها لكننػي جرنػي الػحديث إلػى ذكر بعٍض منها وىذه كتب أخرى أيضاً 

 .فيها مطالب أخرى
أعود للقضية أكثر من ىذا، أواًل ىناؾ كتب أخرى ىنا وجئت بكتب أخرى أيضًا معي موجودة اآلف 

بػي لكن وجدت أف الطاولة طاولة الربنامج تُػلَِّلت بالكتب اآلف عندي مػجموعة أخرى من فػي مكت
الكتب فيها من مثل ىذا الكالـ مػجموعة كبَتة، وعندي كتب أخرى فػي مكتبتػي فػي البيت أيضاً، 

 ،وعندي كتب أنا أعلمها أحفظ أسػمائها غَت متوفرة اآلف عندي فيها الكثَت من مثل ىذا الكالـ
الػحقيقة أنا أستغرب من  ،فَالّراِغُب َعنُكم ماِرٌؽ، َوالاّلِزـُ َلُكم الِحٌق، َوالػُمَقصُِّر فػي َحقُِّكم زاِىقٌ 

موقف السيد الطباطبائي رضواف اهلل تعالػى عليو مع إنػي ُأجلو وأقدسو كثَتاً وىو يتخذ ىذا الػموقف أزاء 
عربػي مػهػما كاف بن  عربػي، ومػحّيي الدينبن  الدين روايات أىل البيت، بينػما حُت يتػحدث عن مػحّيي

فػي أعلى درجاتو ىو ولػيٌّ من أولياء أىل البيت إذا قبلنا بػهذه الػحقيقة فػي أعلػى درجاتو، كاف ناصبياً 
عربػي؟ ىذه كلمة ينقلها الشهيد بن  ثػم استبصر واىتدى، ماذا يقوؿ السيد الطباطبائي عن مػحّيي الدين

وىو أبرز تالميذ السيد مػَحمَّد حسُت الطباطبائي ينقلها فػي كتابو شرح الػمنظومة، منظومة الػمطهري 
، فػي الػهامش يذكر ىذا الكالـ، ينقل عن أستاذه 328السبزواري الػمبسوط، الػجزء األوؿ، صفحة: 

 -محّيي الدين السيد مػَُحمَّد حسُت الطباطبائي يقوؿ: لػم يستطع أحٌد فػي اإلسالـ أف يأتػي بسطٍر ك
ىو ال يقصد أىل البيت وإنػما يقصد كل  ،فػي اإلسالـ، نػحن ال نريد أف نػحملها علػى أىل البيت قطعاً 

لػم يستطع أحٌد فػي اإلسالـ أف يأتػي بسطٍر   -العلماء كل علماء الشيعة وكل علماء غَت الشيعة 
بأننا نػجهل فػي العرفاف وقد جاء  ماذا جاء مػحيي الدين؟ طبعًا العرفاء سيقولوف -كمحّيي الدين 

مػحيي الدين بالعجائب، نػحن نعلم فػي العرفاف وإذا أرادوا أف نأتػي بكتب ابن عربػي وندرس ماذا قاؿ 
غاية ما ذكره ابن عربػي فػي كتبو قضية وحدة الوجود والػموجود، أكانت معًا أـ فػي عُت   ،ابن عربػي

حسب اختالؼ الػمفسرين وما جاء بو من نظرية اإلنساف  كثرتػهما ىي الوحدة الشخصية أـ غَتىا
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وتفاصيل ىذه النظرية كل ذلك موجوٌد فػي أحاديث أىل البيت، كل ىذه الػمعانػي الزيارة  ،الكامل
كلمات   ،حديث أىل البيت ،الػجامعة الكبَتة ىي تبُت لنا حقيقة اإلنساف الكامل، نصوص أىل البيت

أىل البيت ال بتفسَت الػمخالفُت وال بتفسَت االستحسانات الػخرقاء  قرآننا الكريػم بتفسَت ،عليٍّ 
نتػحدث عن ابن  .ال يػمكن أف يُقاس بالشيء الذي جاء بو ابن عربػي ،ىي تعطينا شيئاً  ،الشخصية

عربػي فػي وقٍت آخر، لكنو شيٌء غريب، روايات أىل البيت ترد وابن عربػي لػم يستطع أحٌد أف يأتػي 
اء بو ابن عربػي فػي اإلسالـ كلو، فأين علماء أىل البيت وأين علماء الشيعة عرب بسطٍر مػما ج

العصور؟!! ؽلكن أف يؤوؿ الكالـ وؽلكن أف توجد لو سلارج لكن القضية أبعد من ذلك وأعمق من 
ذلك، ولذلك ضلن حباجة إىل أف نبحث قضية ادلدرسة اإلخبارية واألصولية والعرفانية والشيخية لنسلط 

 وء على مناىج البحث والتفكَت والدراسة واالستدالؿ وادلصادر وأىم الكتب يف ىذه ادلدارس.الض
أرجع إلػى الشيخ اإلحسائي الذي أرجعنػي إلػى ىذه الػجهة لكثرة الظلم التػي ظلمت الػمدرسة العرفانية 

ف شاء اهلل فػي وقت ما بو الشيخ اإلحسائي، الشيخ اإلحسائي ظُلم من الػمدرسة العرفانية ظلمًا كبَتاً، إ
أتػحدث عن الػمدرسة الشيخية سأفػي ىذا الرجل حقو وقلت بأننػي لن أذكر شيئًا من كالمو ألننػي لو 
ذكرت شيئًا من كالمو أعتقد بأننػي لن أيف مقصوده ألننػي سأقتطف سطوراً، والرجل ىذا جػمع فكره 

ىذا تعريفًا للشيخ  ،الػجامعة الكبَتة ويكفػي فػي ىذا الكتاب، فكر ىذا الرجل، فكر ىذا الشيخ الزيارة
اإلحسائي، فػي ىذا الكتاب الشيخ اإلحسائي جاء بالزيارة الػجامعة الكبَتة ثػم غاص فػي بػحار حديث 
أىل البيت فجػمع ما جػمع من حديثهم فػي شرح ىذه الزيارة الػمعصومة الكاملة البليغة التػي جاءتنا عن 

 .رح لنا حقيقة اإلنساف الكاملإمامنا الػهادي التػي تش
رضواف اهلل تعالػى عليو السيد الػخمينػي  لكننػي سأعرج علػى عالِػٍم آخر من علمائنا، سأعرج علػى

أقتطف سطورًا من كتبو أكثر من مرة قلت بأننػي يف خالؿ بػحثػي وجدت أكثر عالػمُت تػحدثا بعمٍق 
صولية والعرفانية والشيخ اإلحسائي من الػمدرسة عن أىل البيت السيد الػخميػنػي من الػمدرسة األ

اإلحسائية أو من الػمدرسة الشيخية، بل ىو الشيخ اإلحسائي ىو بنفسو الػمدرسة الشيخية، وإنػما قيل 
  .لػهم شيخية ألنػهم ينتهجوف نػهجو رضواف اهلل تعالػى عليو

اترة وفػي بعض كتب من يقاؿ الغريب قرأت فػي بعض كتب الدك (الػحكومة اإلسالمية)ىذا ىو كتاب 
لػهم علماء ينفوف بأف السيد الػخمينػي يعتقد بالوالية التكوينية ويقولوف ىذا كذٌب، ىذا كتابو الػحكومة 
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اإلسالمية، كتاب معروؼ للسيد الػخمينػي، وىذا الكتاب كاف يوزع مػجاناً فػي العراؽ وفػي إيراف فػي أياـ 
 وما بعدىا يقوؿ: 52صفحة: فػي  ؟الشاه، ماذا يقوؿ السيد الػخمينػي

ال  -الػحاكمية فػي الدنيا، الػحاكمية الدنيوية الزمانية  -وثبوت الوالية والػحاكمية لإلماـ عليو السالـ 
فإف لإلماـ مقاماً  ،تعنػي تػجرده عن منزلتو التػي ىي لو عند اهلل وال تػجعلو مثل من عداه من الػحكاـ

وإف من وسيطرتػها جػميع ذرات ىذا الكوف، ًة تكوينية تػخضع لواليتػها مػحمودًا ودرجًة سامية وخالف
ودبوجب ما لدينا من الروايات  ،ضروريات مذىبنا أف ألئمتنا مقامًا ال يبلغو ملٌك مقرب وال نبػيٌّ مرسل

ىذا  - فإف الرسوؿ األعظم واألئمة كانوا قبل ىذا العالػم أنواراً فػجعلهم اهلل بعرشو مػحدقُت ،واألحاديث
كانوا قبل ىذا العالػم أنواراً   -َخَلَقُكُم اهلُل أَنوارًا َفَجَعَلُكم ِبَعرِشِو زُلِدقَُت نػحن قرأناه فػي الزيارة الػجامعة: 

ىذا الكالـ ومر علينا  -فػجعلهم اهلل بعرشو مػحدقُت وجعل لػهم من الػمنزلة والزلفى ما ال يعلمو إال اهلل 
 ػحن نقرأ فػي الزيارة الػجامعة:ونفػي الزيارة الػجامعة، 

ودرجًة سامية وخالفًة تكوينية تػخضع لواليتػها وسيطرتػها  - آتَاُكُم اللَُّو َما َلم يُؤِت َأَحدا ِمَن الَعاَلِمينَ 
أنا أقرأ كالـ السيد الػخمينػي  - َوَذؿَّ ُكلُّ َشيء َلُكمفػي الزيارة الػجامعة:  -جػميع ذرات ىذا الكوف 

ـ الشيخ اإلحسائي فػي وقتو حتػى ال يقاؿ بأف الكالـ الذي أنا أقولو متفرٌد أنا بو وحدي وسأقرأ كال
وجعل لػهم من الػمنزلة والزلفى ما ال  -وجئت بو من عندي، ىذا كالـ علمائنا وىذا كالـ أىل البيت 

ت، وقد ورد عنػهم لو دنوت أظللة الحًتق :وقد قاؿ جربئيل كما ورد فػي روايات الػمعراج ،يعلمو إال اهلل
ومثل ىذه الػمنزلة موجودٌة  ،أف لنا مع اهلل حاالت ال يسعها ملٌك مقرب وال نبػيٌّ مرسل :عليهم السالـ

فػهذه الػمنزلة شيءٌّ آخر  ،لفاطمة الزىراء عليها السالـ ال بػمعنػى أنػها خليفة أو حاكمة أو قاضية دنيوية
إف فاطمة لػم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة فليس يعنػي  وحُت نقوؿ ،وراء الوالية واخلالفة واإلمرة

كما ال يعنػي ذلك   -التػي ال يسعها ملٌك مقرب وال نبػيٌّ مرسل  -ذلك ذبردىا عن تلك الػمنزلة الػمقربة 
مثل ما يقوؿ مثاًل السيد فضل اهلل فػي نفػي الػجنبة الغيبية عن  .أنػها امرأٌة عادية من أمثاؿ ما عندنا

 الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليها، ىذا فػي الػحكومة اإلسالمية. السيدة
الوصية السياسية )ىذه الوصية التػي وزعت علػى الناس وقرئت عرب أجهزة التلفاز، ىذه  ،آخر وصية

 للسيد الػخمينػي فػي الػمقدمة ماذا يقوؿ؟ بعد أف يذكر حديث الثقلُت يقوؿ: (اإللػهية
صل علػى مػَُحمٍَّد وآلو مظاىر جػمالك وجاللك وخزائن أسرار كتابك الذي  الػحمد هلل وسبحانك اللهم
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حتػى االسػم الػمستأثر وتقدـ الكالـ عن  -تػجلػى فيو األحدية بػجػميع أسػمائك حتػى الػمستأثر منها 
مظاىر  -صل علػى مػَُحمٍَّد وآلو من ىم؟  -مظاىر جػمالك  -ىذه الػمعانػي فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة 

صبالك وجاللك وخزائن أسرار كتابك الذي تػجلػى فيو األحدية بػجػميع أسػمائك حتػى الػمستأثر منها 
فػهم يعلموف حتػى بالػحرؼ  -واللعن علػى ظالػميهم أصل الشجرة الػخبيثة  ،الذي ال يعلمو غَتؾ

 الػمستأثر عنده كما يقوؿ رضواف اهلل تعالػى عليو.
ألنو كتب كتابُت فػي  ،وىو كتاٍب كما قاؿ رضواف اهلل تعالػى عليو كتبو للعواـ (عنويةاآلداب الػم)وأما فػي 

كتبو للخواص، ماذا قاؿ فػي كتابو ( سر الصالة )أسرار الصالة ىناؾ اآلداب الػمعنوية كتبو للعواـ وىناؾ 
األعلػمي  ىجري، مؤسسة 1406، الطبعة الثانية يبًتجػمة السيد أحػمد الفهر  ،الذي كتبو للعواـ

 :-وىو يتػحدث عن السر، عن السر اإلجػمالػي لالستقباؿ  203للػمطبوعات، صفحة: 
االستقباؿ للصالة وقبل قليل تقدـ كالـ الشيخ كاشف الغطاء أنا ذكرت  -اعلم أف ظاىر االستقباؿ 

للشيخ كاشف الغطاء كالمو عن الزىراء حُت قاؿ خرجت عن حدود اآلداب وذكرت لو كالمًا فػي 
السيد الػخمينػي يقوؿ:  -اعلم أف ظاىر االستقباؿ  -قضية التوجو للقبلة، الًتاب للًتاب والنور للنور 

أحدىػما الػمقدمي وىو  -يعنػي من الػمقدمة  -أحدىػما الػمقدمي  -فػي الصالة  -متقوـٌ بأمرين 
اؿ بالوجو إلػى الكعبة واآلخر النفسي وىو االستقب ،َصرؼ الوجو الظاىر عن جػميع الػجهات الػمتشتتة

وأصحاب األسرار الغيبية  ،وللباطن سٌر بل أسرار ،ولػهذه الصورة باطن ،أـ القرى ومركز بسط األرض
يصرفوف باطن الروح عن الػجهات الػمتشتتة لكثرات الغيب والشهادة ويػجعلوف جهة السر والروح أحدية 

ػجمع، فإذا تنزؿ ىذا السر الروحي فػي القلب التعلق ويػجعلوف جػميع الكثرات فانية فػي سر أحدية ال
 -بظهور االسػم األعظم الذي ىو مقاـ الػجمع األسػمائي  -بأي شيٍء؟  -فيظهر الػحق فػي القلب 

فيظهر الػحق فػي القلب بظهور االسػم  -واالسػم األعظم من ىم؟ مػَُحمٌَّد وعلّي ىو االسػم األعظم 
 ،وتفنػى الكثرات االمسائية وتضمحل فػي االسم األعظم ،ائياألعظم الذي ىو مقاـ الػجمع األسػم

فإذا ظهرت ىذه عن باطن القلب إلػى  ،وتكوف وجهة القلب فػي ىذا الػمقاـ إلػى حضرة االسم األعظم
وينتقش التوجو إلػى  ،ظاىر الػُملك فينتقش أفناء الغَت فػي االنصراؼ عن غرب عالػم الػُملك وشرقو

وجو إلػى مركز بسط األرض الذي ىو يد اهلل فػي األرض، وأما بالنسبة إلػى السالك حضرة الػجمع فػي الت
الذي يسَت من الظاىر إلػى الباطن ويًتقى من العلن إلػى السر فالبد لو أف يػجعل ىذا التوجو الصوري 
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فرقة التػي وترؾ الػجهات الػمتشتتة الػمت -من ىو مركز الربكات األرضية؟  -إلػى مركز الربكات األرضية 
 -يعنػي التوجو لغَت مركز الربكات األرضية ىو التوجو إلػى األصناـ الػحقيقية  -ىي األصناـ الػحقيقية 

وتنحط  -إلػى أف يقوؿ  -ويتوجو إلػى القبلة الػحقيقية التػي ىي أصل أصوؿ بركات السماوات واألرض 
 -وال انتهاء لػهذه القصة فاتركها وامضي األصناـ الصغَتة والصنم األعظم عن باطن القلب بيد الوالية 

 الكالـ بػحاجة إلػى شرح وأنا لست بصدد شرح كالمو وفك رموزه.
حينما يتػحدث عن الرواية التػي تػحدثت من أف الشهادة الثالثة كتبت علػى جػميع  265فػي صفحة: 

ه الكلمات علػى جػميع الكائنات من العرش إلػى الفرش، يقوؿ: وأما النكتة العرفانية فػي كتابة ىذ
 -الوالية العلوية  -الػموجودات من العرش األعلػى إلػى منتػهى األرضُت فهي أف حقيقة اخلالفة والوالية 

ىي ظهور اإللوىية وىي أصل الوجود وكمالو وكل موجود لو حظٌّ من الوجود لو حظٌّ من حقيقة اإللوىية 
أي   -وأما النكتة العرفانية فػي كتابة ىذه الكلمات  -الوالية العلوية ىي مظهر الوالية اإللػهية  -

وأما النكتة العرفانية فػي كتابة ىذه الكلمات  -كلمات؟ ال إلو إال اهلل مػَُحمٌَّد رسوؿ اهلل عليٌّ ولػيُّ اهلل 
فهي أف حقيقة اخلالفة والوالية فػي  ،علػى جػميع الػموجودات من العرش األعلػى إلػى منتػهى األرضُت

وكل موجود لو حظٌّ من الوجود لو حظٌّ من حقيقة اإللوىية  ،اإللوىية وىي أصل الوجود وكمالو ظهور
الذي ىو حقيقة اخلالفة والوالية اللطيفة اإللػهية ثابتٌة علػى  -وظهور اإللوىية ىو الوالية  -وظهورىا 

من عوالػم الغيب  -ليل جػميع ذرات ىذا الوجود خاضعٌة لػهم مر علينا قبل ق -ناصية جػميع الكائنات 
وتلك اللطيفة اإللػهية ىي حقيقة الوجود الػمنبسط والنفس الرضباين والػحق  ،إلػى منتػهى عالػم الشهادة

أوؿ ما خلق اهلل الػمشيئة خلقها بنفسها ثػم خلق األشياء بػها، ىو ىذا الػحق الػمخلوؽ  -الػمخلوؽ بو 
كل ىذه   -، الذي ىو بعينو والوالية الػمطلقة العلوية تميةالذي ىو بعينو باطن الػخالفة الػخ -بو 

الشاه آبادي أستاذه أستاذ اإلماـ الشيخ مػَُحمَّد  -ومن ىذه الػجهة كاف الشيخ العارؼ  -الػحقائق 
يقوؿ إف الشهادة بالوالية منطوية فػي الشهادة بالرسالػة ألف الوالية ىي باطن  -علي الشاه آبادي 

إف الشهادتُت منطويتاف جػميعاً فػي الشهادة باإللوىية  -السيد الػخمينػي يقوؿ  - الرسالة ويقوؿ الكاتب
وفػي الشهادة بالرسالة أيضًا الشهادتُت األخرياف منطويتاف كما أف فػي الشهادة بالوالية الشهادتاف 

 ىذا كالمو فػي اآلداب الػمعنوية. -األخرياف منطويتاف والػحمد هلل أوالً وأخرا 
ىذه نػماذج من كتبو ىناؾ كتب كثَتة لإلماـ مشحونة بػمثل ىذه  (شرح دعاء السحر)ي كالمو فػ



  1 ح        العصمةلف م 
 

43 

 :بػهذه الػمعانػي، ىذا كتابو شرح دعاء السحر ةالػمضامُت، وىذه الكتب كلها مشحون
ىو قد شرح الدعاء من أولو إلػى آخره بأف أجػمل الػجماؿ أجل  ،اللهم إنػي أسألك من جػمالك بأجػملو

كمل الكماؿ ىم صلوات اهلل وسالمو عليػهم أجػمعُت، النتيجة التػي نػخرج بػها ىي أنػهم ُىم الػجالؿ أ
وىذا الكتاب بًتجػمة السيد الفهري مؤسسة الوفاء بَتوت  66ُىم صلوات اهلل عليهم يقوؿ فػي صفحة: 

ت عنواف: يقوؿ فػي حديثو عن اإلنساف الكامل تػح 66، صفحة: ميالدي 1992ناف الطبعة الثالثة لب
 اإلنساف الكامل ىو أتػم كلمات اهلل، يقوؿ فيو:

 -ومن ىو اإلنساف الكامل؟ مػَُحمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو، عليٌّ، إماـ زماننا  -واإلنساف الكامل 
التامُت فػي مػحبة اهلل ىو نفس ىذا  -واإلنساف الكامل لكونو كونًا جامعًا ومرآة تامة لػجميع األسػماء 

واإلنساف  -الزيارة الػجامعة، قلت قبل قليل بأف الزيارة الػجامعة ىي حقيقة اإلنساف الكامل الكالـ فػي 
كل   -الكامل لكونو كونًا جامعًا ومرآة تامة لػجميع األسػماء والصفات اإلذلية أتػم الكلمات اإلذلية 

فَالّراِغُب امعة الكبَتة: أين ىذا الكالـ من كالـ اآلخرين؟ لنقرأ فػي الزيارة الػج ،الصفات مػجموعة فيو
يػمكن أف يشخص الالـز والػمقصر  - َعنُكم ماِرٌؽ، َوالاّلِزـُ َلُكم الِحٌق، َوالػُمَقصُِّر في َحقُِّكم زاِىقٌ 

واإلنساف الكامل لكونو كوناً جامعاً ومرآة تامة لػجميع األسػماء والصفات اإلذلية أتػم الكلمات اإلذلية  -
يٌّ صلوات ىذا ىو اإلنساف الكامل، ىذا ىو عل -ذي فيو كل الكتب اإلذلية بل ىو الكتاب اإلذلي ال

: فاإلنساف الكامل جػميع سلسلة الوجود وبو تتػم الدائرة - 67إلػى أف يقوؿ فػي صفحة اهلل عليو ...
ىو ىذا الكالـ نقلو شيخنا الػمفيد  -وىو الكتاب الكلي اإللػهي  ،وىو األوؿ واآلخر والظاىر والباطن

ػي كتابو االختصاص عن سيد األوصياء، قاؿ أنا الػمحيي أنا الػمػميت أنا األوؿ أنا اآلخر أنا الظاىر أنا ف
وىو األوؿ واآلخر  -دائرة الوجود  -فاإلنساف الكامل جػميع سلسلة الوجود وبو تتػم الدائرة  -الباطن 

 والظاىر والباطن وىو الكتاب الكلي اإللػهي.
وقرئنا فػي  -أعلم أف اإلنساف الكامل ىو مثل اهلل األعلػى  :ػى الكتاب اإللػهيفػي معن 68فػي صفحة: 

أعلم أف اإلنساف الكامل ىو مثل اهلل األعلػى  -ىم الػمثل األعلػى  - َوالػمَثِل اأَلعلىالزيارة الػجامعة: 
نا قبل قليل، ماذا قاؿ كما مر علي  -وىو سللوٌؽ علػى صورتو  ،وآيتو الكربى وكتابو الػمستبُت والنبأ العظيم

نػحن قلب اهلل  :أنا قلب اهلل الواعي، وقاؿ الصادؽ :عليٌّ عليو السالـ فػي رواية الصدوؽ فػي التوحيد
الػحسن قلب اهلل الواعي، قلب اهلل الواعي ينسػى ! يسهو! أي قلٍب ىذا؟! وأي بن  الواعي، الػحجة
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 األعلػى وآيتو الكربى وكتابو الػمستبُت والنبأ العظيم أعلم أف اإلنساف الكامل ىو مثل اهلل -وعيٍّ ىذا؟!! 
غلوٌّ أحلػى من السكر وأطيب من العسل إذا كاف ىذا ىو الغلو فواهلل إنػي أشهد أنػنػي مغالػي ،كالـٌ  -

أعلم أف اإلنساف الكامل ىو  -أحلػى من الشهد وأعذب من النسيم العليل، إنو عن عليٍّ وآؿ علّي 
 -علػى صورة اهلل  -لػى وآيتو الكربى وكتابو الػمستبُت والنبأ العظيم وىو سللوٌؽ علػى صورتو َمَثُل اهلل األع

من عرفو فقد عرؼ اهلل وىو بكل  ،ومفتاح باب معرفتو ،وُمنشٌئ بيدي قدرتو وخليفة اهلل علػى خليقتو
معرفة كالمو،  .معرفة بارئو صفٍة من صفاتو وتػجٍل من تػجلياتو آيٌة من آيات اهلل ومن األمثاؿ العليا علػى 

 ىذا من الكتب التػي كتبها السيد الػخمينػي فػي أياـ شبابو رضواف اهلل تعالػى عليو.
وأما كتابو األعجوبة )مصباح الػهداية( إنػي أعتقد أف ىذا أعمق منت من الػمتوف العرفانية فػي الػمدرسة 

يدرس فصوص الػِحَكم البن عربػي الػمشحوف العرفانية الشيعية، أنا أستغرب يًتؾ مثل ىذا الػمنت و 
باألفكار الناصبية والػُمعادية ألىل البيت، وإذا يقوؿ أحٌد ال فإنػي سآتػي بو وسأقرأ ما فيو، آتػي بكتاب 
فصوص الػحكم وأقرأ ما فيو من كالـٍ يكشف عن النصب والعداء ألىل البيت، النصب والعداء 

يثػي، ألف الناصب ىو الذي ينصب العداء لشيعة أىل البيت، فالذي بالػموازين التػي بينتها فػي أوؿ حد
ىذا قوؿ ابن عربػي، ربػما تاب بعد  ،يقوؿ بأنو يرى الشيعة فػي عالػم الػمكاشفة بصور القردة والػخنازير

ذلك بعد أف استبصر لكن ىذا قولو موجود فػي كتبو، أليس ىذا ناصبياً؟! الناصبػي من نصب العداء 
علم أنكم تتولونا وتتربءوف من أعداءنا، نعم ربػما فػي وقٍت آخر فػي غَت ىذا الوقت الذي  لكم وىو ي

كتب فيو ىذا الكالـ استبصر واىتدى وال عالقة لنا بو، أقوؿ دائمًا من كاف عنده عليٌّ ىل يػحتاج 
ػي خائب ألحد؟!! خائب الػحظ ىذا الذي عنده عليٌّ ويػحتاج إلػى ابن عربػي أو إلػى غَت ابن عرب

الػحظ ىذا، تعيس أسود الوجو فػي الدنيا واآلخرة، الذي عنده عليٌّ ويػحتاج إلػى غَت عليٍّ يعرض عن 
علي، الناس تذىب إلػى عيوف كدرة وعندنا العيوف الصافية، فأين ىذا الذي يذىب إلػى العيوف الكدرة 

 153ٍد وآؿ مػَُحمَّد، فػي صفحة: من ىذا الذي يشرب ويرتوي وينهل من العيوف الصافية من عُت مػَُحمَّ 
ميالدي، ىذا النص كتبو السيد عمره كاف  1983من مصباح الػهداية، مؤسسة الوفاء، الطبعة األولػى 

 :- 153صفحة  ،فػي العشرينات ما بُت العشرينات والثالثينات السيد الػخمينػي
ىذه األسفار قد ربصل لألولياء اعلم أف  -ىو يتػحدث عن األسفار األربعة  -اعلم أف ىذه األسفار 

يعنػي ليست خاصة بالنػبػي الػخاتػم  -الُكمل أيضًا حتػى الِسفر الرابع فإنو حصل لػموالنا أمَت الػمؤمنُت 
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فإنو حصل لػموالنا أمَت الػمؤمنُت وأوالده الػمعصومُت صلوات اهلل عليهم أجػمعُت  -صلػى اهلل عليو وآلو 
يو وآلو لػمَّا كاف صاحب الػمقاـ الػجمعػي لػم يبقػى مػجاٌؿ للتشريع ألحٍد من إال أف النػبػي صلػى اهلل عل

فلرسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو وآلو ىذا الػمقاـ باألصالة وخللفائو الػمعصومُت عليهم  ،الػمخلوقُت بعده
م واحد طينتكم مر علينا فػي الزيارة الػجامعة نورك -السالـ بالػمتابعة والتبعية بل روحانية الكل واحدة 

بل روحانية الكل واحدة، قاؿ شيخنا وأستاذنا فػي الػمعارؼ اإللػهية العارؼ الكامل شاه  -واحدة 
آبادي أداـ اهلل ظلو علػى رؤوس مريديو: لو كاف عليٌّ عليو السالـ ظهر قبل رسوؿ اهلل صلػى اهلل عليو 

ولكاف نبياً مرساًل وذلك الربادعلا فػي الروحانية وآلو ألظهر الشريعة كما أظهر النػبػي صلػى اهلل عليو وآلو 
 والػمقامات الػمعنوية والظاىرية.

: ودبا علمناؾ من البياف وآتيناَؾ من التبياف ؽلكن لك فهم قوؿ موىل الػموحدين وقدوة  142يف صفحة 
 ،ع رسوؿ اهلل ظاىراً العارفُت أمَت الػمؤمنُت صلوات اهلل عليو وعلى آلو أصبعُت، كنُت مع األنبياء باطناً وم

فإنو عليو السالـ صاحب الوالية الػمطلقة الكلية والوالية باطن الػخالفة، والوالية الػمطلقة الكلية باطن 
فهو عليو  -عليٌّ  -اخلالفة الكذائية فهو عليو السالـ دبقاـ واليتو الكلية قائٌم على كل نفٍس دبا كسبت 

وَذؿَّ  -كل نفٍس دبا كسبت ومع كل األشياء معية قيومية ظلية آذلية السالـ دبقاـ واليتو الكلية قائٌم على  
ظل الػمعية القيومية احلقة اإللػهية إال أف الوالية َلمَّا كانت يف األنبياء أكثر خصهم  - ُكلُّ شيٍء لكم

كر ألي يعنػي قاؿ كنُت مع األنبياء باطنًا وإال ىو مع جػميع األشياء باطناً، خص األنبياء بالذ  .بالذكر
شيٍء؟ ألف األنبياء أكثُر يف مظهر الوالية، ىم األكثر ظهورًا وإشراقًا يف مظاىر الوالية وإال فهو قائٌم 
على كل نفٍس بػما كسبت، ناصية األشياء بيدِه، بكم سكنت السواكن وتػحركت الػمتحركات كما يف 

 مو عليو.الزيارة الػجوادية التػي نزور بػها إمامنا الرضا صلوات اهلل وسال
ىذه جولٌة بُت أقواؿ علمائنا رضواف اهلل تعاىل عليهم جػميعاً، اآلراء مػختلفة، العقوؿ مػختلفة، نػحن ال 
ننتقُص أحدًا ىنا، إذا انتقصنا شيئًا فإننا ننتقُص اآلراء العلمية ال ننتقُص األشخاص، أنا ال أضمن 

ػجنة لنفسي وال ألي شخٍص آخر، وال العاقبة الػحسنػى لنفسي وال ألي شخٍص آخر، وال أضمن ال
أضمن الػهداية لنفسي وال ألي شخٍص آخر، وال أستطيع أف أحػمي نفسي من الضاللة وال أستطيع أف 
أحػمي شخصًا آخر، نػحن ىكذا نقرُأ يف األدعية: إين ال أملُك لنفسي نفعًا وال ُضرا وال موتًا وال حياًة 

سيئة وال ىدايًة وال ضالاًل وال جنًة وال نارًا األمر كلُو بيد اهلل وال نشورا وال عاقبًة حسنة وال عاقبة 
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كل األمر بيدِه سبحانو وتعاىل، حُت نستعرض آراء العلماء   -ُكلُُّو  اأَلمرُ  يُرَجعُ  َوإِلَيوِ  -سبحانو وتعاىل 
اص، حُت نناقش وننتقص فإننا ننتقص من الرأي العلمي، ننتقُص من الػمنهج من البحث ال من األشخ

نػحن نعتقد بأفَّ ُمػحبػّي أىل البيت كلهم يدخلوف الػجنة ىذه روايات أىل البيت، قّصروا أساءوا قالوا ما 
قالوا، ال تستعجلوا على شيعة علّي فإنو ما زلت لػهم قدـٌ إال وثبتت لػهم قدـٌ أخرى، لكن مرادي من 

 عرض ىذه األقواؿ:
 : بياُف الػحقائق.أوالً 

 شيٍء من مظلومية أىل البيت يف الوسط الشيعي.: حديٌث عن وثانياً 
كم ىي مظلومية أىل البيت؟ باهلل عليكم إذا كاف ىذه األقواؿ تصدُر من علماء ومراجع شيعة أىل 

اللَُّهمَّ  -البيت كم ىي مظلوميتهم؟ واهلِل كلما قرأُت ىذا النص يف زيارة عاشوراء فإين أعُد نفسي منهم 
نػحن نظلمهم لكن ال كظلم  .َحقَّ ُمػَحمٍَّد وآِؿ ُمػَحمَّد وآخر تابٍع لو على ذلكالعن أّوَؿ ظاِلٍم ظََلَم 

الذين قتلوا الػحسُت، ال كظُلم النواصب، نػحن نظلمهم يف اإلساءة إليهم يف عدـ معرفتهم يف التقصَت 
ننا ماذا بػحقهم ىذا ظلمنا ألىل البيت وإال نػحُن نُػِحبُّهم، ونػحُن ُنضحي بكل شيٍء ألجلهم، لك

نصنع؟! نػحن مقيدوف بعقوؿ قاصرة، نػحن مقيدوف بالػجهل بالعلم الػمحدود، مقيدوف بشهواتنا 
ورغباتنا، مقيدوف بِػُحبِّ الدنيا بالرئاسات وبغَت ذلك، مقيدوف بالدنيا وما يف ىذه الدنيا، لكن أشياع 

ضحية، لذلك حُت استعرُض ىذه أىل البيت كلهم يػحبوف أىل البيت وكلهم على نية الطاعة وعزيػمة الت
اآلراء استعرضها ألجل كشف الػحقائق ويباف مظلومية أىل البيت يف الوسط الشيعي وألجِل أف يتنور 
ُمػِحّبو أىل البيت مػمن يتابعونػي عرب ىذه القناة، عرب ىذه الشاشة أو عرب موقع القناة على االنًتنيت، 

ال يػجوز فيها التقليد يػجب على الػمكلف أف يػجتهد،  علمائنا كلهم يقولوف: بأف العقائد الشيعية
فكيف يػجتهد وىو ال يعلم الػحقائق، عليو أف يكوف مطلعًا على تفاصيل األمور وعلى مناىج 
االستدالؿ ومناىج البحث واآلراء والػمدارس الفكرية وحينئٍذ ينظر بعقلِو وبقناعتِو وبفطرتِو فيختار ما يراُه 

 . ىو الصواب
 كالمي فأقوؿ:وأختم  
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وأُقِسُم  .َحقُِّكم زاِىٌق َواحَلقُّ  يف َوالػُمَقصُِّر َوالالِزـُ َلُكم الِحٌق  فَالرَّاِغُب َعنُكم مارِؽٌ  ساديت آَؿ ُمػَحمَّد:
عليَك سيدي يا بقية اهلل بناموس أُمَِّك الزىراء أف ال ذبعلنا يف يوـٍ من األياـ من الػُمقصريَن عقائدياً على 

، األقل، يف  العبادة يف العمل يف التكاليف ضلُن ُمَقصِّروف، ضلُن ُمَقصِّروف ويزداد تقصَتنا يومًا بعد يـو
لكنٍت أُقِسم عليك بناموس أُمَِّك الزىراء أنا ومن أحب من أىل أُنسي ومن أحب من إخواين ادلؤمنُت 

ألياـ يف الػُمقصرين عقائدياً أف ال تكتبنا يف يوـٍ من ا ،ومن أخوايت ادلؤمنات يف مشارؽ األرض ومغاربػها
معك يا ابن رسوؿ اهلل، نػحُن معَك َمعَك يا بقية اهلل ال مع غَتؾ صلوات اهلل عليك، بقية الػحديث 
 تأتينا يـو غد يف الػحلقة الثانية من ملفِّ العصمة، ألقاكم على مودة بقية اهلل، ألقاكم على مػحبة الػحجة

لعصمة يعنػي ملفَّ عصمة الػمهدي صلوات اهلل وسالمو عليو، الػحسن، العصمة عصمتُو، ملفُّ ابن 
 ألقاكم على خَت، نفس الػموعد، نفس الربنامج، وأنا خادمكم نفس الػخادـ، يف أماف اهلل.

 

 

 الخميس    

 م  2011/  6/  30
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 اٌثبْٔخاحلٍمخ 

 ًوزت اٌشجبي  اٌؼصّخ
 

 أوقاَتُكم وطَيََّب لياليكم وأياَمُكم، بَُت أيديكم الػَحلَقُة سالـٌ عليكم أحباَب َعليٍّ وآِؿ َعلّي، أسَعد اهلل
 . الثانيُة من َمَلفِّ العصمة

َمرَّ الكالـُ يف يوـِ أمس أعنػي يف الػحلقة األوىل وكاَف عرضًا آلراء ُجػملٍة ِمن ُعلمائنا وفُقهائنا رضواف اهلل 
ؿ أعمار الباقُت، الػحديُث متواصٌل يف نفس تعاىل عليهم جػميعاً، أعلى اهلل مقاـ الػماضُت منهم وأطا

ىذه الػمطالب التػي تدوُر يف ِفناِء العصمة، الػَملفُّ ىذا أعرُض من خاللِو ُجػملة من الػُمعطيات تػجعل 
 الػُمتلقي على بصَتٍة وعلى وضوٍح من أمرِه فيما يعتقد.

 ُل يف الػمقصود:أقتطُف بعضاً من األحاديث ُمقدمًة ثُػم أدخ (رجاُؿ الكشي)ىذا ىو 
بسندِه: عن أيب بصٍَت قاؿ: َسػِمعُت أبا عبد اهلل عليو السالـ يقوؿ: قاؿ  23يف رجاؿ الَكشي الرواية 

يا سلماف لو ُعِرض ِعلُمَك : يُػخاطب سلماف الفارسي -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: يا سلماف 
يا مقداد لو ُعِرَض ِعلُمَك على  - األسودبن  يُػخاطب الػمقداد - على مقداد لكفر، يا ِمقداد

التباين يف درجات اإليػماف، التبايُن يف منازؿ االعتقاد، التباين يف الػمراتب العلمية،  .سلماَف لكفر
يا سلماف لو ُعِرض ِعلُمَك على مقداد لكفر، يا مقداد  :اختالؼ العقوؿ قضيٌة فطريٌة يف أصل الػخلقة

 فر.لو ُعِرَض ِعلُمَك على سلماَف لك
 فقاؿ أمَت الػمؤمنُت عليو السالـ يػخاطب أبا ذر: -أذىُب إىل نػهاية الرواية فإنػها طويلة  33الرواية 

َثَك ِبما يعلم َلُقلَت رَِحَم اهلُل قاِتَل سلماف، يا أبا ذر إفَّ سلماَف باُب اهلل  يا أبا ذر إفَّ سلماَف لو َحدَّ
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يا أبا ذر إفَّ  .رُه كاف كافرًا، وإفَّ سلماف ِمنَّا أىل البيتفػي األرض َمن َعَرفُو كاف مؤمنًا ومن أنكَ 
 سلماَف لو َحدََّثَك دبا يعلم َلُقلَت َرِحَم اهللُ قاِتَل سلماف.

: َعن إمامنا الباقر عن أبيو، عن إمامنا الصادؽ عن أبيو الباقر صلوات اهلل وسالمو عليو قاؿ: 40الرواية 
 لوات اهلل عليو فقاؿ:ذُِكرت التقية يوماً عند عليٍّ ص

 ! فما ظَنَُّك بسائر الػخلق ،إف َعِلَم أبو ذر ما فػي قَلِب سلماف لقتلو وقد آخى رسوؿ اهلل بينهما
العلماء ىنا َفسَّروا الػحديث: لقتلو أي لقتل سلماف أو لقتل أبا ذٍر ِعلُم سلماف، أي أفَّ ِعلَم سلماف 

إف َعِلَم أبو ذر ما فػي قَلِب سلماف  -نتيجة الػمعاين متقاربة يكوف سببًا يف قتل أيب ذر ال يػحتملو، وبال
اإلماـ ىنا يشَت إىل أف االختالؼ يف  -َلَقَتلو وقد آخى رسوؿ اهلل بينهما فما ظَنَُّك بسائر الػخلق ! 

الػمراتب العقائدية ال يًتتب عليِو االختالؼ يف األخوة واالختالؼ يف التعامل اليومي يف سائر شؤونات 
 لػحياة، الناس يػختلفوف يف عقولػهم يف مدارج الػحكمة والػمعرفة يف مدارج العلم ومراتب اإليػماف.ا

: عن سلماف الفارسي يرويها إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو يف خطبٍة خطبها 47الرواية 
ِعلماً َكثَتا ولو أخربتكم  سلماف جاء فيها: أال أيُّها الناس أسػمعوا من حديثي ُث اعقلوُه عنػي، قد أوتيتُ 

 !وقالت طائفٌة أخرى اللَُّهمَّ اغفر لقاتل سلماف !بكل ما أعلم لقالت طائفٌة مػجنوف
ىذه نػماذج من أحاديث النبػي وأىل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، وىناؾ أضرابػها 

أفَّ مراتب العقوؿ وأفَّ مراتب العلم وأف  :ػحقيقةوأمثالػها كثٌَت يف كالـ أىل البيت، كلها تشَُت إىل ىذه ال
مراتب اإليػماف متباينة، وأف الناس متباينوف يف فهمهم ويف إدراكهم ويف درجِة عقيدتػهم، ىل يًتتب على 
ذلك الَعداء والِعناد، يف الواقع العملي، نػحُن نرى ذلك لكنَّ األئمة صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت 

ف ال نُرتَِّب الَعداء والِعناد والبغضاَء والتحاسد على ىذا األساس، مدارُج الػخلق مػختلفة يريدوف منا أ
وىذه قضيٌة يف أصل الػِخلقة، ولذلك الػحساُب يف يـو القيامة ليس بقانوٍف واحد، الػحساب بقانوٍف 

در عقولػهم يػحاسبهم على يتفرُع إىل مليارات القوانُت لكل إنساٍف قانوف، إنػما يُداؽ اهلل العباَد على ق
 .قدر عقولػهم، ىذا ىو القانوف وىذا يعنػي أف كل إنساٍف لو قانوٌف يُػحاسُب بو

ـَ الكالـُ يف يـو أمس فذكرُت جوانَب من ما جاء يف كتب شيخنا الصدوؽ، وما ذكرُه صاحب  تَػَقدَّ
ي، وما جاء مذكورًا يف الػجواىر، والشيخ كاشف الغطاء مػحمد حسُت، وما ذكره سيدنا السيد الػخوئ

تفسَت السيد مػحمد حسُت فضل اهلل، وما ذكرُه العالمة الشهيد السيد مػحمد باقر الػحكيم، وما ذكره 
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الػمرجع الػمعاصر الػحي الػموجود اآلف يف مدينة قم السيد كاظم الػحائري، ونػماذج أخرى أشرُت إليها 
ة الػماضية، ضيق الوقت لػم يسمح لػي أف أتناوؿ ما تتعلُق بالػموضوع، تقدـ كل ىذا الكالـ يف الػحلق

ذكرُه الشيُخ الكلينػي رضواف اهلل تعاىل عليو، أُتِػُم الكالـ الذي ما أتػممتُو يف يـو أمس وبعد ذلك أنتقُل 
 .إىل ُمعطًى جديد من معطيات ىذا الػملف

يف بغداد وتويف يف بغداد  الشريف، شيخنا الكليٍت الذي عاش (الكايف)ىذا ىو اجلزء األوؿ من كتاب 
يف زماف الغيبة الصغرى، وكاف قريبًا زمانًا ومكانًا من نُواِب الغيبة الصغرى من النواب اخلاصُت، تويف 
الشيخ الكليٍت قبل وفاة السفَت الرابع بسنة، قاؿ يف مقدمة الكتاب: وقُلَت إنَّك ربُِبُّ أف يكوف عندَؾ  

 -الشيخ الكليٍت، من ىو؟ مل يبُت الشيخ الكليٍت ذلك  ىناؾ شخٌص مهم يطلُب من -كتاٌب كاؼ 
وقُلَت إنَّك ربُِبُّ أف يكوف عندَؾ كتاٌب كاؼ غُلمُع فيو من صبيع فنوف علم الدين ما يكتفي بو ادلتعلم 

مل يُذكر أسُم الشخص الذي طلَب من الشيخ الكليٍت، فلردبا كاف من نواب  -ويرجُع إليو ادلسًتشد 
و السالـ، أنا ال أقوُؿ ذلك ولكن ال يستطيع أحٌد أف يُنِكر ذلك، كما أنٍت ال أستطيع اإلماـ احلجة علي

أف أُثِبَت ذلك، لكنَّ أعلية الكتاب والزماف الذي أُلَِّف فيو الكتاب وادلكاف الذي أُلَِّف فيو الكتاب 
تنتاج، الكليٍت يف بغداد، واحلاجة اليت ألجلها أُلَِّف الكتاب قرائن قد تدفُع العقَل ألف يستنتج ىذا االس

يتفرغ دلدة عشرين سنة، يؤلف كتابًا كافيًا يف صبيع االذباىات، يعيُش مع النواب اخلاصُت لإلماـ، يُتوىف 
قبل انتهاء الغيبة الصغرى بسنة، أال ُتشِعرُنا ىذه األمور وىذه احلوادث إىل أف القضية قد تكوف مرتبطًة 

ًا وأف الطلَب كما يبدو من ادلقدمة حلاجة الشيعة يف ذلك الزماف بنواب اإلماـ صلوات اهلل عليو خصوص
وللعصور اآلتية وىذه مهمة ال ينهض هبا إال مثُل الكليٍت، وال يطلبها إال مثل نواب اإلماـ صلوات اهلل 

 :-وسالمو عليو، ولكن ال دليل على ذلك إظلا ىي ظنوف، وال يستطيع أحد أف ينكر ذلك 
أف يكوف عندَؾ كتاٌب كاؼ غُلمُع فيو من صبيع فنوف علم الدين ما يكتفي بو ادلتعلم  وقُلَت إنَّك ربُِبُّ 

باآلثار الصحيحة عن  -بأي شيٍء؟  -ويرجُع إليو ادلسًتشد ويأخذ منو من يريد علم الديِن والعمل بو 
وقُلَت لو كاف ذلك الصادقُت والسنن القائمة اليت عليها العمل وهبا يؤدى فرُض اهلل عزَّ وجل وُسنَُّة نبيو 

رجوُت أف يكوف ذلك سببًا يتدارُؾ اهلل تعاىل دبعونتِو وتوفيقِو إخواننا وأىل ملتنا ويُقِبُل هبم إىل مراشدىم 
 -: ووسعنا قلياًل كتاب الػحجة وإف لػم ُنَكمِّلُو على استحقاقو  -إىل أف يقوؿ رضواف اهلل تعاىل عليو -

ات أحاديث أىل البيت يف عقيدتنا بأىل البيت، الػمضامُت كتاب الػحجة يف كتاب الكايف فيو أمه
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الػموجودة يف الزيارة الػجامعة موجودٌة بكلها وبنحٍو أعمق يف روايات كتاب الػحجة من كتاب الكايف 
الشيخ الكلينػي ال يرى  -ووسعنا قلياًل كتاب الػُحجَّة وإف لػم ُنَكمِّلُو على استحقاقو  -لشيخنا الكلينػي 

 -ألنا كرىنا أف نبخس حظوظُو كلها  -د أكمل الكتاب على استحقاقِو أعنػي كتاب الػحجة نفسُو ق
ألنا كرىنا أف نبخس حظوظُو كلها وأرجوا أف يسهل اهلل  -يعنػي ىو قد بػخس حظوظ كتاب الػُحجَّة 

و حقوقو كلها إف جلَّ وعزَّ إمضاء ما قدمنا من النية إف تأخر األَجُل صّنفنا كتابًا أوسَع وأكمل منو نوفي
 .شاء اهلل تعاىل

يعنػي أف الشيخ ، أتناوؿ نػماذج مػمػا رواُه شيخنا الكلينػي كما قاؿ باآلثار الصحيحة عن الصادقُت 
الكلينػي مطمئٌن ِلما جاء يف كتابِو، قد ال يطمئُن اآلخروف لكنُو ىو مطمئٌن ِلما جاء يف كتابِو فهو يعتقد 

ذكرُت جانبًا من كالـ علمائنا، وذكرُت يف آخر الػحديث بالػجملة ما ذىب بِػما جاء يف كتابِو، مثل ما 
إليِو الشيُخ اإلحسائي يف شرحِو للزيارة الػجامعة الكبَتة، وذكرت نػماذج من كلمات السيد الػخمينػي يف 

لكايف الذي طائفٍة من كتبو أتناوؿ ىذا اليـو جانبًا من األحاديث التػي رواىا الشيُخ الكلينػي يف كتابِو ا
 على أساس اآلثار الصحيحِة عن الصادقُت. قاؿ عنو بأنو َجػَمعُو وَكَتبُو،

جاء يف كتاب الكايف الشريف ويف أي كتاٍب يف أي باٍب من األبواب، جاء يف كتاب التوحيد وليَس يف  
مار عن عبن  كتاب احلجة، يف كتاب التوحيد من كتاب الكايف الشريف ىذه الرواية بسندِه: عن معاوية

قاؿ إمامنا  }ًٌٍَِّوِ األَمسَبء احلُغنََ فَبدػٌُهُ ثِيَب{أيب عبد اهلل عليو السالـ يف قوؿ اهلل عزَّ وجل:
ىذه ىي عقيدة شيخنا  -الصادؽ: ضلُن واهلل األمساء احلسٌت اليت ال يقبُل اهلل من العباِد عماًل إال دبعرفتنا 

}ًٌٍَِّوِ األَمسَبء احلُغنََ فَبدػٌُهُ ذين جاء ذكرىم يف اآلية: الكليٍت، أف أىل البيت ىم األمساء احلسٌت ال

 : ضلن واهلل األمساء احلسٌت اليت ال يقبل اهلل من العباد عمالً إال دبعرفتنا.- قاؿ ثِيَب{
، إىل أف قاؿ إمامنا  وجاء أيضًا يف الكايف الشريف يف حديث اإلماـ الرضا يف وصف اإلماـ الػمعصـو

وَكيَف يُوَصُف ِبُكّلو أو يُنَعُت  -أي وكيف يوصف اإلماـ الػمعصـو  -وَصُف ِبُكّلو الرضا: وَكيَف يُ 
وَكيَف يُوَصُف ِبُكّلو أو  -يعنػي أف الشيخ الكلينػي يعتقد بػهذه العقيدة  -ِبُكنهِو أو يُفَهُم شيٌء من أمره 

ػي رضواف اهلل تعاىل عليو بأنو قد ومع ذلك قاؿ شيخنا الكلين -يُنَعُت ِبُكنهِو أو يُفَهُم شيٌء من أمره 
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وَكيَف يُوَصُف ِبُكّلو أو يُنَعُت ِبُكنهِو أو  -بػخس حظوظ كتاب الػحجة، قد بػخس حظوظ أىل البيت 
يُفَهُم شيٌء من أمره أو يوجُد من يقـو مقامُو ويُغنػي ِغناه ال كيَف وأىن وىو بػحيث النجم ِمن يِد 

 .الختياُر من ىذا وأيَن العقوؿ عن ىذا وأين يوجُد مثُل ىذاالػمتناولُت ووصف الواصفُت فأيَن ا
:  قاؿ سناف، بسندهِ بن  وقاؿ أيضًا شيخنا الكلينػي يف كتابو الكايف يف كتاب الػحجة الرواية عن مػحمػد

فأجريُت اختالؼ الشيعة فقاؿ: يا ُمػحمَّد  -إمامنا الػجواد  -الثاين عليو السالـ  كنت عند أيب جعفر
فقاؿ: يا ُمػحمَّد إفَّ اهلل تبارؾ وتعاىل لػم يَػَزؿ ُمتفرداً  -سناف بن  الػجواد يػخاطب ُمػحمَّد إمامنا -

بوحدانيتو، ُُثَّ خلَق ُمػحمَّدًا وعليًَّا وفاطمة فمكثوا ألف دىر، ُث خلق جػميع األشياء فأشهدىم خلقها 
يُػِحلوف ما  -وػُلرِّموف ما يشاءوف  وأجرى طاعتهم عليها وفوََّض أمورىا إليهم، فهم ػُللوف ما يشاءوف

يشاءوف ويػُحرِّموف ما يشاءوف يف الػجانب التكوينػي ويف الػجانب التشريعي، بل ىي أظهر يف الػجانب 
ُث خلق جػميع األشياء  -التكوينػي ألف الػحديث عن التكوين، ولكن التكوين والتشريع متطابقاف 

وىو  -وفَػوََّض أمورىا إليهم  -الطاعة التكوينية  وىي -فأشهدىم خلقها وأجرى طاعتهم عليها 
وىو  -وػُلرِّموف ما يشاءوف  -وىو التحليل التكوينػي  -فهم ػُللوف ما يشاءوف  -التفويض التكوينػي 
سناف بن  يػخاطب -ولن يشاءوا إال أف يشاء اهلل تبارؾ وتعاىل، ُث قاؿ: يا ُمػحمَّد  -التحرًن التكوينػي 

  -فَالرَّاِغُب َعنُكم مارٌِؽ  -لتػي من تقدمها َمَرؽ ومن زَبَلََّف عنها زَلَق ومن َلزِمها حَلق ىذه الديانة ا -
َحقُِّكم  ُمَقصُِّر يف ػفَالرَّاِغُب َعنُكم مارٌِؽ َوالالِزـُ َلُكم الِحٌق َوال -كما قرئنا يف الزيارة الػجامعة الكبَتة 

د يقوؿ: ىذه الديانة التػي من تقدمها َمَرؽ ومن زَبَلََّف عنها ساديت آَؿ ُمػَحمَّد، إمامنا الػجوا -زاِىٌق 
 سناف.بن  أي يا مػحمَّد -مػََحق ومن لزمها حلق ُخذىا إليَك يا ُمػَحمَّد 

ويروي شيخنا الكلينػي أيضاً يف كتابو الكايف، ىذه نػماذج موجزة وإال كتاُب الكايف مشحوٌف من أولِو إىل 
ىذه الػمعاين، رّكزىا، رّكز ىذه الػمعاين يف كتاب الػحجة، وكذلك قسماً منها  آخرِه بنماذج كثَتة من مثل

يف كتاب التوحيد، وكذلك قسمًا منها يف كتاب الروضة، وىناؾ أحاديث أخرى متفرقة يف بقية أجزاء 
 الكايف، الرواية عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو:

ونور األنوار ىو ُمػَحمٌَّد صلى اهلل عليو  -لكاف والػَمَكاف وَخَلق نُوَر األنوار إفَّ اهلل َكاَف إذ ال َكاف َفَخلَق ا
وَخَلق نُوَر األنوار الذي نُػّورت منو األنوار وأجرى فيو من نوره الذي نُػّورت منو  -وآلو يف حقيقتِو األوىل 

دًا وعليًَّا للعالػم األرضي يف عالػم خلق منو ُمػَحمَّ  -األنوار وىو النور الذي َخلَق منو ُمػَحمَّدًا وعليًَّا 
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إذ ال شيَء ُكوِّف قبلهما أي قبل الػحقيقة  -فلم يزاال نورين أولُت إذ ال شيء ُكوِّف قبلهما  -األرض 
إذ ال شيء ُكوِّف قبلهما فلم يزاال يػجرياف طاىرين مطهرين فػي األصالب الطاىرة  -الػُمػَحمَّدية والعلوية 

والُد  -فػي عبد اهلل وأيب طالب  -يف أطهر طاىرين يعنػي يف َمعصوَمُت  -طاىرين حىت افًتقا فػي أطهر 
النبػي كاف معصومًا ووالُد عليٍّ كاف معصوماً، الروايات حدثتنا عن ذلك، أىل البيت أخربونا عن ذلك 

ال شأف لنا  وال نعبأ بػما يقولوه الػُجّهاُؿ وأصحاب العقوؿ التػي ال تساوي شيئًا من أعداء أىل البيت،
بالػحمقى وبأولئك الذين ال يػميزوف بُت اليمُت واليسار، ىذه كلمات أىل البيت التػي رواىا شيخنا 
الكلينػي رضواف اهلل تعاىل عليو باآلثار الصحيحة عن الصادقُت كما قاؿ ىو يف مقدمة الكتاب، وجعل 

ىذا ال يعنػي أف الكتاَب نقبلُو بكل حروفِو  من كتابو ميزاناً عملياً يعمل بو ىو ويعمل بو سائُر الػمؤمنُت،
بكل كلماتِو ألف القضية ليست قضية أسانيد وال القضية قضية متوف، القضية خليٌط بُت األسانيد 
والػمتوف ستتضُح الصورة شيئًا فشيئاً، نػحن ما بُت الكتاب والعًتة، من الكتاِب إىل العًتة ومن العًتة إىل 

لػحديث عن أىل بيت العصمة الػمشكلُة أين ىي؟ الػمشكلة ليسَت يف الكتاب، قضية الرواية وا
أحاديث األحكاـ الشرعية، ليس ىناؾ من كبَت مشكلٍة يف ىذه الػمسألة، مشكلة العلماء فيما جاء يف 
األحاديث التػي تنبئنا عن منازؿ أىل البيت، الػمشكلُة ىنا، وىذه مشكلٌة موجودٌة على طوؿ الػخط، 

يف حوزاتنا العلمية أفَّ الػحوزات العلمية كل ما تدرسُو وكل ما تؤكد عليو ال ُيَشكُِّل إال  ولذلك نالحظُ 
جزءًا يسَتًا من أحاديث أىل البيت وىي أحاديث األحكاـ، أحاديُث األحكاـ إذا ما قيست ببقية 

ل البيت ىي دوف أحاديث أىل البيت فإنػها دوف العشرين بالػمئة تقريباً، أحاديُث الفقِو يف أحاديث أى
العشرين بالػمئة، إذا ما أردنا أف ننظر إىل ما جاء عن أىل البيت يف زياراتػهم، يف مناجياتػهم، يف 
أدعيتهم، يف ُخطَبهم، يف أحاديث الػمعارؼ اإللػهية، يف أحاديث تفسَت القرآف، ويف سائر صنوؼ العلم 

بيت العصمة صلوات اهلل وسالمو عليهم  والػمعرفة والػحكمة التػي تػحدث عنها وفيها وحولػها أىل
 أجػمعُت، أقرأُ مػجموعًة من أحاديث أىل البيت..

إسحاؽ بن  الرواية عن إمامنا الػهادي صلوات اهلل وسالمو عليو، الرواية يف الكايف الشريف: عن أحػمد
وقوُؿ من أقبل عن أيب الػحسن الػهادي صلوات اهلل عليو قاؿ: سألتُو وقلُت لو: من أعامل وعمَّن آخذ 

من أُعاِمل وعمَّن آخذ ليس الػحديث عن الػمعامالت التجارية، الكالـ ىنا مع من أتعامل يف أمور  -
من أعامل وعمَّن آخذ وقوُؿ  -دينػي وشؤوف عقيديت وشؤوف أحكامي يف شؤوف الدين بكل تفاصيلو 
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 فما أدى إليك عٍت فعٍت يؤدي، فقاؿ: الَعمري ثقيت -إمامنا الػهادي  -من أقبل؟ فقاؿ: الَعمري ثقيت 
الرواية ىنا أكثر من مستوى الوثاقة يف  -وما قاؿ لك عٍت فعٍت يقوؿ، فامسع لو وأِطع فإنَُّو الِثَقُة ادلأموف 

فاسػمع لو وأطع فإنو الثقة الػمأموف، ولكن يستفاُد  :الػحديث، اإلماـ ىنا يفرض واليتُو عليو، قاؿ لو
 .أننا ال نأخُذ إال عن الثقاتمنها ىذا الػمعنػى أيضاً ب

واللذاف صارا  -إسحاؽ يسأؿ اإلماـ العسكري عن مثل ذلك فقاؿ: الَعمري وابنُو بن  ومرًة أخرى أحػمدُ 
فقاؿ: العمري وابنو ثقتاف فما أديا إليك عٍت فعٍت يؤدياف وما  -بعد ذلك السفَت األوؿ والسفَت الثاين 
فاسػمع  -أيضًا الػحديث أبعد من قضية الوثاقة يف النقل  -عهما قاال لك فعٍت يقوالف فاسػمع لػهما وطِ 
 ىذا مثاٌؿ ونػموذج. -لػهما وأطعهما فإهنما الثقتاف ادلأموناف 

نػموذٌج آخر، التوقيُع عن الناحية الػمقدسة رواه الكشي يف رجالِو: فإنَّو ال ُعذَر ألحٍد من موالينا فػي 
ىذا وغَتُه الذي دفَع الشيخ الصدوؽ ألي شيٍء؟ لقبوؿ أخبار  -التشكيِك فيما ترويو عنَّا ثِقاتنا

فإنَّو ال ُعذَر ألحٍد من موالينا  -اإلسهاء، ألنو تعامل مع الػمتوف ومع النصوص تعاماًل إخباريًا مػحضًا 
ـ أيضًا أبعد الكال -فػي التشكيِك فيما ترويو عنا ثقاتنا قد َعرِفوا بأنَّا نُفاوُضهم سرنا وضُلَمِّلُو إياُه إليهم 

من مسألة الوثاقة يف الػحديث وكأف اإلماـ ىنا يف ىذا التوقيع يشَت إىل نوابِو وإىل خصوصية نوابو 
الػخاصُت، ومع ذلك الػحديث يُنتفُع منو يف ىذه القضية، فاألئمة يُرجعوننا إىل الثقات يأمروننا بإتباع 

 الثقات وعلى األقل يأمروننا بأف نأخذ من الثقات.
ُشقتػي  -ُشقيت بعيدة  الػُمسيب الػَهَمَداين أو الػَهمَداين قاؿ: قلُت للرضا:بن  أخرى: عن علي روايةٌ 

ُشقيت بعيدة ولسُت أِصُل إليَك فػي كل وقت، فعمَّن آخُذ  -بعيدة أي أننػي ال أستطيُع الوصوؿ إليك 
فعمَّن آخُذ معالػِم  -ختلفة معالػم الدين، أصوؿ الدين، فروع الدين، جهات الدين الػم -معالػِم دينػي 
من  -كاف وكياًل لإلماـ يف مدينة قم   -آدـ الُقمي ادلأموف على الدين والدنيا بن  من زكريا ديٍت؟ قاؿ:

 آدـ القمي ادلأموف على الدين والدنيا.بن  زكريا
َتغُلب فإنو بن ا أوتَغِلب بن  أيب حّبة عن أيب عبد اهلل عليو السالـ قاؿ لو: ائتػي، ائتػي أبافبن  عن ُمسلم

اإلماـ ىنا يشَت إىل وثاقة أباف، يشَت إىل علم أباف  -قد سػمع مٍت حديثاً كثَتاً فما رواه لك فاروِه عنػي 
ويشَت إىل ضبط أباف، وثاقة اإلنساف ال تكفي، البد أف يكوف لو ِعلم وِعلُم اإلنساف وحدُه ال يكفي 

يف النقل، ىذه الرواية تشَت إىل وثاقة أباف وِعلم أباف البد أف يكوف لو ضبط يف النقل أف يكوف دقيق 
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يعنػي روايتُو  -َتغُلب فإنو قد سػمع مٍت حديثاً كثَتاً فما رواه لك فاروِه عنػي بن  ائتػي أباف -وضبط أباف 
 مضبوطة.

يقطُت عن الرضا صلوات اهلل عليو قاؿ: قلُت: ال بن  عليٍّ بن  الػمهتدي والػحسنبن  عن عبد العزيز
تالحظوف األصحاب يسألوف عن معالػم  -أكاُد أِصُل إليك سألُتَك عمَّا أحتاُج إليِو من َمعالِػم ديٍت 

الدين ال عن الفتاوى واألحكاـ الشرعية، ألف األحكاـ الشرعية جزٌء يسٌَت ال يػمثل شيئًا من معالػم 
الفتاوى واألحكاـ الشرعية، الدين، تالحظوف األسئلة كلها عن معالػم الدين، معالػم الدين ليست ىي 

األحكاـ الشرعية إنػما ىي جزء من الدين، جزء من معالػم الدين، معالػم الدين ىي العقيدُة والػمعرفة، 
معارُؼ أىل البيت ىي معالػم الدين الػحقيقية، أما الفقُو واألحكاـ الشرعية فهو شيٌء ثانوٌي نػحُن 

تأيت الفروع، لكن القضية اآلف منقلبة يف الواقع الشيعي نسميو فروع، األصوؿ ىي األىم وبعد األصوؿ 
بنحٍو عاـ وحتػى يف حوزاتنا العلمية القضية منقلبة، القضية الػهـر مقلوب بالعكس، ما ىو أصل صار 

قلُت: ال أكاُد أِصُل إليك سألُتَك عمَّا أحتاُج إليِو من َمعالِػم ديٍت،  -فرع وما ىو فرع صار أصل 
 لرضبن ثقة آخذ عنو ما أحتاج إليِو من معالػم ديٍت؟ قاؿ: نعم.عبد ابن  أفيونس

أيب يعفور قاؿ: قلُت أليب عبد اهلل عليو السالـ: إنو ليس ألقاؾ كل ساعة، إىل بن  الرواية: عن عبد اهلل
 -مسلم الثقفي فإنو قد َسػِمَع من أيب وكاف عندُه وجيهًا بن  أف قاؿ: فقاؿ: وما يػمنعك من ُمػحمَّد

 من أيب أي أنو كاف عاِلماً، وكاف عنده وجيهاً كاف موثوقاً ُمَقدَّماً. سػمع
 والتوقيع ادلعروؼ: وأمَّا احَلوادُث الَواِقعة فَارِجعوا فيها إىل ُرواة َحديثنا فَإنػَُّهم ُحجَّيت َعليُكم وأنَا ُحجَّة اهلل.

ضَي اهلل عنو وعن أبيو من قبل فإنَّو عثماف الَعمري فَػرَ بن  وكذلك ما جاء يف التوقيعات: وأمَّا ُمػَحمَّد
 ثقتػي وكتابُو كتايب.

ثُنا، تُػَعلُِّمنا، تأمرنا، تُوجهنا إىل أف الػجهة التػي نأخذ منها ىي الػجهة الػموثوقة  ىذه الروايات وغَتىا تُػَحدِّ
، إذاً عند أىل البيت بالدرجة األوىل، تالحظوف األحاديث تدوُر حوؿ أشخاٍص موثوقُت عند أىل البيت

َمعالِػم الدين تؤخُذ من أُناٍس موثوقُت عند أىل البيت ىذا بالدرجة األوىل، وبالدرجة الثانية إننا نأخذ 
الػحديث وننقل الػحديَث عن الثقات، ىذه قضيٌة فطرية حتػى لو لػم يذكرىا األئمة صلوات اهلل وسالمو 

قضية وجدانية، قضية عقلية، عقُل اإلنساف  عليهم أجػمعُت، فإف اإلنساف يُدركها بفطرتِو، قضية فطرية،
الدنيا، يف كل شأٍف من  شؤوفالدين ويف  شؤوفيُدرؾ ىذه الػحقيقة أنو ال يعتمد على غَت الثقات، يف 
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الػحياة، العقل يقوؿ بذلك، الفطرة تقوؿ بذلك، الوجداف يقوؿ بذلك، واقع الػحياة وتػجارب  شؤوف
ة، ربػما يشتبو الثقة، ربػما يػخطئ الثقة، ربػما يرتكب الثقة الػخطأ الػحياة تقوؿ بذلك، ربػما ينسى الثق

فيكذب، كل ذلك ربػما لكن ىذه أموٌر تقُع يف دائرة االحتماؿ وحتػى لو وقعت فإنػها ستكوف جزئية 
يعنػي أف نسبتها ستكوف قليلة، أما غَت الثقة ربػما يكوف صادقًا يف بعض األحياف ربػما يكوف ضابطاً 

وىذه أيضاً أموٌر مػحتملة ونسبتها قليلة لكنو ما زاؿ موصوفاً  ،لكالـ يف بعض األحياف وربػما وربػمالنقل ا
فإف ذلك يػجعلنا ال نطمئُن إىل كالمِو إال أف تقـو أدلٌة أخرى على وثاقة   ،بصفة عدـ الثقة وعدـ الوثاقة

وحكم الواقع الػحيايت  كالمِو، ىذا ىو حكم الػمنطق وحكم العقل وحكم الفطرة وحكم الوجداف
وحكم التجربة يف حياتنا اآلف ويف حياة األمم الػماضية ويف حياة الناس الذين سيأتوف يف الػمستقبل ألف 

 والػحقيقة تبقى ثابتة يف الػماضي ويف الػحاضر ويف الػمستقبل. ،ىذه حقيقة
َٓ آَِنٌُا بِْ جَبءوُُ فَبعِكٌ ثِنَجَإٍ فَزَجََّْنٌُا ؤَْ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزِّ} قرآننا الكريػم، سورة الػحجرات، اآلية السادسة:

اآلية  ،خبارقانوف القرآف يف التعامل مع األ {رُصِْجٌُا لٌَِبً ثِجَيَبٌَخٍ فَزُصجِحٌُا ػٍَََ َِب فَؼٍَزُُ َٔبدِِِنيَ
واضحة، اآلية تتحدث عن سنٍد معيب، عن فاسق، بشكٍل قطعي بشكل يقينػي، ليس الػحديث عن 

يُػحتمل أف يكوف صالػحًا أو أف يكوف طالػحًا اآلية ُتَصرِّح، اهلل سبحانو وتعاىل ُيَصرِّح بأف الذي  شخصٍ 
يعنػي أنكم تعرفونو فاسقًا تقطعوف {فَبعِكٌ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا بِْ جَبءوُُ}نَػَقل لنا الػخرب ىو فاسق 

هلل يقوُؿ: ال، لكن عليكم أف تتبينوا، إذًا قضية بفسقِو فماذا تصنعوف؟ ىل ترفضوف الػخرب؟ القرآف، ا
التبُت ىو  {فَبعِكٌ ثِنَجَإٍ فَزَجََّْنٌُا َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا بِْ جَبءوُُ}السند ليست مهمة، الػمهم ىو الػمنت 

ق البحث والتحقيق، أيَن ىو البحُث وأيَن ىو التحقيق؟ يف أي ساحٍة ويف أي مػجاؿ؟ البحُث والتحقي
يف القرائن الػمتعلقة بػمنت الػخرب الذي جاء بِو ىذا الفاسق، ىذه القرائن بعضها يكوُف خارجيًا يػحُف 
الػخرب وبعضها يكوُف داخليًا يف داخل الػخرب، قد يأتينا الفاسُق بػخرٍب ُكلُّ القرائن التػي تػحفُو خارجاً 

فاسق أخرب بو وإنػما القرائن الػخارجية التػي وداخاًل تشَت إىل كذب ىذا الػخرب فإننا نرفضُو ال ألف ال
تػحُف الػخرب والقرائن الداخلية الػموجودة يف نفس مضموف الػخرب ىي التػي أرغمتنا على أف نرفض الػخرب 

 ال ألف الفاسق قد جاء بِو وىذه قضيٌة فطريٌة أخرى.
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نفسرىا يف أىل البيت وحينئٍذ ينتهي الكالـ،  نػحنُ  {فَبعإٌٌَُا ؤَىًَ اٌزِّوشِ بِْ وُنزُُ الَ رَؼٌٍََُّْ} اآلية:
لكن ىناؾ من علماء الشيعِة من يفسرىا يف أحباِر وقساوسة أىل الكتاب، فاسألوا أىل الذكر يعنػي 

 قطعاً اآلية ليست يف األحبار وال يف القسيسُت، أئمتنا يقولوف:، اسألوا األحبار واسألوا القسيسُتف
ضاللتهم، كيف يأمرنا اهلل سبحانو وتعاىل أف نسأؿ أُناسًا نػحكُم عليهم إذا سألتموىم إذًا أدخلوكم يف 

أي أنكم تأخذوف العلم من أىل الذكر، كما قاؿ  {فَبعإٌٌَُا ؤَىًَ اٌزِّوشِ بِْ وُنزُُ الَ رَؼٌٍََُّْ}بالضاللِة 
الذكر وىؤالء ولكن على قوؿ من يقوؿ بأف أىل  ،إمامنا الصادؽ بأننا إذا سألناىم أدخلونا يف ضاللتهم

ىم الذين يؤكدوف على قضية السند بأف أىل الذكر ىم األحبار والقسيسوف موافقًة للػمخالفُت ألىل 
ألف الػمخالفُت ألىل البيت يريدوف أف يػحرفوا ُكلَّ آيٍة يف فضل أىل البيت، ىناؾ جػمٌع من  ،البيت

الرىباف، اآلية ىنا ما قالت فاسألوا أىل  علمائنا من علماء الشيعة يقولوف بأف ىذه اآلية يف األحبار ويف
الذكر من الثقات، قالت اسألوا أىل الذكر، الػمنطق والفطرة ماذا يقوالف؟ يقوالف بأننا نسألػهم ُث نُػَحكِّم 

ُث نبحث عن القرائن الػخارجية والداخلية لنتأكد من صدؽ ما يقولوف، إذا كاف كالمهم يوافق  ،العقوؿ
 ينئٍذ سننتفُع منو.الفطرة يوافق العقل ح

ُّاِِنٌَُْ ٌَِْنفِشًُا وَأفَّخً فٌٍََالَ َٔفَشَ ِِٓ وًُِّ فِشلَخٍ ـًََِب وَبَْ اٌ} :122أو ما جاء كذلك يف سورة التوبة يف اآلية 

اآلية ما قالت ولُيدققوا  {سًَُِِّْنيُُ طَأئِفَخٌ ٌَِّْزَفَمَّيٌُا فِِ اٌذِِّّٓ ًٌَُِْنزِسًُا لٌََِيُُ بِرَا سَجَؼٌُا بٌَِْيُِ ٌَؼٍََّيُُ َّحزَ

صفتهم  {فٌٍََالَ َٔفَشَ ِِٓ وًُِّ فِشلَخٍ ِِّنيُُ طَأئِفَخٌ ٌَِّْزَفَمَّيٌُا فِِ اٌذِِّّٓ}يف السند، قالت: وليتفقهوا يف الدين 
فقهوا يف الدين ىم كلهم أنػهم تفقهوا يف الدين، ىم يػحملوف رسالة، ما قالت اآلية بأف ىؤالء الذين ت

ًٌَُِْنزِسًُا لٌََِيُُ بِرَا سَجَؼٌُا بٌَِْيُِ  -وظيفتهم اإلنذار  -ًٌَُِْنزِسًُاوعلى سواء السبيل، قالت:  الحعلى ص

لعلَّ قومهم يػحذروف، لعلهم يقبلوف ما قالوا لػهم، اآلية ما بينت لنا بأف على قومهم  -ٌَؼٍََّيُُ َّحزَسًَُْ 
نت، اآلية واضحة، الفحص ىنا يف الػمنت وليس يف أف يفحصوا يف السند وإنػما أف يفحصوا يف الػم

السند، ألف اآلية ما قالت لػهم عليكم أف ُتدققوا يف األشخاص، اآلية واضحة وىذه ىي اآلية الوحيدة 



  2 ح   العصمةملف 
 

58 

فِشلَخٍ  ُّاِِنٌَُْ ٌَِْنفِشًُا وَأفَّخً فٌٍََالَ َٔفَشَ ِِٓ وًُِّـًََِب وَبَْ اٌ}الصريػحة والواضحة يف قضية التقليد بُت علمائنا 

التفقو يف الدين ال يعنػي  {ِِّنيُُ طَأئِفَخٌ ٌَِّْزَفَمَّيٌُا فِِ اٌذِِّّٓ ًٌَُِْنزِسًُا لٌََِيُُ بِرَا سَجَؼٌُا بٌَِْيُِ ٌَؼٍََّيُُ َّحزَسًَُْ

قالت لعلهم  {ًٌَُْنزِسًُا لٌََِيُُ بِرَا سَجَؼٌُا بٌَِْيُِ ٌَؼٍََّيُُ َّحزَسًَُْ}أنػهم على درجٍة عالية من الوثاقة 
يػحذروف، أنػهم يدققوف يف الػمتوف، نعم الذي ال يػملك القدرة على التدقيق يف الػمتوف تلك قضيٌة 

وإال إذا لػم يػملك القدرة على  ،أخرى، حديثنا مع الذي يتمكن من التدقيق يف الػمتوف واألسانيد
ػحديث أىل البيت، ىذا فضوٌؿ منو، التدقيق يف الػمتوف واألسانيد فما شأنُو بػهذه القضية، ما شأنُو ب

الكالـ مع أولئك الذين لػهم الػمقدرة على التدقيق يف األسانيد والػمتوف، على فحص أخبار أىل البيت 
َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا بِْ جَبءوُُ فَبعِكٌ ثِنَجَإٍ }وتػمييز أخبار أىل البيت، القرآف يقوؿ انظروا إىل الػمنت 

القرآف يقوؿ انظروا إىل الػمنت ال تعبئوا بالسند وىذه قضيٌة يػحكم بػها العقل، الروايات التػي  {فَزَجََّْنٌُا
 مرت تعلمنا بأف نرجع إىل الثقات وىذه قضيٌة يػحكم بػها العقل، إذاً كيف يكوُف األمر؟!

أخذ أسوأ االحتماالت  ىل نلتزـُ بػهذه اآلية وال ننظر إىل األسانيد مطلقاً فنقوؿ بأف القرآَف يف ىذه اآلية
وىو أف الذي ينقل الػخرب الفاسق، فما أرشدنا إىل أف نػهتم بقضية السند وإنػما أمرنا أف نرجَع إىل 
الػمنت، فإذا كاف الذي نقل الػخرب مػجهوؿ القضية تكوف أىوف، ىذا معلـو فاسق ومع ذلك القرآف لػم 

اؿ انظروا إىل الػمنت فتبينوا، فإذا كاف الراوي مػجهوؿ وإنػما ق ،يعبأ بفسقو ولػم يعبأ بو لػم يعبأ بالسند
القضية أىوف ألف الػمجهوؿ يُػحتمُل فيو الصالح ويُػحتمُل فيو الفساد، وإذا كاف الراوي ُمػختَلٌف فيو 
منهم من مدحُو ومنهم من قدحو فالقضية تكوف أىوف أكثر، وإذا كاف الراوي مػمدوح لكن ليس مدحاً 

التعديل مثاًل حتػى يكوف الػحديُث صحيحًا كما ىو الواقع يف مصطلحات علماء عاليًا ليس بدرجة 
الدراية والػحديث والتػي جاءتنا من الػمخالفُت ألىل البيت، ىذه القواعد والقوانُت جاءتنا التقسيمات 

ر وإذا أحد يُنك ،واالصطالحات والتعاريف يف علم الدراية ويف علم الػحديث جاءتنا من الػُمخالفُت
ذلك يػمكن أف نفتح ملفاً يف ىذه القضية ونأيت بالػمصادر وبالكتب متػى اسُتعملت ومتػى تػحدث عنها 
العلماء يف الوسط الشيعي، القضية واضحة ومعروفة للػمحققُت يف ىذا الباب، إذًا القرآف يأمرنا بالنظر 
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يعنػي ال تعبئوا بالسند اعبئوا بالػمنت،  {نَجَإٍ فَزَجََّْنٌُاَّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا بِْ جَبءوُُ فَبعِكٌ ثِ}إىل الػمنت 
ابػحثوا عن الػمنت عن قرائنو الػخارجية والداخلية، الروايات ماذا قالت التػي قرأُت جانبًا منها؟ أف نأخذ 

ند من الثقات، ىل نلتـز العمل وفقًا لػهذه الرؤية القرآنية؟ أو ىل نلتـز العمل وفقًا للروايات فنقف ع
الثقات فقط !! والػحاؿ ىذه الرؤيُة موافقٌة للعقل وللفطرة والوجداف رؤية القرآف، ورؤية األحاديِث أيضاً 

االىتماـ يكوف  ،موافقٌة للعقل وللفطرِة والوجداف وال تعارض بُت الرؤيتُت، القرآف يقوؿ: إف جاءكم فاسق
ا يف الروايات فإف الثقة ىو قرينٌة قوية على بػماذا؟ يكوف االىتماـ بالػمنت أكثر، أما إف جاءكم ثقة كم

قبوؿ الػخرب، لكن ال يعنػي ذلك بأننا ُنَسلُِّم لكل ثقٍة فيما أخرب، فإف الثقة يشتبو، وإف الثقة قد يُػَخلِّط 
يف الػحديث، ابن أيب عمَت رضواف اهلل تعاىل عليو مػمن حفظ الكثَت من أحاديث الػمخالفُت ومػمن 

 !ديث أىل البيت، َلمَّا سألوه إننا ال نراَؾ تُػَحدُِّث بػحديث الػمخالفُتحفظ الكثَت من أحا
لقد رأيت أصحابنا يػخلطوف بُت حديث أىل البيت وبُت حديثهم ُث يروونُو عن أىل البيت بسبب  :قاؿ

ن ونػحن نعيُش ىذه التجربة يف حياتنا، لطالػما ينسى اإلنساف ويشتبو ويبدؿ الكالـ م ،الغفلة والنسياف
يػخلط الوقائع واألحاديث وىذه قضية طبيعية، مثل ما نػحن نعاصرىا ونػجربػها يف  ،دوف قصد ولطالػما

حياتنا ويف حياة اآلخرين معنا كانت موجودة يف كل زماٍف ويف كل مكاف، لذلك اآلية القرآنية ىنا ال 
ػخرب ال يثبت بػمجرد أف ينقلُو ناقل تريد أف تقوؿ بأننا ال نعبأ بالسند بالػمرة وإنػما تريد أف تقوؿ بأف ال

البد من البحث من التأكد، إذا كاف الذي ينقل الػخرب فاسق واضح بأنو فاسق معروؼ لدينا بأنو 
فاسق، فاسق يعنػي كاذب، نػحن نعلم بأف ىذا الشخص يكذب يفًتي، إذا نقل الػخرب فنحُن علينا أف 

 .ي نقلُو كاذب أو فاسقنتأكد أف نبحث ال أف نرفض الػخرب رأساً ألف الذ
كما أف األخبار التػي ينقلها الثقات علينا أف ندقق فيها، ال أف نقبل الػخرب الذي ذىب إىل إسهاء النبػي 
بأف النبػي يسهو، البد أف ندقق يف الػمتوف حتػى لو قبلنا بوثاقة ناقل ىذا الػخرب، ألف متوف األخبار قد 

بار قد تكوُف يف دائرة الغفلة عند الناقل، الناقل غفل ونقل واشتبو تكوُف يف دائرة التقية، ألف متوف األخ
يف النقل، قد تكوُف يف دائرة الػُمداراة حُت قالػها اإلماـ صلوات اهلل عليو، اإلماـ يف بعض األحياف يتكلم 
بلساف التقية، يف بعض األحياف يتكلم بلساف الػُمداراة وقد تكوُف وقد تكوف، البد من فحص متوف 

ألخبار حتػى نتأكد من حقائق األمور خصوصًا يف قضايا االعتقاد، قضايا االعتقاد ليست كقضايا ا
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األحكاـ الشرعية، األمر أىوف وأسهل يف األحكاـ الشرعية، لذلك نػحُن إذا أردنا أف نػجمَع بُت منطق 
 بالسند وبُت منطق القرآف وبُت منطق الروايات، بُت منطق القرآف الذي يؤكد على االىتماـ بالػمنت ال

الروايات التػي َمرَّ قسٌم منها والػحديُث فيها عن السند وبُت منطق العقل والفطرة والوجداف نصُل إىل 
ىذه النتيجة بأف األمر يدوُر بُت السنِد والػمنت، يف الدرجة األوىل الػمنت، نػحن ماذا نعبُأ بالسند، السند 

ىو قرينة، لكالـ، إذاً الػهدُؼ األوؿ ىو الػمنت والسنُد إنػما ىو طريق قرينة من خاللػها نستكشف صحة ا
ال نعبُأ بالسند ونبحُث عن القرائن  ،كاف السند مليئًا بالفاسقُت والكاذبُت،  إذا كاف السنُد ضعيفاً 

الػخارجية التػي تػحُف الػخرب وعن القرائن الداخلية الػموجودة يف ضمن الػخرب، وإذا كاف السنُد موثوقاً 
ىذا يػجعلنا نطمئُن كثَتًا إىل الػخرب لكننا ال  ،ذين جاءوا يف السند ثقات عدوؿ من خيار الػمؤمنُتال

نقبل كل منٍت من الػمتوف ألف الثقات قد نقلوه، ىذا ىو حكم القرآف وحكم أحاديث أىل البيت 
بيت يػجمُع وحكم العقل والػمنطِق والوجداف والفطرة، وتلك ىي ساحة فكر أىل البيت، فكر أىل ال

بُت القرآف وحديث العًتة وكل ذلك يف دائرة العقل والوجداف، ال يوجد تعارض مطلقًا بُت الكتاب 
الكرًن وبُت العقل والوجداف والفطرة، وال يوجد تعارض مطلقًا بُت حديث أىل البيت والقرآف وبُت 

 .حديث أىل البيت والعقِل والػمنطق والفطرة والوجداف
عطيات التػي تػجعلنا نشخص الطريق الواضَح يف التعامل مع أحاديث أىل البيت ىذه مػجموعة الػمُ 

صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، قد يأيت السؤاؿ: ما ىي القرائن الػخارجية والقرائن الداخلية؟ ذلك 
عطًى واضح ما نأيت عليو يف الػحلقة القادمة إف شاء اهلل تعاىل، ولكن اآلف تػجلت لنا صورة وتػجلى لنا م

عن كيفية التعامل مع روايات وأحاديث أىل البيت بالػجملة، ىذا ىو الػخط اإلجػمالػي، اإلضاءة 
اإلجػمالية، الػمنهج قرآيٌن، الػمنهج ُمػَحمَّديٌّ علويٌّ من العًتة، الػمنهج كتايٌب عًتيتٌّ يف دائرة العقل 

األولوية للمتوف ال نًتؾ الػمتوف ونتمسك  والػمنطِق والفطرة والوجداف، نػهتم بالػمتوف واألسانيد،
باألسانيد كما عليو كثٌَت من علمائنا االىتماـ األوؿ واألخَت عندىم الرجاُؿ الرجاؿ، وال نًتؾ السند 
ونعتمد على الػمتوف بسبب القرائن القطعية التػي تػحُف الػمتوف كما يذىب جػملة من علمائنا اإلخباريُت 

ب األربعة وما كاف بػمستواىا ككتب الشيخ الصدوؽ وأضراب الشيخ الكت ،إىل قبوؿ كل أخبار
وإنػما نػحاوؿ أف نضع كل شيٍء يف  ،الصدوؽ، نػحن ال نُػَفرُِّط مع الػمتوف وال نُػَفرُِّط مع األسانيد

موضعو، األصُل يف األخبار الػمتوف لذلك الػمتوف ىي التػي تكوف األوىل، اىتمامنا األوؿ واألخَت يف 
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، فدارُس الػحديث البد أف يكوف على علٍم بػمتوف حديث أىل البيت، البد أف يكوف لو إطالٌع الػمتوف
حتػى حُت يُػحاكم  ،واسع بكل ما قالو أىل البيت إف لػم يكن بنحو التفصيل على األقل بنحو اإلجػماؿ

لكل األحاديث  الػمتوف على خربٍة ودرايٍة بػمتوف الػحديث، أف يكوف حافظًا لقسٍط كبَت إف لػم يكن
وإال كيف تتكوف ىذه  ،لقسٍط كبَت حتػى تتولد عندُه الػَمَلَكة الػحديثية لػمعرفة لػحن حديث أىل البيت

الػَمَلكة إف لػم يكن العالػِم حافظاً لألحاديث، إف لػم يكن العالِػم حافظاً لألحاديث أو على األقل عارفاً 
ػمُر على الػحديث يعرؼ إفَّ ىذه األلفاظ ىي ألفاُظ األئمة، بألفاظها عارفًا باأللفاِظ وبالػُجَمل حُت ي

ىذه الػمصطلحات وىذه الكلمات كاف األئمة يقولونػها إف كاف يف جانب األحكاـ الشرعية أو كاف 
ذلك يف جانب الػمػعارؼ اإللػهية بكل صنوفها وأبوابػها التػي تػحدث عنها أىل البيت، البد أف يكوف 

ًا بػ جانٍب من حديث أىل البيت، أف يكوف حافظًا لػمجاميع كثَتة من أحاديثهم يف الفقو، حافظًا ُمِلمَّ
أف يكوف حافظًا لػمجاميع كثَتة من أحاديثهم يف الػمعارؼ يف التوحيد والوالية واإلمامة، وأف يكوف 

لتفصيل على حافظاً لػمجاميع من حديثهم يف تفسَت القرآف ويف األخالِؽ ويف سََت األنبياء إف لػم يكن با
 .األقل بالػجملة حتػى تكوف عندُه الػخربة، كيف تتولد الػخربة

اآلف الشعراء كيف تتولد عندىم الػخربة بشعر غَتىم ما لػم يػحفظوا شعر غَتىم ويطلعوا على شعر 
، وحديُث أىل البيت علٌم واسٌع ومعقد، البد أف يكوف  غَتىم، وىكذا يف كل باٍب من أبواب العلـو

ػجانٍب كبٍَت من حديث أىل البيت إف لػم يكن باأللفاِظ وبالنصوص الدقيقة على األقل حافظًا ل
وحفٌظ لطريقة أىل البيت بالكالـ بػحيث إذا قرأ الػحديث يف كتاٍب أو سػمَع  ،بالػجملة حفٌظ للمعاين

صلة من الػحديث يستطيع أف يػميز األلفاظ التػي قالػها أىل البيت، من خالؿ ىذه الػخربة الػمتوا
الػممارسة مع حديث أىل البيت ،كالذي يقرأ القرآف كثَتاً ويػحفُظ القرآف إف كاف يػحفظُو بالتفصيِل أو 
بالػجملة فإذا ما جيء بآيٍة ووضعت فيها كلمة ىذه الكلمة ليست مستعملة يف القرآف يستطيع أف 

، لكن لكثرة الػُممارسة مع القرآف يػميزىا بشكٍل سريع، حتػى لو لػم يكن يػحفظ القرآف تفصياًل آيًة آية
لكثرة تالوة القرآف لكثرة دراسة القرآف لكثرة قراءة تفسَت القرآف لو جيء بآيٍة وبُدلت فيها بعض 

 .الكلمات فإنَّو يلتفُت إليها، ونادراً شيء نادر أف ال يلتفت إىل ىذه القضية
تناوؿ األلفاظ لفظًا لفظًا ألف كذلك يف حديث أىل البيت، نػحُن ال نريد أف نقوؿ أف القضية ت

األحاديَث ما نُِقلت بشكٍل عاـ عن أىل البيت كما لفظوىا، األئمة أجازوا للرواة أف ينقلوا بالػمعنػى، 
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تصيُب الػمعنػى؟ قاؿ: نعم يا ابن رسوؿ اهلل، قاؿ: ال بأس بذلك َحدِّث إذا كنت تصيب  قاؿ أو
ديث كما ىي بألفاظها كما تقوؿ وكنت تصيب الػمعنػى الػمعنػى، إذا كنت لست قادراً على حفظ األحا

فانقلها بالػمعنػى، ىناؾ الكثَت من أحاديث أىل البيت نُِقَل بالػمعنػى وبالػمضموف ومن لو خربة يف دراية 
ويف معرفة حديث أىل البيت يػمكن لو أف يػميز األحاديث التػي نُِقلت بالػمضموف بالػمعنػى واألحاديث 

بالنص عن األئمة، قطعًا الػُخطب الطويلة التػي ما ُكتبت، ىناؾ بعض الػُخطب أُمليت  التػي نُِقلت 
ُكتبت، ىناؾ نصوص طويلة أُمليت لكن ىناؾ ُخطب طويلة خطبها األئمة خصوصًا الػخطب العلوية، 

ـٌ من األئمة بع د أمَت الػمؤمنُت يتوقع يف ىذه الػُخَطب أنػها لػم تُنقل بػحذافَتىا إال إذا كاف الناِقُل ىو إما
صلوات اهلل عليو وُكتبت عنو ىذه الػخطبة القضية تػختلف، أما إذا كاف الرواة الذين نقلوا الػخطبة كانوا 
يف زماف سيد األوصياء حتػى لو كاف ىناؾ من الػُحفاظ الذين يػحفظوف الكالـ مػجرد أف يسمعوه الذين 

ظ، يف أحسن األحواؿ سينقلوف الػمعاين وىذه قضايا ينقلوف عنهم سيغَتوف يف الكالـ سيغَتوف يف األلفا
طبيعية يف حياة البشر، لذلك أنا ال أريد أف ُأسهب كثَتًا يف ىذه الناحية ربػما بعض ىذه النواحي 

 نتناولػها يف أبواب أخرى من الػحديث لكن الػخالصة ما ىي؟
م العقِل والػمنطِق والفطرِة والوجداف الػخالصة إننا نعتمُد الفهم القرآين والفهم الػحديثي يف دائرة فه

والواقع اإلنساين والتجربة الػحياتية بأننا ندقُق يف الػمتوف يف الدرجة األوىل، إذا كانت األسانيد أسانيد 
ال نعبأ بػها ونبحُث يف القرائن الػخارجية والداخلية، أما إذا   ،مػجهولة أو أسانيد معلومة بأنػها ضعيفة

مة ويػمكن أف نعرؼ وثاقتها وىنا تظهر الػحاجة إىل علم الرجاؿ، لذلك أنا ال أنكر كانت األسانيد معلو 
الػحاجة إىل علم الرجاؿ لكننػي ال أجعل علم الرجاؿ ىو األساس يف قبوؿ األخبار، وكذلك إننػي ال 

، البد من أترؾ األمر إىل الػمتوف فقط ونقبل الػمتوف بػحسب ما يقولو مثاًل جػمٌع من علمائنا اإلخباريُت
التدقيق يف الػمتوف أواًل والتدقيق يف األسانيد إذا كنا نستطيع أف نػجعَل من األسانيد قرينة، إذًا القضية 
بػحٌث يف القرائن وما السنُد إال قرينة من القرائن، إذا كاف السند مػحكوماً بالضعف فهذه القرينة ُتَضعُِّف 

من القرائن الػخارجية التػي تػحف الرواية أو من القرائن الداخلية الرواية إال أف نػجد ما يقوي ىذه الرواية 
فهذا يقوي الرواية لكن ال يعنػي  ،الػموجودة يف داخل الرواية، إذا كاف السنُد موثوقًا صحيحًا حسناً 

واية بالػمرة نقبُل الرواية على أساس السند فقط، إذا قبلها العلماء وَعِمَل بػها أكثر علمائنا إذا كانت الر 
يف روايات األحكاـ مثاًل فإننا نعمل بػها، ليس ألف السند كاف صحيحاً أو حسناً أو موثوقاً ولكن لعمل 
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واألئمة أمرونا أف نعمل بالػمشهور وإف كاف القضية تػحتاُج إىل بػحث، ما الػمراد من  ،الػمشهور بػها
 ،ىذه العصور أو الػمراد من الشهرةالػمشهور يف روايات أىل البيت؟ ىل ىو الػمشهور بُت علمائنا يف 

الشهرة الروائية بُت أىل الػحديث وبُت أصحاب األئمة ذلك بػحُث آخر، إذاً الػمتػُن أواًل ثػم البحُث يف 
السند، الػمشكلة التػي وقعت يف البُت أين؟ يف قضية األسانيد، العلماء الذين أىػملوا أو تركوا روايات 

تتحدث عن مقامات أىل البيت الذين أىػملوىا أو رفضوىا أو شككوا فيها الػمعارؼ أو الروايات التػي 
قضيتهم قضية السند، أنا ال أريد أف أناقش القضية من ىذه الػجهة، من جهة أفَّ األئمة صلوات اهلل 
وسالمو عليهم أجػمعُت لو كانوا يريدوف منا أف نؤسس علم الرجاؿ ألمروا أصحابػهم أف يكتبوا كتبًا يف 

وإف كاف عصر األئمة ىو عصر تقية ولربػما كتابة أسػماء الرجاؿ تؤدي إىل مشاكل كثَتة،  ،الرجاؿعلم 
 ال أريد الػخوض يف ىذه التفاصيل ولكن لنذىب إىل علم الرجاؿ، لنذىب إىل األسانيد

اٌس ، جولٌة يف كتب الرجالييػن، الرجاليوف ما ىم نزلوا من السماء، ىم أُنكتب الرجالييػنلنذىب إىل 
الكلينػي يف أوؿ كتابِو بأنو قد جػمع ىذا الكتاب على ىذا  :أمثالنا يُػخطئوف ُيصيبوف، سؤاٌؿ حَُت يقوؿ

األساس على أساس اآلثار الصحيحة عن الصادقُت، ىو جػمعُو على ىذا األساس، يعنػي أفَّ ما يف ىذا 
ده، وأفَّ الرواة الذين ذكرىم يف  الكتاب بػحسب عقيدتِو ىو بأفَّ ما يف ىذا الكتاب موثوٌؽ مقبوٌؿ عن

والنجاشي جاء  ،لػماذا نأيت اآلف فندقق يف أسانيد الكايف وفقًا ِلما ذكرُه النجاشي ،كتابِو موثوقوف عنده
يعنػي لو كاف للنجاشي علم بالرجاؿ فإف علمو متأخر عن علم الكلينػي ألف الكلينػي  ؟بعد الكلينػي

لومات حينما تُنقل تتغَت من زمٍن إىل زمن، لو سألنا النجاشي ما أقرب منو إىل رجاؿ الػحديث، والػمع
ىي مصادرؾ؟ ال أحد يعرؼ مصادر النجاشي، ما ىي طريقتك يف التوثيق؟ ال أحد يعرؼ طريقة توثيق 
النجاشي، ألف السيد الػخوئي مثاًل حينما يناقش قضية أسانيد الكايف يقوؿ: إننا ال نعرؼ ما ىو الطريق 

وىكذا ليس فقط السيد الػخوئي وإنػما استشهد بالسيد الػخوئي  ،س الذي أعتمدُه الكلينػيوما ىو األسا
ألنو من أبرز علمائنا، الػمدرسة العلمية الشيعية يف الػحوزات العلمية يف الوقت الػحاضر كلها تديُن للسيد 

 الػحوزات العلمية الػخوئي، أبػحاُث الػخارج يف النجِف ويف قم وىي أعلى مستويات الدرس العلمي يف
تديُن وىي عياٌؿ على أبػحاث السيد الػخوئي، أكثر الفقهاء أكثر الػمجتهدين إنػما ينتفعوف من فكر 
السيد الػخوئي يف وقتنا الػحاضر وىذه قضية معروفة، سواء أخفى ذلك البعض أو لػم يُػخفي ذلك 

 .اٌؿ على كتب السيد الػخوئيالبعض، البعض يُػحاوؿ أف يُػخفي ىذه الػحقيقة لكن الػجميع عي



  2 ح   العصمةملف 
 

64 

حينما أتػحدَُّث عن السيد الػخوئي ألنو الَعَلُم األوؿ وألنو الرقُم األوؿ يف ىذا الباب، الرقم األوؿ يف باب 
الفقو االستداليل والرقم األوؿ يف باب الرجاؿ وطبقات الرواة والرقم األوؿ يف علم األصوؿ، رقٌم من 

علمي الػحوزوي، ما ىو الدليل الذي اعتمدُه النجاشي أو األساس الذي األرقاـ الصعبِة عرب التأريخ ال
اعتمدُه النجاشي مثاًل يف توثيق الرجاؿ؟ ال نعرؼ ذلك، ىناؾ حقيقٌة أخرى، رجاُؿ النجاشي، أنا 
أتػحدث عن رجاؿ النجاشي ألف رجاؿ النجاشي ىو الكتاُب األىم، رجاؿ النجاشي يف الطبعات 

ست، اآلف بدءوا يكتبوف عليو رجاؿ النجاشي، كلمة الفهرست تعنػي أف الكتاَب القديػمة أسػمُو الفهر 
ىذه  دلاذامػخصٌص وأف كاتبُو متخصٌص يف معرفة الػمؤلفُت والكتب، يعنػي أنو ليس رجالياً، إذًا 

الػخصوصية للنجاشي؟ تعالوا معًا لنرى ما ىي الكتب الرجالية عند الشيعة، الكتب الرجالية عند الشيعة 
 ستة، ستُة كتب: 

، السؤاُؿ ىل رآُه أحد؟ كال، لػم يرُه أحد، رجاؿ الربقي كتاٌب يُذكر (رجاؿ البرقي)لنبدأ بالكتاب األوؿ 
أسػمو وتُنقل أقوالُو يف الكتب لكن لػم يرُه أحد، يف مرٍة من الػمرات يف أحد الػمكتبات وجدُت كتاباً 

لكتاب، الكتاُب ليس كبَتاً، كتاٌب صغَت، يبدأ مكتوٌب عليو رجاؿ الربقي أخذت الكتاب، قلبُت ا
وبعد ذلك  ،الػمحقق فيكتب مقدمة طويلة عريضة عن الربقي ال يًتؾ صغَتًة وال كبَتة إال وذكرىا

صفحة أو أكثر من ذلك،  100يتحدث عن كتب الرجاؿ وعن علم الرجاؿ، ال أدري ربػما تػحدث يف 
وبعد ذلك وصلنا إىل كتاب  ،ػملتها كتاب الربقيُث نقل صور لػمخطوطات يف كتب الرجاؿ ومن ج

، صدقوين ىذا الكتاب أنا وجدتُو يف أحد الػمكتبات وإذا ىو ورقة واحدةالربقي وإذا ىو ورقة واحدة، 
ورقة واحدة، أسػماء الذين ذُِكروا فيو دوف العشرين أسم، ىم من أصحاب أمَت الػمؤمنُت صلوات اهلل 

ال َقدح وال مدح، والكتاب موضوٌع يف رفوؼ الػمكتبة ومكتوٌب عليو  وسالمو عليو ولػم ُيكتب لػهم
رجاؿ الربقي، أنا ال أقوؿ بأف رجاؿ الربقي ىو ىذا لكنها مسألٌة أحببت أف أوردىا فإف يف عالػم الكتب 
العجب الُعجاب، البعيدوف عن عالػم الكتب والبعيدوف عن عالػم التحقيق كثَت من األمور ال يعلمونػها 

 .يطلعوف عليها وال يعرفونػها، كتاُب الربقي كتاٌب لػم يرُه أحد إذاً ال حاجة للحديث عنو وال
أو ىو كتاب الغضائري، إما ىو الغضائري أو ابن الغضائري،  (كتاُب ابن الغضائري)كتاٌب آخر 

، لكن أقواؿ لنسأؿ علماء الشيعة ىل رآُه أحد؟ لػم نػجد عاِلماً من علماء الشيعة رأى ىذا الكتاب أبداً 
ىذا الكتاب منتشرة موجودة يف كتب الرجاؿ عجباً من أين نقلوىا إذاً !! لػم يرى أحٌد ىذا الكتاب، ما 
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ىي أقواؿ ابن الغضائري؟ أنا تتبعت أقواؿ ابن الغضائري فهو يتتبع رواة حديث أىل البيت الذين نقلوا 
بالكذب والتدليس وبالوضع وبالغلو وغَت ذلك،  أحاديث الػمنازؿ والػمقامات الغيبية ُيَضعُِّفُهم ويتهمهم

وأيضًا يذىب إىل ىذا الرأي  ،مهمة ىذا الكتاب وال أعتقد أف الغضائري أو أف ابن الغضائري قد ألَّفو
جػمٌع من علمائنا، أقرأ عليكم ما كتبو السيد الػخوئي حوؿ كتاب ابن الغضائري، السيد الػخوئي يف 

، 1992بعة الػخامسة ػحديث وتفصيل طبقات الرواة، ىذه الطبعة الطالػجزء األوؿ من معجم رجاؿ ال
 : 95 يقوؿ يف صفحة

وأما الكتاب الػمنسوب إىل ابن الغضائري فهو مل يثبت ومل يتعرَّض لو العالمة يف إجازاتِو وذكر طرقُو إىل 
لنجاشي مع أف ا -بل إف وجود ىذا الكتاب يف زماف النجاشي والشيخ أيضًا مشكوٌؾ فيو  ،الكتب

 ،معاصر البن الغضائري، والنجاشي ذكر ابن الغضائري يف كتابو وذكر كتبُو وما ذكر ىذا الكتاب
بل إف وجود ىذا الكتاب يف زماف النجاشي والشيخ  -والنجاشي كتابُو ىو يف ذكر الػمؤلفُت والكتب 

كتب اليت صنفها اإلمامية أيضًا مشكوٌؾ فيو فإف النجاشي مل يتعرض لو مع أنو ُقدَِّس سره بصدد بياف ال
وإف ما مسعُو من  -النجاشي يذكر حتػى الكتب التػي لػم يرىا  -حىت إنو يذكر ما مل يرُه من الكتب 

فكيف ال  -وابن الغضائري ىو شيخو أستاذه  -غَتِه أو رآه يف كتابو فكيف ال يذكر كتاب شيخِو 
لًتصبة  -أي النجاشي  -تعرض ُقدِّس سره  عبيد اهلل أو أبنُو أضبد وقدبن  يذكر كتاب شيخِو احلسُت

إىل أف يقوؿ: وادلتحصل من ذلك أف  -عبيد اهلل وذكر كتبو ومل يذكر فيها كتاب الرجاؿ بن  احلسُت
بل جـز بعضهم بأنو موضوع وضعُو بعُض ادلخالفُت ونسبُو  ،الكتاب ادلنسوب إىل ابن الغضائري مل يثبت

ة، ألننا إذا أردنا أف نتتبع أقواؿ ابن الغضائري الػمذكورة يف كتب وىذه ىي الػحقيق -إىل ابن الغضائري 
الرجاؿ فهي فقط الطعُن يف الرواة الذين ذكروا األحاديث التػي تتعلق بالػمنازؿ والػمقامات، وىنا قضية 

على  أف الراوية الذي يروي كمَّاً كبَتاً من أحاديث الػمقامات تدؿ ،البد أف نشَت إليها ىذه قرينة منطقية
معرفتِو بأىل البيت وىذه تكشُف عن وثاقتِو، ال أف الراوي الذي يروي الكثَت من روايات الػمقامات تدؿ 

 على غلوِه وتدُؿ على ضعفِو كما ىو شأف العديد من الرجاليُت من علمائنا.
 (ليةالفوائد الرجا)العالمة الوحيد البهبهاين الذي يسمى بالػمؤسس، مؤسس علم األصوؿ، يف كتابِو 

البهبهاين يف  وىي مقدمٌة لػمنهج الػمقاؿ، الكتاب الرجايل الػمعروؼ، ماذا يقوؿ الوحيد : 38صفحة
الطيارة يعنػي الُغالة، يف كتب  -كاف من أىل الطيارة   -ومنها قولػهم: قوُؿ الرجاليُت  :فوائدِه الرجالية
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غلو ارتفاع يف العقيدة، والذي يكوف يف الرجاؿ يقولوف بأف فالف مرتفع أو فالف عنده ارتفاع يعنػي عنده 
غاية الغلو بػحسب رأيهم يقولوف عنو طيار أنو قد حلق عاليًا يف عقيدتِو، أنا ِمرارًا أقوُؿ على سبيل 

 ،إذا كاف بعض الرواة ذكر رواية أو روايتُت بنظر بعضهم بأنػها من الغلو يُقاؿ لو طيار :اللطيفِة إلخواين
أرادوا، لو كنت يف ذلك العصر وكتبوا عنػي لصرت قائداً للقوة الػجوية ليس طياراً فإف ىؤالء الرجاليُت لو 

ُمغايل ىذا  -ومنها قوذلم: كاف من أىل الطيارة ومن أىل االرتفاع وأمثاذلما وادلراد إنو كاف غالياً  -فقط 
كثَتًا من القدماء   اعلم إف الظاىر أف -ىنا الكالـ كالـ الوحيد البهبهاين  -اعلم إف الظاىر  -الراوي 

على فرض أف  -سيما القميُت منهم والغضائري كانوا يعتقدوَف لألئمة عليهم السالـ منزلة خاصة 
اعلم إف الظاىر أف كثَتًا من القدماء سيما القميُت منهم والغضائري  -الغضائري ىو صاحب الكتاب 

منزلة خاصة من الرفعة واجلاللة ومرتبة  كانوا يعتقدوَف لألئمة عليهم السالـ  -الغضائري كاف يف بغداد  -
وما كانوا غُلاوزوف، وما  -ال بػحسب الروايات  -معينة من العصمة والكماؿ حبسب اجتهادىم ورأيهم 

كانوا غُلوزوف التعدي عنها وكانوا يعدوف التعدي عن ىذه الػمرتبة اليت وضعوىا لألئمة ارتفاعًا وغلواً 
ل نفي السهو عنهم ُغلوًا بل ردبا جعلوا مطلق التفويض إليهم أو حىت إهنم جعلوا مث ،حسب معتقدىم

التفويض الذي اختُِلَف فيو كما سنذكر أو ادلبالغة يف معجزاهتم ونقل العجائب من خوارؽ العادات 
وإظهار كثَت قدرٍة ذلم وذكر  ،أو اإلغراؽ يف شأهنم وإجالذلم وتنزيههم عن كثٍَت من النقائص ،عنهم

ىذه كانت الطريقة موجودة بُت جػمٍع  -السماء واألرض ارتفاعًا أو ُمورثًا للتهمة بو  علمهم دبكنونات
أف يقولوا  -ومنها رميهم إىل التفويض  -من العلماء خصوصًا القميوف آنذاؾ ومنهم الشيخ الصدوؽ 

ا ال تأمل وللتفويض معاٍف بعضها ال تأمل للشيعة يف فسادِه وبعضه -بأف ىؤالء من الػمفوضة الػملعونُت 
كما قرأت يـو أمس يف كالـ السيد الػخوئي يف كتابِو التنقيح حُت قاؿ: ىذا النوع من   -ذلم يف صحتِو 

وللتفويض معاٍف بعضها ال تأمل للشيعة يف فسادِه  -الغلو ال مناص من االعتقاد بِو، الذي يسمونُو ُغُلو 
 شوف يف صحتِو.ال يفكروف يف صحتِو ويناق -وبعضها ال تأمل ذلم يف صحتِو 

قبسات )أيضًا مػما ذكره السيد علي الفاين االصفهاين رضواف اهلل تعاىل عليو، ذكر ىذا الكالـ يف كتابِو 
، يقوؿ: إفَّ ضعَف الراوي إف كاف مستندًا إىل الغلو وال سيما عند القدماء 113صفحة:  (العقوؿ

مع أف علة الغلو عندىم كاف االعتقاد  -ىذا التضعيف  -وسلصوصاً عند ابن الغضائري مل يكن لو وزف 
وال  -بصفٍة يف األئمة عليهم السالـ تكوف من أدىن مدارج مقامهم الشامخ ادلنيع، ولقد أجاد سيدنا 
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ولقد أجاد سيدنا أستاذ الفقهاء واجملتهدين اجلامع للمعقوؿ وادلنقوؿ آية -زاؿ الكالـ للسيد علي الفاين 
السيد علي النجف آبادي قدس سره أستاذ الفقَت يف غالب العلـو حيُث  اهلل العظمى ادلرحـو احلاج ادلَت

قاؿ: إف غالب الرواة الذين صاروا موردًا للطعن وُنِسبوا إىل الغُُلو كانت معرفتهم دبقاـ األئمة عليهم 
وعلى حد تعبَتِه كانوا فضائليُت ويذكروف مناقب األئمة الطاىرين عليهم  ،السالـ فوؽ معارؼ اآلخرين

لسالـ وكانوا يعتقدوف يف حقهم ما ال يصُل إليو فهُم اآلخرين وِلذا وصفوىم بالضعيف والغايل بل ا
وإظلا يظهر صدُؽ ىذا  -السيد علي الفاين يعلق على كالـ أستاذِه  -الوضاء، ُث يقوؿ: وإظلا يظهُر 

لنا عيوف الروايات يف  ىؤالء نقلوا -سناف بن  عبد الرضبن وزلمدبن  ادلقاؿ بالدقة يف حاؿ أعاظم كيونس
مقامات أىل البيت لكنهم وصفوىم يف كتب الرجاؿ بالػمغالُت وبالػمرتفعُت وبالطيارة، لنرجع إىل كتب 
الرجاؿ، كتب الرجاؿ عند الشيعة قلت الربقي لػم يرُه أحد، لػم نرى ىذا الكتاب فقط نقرأ عنو يف 

يف الكتب، بػحثنا يف الػمكتبات عن ىذين  الكتب، كتاب ابن الغضائري أيضًا لػم نره فقط نقرأ عنو
 الكتابُت فما وجدنا لػهما أثراً.

سؤاؿ ىل نػملك رجاؿ  (رجاؿ الكشػي)ىناؾ كتاٌب وىو كتاب الكشػي، ىذا ىو كتاب الكشػي، 
الكشػي؟ رجاؿ الكشػي األصلػي ال نػملكو ولػم نره أيضاً، ىذا الػموجود بػُت أيدينا ىو ما اختاره الشيخ 

يعنػي ما اختاره من كتاب معرفة الرجاؿ  (اختيار معرفة الرجاؿ)لذلك أسػمو  ،ي من رجاؿ الكشػيالطوسػ
للشيخ الكشػي، ىذا الكتاب فػي الػحقيقة لػمن أراد أف يطالعو ما ىو بكتاٍب رجالػي ىو كتاٌب حديػثػي،  

اب عدد األحاديث فيو كتاٌب جػََمع فيو الػحديث ال يوجد فيو شيءٌّ من علم الرجاؿ أصاًل، ىذا الكت
كلها أحاديث مروية عن أىل البيت كتاٌب حديػثػي نادراً ما يذكر كالمًا شبيهًا بكالـ الرجاليُت   1151

من جهة القدح أو الػمدح، كتاٌب حديػثػي جػمع فيو الروايات عن أصحاب األئمة، ماذا قاؿ األئمة فػي 
وجاءت روايات فػي مدحو وقدحو فػي نفس  أصحابػهم؟ وإنك لن تػجد أحدًا من ىؤالء الرواة إال

حتػى سلماف الفارسػي وردت روايات فػي مدحو وفػي قدحو، وقطعًا نػحن نعرؼ ما الػمراد من  ،الوقت
الروايات التػي قالت بأنو حاص  ،حيػنما أقوؿ وردت روايات فػي قدح سلماف الفارسػي ،قدح األئمة

لكن مرادي أف ىذا الكتاب  ،ها مذكور فػي مػحلوحيصة أو جاض جيضة فػي قضية السقيفة وتفصيل
جػمع فيو الكشػي وىذا ىو ليس كتاب الكشػي األصلػي ما اختاره الشيخ الطوسػي من كتاب الكشػي،  
كتاب الكشػي اآلف غَت موجود، مػجموعة من الروايات جاوزت األلف ىذه الروايات تتػحدث عن 
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روايات التػي مدحت زرارة والروايات التػي لعنػت زرارة أصحاب األئمة، روايات قادحة ومادحة مػثل ال
وىذه لػها تػخريج وبالتالػي ىو كتاٌب روائػي يعنػي ليس كتابًا رجالياً، إذا قرءنا رواية البد أف نػحاكم 
سندىا فبأي شيٍء نػحاكم السند؟ البد أف نرجع إلػى كتاٍب رجالػٍي آخر فأي كتاب رجالػي آخر نرجع 

حقيقة ىذا الكتاب ليس كتاباً رجالياً وإنػما يسمونو فػي الوسط العلمػي بأنو كتاب رجالػي ىو  إليو؟ فػي الػ
كتاٌب حديػثػي ليس فيو إال أحاديث أىل البيت فػي وصف أصحابػهم، منها ما ىو بلساف الػحقيقة 

لعن زرارة، ما  ومنها ما ىو بلساف التقية والػمدارة، وىذه قضايا يعرفها علماء الػحديث ما الػمراد من
عمر فػي كلمات األئمة وىكذا، فالذي يرجع إلػى ىذا الكتاب لن يأخذ بن  الػمراد من قدح الػمفضل

 شيئاً مػما ىو موجوٌد فػي كتب الرجاليُت أبداً، ومع ذلك نػحن سنعود إليو.
م، اسػ 6429رجاؿ الطوسػي كتاٌب ذكر فيو الشيخ الطوسػي  (رجاؿ الطوسػي)الكتاب اآلخر وىو 

بشكٍل  ،وىػم الرواة الذين رووا عن النػبػي واألئمة، لكنو لػم يذكر ال قدحًا وال مدحًا إال بشكٍل قليل
يسَت ذكر قدحًا أو مدحاً، لذلك ىناؾ رأيٌّ عند بعض العلماء أف مراد الشيخ الطوسػي بأف جػميع 

قضية مػبحوثة عند علماء الذين ذكروا فػي ىذا الكتاب خصوصًا رجاؿ اإلماـ الصادؽ ىم ثقاة وىذه 
 ،الرجاؿ وفيها جدؿ ونقاش ما بػُت قبوٍؿ ورد، ولكن نػحن مع الكتاب بعيدًا عن آراء الرجاليُت

فالرجاليوف يػختلفوف أيضاً، ىذا الكتاب الذي ىو الػمصدر الثانػي، نػحن قلنا الربقػي وابن الغضائري ىذه 
الكشػي عبارة عن كتاٍب حديػثػي، رجاؿ الطوسػي  الكتب لػم نرىا ليست موجودة فػي الػمكتبات، رجاؿ

ذكر فيو أكثر من ستة أالؼ اسػم من الرواة الذين رووا عن النػبػي واألئمة ولكن من دوف تػمػييز، لػم يػبػُت 
من ىم الػممدوحُت ومن ىم الػمقدوحُت، نادراً ما يػبػُت قدحاً أو مدحاً فػي ىذا الكتاب، فليس يػَُحصُِّل 

 ع إلػى ىذا الكتاب شيئاً، ىذا الكتاب الثانػي.الػُمراجِ 
الكتاب الثالث، الربقػي وابن الغضائري سوؼ لن أعدىػما من الكتب فتبقى عندنا أربعة كتب، أربعة  
كتب ىػي الكتب األصوؿ واألسس األساسية فػي علم الرجاؿ عند الشيعة، كتاب الفهرست كتاب 

 912ليس فيو كثَت مدٍح أو قدح، ذكر فيو الشيخ الطوسػي الشيخ الطوسػي ىذا الكتاب كسابقتو أيضاً 
ئة الكتب الػمنقولة عن األئمة وكتب أخرى، امتباً فيػهم أصحاب األصوؿ األربعاسػم وىؤالء مػمن ألَّفوا كُ 

الذين ألفوا كتبًا عند الشيعة فػي زماف األئمة صلوات اهلل وسالمو عليػهم أجػمعُت، ومع ذلك وىذه 
لػم يػميز الكثَت منها، بعض األسػماء أسػماء قليلة التػي مدحها أو التػي قدحها، والنسبة  912األسػماء 
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األكرب لػم يذكر عندىا شيئاً، يعنػي الصورة غَت واضحة، لػمَّا نقوؿ كتاب رجالػي البد أف ىذا الكتاب 
ف يكوف النسبة لكن البد أ ،يػميز لنا، قد تكوف ىناؾ بعض األسػماء مػجهولة يقاؿ عنػها مػجاىيل

األكرب من األسػماء إما مػمدوحة أو مقدوحة يػميز فيها الػمدح من القدح وىذا غَت موجود فػي 
الفهرست للشيخ الطوسػي، واسػمو فهرست بالػمناسبة، فهرست يعنػي أسػماء الػمؤلفُت، لذلك ىو يقوؿ 

ن أصحاب الػحديث عملوا فهرس  فػي الػمقدمة: أما بعد فإنػي لػمَّا رأيت جػماعة من شيوخ طائفتنا م
وما صنفوه من التصانيف ورووه من األصوؿ ولػم أجد أحدًا استوفػى  -فهرس كتب  -كتب أصحابنا 

بل كٌل منػهم كاف غرضو أف يذكر ما اختص بروايتو وما أحاطت بو خزانتو من  ،ذلك وال ذكر أكثره
 -ىو يقوؿ  -قوؿ بعد ذلك: ألف كثَتاً ثػم ي -إلػى أف يقوؿ: إننػي شرعت فػي ىذا الكتاب  -الكتب 

فإذا ذكرت كل واحٍد من الػمصنفُت وأصحاب األصوؿ فالبد من أف أشَت إلػى ما قيل فيو من التعديل 
الػحاؿ ىذا غَت موجود إما أف يكوف الكتاب َتغَتَّ كما ىو فػي الػمقدمة بأنو ما ذكر  -والتػجريح 

أما ىذا الكتاب الػموجود اآلف بػُت أيدينا نسبة الػمعدلُت  ،شخص إال وذكر لو تعدياًل أو تػجريػحاً 
 والػمجرحُت قليلة بالقياس لألسػماء الػمذكورة فػي الكتاب، ثػم يقوؿ:

ألف   -وأعتقد أف ىناؾ يعنػي من لعب بالكتاب ألف ىذه العبارة تثَت الشك فػي نفسػي  -ألف كثَتًا 
 -لوف الػمذاىب الفاسدة وإف كانت كتبػهم معتمدة كثَتاً من مصنفػي أصحابنا وأصحاب األصوؿ ينتح

ألف كثَتًا من مصنفػي أصحابنا وأصحاب  -ىذا كالـ، ىذا كالـ يػهدـ الػحديث حديث أىل البيت 
أنا  -ينتحلوف الػمذاىب الفاسدة وإف كانت كتبػهم معتمدة  -ئة امأصحاب األصوؿ األربع -األصوؿ 

فإذا ذكرت كل واحٍد من الػُمصنفُت  -لطوسػي قاؿ ىكذا أقوؿ ىذا الكتاب ُعبث بو ألف الشيخ ا
لكن الواقع الكتاب غَت  -وأصحاب األصوؿ فالبد من أف أشَت إلػى ما قيل فيو من التعديل والتػجريح 

موجودة فيو ىذه الػخاصية، ثػم يأتػي ىذا الكالـ: ألف كثَتًا من مصنفػي أصحابنا وأصحاب األصوؿ 
ئة ىؤالء أصحاب األئمة وىذه كتب اميعنػي أصحاب األصوؿ األربع -ة ينتحلوف الػمذاىب الفاسد

كأنو يريد أف يقوؿ بأف الشيعة   -ينتحلوف الػمذاىب الفاسدة وإف كانت كتبػهم معتمدة  -األئمة 
لذلك ىناؾ شكٌّ كبَت أنا  ،وىذا ىو كالـ أعدائنا ،يعتػمدوف كتباً أصحاب ىذه الكتب مذاىبػهم فاسدة

وما رأيت أحدًا أثار ىذا الشك ربػما لكن بػحسب  :الكتاب ألف الشيخ الطوسػي قاؿ أثَته حوؿ ىذا
علػمي ما رأيت أحداً أثار ىذا الشك حوؿ ىذا الكتاب، أنا أثَت ىذا الشك، ألف الشيخ الطوسػي قاؿ 
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 ،قليلة بأنو ما من أحٍد إال ويػجرحو أو يعدلو لكن إذا رجعنا للكتاب وجدنا أف نسبة التػجريح والتعديل
ئة مذاىبػهم فاسدة ومع ذلك كتبػهم معتمدة عند اثػم ىذا الكالـ الػخطَت بأف أصحاب األصوؿ األربعم

ئة االشيعة، كيف يكوف ىذا الكالـ؟! وكتاب بػهذه العقلية كيف نتعامل معو؟ إذا كانت األصوؿ األربعم
 كيف تكوف كتبػهم معتمدة؟   أصحابػها مذاىبػهم فاسدة ما يؤمننا أنػهم ما عبثوا فػي ىذه الكتب،

يعنػي ىذه كتب ثالثة نػحن ال نأخذ منػها ال حّقًا وال باطاًل إال الشيء  (رجاؿ النػجاشػي)بقػي عندنا 
بػقػي عندنا رجاؿ النػجاشػي واسػمو فػي الػحقيقة ىو فهرست النػجاشػي  ،القليل فػي تقييم الرجاؿ

فإنػي لػمَّا رأيت  -الطوسػي بأف أصحابنا ألّفوا فهارس وسيتضح ذلك، قبل قليل قرأنا فػي كتاب الشيخ 
فهرس الكتب، وىذا ىو أيضاً  -جػماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الػحديث َعَملوا فهرس كتب 

فهرست ىو ألّفو ىو ذكره ِلماذا؟ ألنو ما وجد فهرس ذكرت فيو األصوؿ والكتب التػي كتبها أصحابنا، 
تاب أيضاً اسػمو الفهرست، لػماذا قيل لو رجاؿ النػجاشػي؟ ال أدري، ىذا ىذا اسػمو الفهرست، ىذا الك

أيضًا أسػمو فهرست النػجاشػي، فهو يقوؿ فػي الػمقدمة، حتػى ىنا الػمحقق ماذا يقوؿ فػي الػمقدمة؟ 
ىو فهرست،  -النػجاشػي  -إلػى أف يقوؿ  -يقوؿ: فإف الفهرست الػمعروؼ باسػم مؤلفو الشيخ األقدـ 

ى الشبَتي الزنػجانػي الذي يكتب الػمقدمة للكتاب، ىذا الكتاب طبعة مؤسسة النشر اإلسالمػي موسػ
 قػم الػمقدسة فػي الػمقدمة يقوؿ:

ىو ىذا كتاب الفهرست وليس كتاب رجاؿ النػجاشػي كما ىو مكتوب عليو  -فإف الفهرست الػمعروؼ 
 -فإنػي وقفت علػى ما ذكره السيد الشريف  أو كما يقوؿ العلماء رجاؿ النػجاشػي وىو يقوؿ: أما بعد

أما بعد  -ال ندري ما الػمراد بالسيد الشريف، البعض قالوا السيد الػمرتضى ولكن ال دليل علػى ذلك 
فإنػي وقفت علػى ما ذكره السيد الشريف أطاؿ اهلل بقاءه وأداـ توفيقو من تعيَت قوـٍ من مػخالفينا أنو ال 

ال سلف لكم يعنػي ليس عندكم فػي أسالفكم من العلماء من الػمؤلفُت أنو  -سلف لكم وال مصنف 
وىذا قوؿ من ال ِعلَم لو بالناس وال وقف  -وال مصنف يعنػي وال كتاب  -وال مصنف  -من الُكّتاب 

، ا الشيعة منذ زماف الغيبة الصغرىىذه قضية رد الفعل من الػمخالفُت قضية ابتلت بػه -علػى أخبارىم 
ػي بدايات الغيبة الكربى، يقوؿ الػمخالفوف كذلك ألنػهم قالوا كذلك فػهناؾ ردة فعل، ىذا وخصوصًا ف

من  -الكتاب اسػمو فهرست النػجاشػي ردُة فعٍل علػى ما قالو الػمخالفوف، اآلف اسػمو رجاؿ النػجاشػي 
وال وقف علػى تعيَت قوـٍ من مػخالفينا أنو ال سلف لكم وال مصنف وىذا قوؿ من ال علم لو بالناس 
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وال لقػي أحداً فيعرؼ منو وال حجة علينا لػمن لػم  ،أخبارىم وال عرؼ منازلػهم وتاريخ أخبار أىل العلم
وقد  -ماذا جػمع؟ جػمع أسػماء الػمؤلفُت والكتب  -يعلم وال عرؼ وقد جػمعت من ذلك ما استطعتو 

 -ووثقتػهم وقدحتػهم، ما قاؿ ىذا  ما قاؿ ذكرت الرواة رواة الػحديث -جػمعت من ذلك ما استطعتو 
ما قاؿ ألننػي لػم أعرؼ توثيقهم  -وقد جػمعت من ذلك ما استطعتو ولػم أبلغ غايتو لعدـ أكثر الكتب 

وقد جػمعت من ذلك ما استطعتو ولػم أبلغ  -أو عدـ توثيقهم، أصاًل ال يوجد ذكر للػمدح وال للقدح 
كل الػحديث عن    -ذراً إلػى من وقع إليو كتاب لػم أذكره غايتو لعدـ أكثر الكتب وإنػما ذكرت ذلك ع

وقد جػمعت من  -كتب، تالحظوف ىذه الػمقدمة أيها الػمنصفوف، ىذه الػمقدمة مقدمة عن الكتب 
ذلك ما استطعتو ولػم أبلغ غايتو لعدـ أكثر الكتب وإنػما ذكرت ذلك عذراً إلػى من وقع إليو كتاب لػم 

 -ء أبوابًا علػى الػحروؼ ليهوف علػى الػملتمس االسػم الػمخصوص مػنها وقد جعلت لألسػما ،أذكره
ويستػمر فػي حديثو عن الكتب، بقية الكالـ أيضاً عن الكتب ،كل الكالـ عن الكتب ما ذكر شيئاً عن 
مسألة رجاؿ ثقات أو رجاؿ غَت ثقات، ىو صحيح فػي داخل الكتاب فػي بعض األحياف وليس كل 

 .سػماء يػمدحها، بعض األسػماء يقدحهااألسػماء بعض األ
لكن لػماذا ىذه الػخصوصية لرجاؿ النػجاشػي؟! الػخصوصية ألف رجاؿ النػجاشػي ىو أكثر كتاب من 

وألف الكتاب الرجالػي البد أف يكوف فيو قدح ومدح، عدد األسػماء التػي  ،ىذه الكتب فيو قدٌح ومدح
يلة ليس كثَتة، رجاؿ الطوسػي أكثر من ستة أالؼ لكن يعنػي أسػماء أيضًا قل 1269تػحدََّث عنها 

عدد األسػماء، أسػماء  1269ليست لو ىذه األىػمية ألنو أصاًل ما فيو قدح وال مدح إال قليل جداً، 
قليلة ليست أسػماء كثَتة، نفس العدد الذي، قريب من العدد الذي ذكر الشيخ الطوسػي، الشيخ 

ىذه األسػماء  912عدد األسػماء التػي ذكرىا الشيخ الطوسػي  بقليل، 900الطوسػي ذكر أكثر من 
وكثَت منها لػم يذكر لػو مدٌح أو قدح  1269، ىذه األسػماء ىنا 912التػي ذكرىا الشيخ الطوسػي 

والحظتػم الػمقدمة والكتاب اسػمو الفهرست لكن ألنو ذكر مدحاً لعدد أكثر وقدحاً لعدد أكثر بالقياس 
ة قالوا بأف ىذا ىو رجاؿ النػجاشػي وبأف النػجاشػي ىو الرجالػي األوؿ عند الشيعة، اآلف إلػى الكتب البقي

فإف الفهرست الػمعروؼ باسػم مؤلفو الشيخ األقدـ إماـ فن الرجاؿ  -مثالً صاحب الػمقدمة ماذا يقوؿ؟ 
ؿ الرجالية للشيعة بل ىو أىم األصو  -إلػى آخره إلػى أف يقوؿ  -عليٍّ النػجاشػي بن  أبػي العباس أضبد

وأعمها فائدة ألف فيو أكثر نسبة من الػمدح والقدح بالقياس إلػى ىذه الكتب،  -اإلمامية وأعمها فائدة 
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ىذه الكتب ال يستطيع اإلنساف أف ينتفع منها إال الشيء القليل، ىذه ىي الكتب الرجالية عند الشيعة، 
 حقيقي؟!ىل ىذا رجاٌؿ حقيقي، ىل ىذا تػمييٌز للرواة بشكٍل 

أنا ال أنكر أىػمية ىذه الكتب لكننػي أعطيها أىػميتها بقدرىا، ال أف تكوف ىذه الكتب ىػي الػحاكمة 
علػى عقائدنا وىػي الػحاكمة علػى حديث أىل البيت، أيها الػمنصفوف، ىذه الكتب علػى أساسها نػميز 

ة الكتب، أىػم ىذه الكتب كتاب روايات أىل البيت فنذروىا ذروا الريح الػهشيم ىكذا؟ وىذه ىي حقيق
 ،النػجاشػي، أكثر من ألف رجل بقليل وليس كل الرواة فيو مػمدوحو أو مػقدوحو عدد قليل نسبة معينة

والػمقدمة واضح أف الكتاب ردة فعل، يريد أف يثبت للػمخالفُت  ،لكن قياسًا للكتب البقية العدد أكثر
ف يػجمع الثقات أو غَت الثقات، يريد أف يػجمع العدد األكرب بأنو عندنا مؤلفُت، يعنػي ما عنده الغاية أ

 من الػمؤلفُت ومن الكتب، أليس ىي ىذه الػمقدمة؟!
أيها الػمنصفوف أيها الػمحققوف لػماذا إذاً نػحكم بقوؿ النػجاشػي مثاًل علػى قوؿ الصدوؽ الذي قاؿ فػي 

وبػُت اهلل، يعنػي ىو متأكد من سندىا، أنا ال أوؿ كتابو بأف ىذه الروايات التػي ذكرىا حجٌة فيما بينو 
وال أريد أف أقوؿ بأف كل روايات الكافػي مقبولة أبدًا ال  ،أريد أف أقوؿ بأف كل روايات الفقيو مقبولة

أعتقد بػهذا، ألننػي كما قلت قبل قليل أناقش الػمنت وأناقش السند، لكن أف نػجعل ىذه الكتب ىي 
ن يتكلم فػي منازؿ أىل البيت، وبأنػها الػحد القاطع لكشف الػحقائق ىي السيف القاطع فػي وجو كل م

ىذه الكتب الرجالية الػموجودة عندنا، نػحن ال نػحتاج إلػى علم الرجاؿ أساسًا ال نػحتاج إلػى علم 
ا الرجاؿ، الػحاجة الكبَتة والقوية، أنا ال أنفػي علم الرجاؿ أبداً، لكن الشيعة فػي ذلك الوقت ما كانو 

يػحتاجوف إلػى علم الرجاؿ، وإال لو احتاجوا ألمرىم األئمة بذلك، ألف حديث أىل البيت كانت 
القرائن تػحفو كاف معروؼ، والكتب صػححها أىل البيت، وال أريد أف أدخل فػي ىذه التفاصيل، 

ى الكتب األربعة الػمدرسة اإلخبارية تتبػنػى أف أخبار الكتب األربعة مقبولة بتػمامها، وما كاف فػي مستو 
مثل كتب الشيخ الصدوؽ، كتب الشيخ الطوسػي، كتب الشيخ الػمفيد، وعندىم دراسات وبػحوث 
مكتوبة فػي ذلك، علػى سبيل الػمثاؿ أنا أرشدكم، إف شاء اهلل كما وعدتكم يـو أمس إذا وصل 

ن ىذه الػمطالب، الػحديث عن الػمدارس الشيعية األصولية اإلخبارية العرفانية الشيخية سأتػحدث ع
 لكننػي أرشد من يريد أف يتابع: 

ىذا الكتاب )الفوائد الػمدنية( للػمحدث االسًتآبادي، ىذا الكتاب جػمع فيو الػمحدث االسًتآبادي ما 
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استطاع أف يػجمعو من القرائن واألدلة بػحسب رأيو، وىذا ىو سيد الػمدرسة اإلخبارية الػمتأخرة، وإال 
ثاؿ الصدوؽ ووالد الصدوؽ ىم إخباريوف أيضاً، لكن الػمدرسة اإلخبارية الػمتأخرة الػمحدثوف األوائل أم

الػحديثة سيدىا ىو ىذا الػمحدِّث االسًتآبادي رضواف اهلل تعالػى عليو، وىذا ىو الفوائد الػمدنية متوفػى 
 ىجري. 1033سنة: 

ىداية األبرار،  1076 شهاب الدين الكركي العاملي، متوفػى سنة:بن  وكتاٌب آخر للشيخ حسُت 
ىذا كتاٌب يتػحدث فػي نفس الػموضوع وىو من الكتب  (ىداية األبرار إلػى طريق األئمة األطهار)

، ىداية األبرار 1033الػمهمة فػي ىذا الػمبحث، الفوائد الػمدنية للػمحدث االسًتآبادي متوفػى سنة 
 .1076كي العاملي متوفػى سنة إلػى طريق أو إلػى طرائق األئمة األطهار للشيخ حسُت الكر 

توأـ الػجواىر، يـو أمس جئنا بكتاب الػجواىر وىو كتاب الػمدرسة األصولية، الكتاب  (الػحدائق الناظرة)
األوؿ الفقهػي فػي الػمدرسة اإلخبارية ىو الػحدائق الناظرة لشيخنا الشيخ يوسف البػحرانػي رضواف اهلل 

ضل الكتب الفقهية، الفقيو الذي يػجمع بُت الػحدائق الناظرة وبػُت تعالػى عليو من أجلة علمائنا ومن أف
الػجواىر فقد جػمع بيػن كل مطالب الفقو اإلمامػي، ىذا ىو الػجزء األوؿ من الػحدائق الناظرة، ىناؾ من 
الػمقدمة األولػى إلػى الػمقدمة الثانية عشرة، ىناؾ مقدمات بعدد األئمة صلوات اهلل عليهم من 

لػمطالب التػي تػحدث فيها ، يتػحدث فيها فػي نفس ا170األولػى إلػى صفحة:  الصفحات
آبادي وىي الػمدرسة اإلخبارية الػمحضة الػخالصة وبُت لكن ىناؾ فارؽ بُت مدرسة االسًت  آبادياالسًت 

لفوائد مدرسة الشيخ يوسف البػحرانػي وىي الػمدرسة اإلخبارية غَت الػمحضة، لكن كل ىذه الكتب )ا
آبادي أو )ىداية األبرار( للشيخ حسُت الكركي العاملي أو )الػحدائق الناظرة( ػمدنية( للػمحدث االسًت ال

فػي الػجزء األوؿ فػي الػمقدمات قبل أف يشرع فػي كتاب الطهارة كلها تتػحدث عن القرائن واألدلة 
ف فػي مستواىا ككتب الشيخ والبيانات التػي أعتمدىا اإلخباريوف فػي قبوؿ أخبار الكتب األربعة وما كا

 الصدوؽ وأمثاؿ الشيخ الصدوؽ من دوف النظر إلػى السند أو إلػى علم الرجاؿ.
وأيضاً فػي الػجزء األوؿ من رجاؿ السيد الػخوئي، وىذا ىو الػجزء األوؿ من رجاؿ السيد الػخوئي ىناؾ  

علػى الػمنهج اإلخباري، ىناؾ مناقشات وإف لػم تكن ُمسهبة لكنػها واضحة وصريػحة وبّينو فػي الرد 
ردود لكن من الردود الػمعروفة فػي الرد علػى الػمنهج اإلخباري فػي قضية قبوؿ أخبار الكتب األربعة وما  

 .كاف فػي مستواىا ردود السيد الػخوئي
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نظرة فػي روايات الكتب األربعة، فقط أشَت إلػى ىذه  81السيد الػخوئي فػي الػجزء األوؿ فػي صفحة: 
لقضية بأف العلماء اإلخباريُت ليس وحدىم ىم يقبلوف مثاًل كل ما فػي كتاب الكافػي، ىناؾ من ا

يقوؿ: وسػمعت شيخنا  81األصوليُت ومن أساتذة علم األصوؿ، السيد الػخوئي ينقل لنا فػي صفحة: 
 -صوليُت َعلم علماء األصوليُت أستاذ األ -الشيخ مػَُحمَّد حسُت النائينػي  -من ىو؟  -األستاذ 

إف الػمناقشة وسػمعت شيخنا األستاذ الشيخ مػَُحمَّد حسُت النائيػٍت قدس سره فػي رللس بػحثو يقوؿ: 
يعنػي ال تناقشوا فػي إسناد روايات الكافػي أقبلوا الكافػي  - فػي إسناد روايات الكافػي حرفة العاجز

لكالـ ألف السيد الػخوئي يتبػنػى بكلو، لكن السيد الػخوئي يرفض ذلك، بعد ذلك ىو يناقش ىذا ا
قضية الرجوع إلػى علم الرجاؿ ويضع لعلم الرجاؿ األولوية فػي قضية تػحقيق األسانيد، لكن ىذه الكلمة  

إف الػمناقشة فػي إسناد روايات الكافػي حرفة  -كلمة واضحة من الشيخ النائينػي رضواف اهلل تعالػى عليو 
عنو حرفة العاجز؟ الشيء الواضح الذي ال يػحتاج إلػى بػحث، ما ىو الشيء الذي يقاؿ  -العاجز 

العاجز الذي ال يػملك حرفًة ماذا يعمل؟ يعنػي لنفًتض مثاًل اآلف بّناء يبنػي بيت، البناء منشغل بالبناء 
وىناؾ شخٌص عاجز عطّاٌؿ بطّاؿ ال يريد أف يعمل وأصاًل ال يعرؼ ىو  ،والُعماؿ الذين معو يعاونونو

، ماذا يعمل؟ يػحاوؿ أف يرتب الطابوؽ للعماؿ ىو العماؿ أصاًل يرتبوف الطابوؽ وينقلونو، أو أين يعمل
يرتب شيء أصاًل ربػما يػخرب عمل العماؿ وال يػحتاجونو العماؿ فػي ذلك، ىذه حرفة العاجز، مراد 

األسانيد إنػما  الػمَتزا حسُت النائينػي من حرفة العاجز ىو ىذا الػمعنػى، يعنػي أف الذي يػبحث فػي
 يػخرب الػموضوع، السيد الػخوئي ىو الذي ينقل ىذه الكلمة:

ثػم يذكر السيد الػخوئي كيف استدؿ الػمَتزا  -إف الػمناقشة فػي إسناد روايات الكافػي حرفة العاجز 
ػي النائينػي الشيخ النائينػي رضواف اهلل تعالػى عليو كيف استدؿ علػى ىذه القضية بأف روايات الكاف

صحيحة، فينقل، الكالـ الذي قرأتو قبل قليل من مقدمة الكافػي علػى أنو دليل واضح علػى أف الكلينػي 
نقل ىذه اآلثار الصحيحة عن الصادقُت عن األئمة الصادقُت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، ثػم 

ة كتبت بعد إتػماـ الكتاب وىو واضح أف الػخطب -يقوؿ: والظاىر أنو كتب الػخطبة بعد إتػماـ الكتاب 
 فهو جػمع الروايات وجػمع األحاديث وبعد ذلك كتب الػخطبة، فماذا قاؿ فػي الػخطبة؟ قاؿ:

ثػم ماذا؟ ثػم كتب ، يعنػي أننػي جػمعت ىذا الكتاب -باآلثار الصحيحة عن الصادقُت عليهم السالـ 
باآلثار الصحيحة عن  -ث عن األخبار الػخطبة فماذا قاؿ فػي الػخطبة؟ ال أعيد قراءة الػخطبة تػحدَّ 
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يعنػي أنو كاف متأكدًا من أف جػميع ما وضعو فػي الكتاب ىو منقوؿ عن  -الصادقُت عليهم السالـ 
الصادقُت عليػهم السالـ، لذلك الشيخ النائينػي يقوؿ البػحث فػي إسناد روايات الكافػي بل قاؿ 

ي ما بيػن رٍد وبدؿ قاؿ الػمناقشة ىي حرفة العاجز ألف الكلينػي الػمناقشة، مػجرد الػمناقشة، الػمناقشة يعنػ
ئة وىذا يعرفو الػمحققوف والروايات ثابتة عند الكلينػي، اجػمع ىذه الروايات من كتب األصوؿ األربعم

حُت قلت بأننػي ال أقبل ما فػي الكافػي من جهة الػمتوف ال من جهة األسانيد، مسألة األسانيد واضحة 
ومع ذلك  ،ئة موجودةاخ الكلينػي كاف قريبًا من النواب قريبًا من زماف التشريع األصوؿ األربعمأف الشي

األسانيد ليست فيها مؤونة كبَتة، إف جاءكم فاسٌق بنبأ فتبينوا، أقصى ما يػمكن أف يكوف فػي أسانيد 
 ي السند، أأخذ مثااًل: الكافػي كذابوف فاسقوف فلنحقق فػي السند، فلنحقق فػي الػمنت إف لػم نػحقق فػ

عمر نقل لنا عيوف أمهات روايات بن  عمر ألتتبع ماذا قالت عنو كتب الرجاؿ؟ الػمفضلبن  الػمفضل
الػمعارؼ، ماذا قالت عنو كتب الرجاؿ؟ لنبدأ برجاؿ الكشػي، رجاؿ الكشػي الذي ىو كتاب حديث 

ايات مػنػها ما ىو مادٌح ومػنػها ما عمر، مػجموعة من الرو بن  عنواف ما روي فػي الػمفضل 321صفحة: 
 ىو قادح وأىل الػحديث يعرفوف الػمراد من القدح فػي الػمفضل وأمثاؿ الػمفضل. 

 : من الروايات الػمادحة
يقوؿ: لػّما  -يعٍت اإلماـ الرضا  -بكر قاؿ: مسعت أبا احلسن بن  عن موسى - 582بسنده، حديث 

قاؿ: رضبو  -ماذا قاؿ اإلماـ الرضا؟  -كاف الوالد بعد الوالد  عمر قاؿ: رضبو اهللبن  أتاه موت ادلفضل
اسًتاح من أي شيءٍّ؟ اسًتاح أواًل من الظادلُت وأنكى من  -اهلل كاف الوالد بعد الوالد أما إنو قد اسًتاح 

 الظادلُت من نفس رجاالت الشيعة حىت من أصحاب األئمة، كانوا يؤذونو، كانوا يؤذوف ادلفضل.
بن  ما تقوؿ فػي الػمفضل ،كثَت الثقفػيبن   بشَت الدىاف قاؿ: قاؿ أبو عبد اهلل لػمػَُحمَّدٍ  الرواية: عن

عمر؟ قاؿ: ما عسيُت أف بن  ما تقوؿ فػي الػمفضل -كثَت الثقفي بن   اإلماـ يسأؿ مػَُحمَّد -عمر؟ 
خيط كاف كستيج ىذا   -وفػي وسطو كستيجًا  -يلبس صليب  -أقوؿ فيو لو رأيت فػي عنقو صليبًا 

لو رأيت فػي عنقو صليبًا وفػي وسطو كستيجًا لعلمت علػى أنو علػى الػحق  -يشده النصارى مثل الزنار 
وىػم من  -جذاعة بن  زائدة وعامربن  ما سػمعتك تقوؿ فيو ما تقوؿ، قاؿ: رحػمو اهلل، لكن حػجربعد

 -أحبو  -ال تفعال فإنػي أىواه  فقلت لػهما -شتػما الػمفضل  -آتيانػي فشتػماه عندي  -شيعة األئمة 
فلم يفعال فال غفر  -أنا أريد أف تكفوا عنو  -فلم يقبال فسألتػهما وأخربتػهما أف الكف عنو حاجتػي 
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 إلػى آخر الػحديث. -اهلل لػهما 
الكشػي ماذا يقوؿ؟ يقوؿ عن األحاديث التػي مدحت الػمفضل، يقوؿ: ىذه كانت فػي حاؿ استقامة 

خطابيّاً يعنػي مغاليَّاً، الفرقة الػخطابية فرقة مغالية، يعنػي الػخالصة التػي  -يصَت خطابّياً  الػمفضل قبل أف
نػخرج بػها من الكشػي أف الػمفضل خطابػي كاف مغالياً، ىذه الػخالصة التػي نػخرج بػها من الكشػي، 

جذاعة إنػما فقط بن  مرزائدة وعابن  والكشػي نادرًا ما يقوؿ مثل ىذا القوؿ: رضبو اهلل، لكن حجر
يػجمع روايات ويًتؾ األمر للذي يقرأ، ربػما الكتاب األصلػي فيو تفصيالت ال أدري لكن ىذا الػموجود 

 بيػن أيدينا ليس فيو تفصيل لقوؿ الكشػي.
الكتاب الثانػي رجاؿ الطوسػي، ماذا يقوؿ عن الػمفضل؟ ذكره فػي أصحاب اإلماـ الكاظم رقم: 

ال قدح وال  -عمر لقػي أبا عبد اهلل عليو السالـ بن  الػمفضل -لشيخ الطوسػي؟ ، ماذا قاؿ ا5122
وانتهى  -عمر لقػي أبا عبد اهلل عليو السالـ بن  الػمفضل -مدح، وىذا ىو ديدف كتاب رجاؿ الطوسػي 

ىذا كل ما موجود عن الػمفضل ذكره فػي أصحاب اإلماـ الكاظم فػي التسلسل تػحت عنواف أصحاب 
 وقاؿ عنو لقػي أبا عبد اهلل ليس فيو ال مدح وال قدح. ،ـ الكاظماإلما

عمر لو وصية ولو كتاب بن  قاؿ: الػمفضل 758نذىب إلػى الفهرست، فهرست الشيخ الطوسػي رقم: 
 وانتهػى الكالـ، كل الذي ذكره بأف لو وصية ولو كتاب وىل يدؿ ذلك علػى مدٍح أو قدح !!. -

 1112رقم:  -عمر بن  جاؿ النجاشي ماذا قاؿ عنو؟ قاؿ عنو: ادلفضلنذىب إلػى رجاؿ النجاشي، ر 
أبو عبد اهلل وقيل أبو مػَُحمَّد اجلعفي، كوفػيٌّ فاسٌد ادلذىب، مضطرب الرواية، ال يُعبأ بو وقيل إنو كاف  -

إظلا  -وقد ذكرت لو مصنفات ال يعوؿ عليها، وإظلا ذكرناه للشرط الذي قدمناه  -يعٍت مغايل  -خطابّياً 
ذكرناه ال ألعليتو، للشرط الذي قدمناه باعتبار أنو سيذكر كل من ىو زلسوب على الشيعة من الذين 
ألّفوا وىذا دليل آخر على أف الكتاب ليس رجالياً، يعٍت أنو ىو ال يهتم بالقدح وبادلدح، أف الكتاب 

أنو كاف خطابياً، من أين  فهرست، قاؿ عنو بأنو كويف فاسد ادلذىب مضطرب الرواية ال يُعبأ بو وقيل
جاء هبذه ادلعلومات؟ ال ندري ردبا أخذ قسمًا منها شلا جاء يف رجاؿ الكشي، مل يبُت ولكن قاؿ: إظلا 

يعٍت لو كاف علو أف يذكر الثقات وغَت الثقات لَػَما قاؿ ىذا الكالـ بأنو  -ذكرناه للشرط الذي قدمناه 
، يعٍت إذًا الغاية من ذكر األمساء ىو قضية ادلؤلفُت ذكره للشرط الذي قدمو وىو أف يذكر ادلؤلفُت

 إىل آخره. -ولو كتاب  -وادلؤلفات، ولذلك بعد ذلك يتحدث عن كتبو 
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من معجػم رجاؿ  19ماذا يقوؿ السيد الػخوئي فػي رجالو؟ فػي معجم رجاؿ الػحديث، وىذا ىو الػجزء 
عمر بن  : الػمفضل- 12615لرقم تػحت ا 317الػحديث ، ماذا يقوؿ عن الػمفضل؟ فػي صفحة: 

عد أف يذكر ما قيل عنو من قدٍح ومن مدح وما ذكره النػجاشػي يصل ب -أبو عبد اهلل الػمفضل الػجعفػي 
يوثقو السيد الػخوئي فػي الرجاؿ، فهل  -عمر جليٌل ثقة بن  والنتيػجة أف الػمفضل -إلػى ىذه النتيػجة 

كاف جارًا لو، ىل كاف صديقًا لو، ىل سػمع منو، كيف   عمر، ىلبن  يعرؼ السيد الػخوئي الػمفضل
جػمع القرائن وصل السيد الػخوئي إلػى ىذه النتيػجة،  ،الػمسألة مسألٌة اجتهادية ،وثّقو؟! جػمعًا للقرائن

وىذا ىو عمل الرجاليُت الشيعة، كتب الرجاؿ خلية من الػمعلومات أو معلومات متضاربة متناقضة يأتػي 
صوٍر متأخرة يبحػثوف يصلوف إلػى نتائج ظنيو، لػماذا نػحكم بػهذه النتائج الظنية حػكماً العلماء فػي ع

وندمر ىذه  ،قاطعًا علػى روايات أىل البيت التػي تػحدثنا عن منازلػهم وعن معارفهم وعن شؤونػهم
علم الرجاؿ  القضية الػمهمة؟! ال يعنػي أف نرفض ىذه االجتهادات الرجالية، وال يعنػي ذلك أننا نرفض

بالػمرة، لكن ال أف نػجعلو ىو الػمرجع األوؿ واألخَت، علم الرجاؿ نستفيد منو قرينة من القرائن، ألف 
لو النػجاشػي موجود  ،السند قرينة من القرائن، وىذا ىو الكالـ الػمنطقي، اآلف السيد الػخوئي اآلف

عمر بن  السيد الػخوئػي يقوؿ بأف الػمفضلالنػجاشػي يقوؿ بأنو مغايل فاسد الػمذىب ال يُعبأ بكتبو، 
 جليل وثقة أيػهما أقرب زماناً؟

عمر، النػجاشػي بػحسب بن  عمر وال السيد الػخوئػي رأى الػمفضلبن  لكن ال النػجاشػي رأى الػمفضل
وتالحظوف الػمقدمة وحتػى كالمو عن  ،القرائن ليس رجاليًا كتابو قاؿ عنو علماء الشيعة بأنو رجالػي

مفضل بأنو ما ذكره إال للشرط الذي قدمو فػي أوؿ الكتاب يذكر مؤلفُت وكتب، يعنػي ىو ال عالقة لو الػ
بقضية الثقات وغَت الثقات وإنػما يتػحدث عنهػم إذا عرؼ عنػهم شيئاً، لكن صار للرجاليُت الشيعة 

وف أف يقلدوا الػمخالفُت االىتػماـ برجاؿ النػجاشػي وبدلوا االسم من الفهرست إلػى الرجاؿ ألنػهم يريد
فػي كتب الرجاؿ، الػمخالفوف عندىم طامة كربى أحاديثػهم كلها كذب ورواتػهم يقبضوف الدراىم علػى 

ومع ذلك ىػم يػخالفونو بػحسب ، الروايات، وأمامهم طامة كبَتة لذلك اضطروا إلػى صناعة علم الرجاؿ
صحيحة وفقًا لشرائط ورجاؿ البخاري ومسلم الػمشتهيات، مستدرؾ الػحاكم النيشابوري كل أحاديثو 

ولكن تركت ألف طائفة كبَتة منها فػي أىل البيت تركها البػخاري ومسلم، أُناٌس ىذا فكرىم وىذا 
ديدنػهم كاف البخاريُّ كتابو أشرؼ الكتب ألنو لػم ينقل حتػى رواية واحدة عن اإلماـ الصادؽ صلوات 



  2 ح   العصمةملف 
 

78 

بأف الصواب  :وقاؿ األئمة ،بيت ىذه نظرياتػهم ال شأف لنا بػهمكتٌب تعادي أىل ال  ،اهلل وسالمو عليو
وضعوا لنا ىذا األساس فػي تقييم الروايات، الروايات الػمخالفة لػهم ىي الروايات الصائبة،  .فػي خالفػهم

 الطريقة الػمخالفة لػهم ىي الطريقة الصائبة، ألنػهم خالفوا علّيًا وخالفوا أىل البيت فػي كل شيء، وىذه
قضيٌة واضحة حتػى لو أردنا أف نرفض ىذا األمر ونعود إلػى النػجاشػي ونقبل بكالـ النػجاشػي ونرفض  

عمر، وكالـ السيد الػخوئػي كالـ دقيق جداً، من يراجع  بن  كالـ السيد الػخوئػي فػي توثيقو للػمفضل
يد الػخوئػي ىو الرقم كتاب السيد الػخوئػي سيجد معلومات دقيقة جداً، أنا قلت قبل قليل بأف الس

األوؿ فػي ىذا الػمجاؿ، لكن حُت نقوؿ بأف فالناً ىو الرقم األوؿ ىل يعنػي أنو ال يػخطئ، أو أننا نقبل 
ىذه قضية واضحة،  ،آرائو جػملًة وتفصياًل؟ أبداً كل رأيٍّ ىو خاضٌع للنقاش اآلراء كلها خاضعة للنقاش

 يصل إليو من النتائج ليس بالضرورة يكوف صحيحاً، أبداً.الَعالِػم يصيبو النسياف تصيبو الغفلة وما 
وأنا جئت  (بياف األئمة)الشيخ زين العابدين الشيخ مهدي زين العابدين رحػمة اهلل عليو فػي كتابو  

بالطبعتُت ألنو يوجد شيءٌّ من االختالؼ بُت الطبعتُت ىذه طبعة الػمكتبة اإلسالمية بَتوت الػجزء 
وما بعدىا، وىذه الطبعة الػجديدة التػي  457ف بياف األئمة ثالثة أجزاء، فػي صفحة: الثانػي، حيػنما كا

ىي طبعة دار الغدير قم، حيث وصل ىذا الكتاب إلػى ثػمانية أجزاء، آخر طبعة، ىذا ىو الػجزء الثانػي 
س ، تػختلف أرقاـ الصفحات أنا سػمعت منو من الشيخ زين العابدين جػمعنػي بو مػجل475صفحة: 

ودار حديث وكانت أسئلة كاف عندي مػحاضرة فػي مكاف وكاف ىو حاضر أيضًا ووجهت لػي أسئلة 
ودار حديث فيػما بينػي وبينو، وىو قاؿ نقل ىذه الواقعة الػموجودة ىنا فػي الكتاب أنػها كانت مع السيد 

 الػخوئي رضواف اهلل تعالػى عليو يقوؿ:
ىذا الكتاب يتػحدث عن عالئم الظهور  -بل وقوعها وقد كنت أخرب بعض أساتذتػي عن وقائع ق

وىو يشَت إلػى السيد الػخوئي وأنا ذكرت ىذا الكالـ  -والفنت، يقوؿ: وقد كنت أخرب بعض أساتذتػي 
، إنػما كما قلت يـو أمس بػخصوص كتابػي 1415فػي كتايب فنٌت فػي عصر الظهور الػمطبوع فػي سنة 

وإنػما ألذكر حقيقة بأف ىذه الػحقائق  ،للكتاب، الكتاب معروؼالذي ذكرتو يـو أمس ليس دعايًة 
يعنػي بو  -، ذكرت الكالـ الذي ذكره وفػي الػحاشية قلت 18سابقًا أنا بػحثتها وذكرتػها فػي صفحة: 

السيد أبو القاسم الػخوئػي أحد كبار مراجع الطائفة العظاـ حيث قد صرح شيػخنا زين العابدين حفظو 
وسأقرأ تعليػقػي بعد  -بذلك مرارًا فػي مػجالسو وأحاديثو وأفصح عن اسػمو  -ًا آنذاؾ كاف حيّ   -اهلل 
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عن  -يعنػي السيد الػخوئػي  -وقد كنت أخرب بعض أساتذتػي  - 475ذلك علػى الػخرب، صفحة: 
قبل ما تػحدث تسفَتات  -وقائع قبل وقوعها كتسفَت العلماء والػمؤمنُت وأىل الفضل والصالػحُت 

وكنت أقوؿ لو يا سيدنا لو سافرت من النػجف قبل أف يػخرجوا أىل العلم منػها ويػخرجوا  -عثيُت الب
 فكاف يناقش فػي أسناد الروايات وذكرت لو رواية فيها واقعة مهمة ذكر فػي صدر سندىا أضبد ،الػمؤمنُت

عالئم وشرعوا فػي تسفَت إلػى أف حل وقت تلك ال .إنو ضعيف فال أقبلها :فقاؿ ،يػحيػىبن  مػَُحمَّدبن 
وقبضوا  -بعد درس السيد الػخوئػي  -أىل العلم والػمؤمنُت وىجم الشرطة علػى الػمسجد بعد الدرس 

علػى عدة من أىل العلم وأركبوىم فػي السيارة الػمسلحة وزّجوا قسمًا منهم فػي السجوف وسّفروا 
وحده ألف  -أي السيد الػخوئػي  -الٌس وذىبت إلػى داره ألراه فرأيت الدار خالية وىو ج ،اآلخرين

أصحابو إما قد اختفوا خوفًا من الظلمة وإما قد قُبض عليهم فسلمت عليو فرد َعَليَّ السالـ وقاؿ: 
 .العجُب من أخباٍر أسنادىا غير معلومة وىي تقع وتتػحقق فػي الػخارج

 -ػي يف أسناد ىذه األخبار ألنو تذكر كالـ زين العابدين قبل ذلك بػمدة، وقد شكك السيد الػخوئ
وقد مر آنفًا أف وقوع  - وقاؿ: العجُب من أخباٍر أسنادىا غَت معلومة وىي تقع وتتػحقق فػي الػخارج
إلػى آخر الكالـ، كالـ  -مفاد الػخرب أو الرواية فػي الػخارج دليل علػى صحة صدورىا عن الػمعصـو 

ألنػها  -غَت معلومة وىي تقع وتتػحقق فػي الػخارج  العجُب من أخباٍر أسنادىا -السيد الػخوئػي ىنا 
 -فالتفت أيها العزيز : دليٌل علػى أنػها صادرة عن الػمعصـو إنبائاٌت غيبية، أنا علقت علػى ىذا فقلت

 :-مػخاطباً القارئ 
لِػم فالتفت أيو العزيز إلػى أنو ليس كل خرٍب ضعيف السند ال صحة لو مطلقاً، واعترب أيضًا من أف الَعا

والفقيو مهما بلغ علمو فإنو ال يكوف بعيداً عن االشتباه والػخطأ فػي الػحكم الواقعي فػي مقاـ اإلفتاء أو 
غَته استنادًا للقواعد التػي يعمل هبا واألصوؿ التػي يكوف بػحثو مبنيًا فػي نتائجو علػى أساسها وىذا ىو 

 معصـو عليو السالـ.بعُض شيءٍّ من سر احتياجنا الشديد األكيد لإلماـ الػ
لذلك حينما نذىب إلػى رجاؿ السيد الػخوئػي فػي الػجزء األوؿ، مثاًل السيد الػخوئػي أوؿ ما كتب  

كامل )الكتاب كتاب رجاؿ الػخوئػي معجم رجاؿ الػحديث أوؿ ما كتب الكتاب كاف يتبنػى أف كتاب 
ػي فًتٍة زمنيٍة أخرى اعتذر عن ذلك لكنو بعد ذلك ف ،جػميع الرواة الػمذكورين فيو ثقات (الزيارات

وتراجع عن ىذا الرأي، ومر علينا يـو أمس أنو قدس سره قد تراجع عن أقواٍؿ ذكرىا وىذا شيءٌّ طبيعيٌّ 
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عند العلماء، فإذا كاف الرجاليوف تًتاجع آراءىم وتتبدؿ ىل يػمكننا أف نستعملها سيفًا قاطعًا فػي كل 
لبيت؟ كامل الزيارات ىو ىذا لشيخنا ابن قولويو رضواف اهلل تعالػى األحواؿ لرد روايات وأخبار أىل ا

أنا ال  -ىو قاؿ  -لكن ما وقع لنا  -عليو، ابن قولويو فػي الػمقدمة قاؿ، يقوؿ أنو يروي أي شيء 
أنا ال نػحيط بػجميع ما روي عنهم فػي ىذا  -ما روي عن األئمة  -نػحيط بػجميع ما روي عنهم 

لكن ما وقع لنا من جهة الثقات  -لنفس الػموضوع الذي أُلِّف ألجلو الكتاب  -غَته الػمعٌت وال فػي 
وال أخرجت فيو حديثًا روي عن الُشّذاِذ من الرجاؿ يؤثر ذلك عنهم  ،من أصحابنا رضبهم اهلل برضبتو

 -ا رويُت عن يعنػي إنػم -عليهم السالـ الػمذكورين غَت الػمعروفُت بالرواية الػمشهورين بالػحديث والعلم 
الثقات من أصحابنا وال أخرجت فيو حديثاً روي عن الُشّذاِذ من الرجاؿ يؤثر ذلك عنػهم عليهم السالـ 

إلػى آخر الكالـ، مضموف كالمو بأنو، بأف الروايات واألحاديث  ..الػمذكورين غَت الػمعروفُت بالرواية
وكاف رأي السيد الػخوئػي قديػمًا ىو ىذا،  التػي ذكرىا فػي كامل الزيارات نقلت عن الثقات عن األئمة

وىذا الزاؿ موجودًا الرأي مع أف ىذه الطبعة طبعة حديثة وطبعة متأخرة وىذه الطبعة بعد تغيَت رأيو، 
وترتب علػى ذلك حتػى تغيَت فػي بعض الفتاوى فػي قضية غسل زيارة الػحسُت وىذه قضية يعرفها 

وتغَت ىذا الػحكم حتػى فػي رسالة منػهاج الصالػحُت بسبب تغَت  ،الػُمطلعوف علػى آراء السيد الػخوئػي
 : 50رأيو فػي أسانيد كتاب كامل الزيارة أو كامل الزيارات، ىنا فػي صفحة 

وقد علمنا بأف ال نػحيط بػجميع ما روي عنهم يف  -لػمَّا ينقل نفس الكالـ الذي ذكرتو عن ابن قولويو 
وبػما ذكرناه نػحكم بوثاقة جػميع مشايػخو الذين وقعوا فػي  -ك يقوؿ ولذل -ىذا الػمعٌت وال يف غَته 

ىذا الكالـ ىو كالـ الػُحر العاملي، السيد الػخوئػي يعلق عليو يقوؿ: إف  -إسناد كامل الزيارات أيضًا 
إبراىيم بن  إبراىيم رواة تفسَت عليبن  ىذا الكالـ كالـ متُت بػخصوص تفسَت عليّ  -ما ذكره متُت 

خصوص ما جاء فػي رواة كامل الزيارة، لكن بعد ذلك السيد الػخوئػي بدؿ رأيو فػي ىذا الػموضوع وبػ
فلم يوثق إال من روى عنػهم ابن قولويو بشكل مباشر، تالحظوف ىذا الرجالػي تتبدؿ آرائو، تالحظوف 

رفضها بسبب ضعف ىذه الػحادثة فػي، التػي نقلها الشيخ زين العابدين نقل لو روايات أسنادىا ضعيفة 
األسناد بعد ذلك تػحققت عمليًا من روايات الػمالحم والفنت، وأبدى إعجابو متعجبًا كيف أف ىذه 
الروايات تػحققت، أسنادىا ضعيفة وتػحققت، وتػحققها يدؿ علػى صدؽ ىذه الروايات، وكأف األسناد 

ّدؿ رأي السيد الػخوئػي فػي الضعيفة دائمًا تكوف رواياتػها ليست صادقة وليست صحيحة، مثل ما تب
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 .قضية رجاؿ ابن قولويو تتبدؿ آرائو فػي مسائل كثَتة
فلماذا نأخذ قوؿ عالِػٍم واحد أو قوؿ رجالػٍي واحد ونػحكم بو علػى عقائد أىل البيت وعلػى معارؼ 

قولو سيكوف  أىل البيت؟ نعم يقلد اإلنساف فقيهاً من الفقهاء يلتـز بأقوالو الفقهية لكن ىذا ال يعنػي أف
سيفًا قاطعاً لتقييم كل شيء، التقليد إنػما ىو فػي الػمسائل غَت الضرورية، الفقيو يُرجع إليو فػي الػمسائل 
غَت الضرورية، يعنػي فػي العقائد ال يرجع إليو، يرجع إليو علػى سبيل االستشارة علػى سبيل االستفادة مػن 

، العقائد ال تقليد فيها :الفقهاء كلهم يقولوف كذلك رأيو، العقائد يػجتهد بػها الػمكلف ىذا رأي
الػمسائل الضرورية ال تقليد فيها، التقليد فػي الػمسائل الضرورية وحتػى الػمسائل الضرورية إذا لػم تكن 

أو كانت بػنحو  ،بالفتوى القاطعة وكانت بػنحو االحتياط الوجوبػي فإنو يػجوز تقليد فقيو آخر فيها
 .بابػي فإنو يػجوز عدـ العمل بػهااالحتياط االستح

وأما موضوعات األحكاـ فإنو ال تقليد فيها، مثل ىذه الػمشكلة التػي تػحدث سنويًا فػي قضية الػهالؿ، 
قضية الػهالؿ ال تقليد فيها أيها الناس، أيها الػمؤمنوف قضية الػهالؿ ونػحن مقبلوف علػى شهر شعباف 

فيها، قضية الػهالؿ موضوٌع من موضوعات األحكاـ ال يػقلد فيها وشهر رمضاف قضية الػهالؿ ال تقليد 
الفقهاء، إذا رجع الناس إلػى الفقهاء فمن باب أف الفقهاء لػهم وسائل اجتماعية ومادية لػمعرفة رؤية 

وإال ال يػجب علػى الناس أف يرجعوا إلػى الفقهاء فػي ىذه  ،الػهالؿ لػمعرفة أف الػهالؿ رُئي أو لػم يُرى
قضية، ىذا موضوٌع حكمي من موضوعات األحكاـ وموضوعات األحكاـ ال تقليد فيها، التقليُد أيها ال

الػمؤمنوف فػي الػمسائل غَت الضرورية، الػمسائل الضرورية ال تقليد فيها، ىل نقلد الفقيو فػي وجوب 
غَت الضرورية أقرئوا الصالة؟ ىذا حكٌم ضروري معروؼ ال تقليد فػي ىذه القضية، التقليد فػي الػمسائل 

الرسائل العملية، نػحن بػحاجة إلػى وعيٍّ عقائدي وإلػى وعيٍّ فقهي، أقرئوا الرسائل العملية أيها الػمؤمنوف 
 .يا شيعة علي أقرئوا الرسائل العملية

وحتػى الػمسائل غَت الضرورية الػُملحقة  ،ىناؾ أمراف مػهماف التقليد فػي الػمسائل غَت الضرورية
ياطات الواجبة والػمستحبة لػها تفصيل يذكره الفقهاء فػي رسائلهم العملية، الفقهاء بينوا ىذه باالحت

لكن الناس ال تقرأ وال تسأؿ وال تتعلم، لذلك الدائرة التػي  ،األمور فػي الرسائل العملية بشكل واضح
ائو تتغَت نظراتو وتالحظوف مثالً العالػِم تتبدؿ آر  ،يُرَجع فيها إلػى العالػِم دائرة مػحدودة ال فػي كل شيء

اآلف مثاؿ السيد الػخوئػي ىذه حادثة، ىذه حادثة حتػى علػى مستوى الػحديث، اآلف لو أرجع مثاًل إلػى  



  2 ح   العصمةملف 
 

82 

التنقيح فػي شرح العروة )كتاٍب من كتب السيد الػخوئػي التنقيح وىو من أىم كتب السيد الػخوئػي، 
 1410، طبعة دار الػهادي قم 221ليد واالجتهاد صفحة: وىذا الػجزء األوؿ فػي باب التق (الوثقى

وىو فػي مػبحث العدالة التػي ىي من أوصاؼ أو من صفات من شرائط مرجع  : 221ىجري، صفحة 
 التقليد، ويورد ىذه الرواية:

 فأما من كاف من الفقهاء صائنًا لنفسو حافظًا لدينو مػخالفًا علػى ىواه مطيعًا ألمر مواله فللعواـ أف
ُمػخالفاً علػى ىواه وىناؾ نسخة مػخالفاً لػهواه، ىو السيد ُيَضعِّف ىذه الرواية ولكن يتػحدث  - يقلدوه

عن مضمونػها، آخر شيء ماذا يقوؿ؟: وحاصل كالمو عليو السالـ لو صحت الرواية أف التقليد إظلا 
لو وإتباع آرائو غَت مذمـو غلوز مػمن ىو مورد الوثوؽ ومأموٌف عن الػخيانة والكذب واالعتماد على قو 

 الرواية ماذا تقوؿ؟ -عند العقالء 
فأمَّا من كاف من الفقهاء صائنًا لنفسو حافظًا لدينو مػخالفًا لػهواه مطيعًا ألمر مواله فللعواـ أف 

أف التقليد إظلا يػجوز مػمن ىو مورد  -السيد يقوؿ حاصل كالـ ىذه الرواية لو صحت الرواية  - يقلدوه
ومأموٌف عن الػخيانة والكذب واالعتماد علػى قولو وإتباع آرائو غَت مذمـو عند العقالء ألنو الوثوؽ 
وعلى الػجملة إف الرواية ال  -وىذا ليس فيو معنػى العدالة، العدالة أبعد من ذلك ولذلك يقوؿ  -موثوؽ 

صائنًا لنفسو حافظًا لدينو  - الرواية ماذا قالت؟ انتبهوا معي -داللة ذلا على اعتبار العدالة فػي الػمقلد 
يقوؿ غاية ما  : 223السيد يستنتػج فػي صفحة  -مػخالفًا لػهواه ُمطيعًا ألمر مواله فللعواـ أف يقلدوه 

لو صحت الرواية  -فػي ىذه الرواية إذا قبلناىا أف الذي يُرجع إليو يكوف موثوؽ ال يػكذب فػي الكالـ 
يػجوز ،،لو صحت الرواية أف التقليد إنػما يػجوز مػمن ىو مورد  إنػما -لو صحت الرواية  -أف التقليد 

ثػم يقوؿ: وعلى الػجملة إف الرواية ال داللة لػها علػى اعتبار  -الوثوؽ ومأموٌف عن الػخيانة والكذب 
ػي داللة الرواية علػى اعتبار العدالة ف -لو سلػمنا  -ثػم يقوؿ: علػى أنَّا لو سلػمنا  -العدالة يف ادلقلد 

لو سلػمنا ىي ال تػدؿ علػى العدالة، العدالة ما ىي؟ أليس ىي االستقامة علػى جادة الشريعة !  -الػمفيت 
أصالً ىذه الرواية تدؿ  -صائناً لنفسو حافظاً لدينو مػخالفاً لػهواه مطيعاً ألمر مواله  -ماذا تقوؿ الرواية؟ 

وعلى  -ىو رفض أف تكوف  -ا لو سلػمنا علػى ما ىو أكثر من العدالة، ومع ذلك يقوؿ: علػى أنَّ 
لو تنزلنا وقلنا بأف  -الػجملة إف الرواية ال داللة ذلا علػى اعتبار العدالة فػي الػمقلد علػى أنَّا لو سلػمنا 
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علػى أنَّا لو سلػمنا داللة الرواية علػى اعتبار العدالة فػي  -الرواية تدؿ علػى العدالة فعلػى أي شيءٍّ تدؿ 
فػي بقاء العدالة، يعنػي حتػى لو قلنا  -ػي بػحسب الػحدوث فال داللة لػها علػى اعتبارىا فػي بقائو الػُمفت

بأف ىذه الرواية دالة علػى العدالة وتشًتط العدالة فهػي تدؿ يعنػي علػى الػحدوث اآلف وليس علػى بقاء 
قية فال تشًتط ذلك بالرواية ىذا العدالة، يعنػي حُت تقلده يكوف عاداًل أـ، أما أف تشًتط العدالة با

 الكالـ يقولو.
مرجع  -أف ال يكوف ُمقباًل علػى الدنيا  - 11لػمَّا يأتػي إلػى الشرط  237بعد ذلك فػي صفحة: 

نفس الرواية يأتػي إلػى نفس الرواية يقوؿ: حيث أف الزمو عدـ جواز  -التقليد فيقوؿ: حيث أف الزمو 
فأما  -ألنو مػخالفًا لػهواه، الرواية تقوؿ مػخالفًا لػهواه  -باحاً شرعيًا لػهواه الرجوع إلػى من أرتكب أمراً مُ 

 يقوؿ: -من كاف من الفقهاء صائناً لنفسو حافظاً لدينو مػخالفاً لػهواه مطيعاً ألمر مواله 
يعنػي ىنا يفهم  -حيث أف الزمو عدـ جواز الرجوع إلػى من أرتكب أمرًا مباحًا شرعيًا ألجل ىواه 

والعدالة ىو التزاـ  ،الرواية بشكل آخر، قبل صفحات قاؿ بأف الرواية ال تدؿ حتػى علػى العدالة
بالواجبات الشرعية واالنتهاء عن الػمحرمات الشرعية، ما ىي العدالة؟ العدالة االلتزاـ بالواجبات الشرعية 

عدالة، قاؿ ولو سلػمنا تنزلنا وقلنا واالنتهاء عن الػمحرمات الشرعية، ىناؾ قاؿ بأف الرواية ال تدؿ علػى ال
بأنػها تدؿ علػى العدالة تدؿ علػى الػحدوث ال علػى الػبقاء، ىنا يقوؿ بأف الـز ىذا األمر عدـ جواز 
الرجوع إلػى الفقيو إذا ارتكب أمر مباح شرعًا مباح لكنو ألجل ىواه ألجل رغبتو يقوؿ ال يػجوز الـز 

ناه أنو مػخالٌف لػهواه ألنو لػم يػخالف ىوائو فػي الػمباح وعليو البد إذ ال يصدؽ مع -ىذه الرواية ىكذا 
فػي الػُمقَلد من اعتبار كونو مػخالفًا لػهواه حتػى فػي الػمباحات ومن الػمتصف بذلك غَت الػمعصومُت 

يقوؿ ىذه الرواية أصاًل تتػحدث عن شخص يػحمل صفات الػمعصومُت، تالحظوف  -عليهم السالـ 
حيث أف الزمو عدـ جواز الرجوع إلػى من أرتكب أمراً مباحاً شرعياً لػهواه إذ ال يصدؽ معناه  -الكالـ 

أنو مػخالٌف لػهواه ألنو لػم يػخالف ىوائو فػي الػمباح وعليو البد فػي الػُمقلَّد من اعتبار كونو مػخالفاً لػهواه 
سالـ فإنو أمٌر ال يػحتمل أف يتصف حتػى فػي الػمباحات ومن الػمتصف بذلك غَت الػمعصومُت عليهم ال

فكيف تشًتط الرواية ىذا فػي الفقيو  -أو لو وجد فهو فػي غاية الشذوذ  -غَت الػمعصومُت  -بو غَتىم 
وإف أريد بػها الػمخالفة للهوى فػيما نػهػى عنو الشارع دوف الػُمباحات فهو عبارة أخرى عن  -! ثػم يقوؿ 

قبل قليل كانت الرواية ال تدؿ علػى  -وليس أمراً زائداً عليها  -لػى العدالة يعنػي إذاً ىي دالة ع -العدالة 
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 .العدالة، اآلف الرواية تدؿ علػى العصمة وفػي أضعف األحواؿ تدؿ علػى العدالة
الفقيو فػي بعض األحياف يغفل ومثل ىذا كثَت فػي كتبنا، كل الناس أنا وأنتػم وكل الناس، الفقهاء ناُس 

اء الرجاؿ ناٌس عاديوف ينسوف يشتبهوف يغفلوف، فكيف نأتػي بأقوالػهم ونػجعلها سيوفاً عاديوف، علم
قاطعة علػى عقيدة أىل البيت، ال أعنػي أننا نػهمل أقوالػهم وال نعنػي، وال أعنػي أننا نرفض علم الرجاؿ 

 .مستقيمأبداً، وإنػما نعطي لكل شيٍء حقو ونضع األمور فػي نصابػها، البد أف نفكر بشكٍل 
فػي يـو غد سأتػحدث ما ىو الطريق الصحيح بػحسب ما أرى وقد ال يكوف صحيحاً، رؤيتػي فػي 
التعامل مع روايات أىل البيت، لكننػي أردت أف أضعكم أحباب عليٍّ فػي ىذه الػُمعطيات كي تعرفوا 

 . زماننا ىذا فػي كل زمافأجواء البػحث، الرجاليوف أناٌس عاديوف، والرجاؿ تتػهم فػي زماننا ىذا وفػي غَت
السيد جعفر مرتضى العاملي عالِػٌم مػحقٌق ال يشك أحد فػي ذلك، رجايٌل لو باع طويل فػي التػحقيق 
لكنو كتب كتابًا ىاجم فيو الشيخ زين العابدين صاحب بياف األئمة ووصفو بأوصاؼ قبيحة جداً، 

رتضػى العاملي كاف موجود فػي قم أيضاً، والشيخ زين العابدين كاف موجودًا فػي قم والسيد جعفر م
الشيخ مهدي زين العابدين صاحب بياف األئمة رجل فاضل متقػي ورع كل الذين يعرفونو يعرفوف ىذه 
الصفات عنو، والسيد جعفر مرتضػى العاملي عالػِم مػحقق رجالػي وال توجد مسألة خالؼ فيما بينهم 

عرؼ ذلك، لكن مػجموعة من الػمعلومات، مػجموعة من سياسية أو أطماع أو مزاحػمات أبداً، أنا أ
الػجزيرة )الػمعطيات بنػى السيد جعفر مرتضػى العاملي عليها وألَّف كتابًا فػي ىذه القضية كتاب اسػمو 

وعن روايات الػجزيرة الػخضراء وتػحدث عن كتاب بياف  (خطبة البياف)تػحدث فيو عن  (الػخضراء
حتػى قاؿ بأف لو شياطُت حولو شياطُت يوسوسوف لو ما كتبو فػي كتابو  ووصفو بأوصاؼ قبيحة ،األئمة

بياف األئمة، ونفػى أف يكوف لػهذا الكالـ الذي ذكره مصادر، بأف الشيخ ىو افًتاه جاء بو من عنده من  
 .كالـ الشياطُت، والػحاؿ أف الشيخ زين العابدين لػم يكن كذلك

ة أنا رأيت العديد منها علػى سبيل الػمثاؿ جئت بنػماذج منها الػمصادر التػي نقل منها حتػى الػمخطوط
ىذا نػموذج، ىذا من الػمصادر التػي نقل منها الشيخ زين العابدين وكاف عندي الكثَت منها فػي 

ىذا واحد من  (تباشَت الػمحرورين)لكن ىذه بقاياىا فقد أتػى عليها الزماف وأبناء الزماف،  ،مكتبتػي
، ىذه النػسخة أنا صورتػها عن النسخة األصلية عن الكتاب، صورة عن الكتابالكتب وىذه صورة 

وكتٌب أخرى  (عالئم الظهور)الػموجودة فػي مكتبة السيد الػمرعشػي، وىذا أيضًا كتاٌب آخر كتاب 
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 موجودة فػي الػمكتبات التػي نقل منػها الشيخ زين العابدين رحػمة اهلل عليو فػي كتابو بياف األئمة، لكن
السيد جعفر مرتضػى العاملي كتب كتابًا ىاجػمو فيو بشكٍل شديد ووصفو بأوصاؼ غَت مناسبة وغَت 

وأنا أقطع بأف  ،الئقة، وكاف الشيخ زين العابدين موجود حيًّا فػي قم والسيد جعفر مرتضػى موجود حّياً 
العابدين، أساسًا ىو ال السيد جعفر مرتضػى العاملي ما كاف يػحمل شيئًا فػي نفسو اتػجاه الشيخ زين 

يعرفو ولػم يكن قد رآه، لكن اعتمد علػى قرائن ومعلومات ومعطيات وىو رجالػي نفس الطريقة التػي 
يعمل بػها الرجاليوف، وىذه القضية تتكرر وتتكرر، ىناؾ كتاٌب أيضاً للسيد جعفر مرتضػى العاملػي، ىذا 

ربع مػجلدات ىذا الكتاب، كتاب جػميل، السيد اآلف ىو أ (دراساٌت فػي التأريخ واإلسالـ)الكتاب 
وىذا الكتاب فيو مػجموعة كبَتة من الػمقاالت  ،معروؼ إطالعو فػي التأريخ وفػي الرجاؿ وفػي الًتاجػم

 والػموضوعات الػمختلفة، الػحديث أين؟
لطبعة األولػى أنا جئت بػهذا الكتاب فػي طبعتو األولػى كاف الكتاب جزئُت فػي الطبعة األولػى، وكانت ا

موجودة فػي مكتبتػي، أحد الػمقاالت التػي كتبػها السيد جعفر مرتضػى العاملي فػي ىذا الكتاب، اآلف 
ىذه الػمقالة غَت موجودة فػي ىذه الطبعة، ىذه آخر طبعة للكتاب لكن لػمَّا كاف الكتاب فػي جزئُت 

أتذكر طبعة قديػمة أنا قرأتػها وكانت فػي  وكاف السيد ألّفو قبل انتصار الػجمهورية اإلسالمية علػى ما
كانت فػي مكتبتػي، مقاؿ من الػمقاالت التػي كتبها السيد جعفر يتػحدث   81/ 80مكتبتػي فػي سنة: 

فيو عن شخصية علمية كانت معروفة ذلك الوقت لكن ليس مثل اآلف، اآلف مرجع من الػمراجع ال أئتػي 
حوؿ التاريخ الػهجري وترجػمو إىل الفارسي ونشره فػي الصحف  باألسػماء، قاؿ بأنو سرؽ منػي مقاالً 

والػمجالت دوف أف ُيشَت إلػى أف ىذا البػحث فػي األصل قد توصل إليو أو كتبو السيد جعفر مرتضػى 
العاملي، ىذا العالػِم َسَرؽ الػمقاؿ والبػحث الذي كتبو السيد جعفر مرتضػى، أنا ال أشك فػي السيد 

ؾ انشور آنذعاملي، الكالـ كاف صحيح والسيد كاف قد كتب البػحث والبػحث كاف مجعفر مرتضػى ال
 .للسيد جعفر مرتضػى العاملي حوؿ التاريخ الػهجري من وضعو

خالصتو أف أمَت الػمؤمنُت ىو الذي وضع التأريخ الػهجري خالصة البػحث، ىذا العالِػم الػمعروؼ 
ًا صاحب مؤلفات وأستاذ معروؼ سرؽ البػحث الذي  الشخصية الػمعروفة وكاف فػي ذلك الوقت أيض

، ونشره فػي الػمجالت والصحف من دوف رجػمو إلػى الفارسي وكتبو باسػموكتبو السيد جعفر مرتضػى ت
ىو يشكو إلػى اهلل  :أف يشَت إلػى سيد جعفر مرتضػى ال من قريب وال من بعيد، السيد جعفر يقوؿ
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و، ئفعلو فالف الفالنػي معػي، ويقوؿ وقد شكوت ذلك إلػى أصدقاويشكو إلػى التأريخ وإلػى الناس ما 
إف ىذا األمر ليس بغريب وليس بػجديد  :فقالوا :قاؿ ،إلػى أصدقاء ىذا العالػِم إلػى أصدقاء ىذا الػمرجع

علػى فالف الفالنػي فقد تكرر منو كثَتاً، فالف الفالنػي اآلف مرجع من الػمراجع شخصية علمية معروفة 
 .حظت أنا أيضاً فػي كتبو ىذه القضية، ينقل أشياًء كثَتة دوف أف يشَت إلػى مصادرىاوقد ال

لػمَّا كنت فػي مدينة قم الػمقدسة، القضية حدثت فػي التسعينات،   ،أحد الػمرات وقع فػي يدي كتاب
كاف أحد تالمذتػي كنت قد اتفقت معو أف يذىب دائمًا إلػى أسواؽ الكتب ما كاف عندي وقت 

فيشًتي لػي كل كتاٍب جديد فكاف كل يومُت أو ثالثة يأتينػي بػمػجموعة من  ،ب إلػى أسواؽ الكتبأذى
الكتب، أحد الػمرات جاءنػي بػمػجموعة من الكتب أمسكت بكتاب وأطلعت عليو قرأت الػمقدمة، 

ال أشَت إلػى كتب الػمقدمة كتبها ىذا الػمرجع العالػِم الذي تػحدثت عنو قبل قليل، ال أشَت إلػى أسػماء، 
أنا أريد أف أصل إلػى معنػى إلػى مضموف، ال أريد األسػماء وال أريد التػجريح  ،ال عالقة لػي باألسػماء

بأحد، الػمقدمة كتبها ىذا العالػِم الذي تػحدث عنو السيد جعفر مرتضػى العاملي، فيقوؿ فػي الػمقدمة 
البػحث ووصل إلػى غايات وحقائق ما وصل إليها  بأف ىذا من تالميذنا وبأنو قد أتعب نفسو فػي ىذا

قبلو، مديح عن الكتاب، إف ىذا من تالميذه وأنو عالِػم فاضل ووصل إلػى حقائق ما وصل إليها أحٌد 
قبلو من الػمؤلفُت فػي الػموضوع، بدأت أقرأ فػي الكتاب استغربت أتذكر أننػي قد قرأت ىذا الكتاب، 

ذكر أحػمده سبػحانو وتعالػى أف من عليِّ بذاكرٍة ال بأس بػها، بدأت أين قرأت ىذا الكتاب؟ بدأت أت
فعنَّ يف  ،ىذا الكتاب أنا قرأتو لكن منذ مدة طويلة أين قرأتو أقلِّب ذاكرتػي أين قرأت ىذا الكتاب؟

ذاكريت ىذا الكتاب كتاب للدكتور عماد الدين خليل الكاتب العراقي، من مفكري إخواف ادلسلمُت يف 
وىو حي موجود اآلف معاصر، تذكرت بأنٍت قرأت كتابًا حوؿ التأريخ والنظرة اإلسالمية للتأريخ،  العراؽ

وعماد الدين خليل معروؼ بالتخصص يف ىذا اجلانب يكتب يف التأريخ ويكتب يف فلسفة التأريخ يف 
خرجت وعندىم رلموعة كبَتة من الكتب فدلفت إىل مكتبيت وأ ،احلضارات ويف مثل ىذه ادلوضوعات

وحق احلسُت  !!الكتاب، الكتاب كاف موجودًا عندي يف ادلكتبة فتحت الكتاب طابقت بُت الكتابُت
بالتماـ والكماؿ، من دوف أي وحق احلسُت الكتاب منقوؿ نصاً من الفصل الثاين إىل هناية الفصل الرابع 

العناوين ولن أذكر صاحبنا بدؿ العنواف أنا لن أذكر  ،كتاب عماد الدين خليل أربعة فصوؿ ،نقص
األمساء، صاحبنا بدؿ عنواف الكتاب فقط ورفع الفصل األوؿ ونقل من الفصل الثاين إىل هناية الفصل 
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الرابع، ما كاف فيو اختالؼ إال البسملة والتحميد والتصلية على النيب وآلو ألهنا كانت موجودة يف الفصل 
ية ويف األخَت على ما أتذكر كاف عماد األوؿ وىو حذؼ الفصل األوؿ، فوضع بسملة وربميد وتصل

الدين خليل كتب واحلمد هلل رب العادلُت ىو كتب واحلمد هلل أواًل وآخرًا فقط، التغيَت ىنا واهلل، واهلل، 
طابقت الكتاب من أوؿ الفصل الثاين إىل آخر الفصل الرابع والكتاب ىذا كاف ثالثة فصوؿ، ماذا . واهلل

لكتاب يػُمدح ويقاؿ عنو كذا وكذا، والذي قدـ لو وحالو كما قلت ىو أعلق على ىذا؟! الذي أّلف ا
ويذكر ىذا الكتاب  ،رقٌم معروٌؼ، اآلف لو يكتب رجايل عن مثل ىؤالء سيكتب ىؤالء علماء وزلققوف

لو وىو كتاب عماد الدين خليل، وأنا ال أريد أف أذكر أمثلة كثَتة واهلل أحفظ من األمثلة الشيء الكثَت 
ضيت حيايت يف الكتب ومع الكتب، ومثل ىذا شيءٌّ كثٌَت، كثٌَت، كثَت، والنماذج كثَتة ويف الوقت ألنٍت ق

وقت الربنامج غلري سريعًا وضلن نقارب وقت . احلاضر كثَتة أيضاً، ومثل ىذا موجود يف األزمنة ادلاضية
احلديث لو بقية تفاصيل الصالة حبسب توقيت مدينة لندف لذا أقف عند ىذه النقطة تتمة احلديث تأتينا 

أخرى أأيت على ذكرىا، القضية ىذه ما مت الكالـ فيها أأيت على التفاصيل األخرى إف شاء اهلل يـو غد 
احللقة الثالثة من ملفِّ العصمة مع معطيات جديدة معلومات جديدة حقائق كثَتة، ولو كاف الوقت 

كاف ذلك يتعلق باألزمنة ادلاضية أو باألزمنة يسمح واهلل فإنٍت أعرض الكثَت من مثل ىذه ادلعطيات إف  
احلاضرة، واهلل ال ابتغي شيئًا من كل ذلك إال ألبُت جانبًا من مظلومية أىل البيت وكيف أف اآلراء 
الضعيفة والكتب الضعيفة ُجعلت سيوؼ قاطعة قطَّعت حديث أىل البيت كما أف سيوؼ األعداء 

وكما أف السيوؼ قطّعت رؤوسهم وأجسادىم ىناؾ سيوؼ وكما أف السمـو قطّعت أكبادىم  ،قطّعتهم
 .آلراء ضعيفة وآراء ىزيلة تُػَقّطع حديث أىل البيت تُػَقّطع فكر أىل البيت

اهلل، اهلل يف فكر أىل البيت، واهلل اهلل يف حديث أىل البيت، اللهم إنا ال نبغي إال آؿ مػَُحمَّد صلوات 
آؿ علّي أسألكم الدعاء موعدي معكم غدًا ملفُّ العصمة اهلل وسالمو عليهم أصبعُت، أحباب عليٍّ و 

 عصمة ادلهدي صلوات اهلل وسالمو عليو، يف أماف اهلل.
 

 الجمعة      
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 اٌثبٌثخاحلٍمخ 

 ادلذح ًاٌمذح يف وزت اٌشجبي
 

ونػحُن ، مسالـٌ عليكم أحباب عليٍّ وآؿ علّي، طَيَّب اهلل أوقاتكم وتقبل أعمالكم واستجاب دعائك
نُقِبُل على شهر شعباف الػُمَعظَّم شهر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، الػحلقة الثالثة من َمَلفِّ 
الِعصمة، تقدـ الكالـُ يف الػحلقتُت الػماضيتُت يف حشِد مػجموعٍة من الػُمعطيات ألجل أف نعرَؼ 

إذا أردنا أف نتحرؾ يف ساحة الفكر  الساحة التػي نتحرؾ فيها أعنػي ساحة الفكر وساحة العقيدة،
على األقل على أكثر الػمعطيات وإال  ديدًة سليمة حتػى نكوف على إطالعوالعقيدة لن تكوَف حركتنا س

 . الباحث عن الػحقيقِة البد أف يطلَع على كل الػمعطيات
قرائن اخلارجية اليت وال زلُت يف ىذا الصدد، واعدتكم يف احللقة ادلاضية أف أربدث يف ىذه الليلة عن ال

ربُف أخبار أىل البيت وعن القرائن الداخلية ولكنٍت ال أعتقُد أف الوقت يكفي أيضًا يف ىذه الليلة، يف 
يـو غد يتوقف الربنامج، يف يـو غد برنارلنا ىو برنامج سلة ورد، يـو االثنُت نفس ادلوعد تأتيكم احللقة 

لقات متوالية متتالية حىت تنتهي صفحات ىذا ادللف، الرابعة من حلقات َملفِّ العصمة وستبقى احل
 وادلدح ويف أجواء عامل الكتب.  أجواِء الرجاؿ ويف أجواِء القدح الكالـُ أواصلُو يف من حيث انتهيت يف

يف البدايِة ألجل الفائدة أقوؿ: ىذا الكتاُب )اإلنساُف بُت الػمادية واإلسالـ( للمؤلف السنػي مػحمد 
الػُمشاىد ما عالقة ىذا الكتاب بػحديثي، مثاٌؿ آخر أضربُو: يف جو بػحثنا ويف جو قطب، قد يستغرب 

ىذه الػمعطيات، وكما قلت أنا ال أريد أف أشَت إىل أسػماء معينة أو إىل عناوين واضحة، الػمقصود 
ينكم األصلي ىو أف أِصَل إىل فكرٍة إىل مضموٍف من خاللو أدخُل إىل ما أريد، عرضُت الكتاب أماـ أع

وىو كتاب )اإلنساُف بُت الػمادية واإلسالـ( للمؤلف السنػي مػحمد قطب من خالؿ مطالعايت فإننػي 
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طالعُت يف كتاٍب معروؼ يف الوسط الشيعي ال أشَُت إىل أسػمِو، لػمؤلٍف معروٍؼ جدًا وجدتُو ينقُل 
ف الكتاب من أنو عاجٌز صفحاٍت عديدًة من ىذا الكتاب دوف أف يشَت إىل مصدرىا، أنا ال أتػهم مؤل

عن أف يكتب، أبداً، الػمؤلف الذي أتػحدث عنو عندُه الػمقدرة على الكتابة وىو صاحٌب علٍم وإطالٍع 
واسع، لكننػي ال أدري لػماذا ينقُل صفحاٍت كاملة من كتاٍب ُمشَبٍع بالفكر الػمخالف ألىل البيت دوَف 

تاب الذي ضمَّنُو ىذه الصفحات إنػما ىو يػمثل فكراً أف يشَت إىل ذلك، ويوحي إىل القارئ بأف ىذا الك
وحينما نتحدث عن فكٍر شيعي يعنػي فكرًا ينتمي إىل أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم  !!!شيعياً 

 أجػمعُت، ىذا مثاٌؿ معاصر. 
دوف  وىناؾ تفسٌَت ُكِتب قبل مئاٍت من السنُت، تفسٌَت معروؼ ينقل صفحاٍت عديدًة من تفسَت الطربي

أف يشَت إىل ذلك، فحينما يأيت الػُمطاِلع فُيطاِلع يتصور بأف ىذه الصفحات ىي من فكر الػُمفسِّر 
 .والػمؤلف والذي ىو رمٌز من رموز التشيع ِلماذا؟ ىذه أمثلٌة وغَتىا كثَت

 وال تتعجبوا من ذلك ىناؾ مؤسسٌة علمية ال أشَُت إىل األسػماء ولكننػي لو اضطُرِرت آيت بالكتب
وأُفِصُح عن األسػماء، لكننػي اآلف ال أشَُت إىل أسػماء وإىل عناوين ألننػي أريُد أف أصل إىل فكرة، ال 
أريد التشهَت بأحد، مؤسسٌة شيعيٌة لتحقيق الكتب، مؤسسة معروفة جدًا حققت كتابًا يف الفقو لعالػم 

ا الفقيو ينقل كتاب )مسالك معروؼ، لعالِػٍم متوىف، حُت حققت الكتاب وجدت بأف ىذا العالػِم ىذ
اإلفهاـ( للشهيد الثاين )مسالُك األفهاـ( أو )مسالُك اإلفهاـ( على قراءٍة أخرى يف شرح شرائع اإلسالـ، 
شرائُع اإلسالـ كتاٌب فقهي للمحقق الػحلي، الشهيد الثاين شرحُو يف كتاٍب معروؼ أسػمُو )مسالُك 

اإلسالـ( ىذا الفقيو ينقُل كتاَب مسالك األفهاـ بكاملِو ال األفهاـ( أو )مسالُك اإلفهاـ يف شرح شرائع 
أقوؿ بكاملِو من أوؿ صفحٍة إىل آخر صفحة ولكن أكثر الكتاب قد نقلُو حتػى أنو نقل األخطاء 

 .اإلمالئية
وىذا الشيء حدث معي، حوزٌة علمية ال أشَُت إىل أسػمها وال إىل عنوانػها أخذت بػحثًا من أبػحاثي 

وقالت يف الػمقدمة بأف ىذا البحث ىو من جهد  ،كتاب بالكامل نقلتُو من األلِف إىل الياء  وطبعتُو يف
األساتذة والتالميذ الػموجودين يف ىذه الػحوزة، والغريب أنػها نقلت األخطاء الػمطبعية أيضاً، ىناؾ أسُم 

ة ُكِتَب السيد الفالين عالػٍم من العلماء ذكرتُو يف أثناء البحث ىو شيٌخ وليس سيدًا لكن يف الطباع
والصحيح ىو الشيخ الفالين ىذا الػخطأ ىو منقوٌؿ أيضًا يف ىذا الػجهد الذي بذلتو ىذه الػحوزة، 
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وأخطاء أخرى لكن ىذا الػخطأ خطأ واضح، أسُم الشخص ُيسبق بلفظة الشيخ الػمفروض لكن ىناؾ 
 .ذه الػحوزةخطأ مطبعي فُسِبَق بلفظة السيد، نفس الػخطأ الػمطبعي نقلتُو ى

ونػماذج أخرى من مثل ىذا يف أجوائنا ويف وسطنا الػحوزوي ويف وسطنا العلمي وإذا يعًتض البعض فإين 
سآيت بنماذج ُتشيُب الرؤوس ألسػماء كبَتة، إذا البعض ال يقبُل ىذا أنا اآلف ما أتيُت إال بنزٍر يسَت وإال 

إىل أيَن أريُد أف أصل؟ أريُد أف أصل إىل أف أراء سآيت بأمثلٍة كبَتة وأعرض ىذا على شاشة التلفزيوف، 
العلماء، أراء الرجاليُت، رأيي ورأُي غَتي ىو جهٌد بشري يف أحسن أحوالِو إذا كاف ىذا الرأي منبعثاً من 

ىو بالنتيجة رأٌي بشري يػمكن أف يكوف  ،وتػحقيٍق واسع علمينفس العالػِم ومنبعثًا على أساِس ُجهٍد 
يكوف خطًأ، الػهاالت القدسية التػي توضُع حوؿ العلماء وحوؿ أرائهم ىاالٌت كاذبة،  صحيحاً يػمكن أف

ىذه تقودنا بالتايل إىل أف نقَف موقفاً ُمعادياً لفكر أىل البيت وألحاديث أىل البيت ألف العالػِم الفالين 
ػهذه األمثلة ألجعلها ُمعطًى ال تُعجبُو الرواية الفالنية أو العقيدُة الفالنية، القضيُة قضيٌة شائكة جئت ب

والكالـُ متواصٌل يف مسألة القدح والػمدِح يف الرجاؿ، كتب الرجاؿ  ،من الػُمعطياِت يف ساحة بػحثنا
 سؤاٌؿ يُطرح، ذكرُت يف الػحلقة الػماضية مػجموعًة من كتب الرجاؿ:

جاؿ النجاشي، رجاُؿ الكشي، رجاؿ الطوسي، فهرست الطوسي، فهرست النجاشي والػمعروؼ اآلف بر 
قد يسأؿ البعض عن كتٍب أخرى، رجاؿ ابن طاووس، رجاؿ ابن داوود الػحلي، رجاؿ العالمة، مػجمع 
الرجاؿ لعناية اهلل القهبائي، جامع الرواة وغَت ذلك، ىذه الكتب إنػما ىي جػمٌع للكتب األربعة التػي َمرَّ 

 ،وماٍت على أساس اجتهاداِت نفس العالػِمذكرىا ىي إعادة صياغة لػهذه الكتب األربعة مع إضافِة معل
ولو حققنا يف كثٍَت من ىذه االجتهادات فإنػها تبتنػي على معلوماٍت بسيطة، ويف بعض األحياف ال تصل 

رجاؿ السيد الػخوئي وىو أوسع كتب  ونفُس القضية يف كتابإىل الدرجة التػي يػمكن االعتماد عليها، 
أوسع من الذي َكَتبُو السيد  الػخوئي فيأتينا بكتاب سيأيت بعد السيد وال أعتقد أف أحداً  ،الرجاؿ عندنا

ألف السيد الػخوئي يف كتابِو الرجاؿ جػََمَع ُكلَّ شيء، ىو أيضًا جػَمٌع ِلما تقدـَ يف الكتب  ،الػخوئي
 .عمر يف الػحلقة الػماضيةبن  الرجالية مع اجتهاداٍت يف بعض الػمواطن، كما ذكرُت مثااًل الػمفضل

النجاشي مثاًل نػحُن ال نعرؼ ما ىي مصادرُه وال نعرؼ ما ىي طريقُة توثيقِو، وقديػماً قاؿ الرجاليوف بأف 
وكيف تثبُت عدالة  !عدالة الراوي ال تثبت إال بشهادة عدلُت، فمن أين نأيت بعدوٍؿ يعدلوف لنا الرواة

 .قضيٌة شائكة ؟الشهود لتعديل الرواة
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دوؽ يوثق كتابو، وعندىم الػخربُة والػمعرفُة بالرجاؿ، ِلماذا نػحكُم عليهم بقوؿ الكلينػي يوثق كتابو، الص
النجاشي؟ أليس ىو من الًتجيح بال َمرّجح، وكما يقوؿ العلماء الًتجيح بال ُمرّجح َضرٌب من الػجنوف، 

النجاشي على النجاشي رجٌل عالػٌِم قاؿ قواًل، والكلينػي رجٌل عالػٌِم قاؿ قواًل، ِلماذا أحكُم بقوؿ 
الكلينػي؟! ما ىي الػميزة التػي أمتاز بػها النجاشي، حتػى لو كاف رجاليًا وأنا ال أعتقد ذلك، لو كاف 
رجاليًا وخبَتًا كما يقولوف فخربتُو خربٌة بشرية مػحدودة، رأيتم ماذا قاؿ عن الػمفّضل، فجاء السيد 

ػحائط، أيَن قيمة قوؿ النجاشي إذاً !! الرجايل الػخوئي بعد ىذه القروف الػمتطاولة ليضرب برأيو عرض ال
يف ىذا الزماف ىو أيضًا يػجمُع قرائن ال ىو رأى الػمفضل وال سػمع من أحٍد يعرؼ الػُمفضل يػجمُع 
القرائن، يف أحسن األحواؿ كاف النجاشُي يػجمُع القرائن، ىذا إذا سلمنا بأنو كاف رجاليًا خبَتاً، وإذا 

على جػمِع وتػحصيل القرائن الصحيحة، والقرائن حوؿ خصائص البشر تبقى  سلمنا بأنو كاف قادراً 
تػحتمل الوجهُت، الرجاؿ يُػمَدحوَف ويَُذّموف، تػجربة الػماضي واضحة تػجربة الػحاضر واضحة، سأتناوؿ 

 :أمثلًة من الرجاؿ من زماف األئمة وإىل يومنا ىذا، نتصفحها فنرى ماذا يقولوف عنها
ألننا تػحدثنا عنو يف يـو أمس، أذىُب إىل رجاؿ الكشي بودي أف إخويت  ل بن عمرالػمفضّ أبدُأ من 

وأخوايت من ُمػحبػّي أىل البيت وأف أبنائي وبنايت مػمن يُتابعوف ىذا الربنامج أف يُنِصتوا ِبُعمٍق إىل ما 
 ، بسندِه:592 الػحديث الػُمَرقم: (رجاؿ الكشي)سأقولُو يف ىذه الػحلقة، ىذا ىو 

اإلماـ كاف يف الػمدينة  -مػحمَّد بن سناف: عدٌة من أىل الكوفة كتبوا إلى الصادؽ عليو السالـ عن 
 -عدٌة من أىل الكوفة كتبوا إلى الصادؽ فقالوا: إفَّ الػُمفضََّل ُيجاِلُس الُشطّار وأصحاب الػحماـ  -

لعراقية يعنػي كالبػجية، بالفارسي الُشطّار بلهجتنا ا (الػمطَتجية)أصحاب الػحماـ بلهجتنا العراقية يعنػي 
عدٌة من أىل الكوفة كتبوا إلى الصادؽ عليو السالـ فقالوا: إفَّ الػُمفضََّل ُيجاِلُس  -زرنكيو يعنػي 

إفَّ  -ومن ىم ىؤالء؟ ىم أيضًا من رجاالت الشيعة، الذين كتبوا إىل اإلماـ الصادؽ  - الُشطّار
فينبغي أف تكتَب إليِو وتأمرُه  ،الػحماـ وقومًا يشربوَف الشرابالػُمفضََّل ُيجاِلُس الُشطّار وأصحاب 

وُدِفَع إليهم أو وَخَتَمُو وَدَفعُو إليهم  -الكتاب  - أف ال يػُجالَسُهم، فكتَب إلى الػُمَفّضِل كتابًا وُخِتم
من ىم  - لوَأَمَرُىم أف يدفعوا الكتاَب من أيديهم إلى يد الػُمَفضَّل، فجاءوا بالكتاِب إلى الػُمفضَّ 

وعبد اهلل بن  -أعُت بن  زرارة - منهم زرارة -الذين جاءوا بالكتاب؟ الشخصيات الشيعية البارزة 
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ُبكَت، بن  ىؤالء رجاالت الشيعة، زرارة، عبد اهلل - ُبكير وُمحمَّد بن مسلم وأبو بصير وحجر بن زايد
أدفعوه إىل  ،ُو سلَّمُو بأيديهمزايد، اإلماـ كتب الكتاب خَتمَ بن  مسلم أبو بصَت وحجربن  مػحمد

فَفّكُو وقرأه فإذا فيو: بسم اهلل الرحمن الرحيم أشتري كذا  -الػمفضَّل ودفعوا الكتاَب إىل الػمفضَّل 
ىذا ىو كتاب اإلماـ الصادؽ إىل  - ولػم يذكر قلياًل وال كثيرًا مػما قالوا فيو ،وكذا وأشتري كذا

أشتري كذا وكذا وأشتري كذا ولػم يذكر قلياًل وال   -مور الػمفضل يطلب منو أف يهيئ لو بعض األ
 -دفعُو إىل زرارة كي يقرأُه زرارة  - دفعُو إلى زرارة -الػمفضَّل  - كثيرًا مما قالوا ، فلمَّا قرأ الكتاب

قرأوا الكتاب، طبعًا تعجبوا ألنػهم   - ودفع زارة إلى مػحمد بن مسلم حتى داَر الكتاُب إلى الُكل
ذىبوا إىل الػمدينة وسألوا  ،قعوف أف الكتاب سيأيت فيو تأنيب ألنػهم طلبوا من اإلماـ الصادؽكانوا يتو 

 فقاؿ الػُمَفضَّل: -وأف يقوؿ لو كذا وكذا كما ىم أرادوا  ،اإلماـ الصادؽ أف يؤنب الػُمفضَّل
ـُ ىذا اإلماـ كاف قد طلب أشياًء أثػمانػها كثَتة، ستبدأ وتتضح القضية ِلماذ - ما تقولوف؟ ا طلب اإلما

قالوا: ىذا ماٌؿ عظيم حتػى  -بعد أف قرأوا الكتاب، ماذا قالوا؟  - فقاؿ الػُمَفضَّل: ما تقولوف؟ -
وأرادوا  -يعنػي انتظرنا نفكر يف القضية كيف نػهيئ ىذه األمواؿ  - ننظر ونػجمَع ونػحمَل إليك

 -ء، عـز عليهم أف يبقوا للغداء أبقوا للغدا - اإلنصراؼ، فقاؿ الػمفضَّل: حتى تغّدوا عندي
حبسهم يعنػي، ليس الػمراد ىنا من الػحبس بػمعنػى الػحبس السجن، حبسهم الػمراد أنو  - فحبسهم

فحبسهم لغدائِو ووجَو الػُمَفضَّل إلى أصحابِو الذين َسعوا  -أبقاىم منعهم بالًتجي من أف يػخرجوا 
ية يعنػي أو أصحاب حػماـ يعنػي مطَتجية أو يشربوف الذين قالوا عنهم بأنػهم ُشطّار كالبػج - بهم

فحبسهم لغدائِو ووجَو الػمفضَّل إلى أصحابِو الذين سعوا بهم فجاءوا فقرأ  -الشراب أو أمثاؿ ذلك 
فرجعوا من عندِه وحبس الػمفضَّل ىؤالء  -بأف اإلماـ يريد كذا وكذا  - عليهم كتاب أبي عبد اهلل

وحػمل كل واحٍد منهم على قدِر قوتِو ألفًا وألفين  -ىؤالء الشباب  - ليتغدوا عنده فرجع الفتياف
وأقل وأكثر فحضروا وأحضروا ألفي دينار وعشرة أالؼ درىم قبل أف يفرغ ىؤالء من الغداء، 
فقاؿ لػهم الػمفضَّل تأمروني أف أطرد ىؤالء من عندي، تظنوف أف اهلل تعالى يػحتاج إلى صالتكم 

 .وصومكم
 -فتنة أيب الػخطاب  -أف الشيعة حين أحَدَث أبو الػخطاب ما أحدث بن أيب عمَت: الرواية عن ا
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خرجوا إلى أبي عبد اهلل فقالوا: أِقم لنا رجاًل نفزُع إليِو فػي أمر ديننا وما نػحتاُج إليو من األحكاـ، 
 -قالوا: البُد قاؿ: ال تػحتاجوَف إلى ذلك متػى ما أحتاج أحدكم َعَرَج إليَّ وَسِمع منػي وينصرؼ، ف

فقاؿ: قد أقمت عليكم الػمفضَّل أسػمعوا منو وأقبلوا عنو فإنو ال يقوُؿ  -البد أف تػجعل لنا أحدًا 
على اهلل وَعَليَّ إال الػحق، فلػم يأِت عليو كثيُر شيء حتػى َشنَّعوا عليو وعلى أصحابو، وقالوا: 

يقطعوف الطريق والػمفضَّل يقربهم أصحابُو ال ُيصلوف ويشربوف النبيذ وىم أصحاُب الػحماـ و 
 مشكلة الػمفضَّل أنُّو مػمن تنورت بصَتتُو يف معارؼ أىل البيت. - ويُدنيهم

حّدثني بعُض أصحابنا من كاف  عن مػحمد بن حبيب، قاؿ: :أيضًا يف رجاؿ الكشي : 593 الرواية
 وسالمو عليو، أبو الػحسن أبو الػحسن الثاين ىو إمامنا الرضا صلوات اهلل - عند أبي الػحسن الثاني

األوؿ يف روايات أىل البيت يف ِعلم الػحديث ىو إمامنا الكاظم، أبو الػحسن الثاين ىو إمامنا الرضا، 
أبو الػحسن الثالث ىو اإلماـ الػهادي، يعنػي إذا قرأتػم أو سػمعتم رواية عن أيب الػحسن األوؿ فهو اإلماـ 

حّدثني بعُض أصحابنا من   قاؿ: -لػحسن الثاين فهو اإلماـ الرضا الكاظم، وإذا كانت الرواية عن أيب ا
يعٍت اإلماـ الػجواد وكاف  - كاف عند أبي الػحسن الثاني جالساً فلمَّا نهضوا قاؿ لػهم: ألقوا أبا جعفر

فلمَّا نهَض  -أي َجدِّدوا بو عهد الوالية واإلمامة  - َفَسلِّموا عليو وأحِدثوا بو عهداً  -صغَت السن 
ال  - إف كاف ليكتفي بدوف ىذا -ألنو كاف قد تويف  - القـو ألتفت إليَّ وقاؿ: يرحم الػُمفضَّل

يرحم اهلل الػُمفضَّل إف   -يػحتاج إىل مثل ىذه الػمراسم وال يػحتاج إىل مثل ىذه اإلثباتات واإلشارات 
الشيعِة كيف تعاملوا  الحظتم نفس الشيعة كيف تعاملوا مع الػمفضَّل، وكبارُ  .كاف ليكتفي بدوف ىذا

مع الػمفضَّل، ومثُل ىذا كثٌَت حتػى يف زماف األئمة، ىذا نػموذج، ىذا الػنموذج بػحضور األئمة صلوات 
اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت وبتوثيق األئمة، ىم طلبوا من اإلماـ أف ينصب لػهم أحدًا فنصب لػهم 

فلػم يأِت عليو كثيُر شيء حتػى  ،َعَليَّ إال الػحقّ فإنو ال يقوُؿ على اهلل و  الػمفضل وىكذا قاؿ لػهم:
َشنَّعوا عليو وعلى أصحابو، وقالوا: أصحابُو ال ُيصلوف ويشربوف النبيذ وىم أصحاُب الػحماـ 

 ُكلُّ ذلك افًتاًء وكذباً.  .ويقطعوف الطريق والػمفضَّل يقربهم ويُدنيهم
نُت من َأِجّلة أصحاب األئمة أتعلم من ىػما؟ ، حادثة من دوف حضور اإلماـ مع أث( الشريفالكايف)يف 

أيب عمَت رضواف اهلل تعاىل عليهما، ىذا ىو الكايف الشريف وىذا ىو بن  الػحكم ومػحمَّدبن  ىشاـ



  3 ح   العصمةملف 
 

94 

إبراىيم عن السري بن  الػجزء األوؿ باب أف األرض كلها لإلماـ، الرواية يرويها شيخنا الكليٍت عن عليّ 
لػم يكن  -أيب عمَت من أجلة أصحاب األئمة بن  مػحمد -أبي ُعميٍر  لػم يكن ابنابن الربيع قاؿ: 

لػم يكن ابن أبي  -كاف يعترب ىشاـ يف الدرجة األوىل   - ابن أبي ُعميٍر يَعِدُؿ ِبهشاـ بن الحكم شيئاً 
 أبدًا كاف ال ينقطع عنو كاف يف زيارةٍ  -ُعميٍر يَعِدُؿ ِبهشاـ بن الحكم شيئًا وكاف ال يَغبُّ إتيانو 

ثُمَّ انقطَع عنو وَخاَلفُو وكاف سبُب ذلك أفَّ أبا مالٍك الحضرمي كاف  -متواصلة ويف تواصل دائم معو 
 -ووقَع بينُو وبين ابن ابي ُعميٍر ُمالحات  -يعنػي من تالمذتِو من أتباعِو  -أحد رجاؿ ىشاـ 

 فػي شيٍء من اإلمامة، قاؿ ابن أبي عمير: -مالحات مناقشة 
نيا ُكلُّ  األرض وما عليها ىي  -ها لإلماـ على جهة الػِملك وأنَّو أولى بها من الذيَن ىي فػي أيديهم الدُّ

نيا ُكلُّها لإلماـ على جهة الػِملك وأنَّو أولى بها من الذيَن ىي فػي أيديهم،  -لإلماـ ُملك ِصرؼ  الدُّ
الناِس لػهم إالَّ ما ليس كذلك، أمالُؾ  -أبو مالك الػحضرمي من تالمذة ىشاـ  :-وقاؿ أبو مالك

َحَكَم اهلل بِو لإلماـ من الفيِء والػُخمِس والػَمغَنِم فذلك لو وذلك أيضاً قد بيََّن اهلل لإلماـ أيَن يضعو 
فتراضيا بهشاـ بن الػحكم  -ما وصال إىل نتيجة اتفقا على أف يُػَحكِّما ىشامًا  -وكيف يصنُع بو 

ى ابن أبي عمير فَػَغِضب ابن أبي عمير وَىَجر ىشامًا بعد وصارا إليو، فَحَكَم ىشاـ ألبي مالٍك عل
أختالٌؼ يف العقيدِة والرؤية، كاف ينظر إىل ىشاـ بأنَّو ال يوجد أحٌد أفضل منو، َىَجرُه ىناؾ  .ذلك

اختالٌؼ يف العقيدِة والرؤية، وىؤالء ىم كبار أصحاب األئمة، وىذا ىو الكايف ومثُل ىذا كثٌَت جدًا يف 
األئمة، كيف نتعامل مع مثل ىذه الػمعطيات؟ نتعامل مع مثل ىذه الػمعطيات أننا ال  سَتة أصحاب

نػهملها وال نًتكها ولكن نضعها يف الِنصاب الواقعي لػها، ال أف تكوف االستنتاجات التػي نصُل إليها 
ق وبػحجة ويصُل إليها الػُمَحّققوف أو الرجاليوف سيفًا قاطعًا نػحارب بو أىل البيت بػحجة التحقي

األسانيد الضعيفة أو القوية أو غَت ذلك، ىذه أمثلٌة من صحابة األئمة صلوات اهلل وسالمو عليهم 
 أجػمعُت، فهذا الػُمفضَّل وذاؾ ىشاـ وىذا مػحمد ابن أيب عمَت رضواف اهلل تعاىل عليهم جػميعاً.

أىل البيت ومن العلماء من علمائنا الذين كانت لػهم معرفة ب (الػحافظ رجب البرسي)مثاٌؿ آخر: 
الكتاب الػموجود بُت أيدينا، أنا  )مشارؽ أنوار اليقُت(الذيَن جػََمعوا ثقافات عصرىم، صاحب كتاب 

جئت بأكثر من طبعة، وتالحظوف يف أحياف عديدة أأتػي بأكثر من طبعة، ألننػي بػحسب تػجاريب 
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يف طبعات الكتب، يف بعض األحياف  الكتب تػختلف باختالؼ طبعاتػها، وفعاًل ىو ىذا الذي يػحصلُ 
يبلغ االختالؼ اختالفًا كبَتاً جداً، ىذا ىو مشارؽ أنوار اليقُت، ىذه الطبعة الػمتوفرة يف األسواؽ وىذه 
طبعة أخرى ُمػحققة، ِعلمًا أف ىذا الكتاب يف أصلِو ىو أكرب من ىذه الُنَسخ الػموجودة، كما يبدو من 

ا الكتاب كثَتًا ما قالوا عنو بأنو كتاُب ُغُلو والػحقيقُة ليست كذلك، خالؿ الكتب التػي نقلت عنو، ىذ
لشيخنا الػمجلسي، الػمجلسي أحُد مصادِر كتابِو بػحاُر األنوار  (بػحار األنوار)ىذا ىو الػجزء األوؿ من 

من الػجزء األوؿ  :10 مشارُؽ أنوار اليقُت ىو الذي طعَن يف ىذا الكتاب، شيخنا الػمجلسي صفحة
 ىو ىنا يعدد أسػماء الكتب التػي نقل منها، قاؿ:و 

وكتاُب مشارؽ األنوار وكتاُب األلفُت للحافظ رجب الربسي وال أعتمُد على ما يتفرد بنقلِو الشتماؿ  
الػخبط والػخلط واالرتفاع يعنػي الغلو، ىذه مصطلحات  -كتابيو على ما يوىم اخلبط واخللط واالرتفاع 

والػخلط يعٍت يػخبط بُت ما ىو هلل وما ىو ألىل البيت، ما ىو هلل وما ىو تتحدث عن الغلو، الػخبط 
الشتماؿ كتابيو على ما يوىم اخلبط واخللط واالرتفاع وإظلا أخرجنا منهما ما يوافق األخبار  -لرسوؿ اهلل 

يسمح يف الواقع العملي لو رجعنا إىل بػحار األنوار ولو كاف الوقت  -ادلأخوذة من األصوؿ ادلعتربة 
لتتبعت ىذه القضية أماـ أعينكم، لو رجعنا إىل كتاِب بػحار األنوار لوجدنا أنَّو ينقل يف كتاب بػحار 
األنوار أكثر النصوص ُغلوًا بػحسب الذين يسموف ىذه النصوص نصوص ُمغالية، واألشياء التػي تركها 

ألنوار نصوص ىي أكثر ُغُلواً بػحسب ىي أقل ُغُلواً من النصوص التػي نقلها، علمًا أفَّ يف كتاب بػحار ا
ىذه الػمقاييس، من النصوص التػي جاءت يف كتاب مشارؽ أنوار اليقُت، فال أدري كيف تكوف 

ىذا   .وال أعتمُد على ما يتفرد بنقلِو الشتماؿ كتابيو على ما يوىم اخلبط واخللط واالرتفاع -الػموازين !! 
 .كالـ الشيخ الػمجلسي

السيد مػحسن األمُت العاملي، وىذا ىو كتاب  (أعياف الشيعة)انتقل إىل صاحب ىذا الكالـ بنفسِو 
، 466أعياُف الشيعة، كتاٌب رجايل، كتاٌب يف الًتاجم، دار التعارؼ للمطبوعات بَتوت، يف صفحة: 

من الػمجلد السادس من أعياف الشيعة للسيد مػحسن األمينػي العاملي رضواف اهلل تعاىل عليو، يف ترجػمة 
 للهجرة، يقوؿ: 813 الػحافظ رجب الربسي الػُمتوىف سنة:

نفس  -ويف طبعِو شذوذ ويف مؤلفاتِو خبٌط وخلط  -يف طبع الػحافظ رجب الربسي  -ويف طَبعِو شذوذ 
الكالـ الذي قالُو الػمجلسي، عدوى من الشيخ الػمجلسي يف الوقت الذي الشيخ الػمجلسي نقل أكثر 
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عرفة بالنورانية الذي قرأتُو وقرأُت نصوصًا منو أكثر من مرة يف برنامج الزيارة حديث الػم ،النصوص ُغُلواً 
الػجامعة الكبَتة ِلمن تابع ىذا الربنامج نقلُو الشيخ الػمجلسي عن مشارؽ أنوار اليقُت، وىل ىناؾ من 

 العاملي: ُغُلٍو أعمق من الغلو الذي جاء يف حديث الػمعرفة بالنورانية، يقوؿ السيد مػحسن األمينػي
ويف طبعِو شذوذ ويف مؤلفاتِو خبٌط وخلط وشيٌء من الػُمغاالة ال ُموِجَب لو وال داعي إليو وفيو شيٌء من 

إذًا ِلماذا تصفُو بالغلو؟ إذا كاف  -وإف أمكن أف يكوف لو زلمٌل صحيح  -يعنػي يف كتبِو  -الضرر 
 -أف تستوعب ىذه الػمعاين يا سيدنا يػمكن أف يكوف لو مػَحَمل صحيح !! يػمكن أنَّك ال تستطيع 

ويف طبعِو شذوذ ويف مؤلفاتِو خبٌط وخلط وشيٌء من الػمغاالة ال ُموِجَب لو وال داعي إليو وفيو شيٌء من 
ىل نػحكُم على  -وإف أمكن أف يكوف لو زَلَمٌل صحيح  -ىذه إضافة على كالـ الػمجلسي  -الضرر 

 هي الػحديث ىنا؟ أبداً.الػحافظ رجب الربسي بػهذه األحكاـ وينت
طبعة دار الكتاب العريب، ( لشيخنا األمينػي، الغدير يف الكتاب والسنة واألدب)لنذىب إىل موسوعة 

من الػجزء السابع من كتاب الغدير شيخنا األمينػي الَعَلُم الفذُّ والػُمحقق العمالؽ، ماذا  : 34صفحة 
ء أئمة الدين عليهم السالـ أراٌء ونظرياٌت ال يرتضيها كما أفَّ لو يف وال  :يقوؿ عن الػحافظ رجب الربسي

الػُمًتَجم يعنػي  -ولذلك رموُه بالغلو واالرتفاع غَت أف الػحق أف صبيع ما يُثبتُو الػمًَتَجم  ،لفيٌف من الناس
 -الػحافظ رجب الربسي ألف ىذا الكالـ يف ترجػمتِو يعنػي يف حياتِو، الػُمًَتَجم يعنػي الذي نتحدث عنو 

غَت أف الػحّق أف صبيع ما يُثبتُو الػمًَتَجم ذلم عليهم السالـ من الشؤوف ىو دوف مرتبة الغلو وغَت درجة 
إياُكم والغُُلو فينا، قولوا إنا عبيٌد مربوبوف  وقد جاء عن موالنا أمَت ادلؤمنُت عليو السالـ قولُو:، النبوة

اجعلوا لنا ربًا نؤوب إليو وقولوا فػينا : السالـ وقاؿ اإلماـ الصادؽ عليو ،وقولوا فػي فضلنا ما شئتم
ىو  - وأىن لنا البالغ، اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا: وقاؿ عليو السالـ، ما شتئم

الشيخ األمينػي يقوؿ: وأىن لنا البالغ ِمدية ما منحهم الػموىل سبحانو من فضائل ومآثِر وأىن لنا الوقوؼ 
رَّفهم اهلل بو من َملكاٍت فاضلة ونفسياٍت نفيسة وروحياٍت قدسية وخالئق كرؽلة ومكاـر على غاية ما ش

فمن ذا الذي يبلُغ  -يستمر ىو ينقل ىذا الػمقطع من حديث اإلماـ الرضا  -وزلامد فمن ذا الذي 
 ،وحارت األلباب ،وتاىت الػحلـو ،ىيهات ىيهات ضلت العقوؿ ،معرفة اإلماـ أو ؽلكنُو اختياره

 ،وحصرت الػخطباء ،وتقاصرت الػحلماء ،وربَتت احُلكماء ،وتصاغرت العظماء ،وخسئت العيوف
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أو فضيلٍة  ،وعّيت البُلغاء عن وصف شأٍف من شانو ،وعجزت األدباء ،وكلَّت الشعراء ،وجهلت األلباء
أو  ،أمرهأو يفهم شيٌء من  ،أو يُنعت بكنهو ،وكيف يوصف بكلو ،وأقرت بالعجز والتقصَت ،من فضائلو

 ،ووصف الواصفُت ،يوجُد من يقـو مقامو ويغٍت غناه، ال كيف وأىن فهو بػحيث النجم من يد الػمتناولُت
: - ويستمر يف كالمِو فيقوؿ -وأين يوجُد مثُل ىذا  ،وأين العقوُؿ عن ىذا ،فأيَن االختياُر من ىذا

يُثبتوف ألئمة الػهدى صلوات اهلل عليهم كل  ولذلك ذبد كثَتاً من علمائنا الػُمحققَُت يف الػمعرفة باألسرار
ىاتيك الشؤوف وغَتىا شلا ال يتحملُو غَتىم، وكاف يف علماء ُقم من يرمي بالغلو كل من روى شيئًا من 

إىل أف  ،إفَّ أوؿ مراتب الغلو نفي السهو عن النيب صلى اهلل عليو وآلو :تلكم األسرار حىت قاؿ قائلهم
وىذه بليٌة ُمٍت هبا   ،فلم يُقيموا لكثٍَت من تلكم التضعيفات وزناً  ،رِفوا الػحقيقةجاء بعدىم الػُمحققوف وعَ 

وقد تقـو الػحرب  ،ومنهم الػُمًتَجم ومل تزؿ الفئتاف على طريف نقيض ،كثَتوف من أىل الػحقائق والعرفاف
 ىو واضح على طوؿ التأريخ الشيعي ىناؾ مػجموعتاف: -بينهما على أشدىا والُصلُح خَت 

مػجموعة تقصر يف حق أىل البيت ومػجموعة تؤمُن وُتَسلُِّم بكل الػمقامات الغيبية لػهم صلوات اهلل 
مراده  -: ومل تزؿ الفئتاف على طريف نقيض وقد تقـو الػحرب بينهما على أشدىا - عليهم، ولذلك يقوؿ

وقد تكوف أشد يف بعض الػحرب االجتماعية الػحرب النفسية الػحرب الكالمية وأمثاؿ ذلك  ،من الػحرب
: وفذلكة - ُث يقوؿ -وقد تقـو الػحرب بينهما على أشدىا والُصلُح خَت  -األحياف بدرجٍة أقوى 

الػمقاـ أف النفوس تتفاوت حسب جبالهتا واستعدادهتا يف تلقي الػحقائق الراىنة فمنها ما تبغضُو 
ا فيبسط إليها ذراعاً وؽلُد ذلا باعاً وبطبع ومنها ما ينبسط ذل -ال يستطيع حػملها  -الػُمعضالت واألسرار 

 -الفئة األوىل الفئة الػُمقصرة ال تستطيع  -الػحاؿ إفَّ الفئة األوىل ال يسعها الرضوخ ِلما ال يعلموف 
وبطبع الػحاؿ إفَّ الفئة األوىل ال يسعها الرضوخ ِلما ال يعلموف كما أفَّ اآلخرين ال تُبيُح ذلم الػمعرفة أف 

ـُ الضغائنيذروا ما  وضلن نقدر  ،حققوه يف مذحرة البطالف دوف أف ينشروه، فهنالك تثور ادلنافرة وربتد
على ادلرء  للفريقُت مسعاىم ِلما نعلم من نواياىم احلسنة وسلوكهم ُجدد السبيل يف طلب الػحق ونقوؿ:

ال  -دف الذىب والفضة أف يسعى دبقدار جهدِه وليس عليو أف يكوف موفقا، إالَّ أفَّ الناس َلمعاِدف كمعا
 وقد تواتر عن أئمة أىل البيت عليهم السالـ: -زاؿ كالمُو مستمراً 

أف أمرنا، إفَّ أمرنا أو حديثنا َصِعٌب مستصعب ال يػحتملُو إالَّ نبٌي ُمرسل أو َمَلٌك ُمَقرَّب أو مؤمٌن 
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ُس كرامة العارفُت وال ننقُم من إذًا فال نتحرى وقيعٌة يف علماء الدين وال ظل، امتحَن اهلل قلبُو باإليماف
إذ ال ُيَكلُِّف اهلل نفسًا إال وسعها، وقاؿ موالنا أمَت  ،أحٍد عدـ بلوغِو إىل مرتبٍة من ىو أرقى منو

إفَّ  :لو جلست أحدثكم ما سػمعُت من فم أبي القاسم لخرجتم من عندي وأنتم تقولوفالػمؤمنُت: 
لو َعِلَم أبو ذر ما فػي قلب سلماف لسجاد عليو السالـ: وقاؿ إمامنا ا، عليًَّا من أكذب الكاذبين

: وُكاًل وَعَد اهلل الػحسٌت - ُث يقوؿ - ولقد آخى رسوؿ اهلل بينهما فما ظنكم بسائر الػخلق ،لقتلو
كما قلت بأننا ال نشك يف نوايا علمائنا لكن ىناؾ   .وَفضََّل اهلل الػمجاىديَن على القاعدين أجراً عظيما

 ضح.اختالٌؼ وا
يقوؿ الشيخ األمينػي رضواف اهلل تعاىل عليو: وضلن ال ندري ماذا يعٍت سيدنا  : 37و 36يف صفحة 

وضلن ال ندري ماذا يعٍت سيدنا األمُت بقولِو: ويف طبعِو شذوذ ويف  -يعنػي يف أعياف الشيعة  -األمُت 
وإف أمكن أف  ،شيٌء من الضرر مؤلفاتِو خبٌط وخلٌط وشيٌء من ادلغاالة ال موجب لو وال داعي إليو وفيو

ليت السيد يوعظ إىل شيٍء من شذوذ  -يوعظ يعنػي يشَت  -يكوف لو زلٌل صحيح، ليت السيد يوعظ 
 -مػجرد دعاوى مػجردة  -حىت ال يُبقي قولُو دعوى رلردة  -كاف شاعرًا فحاًل   -طبع شاعرنا الفحل 

َجم لو فأيُّ داٍع إىل ضبلِو على اخلبط واخللط وبعد اعًتافو بإمكاف مػحمٍل صحيح ِلما أتى بو الػمًتَ 
 : على أىن- ُث يقوؿ - وأيُّ ضرٍر فيو على ذلك التقدير ،ونسياف حديث ضع أمر أخيك على أحسنو

على أىن َسرَبنا غَت واحٍد من مؤلفات الربسي  -سربنا يعنػي حققنا  -َسرَبنا  -ىو الشيخ األمينػي   -
على أىن َسرَبنا غَت واحٍد من  -ما وجدنا شاىدًا على الغلو  -وؿ فلم صلد فيو شاىدًا على ما يق

وستوافيك نُػَبٌذ شلتعة من شعرِه الرائق يف مدائح أىل  ،مؤلفات الربسي فلم صلد فيو شاىدًا على ما يقوؿ
يل أو ثناٍء صب ،البيِت عليهم السالـ ومراثيهم وليس فيو إال إشادة إىل فضائلهم الػُمَسلَّمة بُت الفريقُت

 ،عليهم ىو دوف مقامهم األمسى، فأين يقع االرتفاع الذي رماه بو بعضهم وأيَن الػمغاالة اليت رآىا السيد
فأين مقيل  -ومقيل أين مكانو  -والربسي ال ػلذو يف كتبِو إال حذو ِشعرِه الػمقبوؿ فأين مقيل الػخبط 

 .الػخبط والضرر والغلو اليت حسبها سيُد األعياف
ف يعنػي يف كتاب األعياف السيد مػحسن األمُت العاملي، رضواف اهلل تعاىل عليهم جػميعاً سيُد األعيا 

على الػحافظ رجب الربسي وعلى الشيخ الػمجلسي وعلى السيد العاملي وعلى شيخنا األمينػي َنظََّر اهلل 
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الربسي واضحة وجهُو بُت يدي أمَت الػمؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو، أيُّ األقواِؿ نأخذ؟! كتب 
صريػحة ال غلو فيها أبداً لػمن كاف لو أدىن خربة يف حديث أىل البيت، أما أولئك الذين َقّضوا حياتػهم 

وما عندىم إطالع يف كتب حديث أىل البيت قطعًا حينما  ،يف دراسة كتب الػمخالفُت ألىل البيت
ر اليقُت وال ِعلَم لػهم بػما جاء يف  تكوف أذىانػهم مشبعة بأحاديث الِصحاح الستة ويقرءوف مشارؽ أنوا

كتب حديث أىل البيت األخرى يقولوف ىذا كتاب غلو، ىذا ىو الذي دفع الػمتأخرين من علمائنا 
ال أريد أف أشَت إىل أسػماء ىناؾ أسػماء  ،الذين ُأْشِبعوا بكتب الػُمخالفُت، أشبعوا رؤوسهم وأدمغتهم

الػمعاصرين من الذين ُكلُّ ىػمهم حفُظ حديث الػمخالفُت، عديدة معروفة ىاجػمت الربسي من العلماء 
صحيح ىو ال يريد أف يرفَع راية الػُمخالفُت يريد أف يناقشهم يريد أف يُبطل ُحَجَجُهم ولكن ما فائدة 

 .ذلك وىو يػجهل حديث أىل البيت ويرمي أوليائهم بالغلو والتفويض
نػي يقوؿ عن الربسي ىذا القوؿ، وذاؾ األمُُت، األمينػي تالحظوف أقواؿ الرجاؿ وأقواؿ العلماء ىذا األمي

ىو الشيخ عبد الػحسُت األمينػي صاحب الغدير، واألمُت ىو السيد مػحسن األمُت العاملي صاحب 
األعياف، ىذا مؤرخ ورجايل وىذا مؤرخ ورجايل أيضاً، ىو ىذا الربسي، أيُّ األقواؿ نأخذ؟ ال مػحسن 

ي ورآه وال الشيخ األمينػي يعرؼ الربسي ورآه، ُكلٌّ يػجمُع قرائن ومعلومات األمُت العاملي يعرؼ الربس
ومعطيات على أساسها يػحكم، ىل تكفي ىذه القرائن والػمعلومات على أف نصل إىل الػحكم الواقعي 
والػحقيقي للرجاؿ؟ أبداً، الوجداف والػمنطق والفطرة ال تقوؿ بذلك، لكن بالنتيجة باُب العلم بأحواؿ 

لناس بالشكل الػحقيقي باٌب مسدود، لذلك العلماء يقولوف باب العلم يف أحواؿ الرجاؿ باٌب مسدود، ا
نػحن نتوخى القرائن والظنوف واالحتماالت لعلنا نصُل إىل شيٍء، فإذا كانت الػمعلومات مبادئها ىذه 

 ىل يصح أف نػجعلها سيفاً قاطعاً لتمزيق حديث أىل البيت !!
حتماالت نعتمد عليها بنسبٍة معينة، نضعها يف ِنصاٍب معُت، ال نرفضها بالػمرة وال ىذه القرائن واال

نػجعلها سيفاً قاطعاً وميزاناً نػهائياً لتفتيت وتػمزيق أحاديث أىل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمو عليهم 
ُث يف الػمتوف يػحتاُج إىل ، تبينوا يف الػمتوف ابػحثوا يف الػمتوف، البحفزجْنٌاأجػمعُت، ولذلك القرآف قاؿ: 

إطالٍع على الػحديث ولكن ىذا األمر يف غاية الصعوبة، من السهولة على العالػِم الرجايل أف يبحَث يف 
علم الرجاؿ لكن من الصعوبة أف يُػحيط علمًا بػما جاء يف حديث أىل البيت، ىذا يػحتاُج إىل جهٍد 
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، يػحتاج إىل جهد جهيد وإىل وقت طويل وإىل بػحث جهيد ال يستطيعُو الرجاليوف وال غَت الرجاليُت
ومعاناة ومتابعة، البحث يف علم الرجاؿ بػحٌث سهل يسَت لكَن البحث يف حديث أىل البيت بػحٌث يف 
غاية الصعوبة، خصوصًا إذا كاف البحث يف كل أبواب الػمعارؼ وليس يف باٍب مػحصوٍر يف دائرة 

 األحكاـ الشرعية.
، الػمَتزا مػحمد اإلخباري النيشابوري الرجل العالمة النابغة، كتبُو رزا مػحمد اإلخباريالػمينػموذٌج آخر 

تكشُف عن ذلك، صاحُب الثقافة الواسعة، ىناؾ من يصفُو بالػمظلـو وبالشهيد وبػجامع الػمعارؼ 
ارية ىذا ىو  والعلـو وىناؾ من يلعنُو وأفتػى بقتلو، عالِػٌم من علماء الشيعة ومن رموز الػمدرسة اإلخب

كتاب )العبقات العنربية يف الطبقات الػجعفرية( لشيخنا مػحمد حسُت كاشف الغطاء الػمرجع الشيعي 
 1998الػمعروؼ )العبقات العنربية يف الطبقات الػجعفرية( ىذه الطبعة بتحقيق الدكتور جودة القزوينػي، 

لكم َنص الفتوى التػي أصدرىا الشيخ  ، أقرأ185الطبعة األوىل، توزيع بيساف للنشر والتوزيع، صفحة: 
 :موسى كاشف الغطاء أبُن الشيخ جعفر كاشف الغطاء جد الشيخ مػحمد حسُت كاشف الغطاء

غلب على كل زلُِبٍّ  -يعنػي يف قتل الػمَتزا اإلخباري  -غلب على كل زلُِبٍّ ومواٍؿ أف يبذؿ يف قتلِو 
 .صالة وال صياـ لو وليتبوأ من جهنم منزلوُ  ومواٍؿ أف يبذؿ يف قتلِو النفَس وادلاؿ وإال فال

يعنػي من لػم يقتل الػمَتزا اإلخباري ىو ىذا حالُو، وفعاًل بعد ذلك ىجَم مػجموعة من أىل الكاظمية 
على دار الػمَتزا اإلخباري وقتلوه، فعلوا األفاعيل يف بيتِو، وفرت عائلتُو إىل الناصرية إىل مدينة سوؽ 

لناصرية موجودة وال سوؽ الشيوخ آنذاؾ يف الزماف الذي قُِتَل فيو الػمَتزا الشيوخ، وما كانت ال ا
اإلخباري، ىناؾ قرية ال زالت إىل اآلف موجودة قريبة من مدينة سوؽ الشيوخ تسمى بقرية الػمومنُت، 

بعد أف  افتُِتحت فيها أوؿ حوزة يف تلك الػمناطق أفتتحها آُؿ الػمَتزا اإلخباري الذين فرَّوا من الكاظمية
قُِتل الػمَتزا اإلخباري شر قتلة، الفتوى التػي قتلتُو من مرجع الطائفة يف وقتِو الشيخ موسى كاشف 
الغطاء، طبعًا الشيخ مػحمد حسُت كاشف الغطاء يذكرىا منقبة من الػمناقب ويُػَمجِّد بػهذا العمل 

ى لنا حقيقة الػحكم على الرجاؿ، ىل الػجبار، أنا ال أحكُم على شيء إنػما أنقُل صوراً من خاللػها تتجل
ىم صالػحوف، ىل ىم طالػحوف، أيَن نقف نػحُن، أنا ال أريد ىنا أف أحكم على الػمَتزا اإلخباري 
بالضالِؿ أو بالػهدى ال شأف يل بػهذا األمر، ال شاف يل بكل األشخاص الذين ذكرتػهم، كل شأين 

لتػي أذكرىا إف كانت بصيغة الػمدِح أو بصيغة وىديف الدفاع عن حديث أىل البيت، كل األسػماء ا
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القتل ال شأف يل بػها، أنا أوردىا ألجل أف أجػمع معطيات وأضع معطيات حتػى تتضح الصورة كيف 
 .نتعامل مع حديث أىل البيت

لنقرأ ماذا كتب لنا الشيخ مػحمَّد حسُت كاشف الغطاء، ىم قتلوه كاف على حقٍّ كاف على باطل ىذه 
 أناقشها ىنا ربػما لو كاف الػحديث ويف الػمستقبل عن الػمدارس الشيعية عن الػمدرسة الػمسألة ال

األصولية اإلخبارية العرفانية والشيخية أتناوؿ ىذه الػمسائل بشكٍل أكثر، ألننػي ىنا ال أريد أف أتػحدث 
 :الفتوىعن التأريخ، ىنا أريد أف أضع معطيات يف ساحة البحث لتوضيح الصورة، بعد أف صدرت 

 -من الػمعروفُت باإلقداـ والبأس فتسوروا الدار عليو  -من أىل الكاظمية  -فاجتمع ثالثة أنفاٍر منهم 
ألنُو  -ِلماذا لػم يػجدوىا؟  -نصف الليل ألهنم أتوا إىل باب داره فلم غلدوىا  -على الػمَتزا اإلخباري 

ىذه القصة ىل ىي واقعية، ىل ىو مشهٌد  وكاف يتهمونُو بالسحر، نقرأ القصة ونرى -أعشاىم بسحرِه 
من  186سينمائي أو شيء آخر، أقرا لكم ما كتبو الشيخ مػحمد حسُت كاشف الغطاء يف صفحة: 

فاجتمع ثالثة أنفاٍر منهم من الػمعروفُت باإلقداـ والبأس فتسوروا الدار عليو نصف  -العبقات العنربية 
ُث أتوا إىل احلجرة اليت ىو فيها وقلعوا  ،ألنُو أعشاىم بسحرهِ  الليل ألهنم أتوا إىل باب داره فلم غلدوىا

وا ليثًا بالباب فتوقفوا يسَتًا ُث ىجموا ثانيًة فوجد ،الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أف تبتلعهم
، فارتدوا متجربين أو رُلربين ومل يزالوا يهجموَف على الباب فَتوَف ما يهوذلم من يريد أف يفًتسهم

فقاؿ واحٌد  ،فصعدوا السطح وحفروا فيو على احلجرة فخرجت إليهم نَتاف ملتهبة ،بذاتِو وسحرهِ شع
 يا قـو إين مسعُت من الشيخ موسى يقوؿ: :منهم

ي  ي السيد عبد اهلل ُشرّب  -أنا ضامٌن على اهلل اجلنة دلن يقتل ىذا حبضور الُشربَّ وقد صدَّقُو  -الُشربَّ
ة وقد عزمُت على اخلوض يف ىذه النار فلعلي أحضى بعدىا بػجناٍت السيد وأنا صاحب ذنوب كثَت 

وأنا صاحب ذنوب   -ألف الػجماعة كانوا شقاوات من شقاوات الكاظمية  -تػجري من ربتها األهنار 
كثَتة وقد عزمُت على اخلوض يف ىذه النار فلعلي أحضى بعدىا بػجناٍت تػجري من ربتها األهنار فإف 

فاصلوا بأنفسكم وال تُػَيّتموا أطفالكم وإف تبُت أهنا شعبذة وهبتاف  -على شك  يعنػي ىم -أحرقتٍت 
يا  :فادخلوا َعَليَّ وشاركوا بالفوز فيما َلديَّ، فاقتحم النار وتقدمهم أماماً أو إماماً فقيل ،فسأنبئكم بذلك

 -َتزا اإلخباري يعنػي الػم -فنادى أصحابُو فدخلوا عليو فوجدوا اخلبيث  ،نار كوين بردًا وسالماً 
 -وإال ال معنػى لتبخًتاتِو  -فوجدوا اخلبيث وخبوراتِو بُت يديو  -أعتقد تبخًتاتِو  -وتبخًتاتِو بُت يديو 
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فقاؿ ذلم َخّلوا سبيلي ولكم عشروف  -أعتقد وبػخوراتِو بُت يديو  -فوجدوا اخلبيث وتبخًتاتِو بُت يديو 
ذلك حىت قاؿ ذلم انظروا الػحجرة فنظروىا وإذا ىي وصبيع فلم يقبلوا ومل يزؿ يًتقى ذلم يف  ،ألف ذىب

خذوىا أصبع ودعوين أصلو بنفسي ولكم العهد  :ما فيها من ُبُسط وجدراف وفُػُرش تتألأل ذىبًا أضبر فقاؿ
 ،َعَليَّ أف ال أرجع بعد إىل بالدكم، فقالوا: ىيهات ىيهات على غَتىا َمّوه ىذه الكذبيات والشعبذات

والفوز  -الذي ضمنها شيخ موسى كاشف الغطاء  -قد ُضِمنت لنا على اهلل الػجناف وأمَّا ضلُن ف
وُقِطع دابُر  -يعنػي قتلوه  -فوقع الػحق  -ىذا كالـ الشيخ كاشف الغطاء  -بالرضواف فوقع احلق وُقِطع 

يامة ىم من وأتبعناىم يف ىذه الدنيا لعنة ويـو الق ،القـو الذين ظََلموا وقيل احلمد هلل رب العادلُت
، وكاف ذلك يـو الػمقبوحُت أولئك الذين اشًتوا الضاللة بالػهدى فما رحبت ذبارهتم وما كانوا مهتدين

والشيخ كاشف الغطاء ينقل ىذا عن كتاٍب ألحد  -للهجرة وُدِفَن يف مقابر قريش  1233األحد سنة 
ىذا من تالمذة الػمَتزا اإلخباري يعنػي  -تالمذة الػمَتزا اإلخباري والذي كتَب عليو وىو من مصنفات 

وىو من مصنفات العالمة اجلامع جلميع العلـو اجللية واخلفية، إىل أف يقوؿ: وأدرؾ شهادتو على يد  -
كما ينقل جودة   1233 إىل آخر كالمِو، طبعًا ىذا التأريخ أف مقتلو كاف يـو األحد سنة: -الػَجَهلة 

، من ىم 1232 ربيع األوؿ سنة 28قولوف: ال ىو قُِتل يـو القزوينػي عن ذراري الػمَتزا اإلخباري ي
 ذراري الػمَتزا اإلخباري اآلف؟

ىم عائلة آؿ جػماؿ الدين الذيَن منهم الشاعر الػمعروؼ السيد مصطفى جػماُؿ الدين ومنهم العالمة 
ماؿ الدين السيد رؤوؼ جػماؿ الدين والد السيد أياد جػماؿ الدين السياسي العراقي الػمعروؼ، آؿ جػ

وكانوا يسموف بالػمَتزات نسبًة إىل الػمَتزا اإلخباري، ربػما تكوف لنا تفاصيل عن ىذه الواقعة بشكٍل 
أكثر أنا ليس ىنا مرادي أف أورد األحداث التأريػخية، ىذا رمٌز ورجٌل من علماء الشيعة الػمَتزا مػحمد 

علماء من يصفونُو بالشهيد وسيأتينا ىذا، ىناؾ النيشابوري اإلخباري، ىناؾ من أفتػى بقتلِو وىناؾ من ال
للعلـو الػجلية والػخفية ويصفونُو بالشهادة ويقولوف كما قاؿ  ،من يػمدحُو ويعتربه جامعًا لكل العلـو

الشهيد وموجوٌد ىذا يف كتب العديد من علمائنا، وىناؾ من أفتػى بقتلِو، أيُّ القولُت نأخذ؟ ربػما يكوف 
ف الغطاء ىو الصحيح وربػما يكوف أف الرجل كاف مستحقًا للقتل لكن ىذه قوؿ الشيخ موسى كاش

 ظنوف وىذه ظنوف.
ماذا قالت عنو الػمدرسة العرفانية وحتػى غَت الػمدرسة العرفانية لكن للشيخ  (الشيُخ اإلحسائي)
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لػمجرد  اإلحسائي جولٌة وصولة مع الػمدرسة العرفانية، ىذا ىو كتاب )الروح الػمجرد( كتاب الروح ا
كتاٌب باللغة الفارسية وىذه ترجػمتُو باللغة العربية وقد قرأُت النسختُت الفارسية والعربية فال يوجد ىناؾ 
فارؽ بُت الًتجػمة العربية وبُت النسخة الفارسية، الكتاُب ىذا لعالِػٍم جليل من علماء الػمدرسة العرفانية 

الطهراين، ىذه طبعة دار الػَمَحّجة البيضاء، الًتجػمة من تالمذة السيد الطباطبائي، السيد مػحمد حسُت 
العربية لكتاب روح مػجرد، ىو كتاب يف سَتة العارؼ الشيعي السيد ىاشم الػحداد رضواف اهلل تعاىل 
عليو، من النماذج الػمعروفة الواضحة يف الػمدرسة العرفانية الشيعية السيد ىاشم الػحداد من تالمذة الَعَلم 

من ىذا  : 395د العرفاء يف العصور الػمتأخرة السيد علّي القاضي الطباطبائي، يف صفحة الػمعروؼ سي
الكتاب يف صدد الػحديِث عن الشيخ اإلحسائي، بشكل موجز الشيخ اإلحسائي يعترب الػمدرسة 

نية تعترب العرفانية أنػها متأثرة بالفكر الػُمخالف ألىل البيت أنػها متأثرة بفكر النواصب، الػمدرسة العرفا
أف الشيخ اإلحسائي ال يػملك القدرة العلمية على معرفة كتب الفالسفة وكتب العرفاء وإنػما ىو رجٌل لو 

 إطالٌع بػحديث أىل البيت فقط، ماذا تقوؿ الػمدرسة العرفانية؟
يٍل قائٍم أيُّ دل -انتبهوا إىل كالمِو  -ماذا يقوؿ السيد مػحمد حسُت الطهراين يقوؿ: وسادسًا أيُّ دليٍل 

غريٌب ىذا !! معرفة أىل البيت تػختلُف عن  -على أف معرفة اهلل سلتصٌة باألئمة الػمعصومُت ال تتعداىم 
أيُّ دليٍل قائٍم على أف معرفة اهلل سلتصٌة  -معرفة سائر الػخلق، ىو يقوؿ ال يوجد ىناؾ دليل على ىذا 

 -لألئمة  -س بشٌر أيضًا وما أمكن ذلؤالء عقاًل باألئمة الػمعصومُت ال تتعداىم فهؤالء بشر وسائُر النا
عجٌب ىذا !! يعنػي أف معرفتػي كمعرفة أىل البيت باهلل سبحانو وتعاىل، وىذا  -شلكٌن لغَتىم أيضًا 

مرادُه، وقطعًا ىناؾ الكثَت من أقطاب الػمدرسة العرفانية مػمن يقولوف ىذا الكالـ، ىذا من الػمبادئ ال 
سيد الػخمينػي منهجُو يػختلف بالػمرة وسنأيت على ذكر كالمِو وحديثِو إف سنحت أقوؿ كل العرفاء، ال

أيُّ دليٍل  -فرصة يف الػحلقات القادمة بػخصوص ىذه القضية ألف ىذا الفهم ىو جزٌء من فهم الِعصمة 
وما  ،أيضاً  قائٍم على أف معرفة اهلل سلتصٌة باألئمة الػمعصومُت ال تتعداىم فهؤالء بشر وسائُر الناس بشرٌ 

باعتبارىم أئمة أي ؽلكن للمأمـو إدراكهم يف  ،أمكن ذلؤالء عقاًل شلكٌن لغَتىم أيضًا كما ينبغي شرعاً 
 أيُّ فهٍم ىذا !! -وإال َلَما ربقق معٌت اإلمامة  ،العمل والوصوؿ إىل ما وصل إليو األئمة

ػمعرفة يف الػمدرسة العرفانية، ال أقوُؿ كلهم أيُّ فهٍم لإلمامة وأيُّ فهٍم لػمعرفة اهلل، ىذا أصٌل من أصوؿ ال
ولكن ىذا أصٌل يقوؿ بو الكثَت، السيد مػحمد حسُت من رموز الػمدرسة العرفانية وىو عالػِم جليل 
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وعنده إطالع واسع بػحديث أىل  ،وصاحب إطالٍع واسع مؤلفاتُو كثَتة وصاحب قلم ومعرفة عميقة
يد أف أنتقصو لكن ىذا الكالـ موجوٌد يف كتابِو وأنا أقرئو، يقوؿ: البيت وإطالع بآراء العرفاء، أنا ال أر 

الػمرحـو الػحاج الشيخ عباس القوجانػي أعلػى اهلل  -وكاف سػماحة آية اهلل وصػي الػمرحـو القاضػي 
درجتو يقوؿ، الشيخ عباس القوجانػي أيضًا من العرفاء من تالمذة السيد علي القاضي الرمز األوؿ فػي 

ة العرفانية الشيعية التػي تػمتد إلػى الشيخ حسُت قُلػي الػهمدانػي، الػمدرسة العرفانية الػمعاصرة ىػي الػمدرس
مدرسة الشيخ حسُت قُلػي الػهمدانػي، الشيخ عباس القوجانػي ينقل ىذه الػحادثة انتبهوا جيداً لػما ينقلو 

ما ىو اإلشكاؿ فػي  -د علػي القاضػي يعنػي السي -قلت يوماً لػحضرة السيد  -الشيخ عباس القوجانػي 
يعنػي ىو متػحَت الشيخ عباس القوجانػي ما ىو اإلشكاؿ الذي تشكلو الػمدرسة  -عقيدة الشيخية 

ما ىو اإلشكاؿ فػي عقيدة الشيخية فأولئك من أىل العبادة وأىل  -العرفانػية، مع أنو ىو من العرفاء 
  -كما نفعلو نػحن العرفاء   -واإلخالص لألئمة عليهم السالـ  الوالية أيضاً وخاصًة أمر إظهارىم الػمحبة

كما أف فقههم فقو الشيعة يضاؼ إلػى ذلك مسألة عدىم كتب األخبار معتربة وعملهم برواياتنا وإصباالً 
ىذا  -الشيخ عباس القوجانػي يقوؿ: فإنّا كلما بػحثنا عن إشكاٍؿ فيهم من جهة األخالؽ والعمل  -

جانػي وىو أيضاً عالػِم ومن العرفاء يقوؿ: وإصبااًل فإنّا كلما بػحثنا عن إشكاٍؿ فيهم من الشيخ عباس القو 
ماذا يػجيبو السيد علػي القاضػي، السيد علػي القاضػي  -جهة األخالؽ والعمل لػم نػجد من ذلك شيئًا 

 قاؿ: -من أجلة العلماء أجابو 
كاف الكتاب موجود فػي بيت السيد بينػما   ما -أجلب شرح الزيارة للشيخ أحػمد اإلحسائي غدًا 

الػمعروؼ عن السيد علػي القاضػي كاف يوميًا يقرأ صفحات من كتاب الفتوحات الػمكية إف لػم يَقرأ 
فُيقرأ لو، وإف شاء اهلل حُت نتعرض لػحياتو وىذا السيد سيٌد جليل أنا ال أريد أف أقوؿ شيئًا أنا أعرض 

البعض أنا ال أعرؼ تأريخ السيد أبدًا أنا أعرؼ كرامات السيد وتأريػخو الػحقائق، ولػربػما قد يتصور 
فقد قرأت كل ما كتب عنو  ،وسلوكو وعباداتو وأذكاره وجػميع ما يتعلق بالسيد علػي القاضػي الطباطبائػي

وأحفظ الكثَت من الػمعلومات حوؿ ىذا السيد الػجليل، وأعرؼ سلسلة أساتيذه وأعرؼ سلسلة تالميذه 
رؼ كل ما يدور حولو كل ما كتب عنو، إذا وصل الػحديث عن الػمدارس الشيعية سأتػحدث بشكٍل وأع

وإنػما أقوؿ ىذا الكالـ ألف السيد علػي القاضػي الرقم الصعب فػي ، ُمسَهب عن السيد علي القاضػي
ما   -سائي غداً أجلب شرح الزيارة للشيخ أضبد اإلح قاؿ: –الػمدرسة العرفانية يتعاملوف معو كالػمعصـو 
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فأحضرت لو شرح الزيارة للشيخ  -الشيخ القوجانػي  -فأحضرت لو  -كانت موجودة فػي بيت السيد 
ُث فقاؿ: يكفػي ىذا أتبُت  ،اقرأ، فقرأت فػيها ما يقرب من ساعة كاملة :فقاؿ ،اإلحسائي فػي اليـو التايل

عًا شيخ عباس لػم يتبُت لو ىذا من طب -لك اآلف ما ىو اإلشكاؿ فيهم؟! اإلشكاؿ ىو فػي عقيدهتم 
خالؿ القصة، لػم يتبُت لو، لكن اآلف السيد يقوؿ، يقوؿ: أتبُت لك اآلف ما ىو اإلشكاؿ فيهم؟! 
اإلشكاؿ ىو فػي عقيدهتم إف ىذا الشيخ يػحاوؿ فػي كتابو ىذا أف يثبت أف ذات اهلل سبحانو ليس لػها 

 -فاء أيضًا وإذا أردنا أف نأتػي بكتب العرفاء سنأتػي بػها طبعًا ىذا موجود فػي كتب العر  -اسػٌم ورسػم 
إف ىذا الشيخ يػحاوؿ فػي كتابو ىذا أف يثبت أف ذات اهلل سبحانو ليس لػها اسػٌم ورسػم فهي ما فوؽ 
صفاتو وأسػمائو وأف ما يتػحقق فػي العالَػم يتػحقق باألسػماء والصفات وأنػها ىي الػُمبدئة لػخلق العالَػم 

غريٌب، ىذا األمر موجوٌد  -آدـ والػمؤثرة فػي تدبَت شؤوف ىذا العالَػم فػي بقاء الػحياة ودوامها  وخلق
فذلك اهلل ليس  -عند الشيخية وموجوٌد عند العرفاء أيضاً لكن السيد ىنا يقوؿ أف الشيخية تقوؿ بػهذا 

قاؿ بػهذا الشيخ اإلحسائػي،  واهلل ما -لو اتػحاد مع الصفات واألسػماء بل إنػها تعمل بصورة مستقلة 
بل إنػها تعمل بصورة  ،فذلك اهلل ليس لو اتػحاد مع الصفات واألسػماء -نستػمر وأعلق بعد ذلك 

لذا فإف عبادة اإلنساف تصبح ألسػماء اهلل وصفاتو ال إلػى ذاتو التػي ال توصف وال يتسع لػها  ،مستقلة
رب اهلل سبػحانو مفهومًا فارغًا بال تأثَت وخارجًا عن وعليو فإف الشيخ اإلحسائي يعت ،الوىم والػخياؿ

وعليو فإف الشيخ اإلحسائػي يعترب  -يعنػي الػخالصة ىػي ىذه  -األسػماء والصفات وىذا عُت الشرؾ 
طبعًا الػمؤلف  -اهلل سبػحانو مفهومًا فارغًا بال تأثَت وخارجًا عن األسػماء والصفات وىذا عُت الشرؾ 

حسُت الطهرانػي رحػمة اهلل عليو فصل كامل ىو يػحاوؿ أف يثبت ضالؿ الشيخ السيد مػَُحمَّد 
اإلحسائػي، ىذه الصفحات كلها أنا اخًتت سطورًا من ذلك، ىو عقد فصاًل كبَتًا فػي ىذا الكتاب 

كالـ السيد علػي القاضػي   ،إلثبات ضالؿ الشيخ اإلحسائػي لكن خالصة الكالـ ىو ىذا أىم كالـٍ 
يعترب اهلل سبػحانو مفهومًا فارغًا بال تأثَت وخارجًا عن األسػماء والصفات وىذا  -ائػي فالشيخ اإلحس

ىذا الكالـ استخرجو السيد علػي القاضػي من خالؿ الصفحات التػي قرأىا شيخ عباس  -عُت الشرؾ 
وجود فػي يكفػي ىذا وقاؿ لو ىذا الػمعنػى م :ثػم قاؿ ،قرأت ما يقرب من ساعة كاملة :قاؿ ،القوجانػي

 .ىذه الصفحات
أنتػم سػمعتػم ىذا الكالـ أنا أعلق ىذا التعليق، أعلق بػمسألة شخصية قرأت كتاب الزيارة الػجامعة 



  3 ح   العصمةملف 
 

106 

الكبَتة، شرح الزيارة الػجامعة الكبَتة للشيخ اإلحسائػي رضواف اهلل تعالػى عليو، قرأتو فػي نػهايات سنة 
 عليَّ أف من عليِّ بػحافظٍة ال بأس بػها، ما أقرأه ما ، من نَِعم اهللرأ ىذا الكتابأوؿ مرة أق 1980

 .أحفظو ما أتناولو فػي البػحث فػي الدرس يبقى شيءٌّ كثَت منو عالقٌّ فػي ذىنػي
فػي نػهايات الثمانينات َدّرسُت فػي الػحوزة العلمية فػي قم لػمػجموعٍة من الطلبة من طلبتػي الزيارة 

عة واستداللية قد تػختلف نوعًا ما عن طريقة شرحػي للزيارة الػجامعة الكبَتة الػجامعة الكبَتة بطريقٍة موس
فػي برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة، وكاف من جػملة الػمصادر التػي اعتمدت عليها فػي ذلك التدريس ىو  

قبل أياـٍ كتاب الشيخ اإلحسائػي شرح الزيارة الػجامعة الكبَتة يعنػي عاودت النظر إليو ورجعت إليو، 
قالئل ختػمت برنامػجػي الزيارة الػجامعة الكبَتة وكنت أيضًا بُت الػحُت واآلخر أقلب كتاب الشيخ 

وإف كنت قد نػهجت نػهجًا فػي شرحها قد يػختلف بعض الشيء عن النػهج الذي نػهجو  ،اإلحسائػي
َتة للشيخ اإلحسائػي ىو أىم الشيخ اإلحسائػي ولكن فػي جهاٍت معينة، يبقى شرح الزيارة الػجامعة الكب

الػمصادر لػمن أراد أف يفهم الزيارة الػجامعة الكبَتة، أّدعي بأننػي علػى علٍم بػما جاء فػي ىذا الكتاب 
وبعد ذلك قرأت الكثَت من كتب الػمدرسة الشيخية كما  1980ألننػي طالعتو كما قلت منذ سنة: 

تب الػشيخ األخرى إنػما ىو تفريٌع وبياناٌت متواصلة قرأت الكثَت من كتب الػمدارس األخرى، ما فػي ك
مع ما ىو الػموجود فػي شرحو للزيارة الػجامعة الكبَتة، ودّرست الزيارة الػجامعة معتمدًا علػى مصادر 
عديدة منػها شرح الشيخ اإلحسائػي وقدمتػها برنامػجًا ومن جػملة الكتب التػي عدت إليها أيضًا كتاب 

يعنػي أنا علػى تواصل مع ىذا الكتاب، ومع ذلك قبل أف آتػي إلػى األستوديو ألننػي   الشيخ اإلحسائػي،
كنت علػى علٍم بأننػي سأذكر كالـ السيد القاضػي، قلت أعيد النظر فػي الكتاب أقلبو حتػى يكوف  
ة كالمػي قاطعًا فإف كالمػي ُحّجٌة علي يـو القيامة، ما أتلفظ بو إف لػم يكن صحيحًا بػحسب وجه

نظري قد يكوف خاطئاً بػحسب الواقع لكن َعَليَّ أف أبذؿ وسعػي فػي ىذه الػمعلومة التػي أعطيها ألشياع 
أىل البيت َعَليَّ أف أبذؿ وسعػي حتػى أبرأ ذمتػي فإف كالمػي سيكوف وبااًل عليَّ فػي قربي وفػي حسابػي 

ت شيئًا من كل ىذا، ما ىو موجوٌد فػي وحشري، رجعت إلػى شرح الزيارة الػجامعة الكبَتة واهلل ما وجد
الزيارة الػجامعة الكبَتة ىو خالؼ ىذا الكالـ وليس فػي موطٍن واحد وال فػي عشرة مواطن وال فػي مئة 

 .موطن من أوؿ ورقة إلػى آخر ورقة، ال أدري كيف يكوف ىذا األمر
ياف يفهم اإلنساف شيئًا ربػما أننػي أنا ىنا ال أتػهم أحداً بشيء وال أتػهم السيد القاضػي، فػي بعض األح
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لػم أكن قد فهمت ما جاء فػي كتاب الشيخ اإلحسائػي لكننػي أعود وأقوؿ الزيارة الػجامعة الكبَتة نصٌّ 
عربػي فاىت بػها شفاه سيد العرب اإلماـ الػهادي، الرواي الذي نقلها النػُخعي نػخعيٌّ عربػي من اليمن 

ػي عربػيٌّ أصيل من اإلحساء من العرب األقحاح َكَتَب الكتاب باللغة يػمانػي نػخعي، الشيخ اإلحسائ
العربية وأف عربػيٌّ أيضًا وأزعم أنػي علػى خربٍة بلغة العرب، قرأت الكتاب ولػي خربٌة بالكتاب تصفحتو 
واهلل ما وجدت فيو شيئاً من ذلك ولو كنت وجدت فيو شيئاً فإنػي ال أخاؼ وال استػحي من قولة الػحق 
وال أعبأ بأي أحد، إذا كاف ىناؾ شيٌء فيو خدمٌة لػمػَُحمٍَّد وآؿ مػَُحمَّد وإنػما خدمة مػَُحمٍَّد وآؿ مػَُحمَّد 
تتػجلػى فػي خدمتػي لشيعتهم، إذا كاف ىناؾ شيٌء فيو خدمٌة ألشياعهم واهلل فإنػي ال أخاؼ من ذلك 

آخره بالػُجملة َعّلي أف أجد شيئاً واهلل ما  وال استػحي وال أعبأ بأي أحد، تصفحت الكتاب من أولو إلػى
وجدت شيئاً، حُت يكوف الػحديث عن الػمدارس الشيعية سأجلب كتب الشيخ اإلحسائػي وسأقرأ  
كالمو، فػي نفس الفصل الذي يكتبو السيد الطهرانػي رضواف اهلل تعالػى عليو ذماً وطعناً ووصفاً بالضاللة 

 .لػي من شأف ابن عربػي، وال شأف لػي بابن عربػيوبالػجهل للشيخ اإلحسائػي ىو يُع
النػجم )لكن ينتقد إلػى الػُمحّدث النوري لػماذا؟ الػمحدث النوري ماذا قاؿ؟ الػمحدث النوري فػي كتابو 

الػمحّدث  -كتاٌب باللغة الفارسية وتُرِجَم إلػى العربية يقوؿ: ابن العربػي الػمالكي مع غاية نصبو   (الثاقب
عنده كتاب ابن  -مع غاية نصبو وعداوتو لإلمامية حىت أنو يقوؿ فػي مسامرتو  -وؿ ىذا النوري يق

حتػى أنو يقوؿ فػي مسامرتو الرجبيوف صبٌع من أىل  -سنأتػي علػى ذكره  (الػمسامرات)عربػي اسػمو 
طبعاً  ىذا الكالـ موجود، -الرياضة يف شهر رجب أكثر كشفػهم أف يروف الرافضة فػي صورة الػخنازير 

بالنتيجة الػمحدث النوري يقوؿ ابن عربػي يقوؿ بأف ىناؾ  ،قردة :قالوا ،خنازير :فػي بعض الكتب قالوا
مػجموعة من أىل الػمعرفة من أىل السلوؾ الرجبيوف فػي مكاشفاتػهم يروف الرافضىة فػي صورة الػخنازير، 

 : 412 و 411أحفظوا ىذه الػخنازير أحفظوىا، ىذا فػي صفحة 
يد الطهرانػي ينقل الكالـ الذي ذكره ابن عربػي فػي كتابو الػمحاضرات والػمسامرات اقرأ عليكم ما الس

تػحت عنواف خرب األربعُت الرجبيُت واألبداؿ، يعنػي ىناؾ  - اعلم :قاؿ ابن عربػي بنقل السيد الطهرانػي
الذين بلغوا ما بلغوا من مػجموعة فػي األرض اسػمهم األربعوف الرجبيوف واألبداؿ يعنػي من الناس 

مػحاضرة األبرار )الػمعرفة، ىذا قوؿ ابن عربػي فػي الػمحاضرات والػمسامرات، الػمحاضرات ىو كتابو 
بعض األحياف يسمونو الػمحاضرات والػمسامرات وإال االسػم الػموجود علػى الكتاب  (ومسامرة األخيار
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مطبعة السعادة مصر الػجزء األوؿ  1324 ألولػى سنةامرة األخيار الطبعة اىو ىذا مػحاضرة األبرار ومس
اعلم إف هلل أربعُت رجاًل من خلقو ينظر إليهم فيأخذىم  :، ماذا يقوؿ ابن عربػي246و 245صفحة: 

الحظوا مثل  -فيقعدىم ال يستطيعوف ِحراكًا فػي شهر رجب  -يعنػي يسلبػهم الػحركة  -عن حركاتػهم 
اعلم أف هلل أربعُت رجالً من خلقو  -فيها الكثَت من مثل ىذا الكالـ  ىذه الػخزعبالت ،كتب ابن عربػي

فيقعدىم ال يستطيعوف ِحراكًا فػي شهر رجب كلو من أولو إلػى  ،ينظر إليهم فيأخذىم عن حركاتػهم
وما عندىم خرٌب من حالػهم وال مػما يرد عليهم غَت ما عرفهم الػحق بو فػي تلكم األخذة وذلك  ،آخره

فإذا انقضى الشهر لػم  -ىذا فػي كل سنة ىؤالء اهلل سبحانو وتعالػى يسلبهم الػحركة  -نة فػي كل س
يبقى عند الرجل منػهم خرب من حاؿ غَت ما كاف عرفو وال يبقى لو كشٌف وال إطالع وال نداء من ذلك 

ضاء الشهر فال يزاؿ بػهم إلػى انق ،العالَػم وال شيء إلػى أف يستهل رجب فَتجع عليهم ذلك الػحاؿ
فَتوف من العجائب فػي تلك الػحاؿ من الكوائن إلػى ما شاء اهلل غَت أف بعضهم قد يبقى معو فػي طواؿ 

يعنػي الػمكاشفات كلها ُتسلب منهم بعد شهر  -ال غَت  السنة عالمة مقصورة علػى إدراؾ أمٍر ما
شهر رجب وىو مػحبوٌس  وقد اجتػمعنا برجٍل منػهم فػي -رجب، لكن البعض منهم يبقى عنده شيء 

يػبػيع  -وىو بائٌع للػجزر والػخضر العامة  -أي إف اهلل سلبو الػحركة  -فػي بيتو قد حبستو ىذه الػحالة 
يعنػي يػبػيع فجل ويػبػيع كراث لكن اهلل سبحانو  -وىو بائٌع للػجزر والػخضر العامة  -يعنػي يػبػيع مػخّضر 

عن  -ىو ابن عربػي يقوؿ  -غَت إين سألتو  -وسلب منو الػحركة وتعالػى انتخبو فػجعلو من الرجبيُت 
 :فسألتو ،حالتو فأخربنػي بكيفيتها علػى ما كاف علمي فيها وكاف يػخرب بعجائب

ىل يبقػى لك عالمة فػي شيء؟ قاؿ: نعم يل عالمة من اهلل فػي الرافضة خاصة أراىم فػي صورة الكالب 
ا رافضة وكالب، قبل قليل خنازير كاف، األمر الذي نقلو الػمحدث ىذه احفظوى -ال يستًتوف عٍت أبداً 

فقط ىذه حالة خاصة فػي الرافضة، غَت الرافضة  -نعم يل عالمة من اهلل فػي الرافضة خاصة  -النوري 
يل عالمة من اهلل يف الرافضة خاصة أراىم فػي صورة الكالب ال  -أطهار أتقياء مطهروف نقياٌت ثيابػهم 

ابن عربػي يعلق يقوؿ: وقد رجع منػهم علػى يده جػماعة مستوروف ال يعرفهم أىل  -ٍت أبدًا يستًتوف ع
وأىل السنة ما يعرفونػهم لكن لػمَّا   ،يقوؿ كاف جػماعة من الرافضة يعيشوف التقية بُت أىل السنة -السنة 

رجع منػهم علػى يده وقد  -كشف ىذا حقائقهم عرفوا بأف ىذا معجزة فرجعوا إلػى الػحق وصاروا ُسّنة 
جػماعة مستوروف ال يعرفهم أىل السنة إال أهنم منهم عدوؿ فدخلوا عليو فأعرض عنػهم وأخربىم بأمرىم 
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فرجعوا وتابوا وشهدوا علػى أنفسهم دبا أخرب عنهم مػما ليس عند أحٍد  -قاؿ أنتػم كالب أنتػم رافضة  -
هرانػي ألجل أف يدافع عن ابن عربػي الحظوا، قطعاً إلػى ىنا ينتػهي الكالـ، السيد الط .من غَتىم خربه

َـّ بو الشيخ اإلحسائػي ما نقل وال سطراً واحداً من كالمو ،كل شيء فقط كالـ، لكن لػمَّا  فػي كل ما َذ
 ينقل كالـ ابن عربػي ىذا ماذا يعلق عليو؟

ىم الػخوارج ال الشيعة  يقوؿ: وحريٌّ بنا قبل خوض البػحث فػي أف الػمراد بالروافض يف ىذه الػحكاية
من أين جئنا بػهذا؟ ألجل أف يقوؿ بأف ابن عربػي ال يذـ الشيعة باعتبار أف الذين يقولوف  -اإلمامية 

بأف ابن عربػي ناصبػي يقولوف ىذا كالـ النواصب فػي كتبػهم، يقوؿ ىؤالء الروافض ىم ليس الشيعة 
وحريٌّ بنا قبل خوض البػحث فػي أف الػمراد  -ري اإلمامية ىؤالء الػخوارج، ىذا كالـ ُيَصّدؽ؟ ال أد

يعنػي اآلف أي واحد يقرأ ىذا الكالـ  -بالروافض فػي ىذه الػحكاية ىم الػخوارج ال الشيعة اإلمامية 
يفهم أف الػمراد من الروافض ىنا خوارج؟! ويقوؿ ىم مستًتوف، متػى استًت الػخوارج عن السنة؟ عمر 

والكفر ملٌة واحدة، متػى استًت الػخوارج عن السنة؟! قبل قليل كاف كالـ  الػخوارج يعيشوف مع السنة،
الػمحدث النوري قاؿ بأنو نقل عن ابن عربػي أف ىؤالء الرجبيُت أصحاب الكرامات يروف الشيعة يروف 
الرافضة فػي صورة الػخنازير، ىنا فػي صورة الكالب، ىذا إشكاؿ كبَت يشكلو السيد الطهرانػي علػى 

 : 419و  418دث النوري، لنسػمع ما يقوؿ صفحة الػمح
اإلشكاؿ الػخامس علػى كالـ الػمحدث النوري: إف عبارة ذلك الرجل الرجبػي  ،يقوؿ من اإلشكاالت

فػي مكاشفتو كانت مشاىدة الروافض فػي صورة الكالب فغَتىا الػمحدث النوري فػي نقلو إلػى صورة 
ا إشكاؿ ُيشكل يقوؿ: إف عبارة ذلك الرجل الرجبػي فػي أي افًتاٍء عظيم ىذا؟! ىذ -الػخنازير 

فغَتىا الػمحدث  -يعنػي ىذا شيء حسن؟!  -مكاشفتو كانت مشاىدة الروافض فػي صورة الكالب 
ومعلـو أف  -فقد افًتى الػمحدث النوري افًتاءاً عظيما ثػم يقوؿ  -النوري فػي نقلو إلػى صورة الػخنازير 

ف الكلب ؽلتلك صفة االفًتاس بينػما يػمتلك الػخنزير صفة عدـ الغَتة وعبادة أل ،الػخنزير أسوء وأقبح
ىذا كالـ؟ أنا ال أعلق شيئاً، الشيخ اإلحسائػي بكل معرفتو ألىل البيت وبكل عقيدتو ألىل  -الشهوة 

ه البيت يقاؿ عنو ما يقاؿ، يقاؿ عنو بأنو يعتقد بأف اهلل مفهوـٌ فارغ وابن عربػي بكل خزعبالتو ىذ
يدافع عنو بػهذه الطريقة، يشكل علػى الػمحدث النوري أنو قاؿ بأف ابن عربػي قاؿ بأف الرجبيُت يروف 

يقوؿ ال ىو قاؿ فػي صورة الكالب ومعلوـٌ أف الػخنزير أسوء وأقبح ألف  ،الروافض يف صورة الػخنازير
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ومعلـو أف  -خَت الػجزاء الكلب، جزاىم اهلل خَت يعنػي قالوا بأننا كالب ليس خنازير جزاىم اهلل 
 .الػخنزير أسوء وأقبح

يعنػي ىذا كالـٌ منطقي؟!! أنا ال أعلق شيئاً، وىؤالء رموز الػمدرسة العرفانية يأتػي الكالـ إف شاء اهلل  
علماً ابتداًء وقبل أف أفتح ملفاً حوؿ الػمدارس الشيعية أنا ال أعتقد بابتعاد أي مدرسة من ىذه الػمدارس 

يت، أنا أعتقد كل ىذه الػمدارس مدارس مرتبطة بأىل البيت لكن تػختلف درجات عن أىل الب
 معرفتػهم، نػحن ال نػملك شخصاً معصوماً إال واحد، واحد فقط ىو الػمعصـو الػُحجَّة ابن الػحسن.

من إلماـٍ  (األسفار األربعة)صورٌة أنقلها من كتاب األسفار وىو من أىم كتب الػمدرسة العرفانية، كتاب 
أئمة الػمدرسة العرفانية الػمولػى صدرا، صدر الدين الشَتازي الػمعروؼ بصدر الػمتألػهُت، األسفار 
األربعة، الػحكمة الػُمتعالية فػي األسفار العقلية األربعة، األسفار، مالحظة للفائدة قرأت فػي بعض 

هُت كتابو األسفار األربعة ذكر فيو الكتب أف الػمراد من األسفار ىو جػمع َسَفر قاؿ وكَتَب صدر الػمتألػ
أسفاره وكأنو كتاب رحلة، والبعض َفِهَم األسفار األربعة َجػمُع َسفر يعنػي َسفٌر إلػى اهلل، األسفار التػي 
ُقّسمت، يعنػي كأف النفس البشرية تسافر فػي أسفار، الػُمراد من األسفار جػمٌع لَسْفر والَسْفر ىو 

مراد أسفار َسَفر وانتقاؿ، مراد سفر انبالج واتضاح حقائق وىذا الػمعنػى الوضوح واالنبالج وليس الػ
 .يتناسب مع الذوؽ اإلشراقػي ومع الذوؽ العرفانػي

 171صفحة:  1999ىذه الطبعة طبعة دار إحياء الًتاث العربػي الطبعة الرابعة  ،ىذا ىو الػجزء السابع
اعلم أنو اختلف آراء الػحكماء فػي ىذا  :لػِحساف، فػي ذكر عشق الظرفاء والفتياف لألوجو ا17الفصل 

، فمنهم من ذمو وذكر أنو رذيلة وذكر مساويو وقاؿ  العشق وماىيتو وأنو حسٌن أو قبيح، زلموٌد أو مذمـو
إنو من فعل البطالُت والػمعطلُت والعطالُت ومنهم من قاؿ أنو فضيلٌة نفسانية ومدحو وذكر مػحاسن أىلو 

ومنهم من زعم أنو مرٌض  ،ن لػم يقف علػى ماىيتو وعللو وأسباب معانيو وغايتووشرؼ غايتو، ومنهم م
: وألجل ذلك ىذا العشق - 173 إلػى أف يقوؿ فػي صفحة -نفساين ومنهم من قاؿ إنو جنوٌف إلػهي 

 -أف اإلنساف يعشق إنسانًا  -النفسانػي للشخص اإلنسانػي إذا لػم يكن مبدؤه إفراط الشهوة احليوانية 
جل ذلك ىذا العشق النفسانػي للشخص اإلنسانػي إذا لػم يكن مبدؤه إفراط الشهوة احليوانية بل وأل

يعنػي حتػى لو كاف ذكراً، يعنػي رجل يعشق رجل لكن ال للجهة الػحيوانية  -استحساف مشائل الػمعشوؽ 
ركاتو وأفعالو بل استحساف مشائل الػمعشوؽ وجودة تركيبو واعتداؿ مزاجو وحسن أخالقو وتناسب ح -
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ويذكي الذىن وينبو النفس  -ىذا العشق  -وغَنَجو وداللو معدوٌد من جػملة الفضائل وىو يرقق القلب 
يعنػي بأي  -وألجل ذلك أمر الػمشايخ مريدِيِهم فػي االبتداء بالعشق  ،علػى إدراؾ األمور الشريفة

النفس وتنوير القلب، وفػي وقيل العشق العفيف أوفػى سبب فػي تلطيف  -عشق؟ بعشق اإلنساف 
إلػى أف يقوؿ  -األخبار إف اهلل جػميٌل يػحب الػجػماؿ، وقيل من عشق وعف وكتم ومات مات شهيداً 

لكن الذي يػجب التنبيو عليو فػي ىذا الػمقاـ أف ىذا العشق وإف   -البحث طويل  175فػي صفحة: 
توسط الػموصوؼ بػها بُت العقل الػمفارؽ كاف معدودًا من جػملة الفضائل إال أنو من الفضائل اليت ي

ومثل ىذه الفضائل ال تكوف مػحمودة شريفة علػى اإلطالؽ فػي كل  ،الػمحض وبُت النفس الػحيوانية
بل ينبغػي استعماؿ ىذه الػمحبة فػي  ،وعلػى كل حاٍؿ من األحواؿ ومن كل أحٍد من الناس ،وقت

 .أواسط السلوؾ العرفاين
شق اإلنساف أف يعشق غالمًا وكالـ واضح طويل أف يعشق غالمًا ولكن ال فػي يعنػي البد من أف يع 

البعد الػحيوانػي، أنا أفهم الػمراد الفلسفي العميق لصدر الػمتألػهُت ال أتػهم صدر الػمتألػهُت كما اتػهمو 
وورعو آخروف أبداً، أنا قرأت كتب صدر الػمتألػهُت وأعرؼ مرامو وأعرؼ حياتو وأعرؼ زىده وصالحو 

وأعرؼ كل شيٍء ُكِتَب عنو، حينما أقوؿ أعرؼ كل شيٍء كتب عنو للذي وصلت إليو يدي، أنا ال أقوؿ 
بأنػي أعرؼ كل شيء وال يستطيع أحٌد أف يدعػي ذلك لكن الكالـ واضح ما وصلت إليو يدي من 

 قوؿ:الكتب التػي كتبها صدر الػمتألػهُت أو الكتب التػي تػحدثت عنو مدحاً أو قدحاً، ي
بل ينبغػي استعماؿ ىذه الػمحبة فػي أواسط السلوؾ العرفاين وفػي حاؿ ترقيق النفس وتنبيهها عن نـو 

وأما عند استكماؿ النفس بالعلـو اإلذلية  ،الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بػحر الشهوات الػحيوانية
فال ينبغي ذلا عند ذلك  ،ؿ بعالػم القدسوصَتورتػها عقاًل بالفعل مػحيطًا بالعلـو الكلية ذا ملكة االتصا

االشتغاؿ بعشق ىذه الصورة الػُمَحسَّنة اللحمية والشمائل اللطيفة البشرية ألف مقامها صار أرفع من ىذا 
يعنػي أف عشق الغلماف ىو عشٌق مػجازي يفتح قلوبنا  - ولػهذا قيل الػمجاز قنطرة الػحقيقة ،الػمقاـ

أننا ال نستطيع أف نعشق الػُمطلق البد أف نبدأ بعشق الػُمقيد ىي ىذه لعشق الػحقيقة، أصل القاعدة 
 -الفكرة فكرة صوفية فػي األصل وىي فكرٌة عرفانية يؤيدىا ويثبت أعمدتػها الػمولػى صدر الػمتألػهُت 

ا وقع ولػهذا قيل الػمجاز قنطرة الػحقيقة وإذا وقع العبور من القنطرة إلػى عالػم الػحقيقة فالرجوع إلػى م
 171ىذا الكالـ كالـٌ طويل يبدأ من صفحة:  -العبور منو تارًة أخرى يكوف قبيحاً معدوداً من الرذائل 



  3 ح   العصمةملف 
 

112 

كالـ طويل ماذا أقرأ منو أنتػم راجعوه، لكن أعتقد أف ىذه الػُجمل التػي قرأتػها توحي بأىػم ،   179 اىل
شق النساء بالدرجة الثانية، لكن الكالـ ما فيو، والػحديث ىنا عن عشق الغلماف بالدرجة األولػى وعن ع

ىنا عن عشق الغلماف، عن عشق الغلماف الػُمُرد ىكذا أنتػم راجعوا الكالـ ستجدوف ىذه القضايا 
واضحة وصريػحة، كما قلت قبل قليل بأننػي أفهم مراد صدر الػمتألػهُت وفقًا للذوؽ التألػهي ووفقاً 

 .الػمجاز قنطرة الػحقيقة -للػمعانػي العميقة كما قاؿ فػي كلمتو 
أيهما أولػى أف نعشق أىل البيت فيكونوف طريقًا يوصلنا إلػى اهلل سبحانو وتعالػى أو  :لكننػي أقوؿ 

؟ إذا أردنا أف نستػخرج مثل ىذه األشياء من كتب الػمدرسة أف نعشق غلمانًا أي الطريقين أسلم
األسفار األربعة فيو الشيء الكثَت من مثل ىذه العرفانية ىناؾ أشياٌء أخرى كثَتة، ىذا الكتاب كتاب 

الػمعانػي، ىذا ىو أىم الكتب التػي َنظّرَّت للعرفاف وبالذات لوحدة الوجود والػموجود فػي عُت كثرتػهما، 
وأنا ىنا ال أرفض ىذه النظرية لكن كيف نفهمها؟ الكالـ سيكوف فػي وقتو، نػحن نفهم كل شيء فػي 

فهم ىذه النظرية يوافق حديث أىل البيت نػحن نقبلها، إذا كاف معارضاً سياؽ أىل البيت إذا كاف 
لػحديث أىل البيت نرفضها ونرفض من يعتقد بػها، ىذا الكتاب كتاب األسفار األربعة شاع عنو فػي 

وحدة )الناس وحينما أقوؿ فػي الناس ليس عند البّقالُت بُت العلماء، بأف ىذا الكتاب يبػحث فػي 
الػحقيقة أف ىذا الكتاب ىو لنقض ىذه النظرية لنقض نظرية وحدة الوجود  (موجود معاً الوجود والػ

وحدة الوجود والػموجود فػي )والػموجود معاً، ىذا الكتاب ينقض ىذه النظرية ويثبت نظرية ثانية وىي 
ف بأف ىذا لكن الذين ينتقدوف صدر الػمتألػهُت يقولو  ،وىػما نظريتاف مػختلفتاف بالػمرة (عُت كثرتػها

الكتاب ىو فػي النظرية األولػى والػحاؿ أف الكتاب فػي النظرية الثانية ويػمكن أف نثبت ذلك من خالؿ 
 النصوص الكثَتة الػموجودة فػي كتابو، ماذا يقوؿ السيد الػخوئػي عن صدر الػمتألػهُت؟ 

أمس السيد الػخوئػي  ىذا ىو التنقيح فػي شرح العروة الوثقى وجئت بالسيد الػخوئػي كما قلت يـو
أنػموذج واضح للعلم والتػحقيق الواسع فػي الفقو والرجاؿ واألصوؿ، ىذا ىو الػجزء الثانػي من كتاب 
التنقيح لػم تذكر الػمطبعة، كتاٌب معروؼ ىو من أشهر كتب الفقو االستداليل للسيد الػخوئػي رضواف 

القائلُت بوحدة الوجود موطن الشاىد ىنا  فػي الفصل الذي عنونو حكم : 95اهلل تعالػى عليو صفحة 
بقي ىناؾ احتماٌؿ آخر وىو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود وحدة الوجود والػموجود فػي عُت   -

بقي ىناؾ احتماٌؿ آخر  -الكالـ الذي قلتو قبل قليل بأف ىذا الكتاب يثبت ىذه النظرية  -كثرتػهما 
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وحدة الوجود والػموجود فػي عُت كثرتػهما فيلتـز بوحدة الوجود وىو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود 
والػموجود وأنو الواجب سبحانو إال أف لكثرات ظهورات نوره وشؤونات ذاتو وكٌل منها نعٌت من نعوتو 

وىذا ىو الذي حققو  ،ولػمعة من لػمعات صفاتو ويسػمى ذلك عند االصطالح بتوحيد أخص الػخواص
ىذا الكتاب، وفػي بقية كتبو لكن ىذا الكتاب ىو الكتاب األـ عند صدر  فػي - صدر الػمتأذلُت

وَنَسَبو إلػى األولياء والعرفاء من عظماء أىل الكشف  وىذا ىو الذي حققو صدر الػمتأذلُت -الػمتألػهُت 
 بأف اآلف حصحص الػحق واضمحلت الكثرة الوعلية وارتفعت أغاليق -صدر الػمتألػهُت  -واليقُت قائاًل 

يعنػي  -السيد الػخوئػي يقوؿ: إال أنو لػم يظهر لنا إىل اآلف حقيقة ما يريدونو من ىذا الكالـ  -األوىاـ 
إال أنو لػم يظهر لنا إلػى اآلف  -أف السيد الػخوئػي ما فهم ما كتبو صدر الػمتألػهُت، غَت واضح ماذا يريد 

ما كاف قد فهم ُمراد صدر الػمتألػهُت ولكن  فالسيد يشَت إلػى أنو -حقيقة ما يريدونو من ىذا الكالـ 
 -غَت مػحكـو بكفره  -بػهذا الػمعنػى األخَت الذي بينو  -يقوؿ: وكيف كاف فالقائل بوحدة الوجود 

غَت مػحكـو بكفره وال  -يعنػي ىو فػي حكم الػُمسلم غَت مػحكـو بكفره، لسنا متأكدين من إسالمو 
ما داـ لػم يلتـز بتواٍؿ فاسدة من إنكار الواجب أو الرسالة أو  -ىو فػي حكم الػُمسلم  -بنػجاستو 

القائل بػهذا القوؿ ىذا الكالـ نفسو تػجدونو فػي مستمسك العروة الوثقى الكتاب الفقهي  -الػمعاد 
 .الػمعروؼ للسيد مػحسن الػحكيم قدس سره الشريف وفػي كتب أخرى أيضاً 

إال ىذا الكالـ موجود فػي كتب فقهية أخرى أيضاً، إذاً أنا جئت ىنا بكتاب السيد الػخوئي كمثاؿ و 
ماذا نقوؿ عن صدر الػمتألػهُت؟ ىذا كالمو فػي األسفار، ىذا كالـ السيد الػخوئػي، ماذا نقوؿ عن 
الشيخ اإلحسائػي، ماذا نقوؿ عن الػمدرسة العرفانية، ماذا نقوؿ عن كل ىذه األسػماء والػمسميات عن 

ستطيع أف نشّخص حقائق الرجاؿ؟ قضيٌة تكاد تكوف مستػحيلة، ىذه القضية ىؤالء األعالـ؟ كيف ن
مثل ما ىي موجودة اآلف موجودة سابقًا ومرَّ علينا فػي قصة الػمفضل ابن عمر وفػي قضية ىشاـ ابن 

 .الػحكم ومػَُحمَّد ابن أبػي ُعمَت وغَتىم كثَت، والقضية مستمرة وإلػى يومك ىذا، النماذج كثَتة
ألػم ُيَكفِّروه ويػحكموا بنػجاستو؟! لطالػما تكرر ىذا األمر والقضية معروفة، العارفوف  لػخمينػيا السيد

بتأريخ السيد الػخمينػي يعرفوف بأنو قد ُحِكم بكفره وبنػجاستو، ىو يقوؿ فػي خطاباتو لػمَّا كنت أدرُس 
آنذاؾ لػم يصل إلػى سن البلوغ  فػي الػمدرسة الفيضية وكاف ولده السيد مصطفى ولده األكرب كاف صغَتاً 

فيذىب قوـٌ فيشطفوف الكوز لػماذا؟ يشطفوف اآلنية التػي شرب منػها  ،يذىب ليشرب الػماء من الكوز
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أو شرب بػها السيد مصطفى ابن السيد الػخمينػي لػماذا؟ باعتبار أف السيد الػخمينػي نػجس وىذا ابنو 
ىو حكم الكبَت حتػى يكرب، يعنػي الصغَت ىنا يأخذ صغَت وفػي الفقو الشيعػي عندنا حكم الصغَت 

حكم أبيو حتػى يصل إلػى سن التكليف ويػختار ىل يذىب فػي طريق أبيو أو يذىب فػي طريق آخر، 
إذا ذىب فػي طريق آخر وىو طريق الػهدى بػحسبهم حينئٍذ يُػحكم بطهارتو، فالصغار بػحسب الفقو 

 .جاسة ملحقوف بآبائهمالشيعي حكمهم فػي حالة الطهارة والنػ
فبما أف السيد الػخمينػي نػجس فإف السيد مصطفى نػجس لذلك يقوموف فيغسلوف الكوز ويغسلوف 
اآلنية القدح أو الطاسة التػي شرب بػها السيد مصطفى، ىذا الكالـ يردده السيد الػخمينػي وموجوٌد فػي  

يو كل خطابات السيد الػخمينػي، فػي كتاب الصحيفة ينور، كتاب كبَت أكثر من عشرين جلد جػُمعت ف
النػجف يعرفوف القضية ،كاف ىناؾ منع للذين ُيَصّلوف خلف السيد الػخمينػي ىذه القضايا يعرفها 
الكثَتوف ،كاف الطلبة كثَت من الطلبة يتحاشوف الصالة خلف السيد الػخمينػي، حينما تذىب إلػى 

ال يصلػي خلفو إال اإليرانيوف، الطلبة العرب  مسجد الًتؾ الذي كاف يصلػي فيو السيد الػخمينػي
والعراقيوف نادرًا ما يصلوف خلفو، األكثرية تػخاؼ من التفسيق فإف من يصلػي خلف السيد الػخمينػي 
يُفّسق، والػحوادث فػي ىذا كثَتٌة جدًا ال أريد أف أورد حوادث أخرى ألنػي سأضطر إلػى ذكر أسػماء 

، وإال فػي جعبتػي الكثَت الكثَت من الػحوادث من األحداث ولو طالبتمونػي وأنا ال أريد أف أذكر أسػماء
بالػمصادر سآتػي بالػمصادر، أننػي ال أنقل من األلسنة ومن الشفاه أنقل من الكتب ومن الػمصادر ال 

 .أنقل من الػجرائد والػمجالت من الكتب الػمعروفة ومن الػمصادر الػمعروفة
مينػي كاف نػجساً؟ إلػى اآلف ىناؾ من يعادي السيد الػخمينػي، ىناؾ اآلف فػي يا ترى ىل أف السيد الػخ

الناس من يُػَعّلم الناس لقضاء الػحوائج أف يلعن السيد الػخمينػي مئة مرة، يعرؼ ىذا األمر كثَتوف، ىل 
علوف أماـ أف لعن السيد الػخمينػي سبٌب لقضاء الػحوائج !! أمٌر بػحاجٍة إلػى بػحٍث وتػحقيق، ماذا تف

ىذه الػحقائق والػمعطيات، ىذه الػحقائق والػمعطيات موجودُة علػى طوؿ الػخط، منذ زماف األئمة وتقّدـ 
والنػماذج كثَتة ليس فقط الػمفضل ابن عمر حتػى ىشاـ ابن  ،الكالـ عن الػمفضل ابن عمر نػموذج

ة بأنو كاف يقوؿ بأف اهلل جسم، الػحكم، ىشاـ ابن الػحكم ىناؾ من يتػهمو بالتػجسيم حتػى من الشيع
ال أريد الدخوؿ فػي كل ىذه التفاصيل، ىل القضية تقف عند ىذه  ،وغَت ىشاـ ابن الػحكم وغَت وغَت

 .الػحد؟! أبداً الػمسألة مستػمرة ومتصلة
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الػمرجع الػمعروؼ من مراجعنا األجالء ومن السادة الذين عرفوا بالورع  شهاب الدين الػمرعشػيالسيد 
لكن ىذا السيد ُصّبت عليو النقمات فػي فًتٍة من  ،قوى يضرب بو الػَمثل فػي ورعو وفػي تقواهوالت

حينما ورد من العراؽ إلػى مدينة قم، وسكن فػي مدينة قم، من بيوت الػمراجع كانت  ،الفًتات
بَتة، الدعايات واألراجيف تصدر، صلػى السيد الػمرعشػي فػي صحن السيدة الػمعصومة وكانت صالتو ك

خرجت الدعايات من بيوت أحد الػمراجع، أقوؿ من بيوت ألف لو أكثر من بيت، خرجت الدعايات 
كيف يُثبت ذلك؟ ىل يكشف عن   !!!!من بيت ذلك الػمرجع بأف السيد الػمرعشػي ليس مػختوناً 

 ،تػجوزية من الطراز األوؿ، كيف يثبت ذلك السيد الػمرعشي؟! إمامة األغلف ال ندنفسو؟! دعايٌة آخُ 
قضيٌة فقهيٌة معروفة، وتبعت ذلك دعايات بعد أف تفرؽ الناس عن السيد الػمرعشػي ال يصلػي خلفو 

جاءت الدعايات فالدعايات األخرى سُتَصّدؽ باعتبار الدعاية األولػى ُصدِّقت والناس أميل إلػى  ،أحد
لكبَت الػمعروؼ اآلغا بزرؾ تصديق األكاذيب واألراجيف ىذه طبيعة البشر، إلػى درجٍة أف العالػِم ا

الطهرانػي عالػِم الًتاجم والرجاؿ وعالػِم الطبقات والكتب والػمؤلفات، العالػِم الكبَت اآلغا بزرؾ الطهراين 
صاحب الػمؤلفات الكبَتة والػموسوعات الضخمة، صاحب الذريعة إلػى تصانيف الشيعة الكتاب الكبَت 

 .ـ الشيعةالػموسوعة الػمعروفة، وصاحب طبقات أعال
فػي كتابو نقباء البشر فػي القرف الرابع بعد العشر فػي الطبعة األولػى لػمَّا تػحدث عن السيد الػمرعشػي 
انتقصو وغمز من قناتو استنادًا إلػى ىذه الدعايات واألراجيف، ولكن بعد ذلك صحح األمر، الطبعة 

احب إطالع واسع علػى الرجاؿ وعلػى الػموجودة اآلف ُحِذؼ منػها ذلك التنقيص، وىذا رجالػيٌّ وص
، انتقص من السيد الػمرعشػي  األنساب والًتاجم اآلغا بزرؾ الطهرانػي عالػٌم متفرد نابغة فػي ىذه العلـو

 لدعاياٍت وأراجيف قيلت فػي حقو، الػحقيقة أين؟
ف بأنو ىو كاف مرجعًا من مراجع الشيعة بل كاف الكثَتوف فػي حوزة قم يقولو   كاظم شريعتمداريسيد 

بل البعض يعتربه ىو األعلم فػي الػحوزتُت القمية والنػجفية، لذلك كاف الكثَت من  ،األعلم فػي حوزة قم
وقصتو معروفة أنا لست بصدد  ،كاف لو عداٌء مع السيد الػخمينػي  ،الفضالء قد قلدوه علػى ىذا األساس

وايات التػي تقوؿ بأف العالػِم الضاؿ العالػِم الفاسد إيراد الػمسائل السياسية، ُسجن فػي بيتو استناداً إلػى الر 
يػُحبس فػي داره، روايات فػي الكتب األربعة وفػي غَتىا عن األئمة الػمعصومُت بأمٍر من السيد الػخمينػي 
ومات، ىناؾ من يعتربه بأنو كاف ينوي قتل السيد الػخمينػي وخرج علػى التلفاز وتػحّدث، ىل كاف ىذا 
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مداري ىناؾ تاً، ىل كاف الكالـ حقيقياً الناس يًتددوف فػي ذلك، بعد أف توفػي السيد شريعالكالـ مفربك
اسػمو كاظم وىذا الكالـ ال  ،وىناؾ من يقوؿ بأنو شهيٌد مظلـو وىو كجده الكاظم ،من يذمو ويلعنو

عزية فػي بيوت وف التأيقولو السوقة ىذا كالـٌ يدور فػي بيوت الػمراجع، وبعض خطباء التعزية الذين يقر 
من شهر رجب  25وف مصيبة الكاظم صلوات اهلل عليو فػي أالػمراجع فػي مػجالس الػمراجع الػخاصة يقر 

مداري، أين ىي الػحقيقة؟ ىذه القضية مثلها كثَت فيما مر توف أيضًا تعزية السيد كاظم الشريعأويقر 
دىم قرائن إذا كاف ىواه يػميل مع ىذا فكيف يستطيع الرجاليوف أف يػميزوا بُت ىذه الػحقائق؟ كل ما عن

الطرؼ سيذكر التقييم الذي يناسب ىذا الطرؼ وإذا كاف ىواه يػميل مع الطرؼ اآلخر سيذكر التقييم 
 الذي يناسب ذلك الطرؼ. 

، كاف ىو أمل األمة واإلماـ، أميد امت وإماـ تكتب فػي كل ( فػي يوـٍ من األياـحسين منتظري)الشيخ 
إيراف، أقصي عن الػخالفة، الشيخ حسُت منتظري معروؼ بػمواقفو وآرائو القريبة من  مكاف من أنػحاء

الػمخالفُت ألىل البيت، العالػِم الشيعػي األوؿ الذي صرّح علنًا بأنو ال حق للزىراء فػي فدؾ، وأف أبا 
طُِبع ىذا الكالـ، بكٍر كاف علػى حقٍّ فػي أخذه لفدؾ، فإف فدؾ من أمواؿ الدولة اإلسالمية، كالـٌ قالو و 

قالو فػي دروسو وطُِبع فػي كتاب دروس من نػهج البالغة كتاب حوؿ نػهج البالغة بعد ذلك السيد 
الػخمينػي أمر بسحب الكتاب من األسواؽ، الكتاب تُرجم إلػى اللغة العربية وطُِبع منو مليوف نسخة فػي 

صحف السعودية صحيفة ِعكاظ وغَت الػحج وبعدة لغات وزّع علػى الػُحجاج فػي وقتو، وخرجت ال
اآلف انػجلت الػحقيقة وىا ىو أكرب علماء الشيعة يعًتؼ بػمظلومية عمر بن الػخطاب،  :صحيفة ِعكاظ

وللشيخ الػمنتظري آراٌء كثَتة فػي ىذا السياؽ، الشيخ الػمنتظري منذ أياـ الشاه معروٌؼ بعالقاتو مع 
الػمساجد، ومواقفو من الشعائر الػحسينية معروفة، وقصتو مع  الػُمخالفُت ألىل البيت وكم بنػى لػهم من 

كتاٌب باللغة الفارسية أساء إلػى اإلماـ   (شهيد جاويد)وىذه قصٌة طويلة  ،كتاب شهيد جاويد معروفة
الػحسُت كثَتًا تعنػي الشهيد الػخالد، وبالػمناسبة سرقو أحد الُكّتاب العراقيُت ترجػمو إلػى اللغة العربية 

باسػمو، ال أريد أف أذكر اسػمو كاتٌب عراقػي ترجم ىذا الكتاب وكتبو باسػمو دوف أف يشَت من  وكتبو
قريٍب أو من بعيد إلػى أصل الكتاب، الكتاب شهيد جاويد لػمؤلفو صالػحي نػجف آبادي، قلت 

مسػميات ألنو  تفاصيل كثَتة، فػي جعبتػي الكثَت، الػخرج مػملوء، لكننػي ال أريد أف أشَت إلػى أسػماء أو
ليس من قصدي الدخوؿ فػي مهاترات وليس من قصدي اإلساءة إلػى أحد، كل ما أريد أف أثبتو بأف 
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الرجاليُت ال يستطيعوف أف يصلوا إلػى الػحقيقة وفػي زماننا إمكانية الوصوؿ إلػى الػحقيقة أكثر من 
، ال وسائل اتصاؿ، الػمدف متباعدة، إمكانية الوصوؿ إلػى الػحقيقة فػي تلك األزمنة، ال كتب، ال مصادر

التقية شديدة ،كيف يعرفوف الػحقائق؟ فػي زماننا مع وسائل االتصاؿ مع وجود الػمصادر مع وجود كل 
 .شيء والػحقائق ضائعة غائبة، الشيخ الػمنتظري مع كل ىذا

و كثَتاً، يف وقتها كتب كتاباً عالػٌِم عربػيٌّ معروٌؼ ال أشَت إلػى اسػمو من العلماء األجالء، أنا أجلو وأحًتم
فذكر من األمػجاد والكرامات للشيخ الػمنتظري الشيء الكثَت، حتػى ذكر من  (قدوة الفقهاء)سػماه 

ئة مثل الػمنتظري ال االػحوادث فيو ما جعلو أذكى بكثٍَت من السيد الطباطبائػي وواهلل الػمنتظري وم
مػَُحمَّد حسُت الطباطبائػي صاحب الػميزاف، حتػى قاؿ  يصلوف إلػى تراب نعل السيد الطباطبائػي، سيد

ال عالقة لػي بالشيخ  ،عنو بأنو يعنػي أنقذ الطباطبائػي من مشكلٍة كبَتة بسبب وعي الشيخ الػمنتظري
الػمنتظري وال بغَته لكن ىذا العالػِم العربػي الذي أّلف كتابو قدوة الفقهاء وىو الشيخ الػمنتظري بعد 

حب، ألف الػمنتظري انقلبت أوضاعو السياسية فػما صار قدوًة، وىناؾ من كتب عن ذلك الكتاب سُ 
زماف ظهور اإلماـ وأشار إلػى أف الشيخ الػمنتظري ىو الذي يسلم الراية لإلماـ الػحجة صلوات اهلل 

أنا ال أشكل علػى ىذا القوؿ وتػحليل الروايات ولكن أشكل علػى تقييم شخصية  ،وسالمو عليو
، إذا كاف إنػما شيعتنا يربوف باألمانػي :ظري ال أشكل علػى تػحليل الروايات أبداً، أىل البيت قالواالػمنت

ىناؾ من القرائن يػمكن أف نفسرىا فػي شخٍص ما ال إشكاؿ فػي ذلك، وىذا ىو ديدف علمائنا وسآتػي 
لماء الشيعة عرب علػى ىذه الػمطالب فػي الػملّف الػمهدوي ألننػي سأتناوؿ موضوع كيف تعامل ع

العصور مع اإلماـ الػمهدي صلوات اهلل وسالمو عليو، فػي األياـ األخَتة من شهر شعباف سأفتح الػملّف 
 الػمهدوي، انتظرونػي حقائق عجيبٌة غريبة. 

من قدوة الفقهاء إلػى شخصيٍة ىي فػي حقيقتها تػحمل آراًء مػخالفة ألىل البيت، أيُّ األقواؿ نأخذ 
 الناس، وأي كتاٍب نعتمد؟وكيف نقّيم 

من مراجع الشيعة األجالء رضواف اهلل تعالػى عليو وصموه ما وصموا وأحبابو  مػَُحمَّد الشيرازيالسيد 
وأتباعو ومقلدوه أحبوه حبًا جػمػَّا وقالوا فيو ما قالوا من الػمديح والثناء واإلطراء، السيد الشَتازي ماذا 

اب إلػى البيت الػهاشػمي وىذا الكالـ خرج من داخل الػحوزة النػجفية، قالوا عنو؟ قالوا بأنو يدعي االنتس
يدعي االنتساب إلػى البيت الػهاشػمي وواهلل كذٌب كذب، الذين يعرفوف األنساب عائلة السيد الشَتازي 
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عائلٌة نسبها نسٌب صريح كفلق الصبح من جهة أبيو ومن جهة أمو، أتعلموف بأف والدة السيد الشَتازي 
ن أحفاد الػمجدد الشَتازي الػمَتزا مػَُحمَّد حسن الشَتازي صاحب الفتوى الػمشهورة فػي قضية ىي م

التمباؾ، ووالده الػمرجع الشيعػي الػمعروؼ الػمَتزا مػهدي الشَتازي، عائلتو نسبًا الذين يعرفوف األنساب 
عروفة، وذلك ليس عيباً ال عيباً من العوائل الواضحة النسب، للعلم الكثَت من الػهاشػميُت أنسابػهم غَت م

اجتماعياً وال عيباً شرعياً، الظروؼ السياسية والظلم والتقية دفعت بالكثَت من السادة أف يػخفوا أنسابػهم 
لكن ذلك ال يقدح فيهم ال من  ،وضاعت الػمشجرات، ىناؾ العديد من علمائنا أنسابػهم غَت معروفة

لـو آؿ الػحكيم من العوائل العلمية الػمعروفة النسب نسبػهم واضح قريٍب وال من بعيد، مثاًل آؿ بػحر الع
يعودوف بنسٍب مسلسٍل واضح إلػى السيد إبراىيم الغمر إلػى الػحسن الػمثنػى بن الػحسن السبط، وعوائل 

 .أخرى كثَتة أنسابػها معروفة
، السيد أبو الػحسن وىناؾ من العلماء مثاًل السيد الػخوئػي نسبو ليس معروفًا لكنو سيٌد ىاشػمي

االصفهانػي نسبو ليس معروفاً وىناؾ الكثَت، وىناؾ من مراجعنا من ىو موسويٌّ لكن ال أشَت إلػى اسػمو 
لكنو ال ينتسب إلػى موسػى الكاظم وإنػما ينتسب إلػى موسػى الػهادي الػخليفة العباسػي والد ىاروف 

إلػى موسػى الػهادي وإذا اعًتض البعض فإنػي  الرشيد، فبعض الذين يقاؿ لػهم موسوي إنػما ينتسبوف
 .قادٌر علػى أف آتػي بالػُمشجرات النسبية وبكتب علم األنساب وأكشف كثَتاً من الػحقائق

قالوا أيضًا بأف السيد الشَتازي ليس مػجتهدًا وكذٌب صريح، كتبو الفقهية وأبػحاثو دالٌة بوضوٍح علػى 
اش فيها وواهلل ىم يعرفونػها، واستغرب أنػي قرأت فػي بعض أجوبة فقاىتو واجتهاده، وىذه القضية ال نق

بعض الػمراجع الكبار ال أشَت إلػى اسػمو قاؿ بأنو لػم يثبت اجتهاده ألنو لػم يتدّرس عندنا فػي النػجف، 
يتدّرس كلمٌة فيها ُعجمة، وىل االجتهاد مػحصوٌر بالنػجف؟ من قاؿ ىذا، ىل ىذا قوؿ العقل، قوؿ 

وىناؾ مراجع كبار قالوا رغم الكتب الكثَتة الػمنسوبة إليو وواهلل كذٌب ىذا، إنػها كتبو، أنا ىنا ال العلم، 
أريد أف أدافع عن السيد الشَتازي وقل ال أريد الدفاع عن أحد، السيد الشَتازي عنده من يدافع عنو، أنا 

 أريد الدفاع عن السيد الػخمينػي، أريد أف أدافع عن أىل البيت، السيد الػخمينػي عنده من يدافع عنو ال
اإلحسائػي عنده من يدافع عنو ،كل ىذه األسػماء التػي ذكرتػها ىذا من عنده دولة، وذاؾ من عنده 

)بس ضلوا مقلدوه، وذاؾ من عنده أقرباء وعائلة كبَتة، وىذا أىل مدينتو، وىذا حزبو، وىذا كل شخٍص 
أىل البيت ومن داخل الوسط الشيعػي، لذلك حُت أدافع عن  الػهجـو دائمًا باتػجاه الػما عدىم عشَتة(
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ىذه األسػماء أنا ال أريد الدفاع عنهم بشكل شخصي إنػما ىي معطيات أعرضها فػي ساحة البػحث  
وواهلل أوؿ مػجموعة  ،عميٌل بعثي :كي تتضح الصورة، وقالوا عن السيد الشَتازي ما قالوا، قالوا بأنو

ازي وآؿ الشَتازي، قبل كل الطرؼ النػجفػي، وأوؿ العلماء الذين شردوا من عذبػها البعثيوف ىم الشَت 
العراؽ السيد الشَتازي، ما كاف بعثيًا وكانت الػحكومة البعثية ترى فيو خطراً كبَتاً، ما ىي جريػمة السيد 

فتح  الشَتازي؟ جريػمة السيد الشَتازي أنو بدأ يؤسس لػمرجعيٍة واسعة فػي العراؽ وبطراٍز جديد،
وىذا ىو  ،منتديات للشباب مدارس للشباب مدارس لألطفاؿ كتبو كراساتو مألت الثكنات العسكرية

الذي أخاؼ الػحكومة البعثية آنذاؾ، وخرج السيد الشَتازي إلػى خارج العراؽ بعد ذلك جربًا وقسراً، 
طرؼ اآلخر يعرؼ الػحقائق، وأنا ىنا ال أريد الػحديث عن تأريػخو رجٌل ظُلم وقيل ما قيل عنو كذباً، وال

القضية التػي خاؼ منػها الطرؼ النػجفػي صراٌع كاف بُت النػجف وكربالء، الطرؼ النػجفػي كاف يرى بأف 
السيد الشَتازي يريد أف ينقل الػمرجعية إلػى كربالء ىذه ىي جريػمتو، ىل كانت نية السيد ىذه أـ لػم 

بأف السيد الشَتازي سعػى إلػى تأسيس مرجعيٍة واسعة من تكن ىذه النية ال علم لػي بذلك إننػي أعلم 
 طراز جديد، فقيل عنو ما قيل، فهل السيد الشَتازي علػى صالٍح وىدى أـ ىو علػى ضالٍؿ؟ 

كيف نقيم ىذه األمور؟ تضيع احلقائق، أنا على علٍم بأف السيد الشَتازي كاف مظلومًا وكاف على حق 
 تلك ىذه مسائٌل ؼلتلف فيها الناس، االختالؼ يف ادلسائل قد اختلف معو يف ىذه القضية أو يف

الفرعية واجلزئية ليس مهماً، احلقيقة اليت صلتمع عليها أننا شيعة علّي، ىذه ىي احلقيقة، أننا خداـ احلجة 
بن احلسن، أنا متأكٌد أف ىذا العنواف ينطبق على أمساء كل أولئك العلماء الذين ذكرهتم لكنهم عندىم 

كلٌّ ولو مشروعو ولو فكره، وال يف ذلك من ضَت، الضَت أف صلعل من آراء العلماء سيوفاً قاطعة   تصورات
 ال تناقش وال تقاـو وال ترد يف تقطيع فكر أىل البيت ويف تقطيع حديث أىل البيت. 

ىو اآلخر قطعوه بالسيوؼ قطعتو الػحوزة الشيعية بالسيوؼ قبل أف يقطعو  مػَُحمَّد الصدرالسيد 
ـٌ إلػى اآلف يقولو الكثَتوف فػي الوسط الػحوزوي بأنو كاف ال بعثيوف برصاصهم، السيد مػَُحمَّد الصدر اتػها

بعثيًا وبأف صداـ ىو الذي أسس مرجعيتو وبأنو كاف عمياًل للبعثيُت إلػى اآلف وإذا سكتت بعض األفواه 
صدر بعثيًا !! ال واهلل، لو فتشت فػي وتتكلم خلسًة خوفًا من التيار الصدري، ىل كاف السيد مػَُحمَّد ال

النػجف فػي كل النػجف عائلًة تػحّملت أذًى وألػمًا كما تػحملت عائلة آؿ الصدر َلما وجدت عائلًة 
أخرى، صحيح أف عائلة السيد الػحكيم قدمت ضحايا كثَتة لكن األلػم النفسي والشخصي الذي 
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داً، السيد مػَُحمَّد الصدر كاف بُت الػمطرقة تعرضت لو عائلة آؿ الصدر ما تعرضت لػها عائلة أب
وىذه الكلمات تػخرج من بيوت  ،بأنو ابن زنا :والسنداف إلػى أف أعلن عن مرجعيتو، اتػهموه حتػى قالوا

الػمرجعيات، ال تقل لػي بأف ىذا كالـ الػحواشي، ىذا كالـٌ قلو لشخٍص غشيم ال تقلو لػي، ألنو كل ما 
تدبَت الػحواشي، ىذا قولوه للغشمة، قيل عنو بأنو ابن زنا عن السيد مػَُحمَّد  قيل من كالـ قيل ىذا من

الصدر، أنصاره يعرفوف ذلك وأنا ىنا ال أطلب ود أحد لكنها الػحقيقة قيل وقيل عنو ما قيل، وقيل عنو 
بأنو أعلم  بأنو ليس مػجتهداً ليس عالِػماً ليس فقيهاً وىم يعلموف بأف القضية خالفاً لذلك، وىم يعلموف

من الذين قالوا عنو ىذه األوصاؼ، إلػى أف قتلو البعثيوف حتػى أقربائو ىنا فػي لندف ىناؾ من كاف من 
أقربائو من يكيل إليو التػهم جريًا مع الػجو العاـ فلقد تقسمت الػمرجعيات فػي وقتو إلػى مرجعيات 

مرجعية الػمعداف، واهلل كنت علػى مػماسة  األعياف والػمعداف وكانت حصة السيد مػَُحمَّد الصدر أنو ناؿ
من األحداث كنت خارج العراؽ لقد أجػمعت كل األطراؼ الشيعية ال أذكر أسػماًء لكنػهم أجػمعوا واهلل 

لئال تنتشر مرجعيتو ولئال تصل  ،علػى أف ال يسػمحوا للسيد مػَُحمَّد الصدر أف يفتح مكتبًا خارج العراؽ
وف بأف األمواؿ ىي ِقواـ الػمرجعيات، كاف إجػماعًا من الػجميع وكاف تشويهاً إليو األمواؿ ألنػهم يعلم

لسمعتو ُيكَتُب فػي الصحف وفػي مواطن عديدة فػي داخل إيراف وخارج إيراف، فهل تعتقدوف أف الفتنة 
 التػي حدثت فػي مقتل السيد عبد الػمجيد الػخوئػي جاءت ىكذا جزافاً؟! 

من أصوؿ ولكن دعنػي أترؾ الػحديث فػي ىذه الػمطبات، إلػى أف قُِتل السيد ُمػَحمَّد  إنػها تفاريٌع ِلما َمرَّ 
الصدر ُضمَِّخ بدمائو انػهالت عليو مػخازف الرصاص وىو فػي سيارتو وقع عليو ولداه فصارت أجسادىم  

وضعوه علػى كالػمنخل، لػمَّا جاءت قوات األمن واجتمع الناس كاف السيد حياً، ىكذا ينقل الػمطلعوف، 
قارعة الطريق وكاف ينزؼ الدـ نزفًا شديداً، ينقل بعض الػمطلعُت وىذا موجوٌد فػي بعض الكتب أيضاً 
ونشرتو بعض الػمجالت بأف السيد تركوه ينزؼ علػى الرصيف لكنو ما توفػي، أرادوه أف يػموت لكنو ما 

حوؿ الػمكاف، نقلوه إلػى  مات، حينئٍذ اضطروا حػملوه إلػى الػمستشفى بعد أف تػجمهر الناس
الػمستشفى وىو حي كما ينقل بعض الػمطلعُت ال أدري ألف القضية نقلت بأكثر من صورة وىذه صورٌة 
أنا أنقلها من تلكم الصور التػي نُِقلت، أدخلوه إلػى غرفة العمليات تسارع األطباء النػجفيوف إلػى نػجدتو 

حد الضباط ضابٌط نػجفػي من ضباط الػمخابرات من عائلٍة فهم يعرفوف من ىو السيد مػَُحمَّد الصدر، أ
لكننػي ال أنقل ىذا ألننػي لست متأكداً وإنػما ىي  ،نػجفية معروفة كما ينقلوف أعرؼ اسػمو واسػم عائلتو
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نقوؿ، ضابٌط نػجفػي من عائلٍة نػجفية معروفة دخل إلػى غرفة العمليات وقتل السيد وىو علػى سرير غرفة 
بعد أف سأؿ األطباء وقالوا بأنو يػحتمل أف يبقى حياً، ال أدري ىل ىذا الػخرب صحيح، ىذه  العمليات،

الصورة صحيحة أو غَت صحيحة ىو أيضًا جزٌء من الػحقائق الغامضة، كل شيٍء يػحتمل وجوىاً، إذاً 
تابًا فػي أين ىي الػحقيقة؟! الباحث الرجالػي كيف يصل إلػى الػحقيقة؟ لو كنت أنا رجاليًا أكتب ك

 الرجاؿ عن ىذه الشخصيات ماذا أقوؿ عنها؟! 
نعم يػمكن أف أترجم لػهم وأعطي رأيي لكن رأيي لن يصل إلػى الػحد الذي أجازؼ بو أف أجعلو أساساً 

وال ندري كيف وثقوا وكيف قالوا  ،لقبوؿ روايٍة أو لردىا فكيف نقبل أقواؿ الرجاليُت بعد ىذه القروف
اع بُت أصحاب أىل البيت واالختالؼ كما فػي قصة الػمفضل وغَته، إذًا إلػى وتالحظوف ما ىو الصر 

أين نصل؟ نصل إلػى أف علم الرجاؿ لػو أىػمية ومن فوائد علم الرجاؿ ىو التتبع فػي حياة الرجاليُت فػي 
ورد ىذه حياة األشخاص فػي حياة العلماء، لو لػم أكن متتبعًا لػحياة ىؤالء العلماء لَػَما استطعت أف أ

الػمعلومات، نػحن نػحتاج علم الرجاؿ فػي جهاٍت معينة ولكن ال نػجعل من قوؿ الفقيو ومن قوؿ العالِػم 
 .سيفاً قاطعاً نقّطع بو حديث أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت

م تػحت راية ال أقصد َقدحًا بأي اسػٍم ذكرتو أقوؿ رضواف اهلل تعالػى عليهم جػميعًا وجػمعنػي وإياى
مػَُحمٍَّد وآؿ مػَُحمَّد يـو القيامة ونزعنا ما فػي صدورىم من غل، ىذا الغل ما ىو؟ االختالؼ الغل ىو 
الػحقد الشديد، الػحقد الشديد من أين يأتػي؟ من االختالؼ فػي الرؤى والػمناىج لكن القلوب كلها 

وىنا يتضح الػحديث، حبُّ عليٍّ حسنة ال تضر متعلقة بػمػَُحمٍَّد وآؿ مػَُحمَّد وىذا ىو سبب النػجاة، 
معها سيئة، وبغض عليٍّ سيئة ال تنفع معها حسنة، عليٌّ عليٌّ علّي، نتػمسك بعليٍّ وُحبُّ عليٍّ يغسل 

 .الذنوب، ُحبُّ عليٍّ يُطّهرنا من كل دنٍس ومن كل رجس ُحبُّ عليٍّ ىو الطهارة الػحقيقية
مسألة كنت قد أحضرت مصادرىا لكننػي أرى الوقت يػجري طاؿ الػحديث بنا وتشعب، بقيت ىناؾ 

سريعاً، مسألٌة تتعلق بتبدؿ رأي السيد الػخوئػي فػي كتاب كامل الزيارات، أردت أف أطبقها عملياً 
أمامكم وقد أحضرت الػمصادر لكننػي أترؾ ىذه القضية إلػى يـو االثنُت، يـو غد برنامج سلة ورد، يـو 

الػحلقة الرابعة من َملفُّ العصمة، عصمة أىل البيت، تالحظوف ليس ىناؾ من االثنُت إف شاء اهلل 
، كل ىذا الػحديث فػي ىذه الػحلقة وفػي الػحلقات السابقة اإلخواف فػي الػحلقة األولػى نبهونػي  معصـو

ب إلػى أف الفيديو الذي يػخرج فػي شاشة التلفزيوف فػي الػحلقة األولػى كاف ىناؾ اختالؿ فػي تركي
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وترتيب أسػماء األئمة كما أخربونػي بأف اسػم اإلماـ الباقر يػخرج قبل اسػم اإلماـ السجاد وأنا قلت لػهم 
وىذا دليٌل علػى عدـ العصمة، ىذا دليٌل علػى عدـ عصمتنا، خطأٌ فػي الفيديو، خطأٌ فػي الكالـ، تلعثٌم 

خطأنا فػي ىذا الفيديو ولو كنت معصوماً لػما فػي اللفظ دليٌل علػى عدـ العصمة، لو كنا معصومُت لَػَما أ
نسيت شيئًا ولَػَما تلعثمت فػي األلفاظ ولَػَما قدمت أو أخرت من دوف ترتيٍب َحَسن، كل ذلك يدؿ 

ىذا اشتباٌه كبَت  ،علػى عدـ العصمة، البعض يشتبو يتصور ويتعامل مع عالػم من العلماء وكأنو معصـو
، أنا شخصياً ال أعرؼ أحداً معصوماً وإساءٌة فػي نفس الوقت ألىل ال بيت، ليس ىناؾ من أحٍد معصـو

للػهجرة، اسػم أبيو الػحسن العسكري واسػم أمو الطاىرة نرجس  255إال واحد، ىذا الواحد ولد سنة: 
حتػى قبل الوالدة وحتػى قبل  2055يعنػي حتػى قبل الػخامس عشر من شعباف منذ  2055منذ 

تيالو، مػحاوالت اغتيالو كثَتة، آخر مػحاولة الغتيالو صلوات اهلل عليو حينما الػحمل كاف التخطيط الغ
فجّروا بيتو فػي سامراء أليس ىي مػحاولة الغتيالو؟ وىو فػي عصرنا فػي عصر التشيع بيتو بُت شيعتو 

جد الػحسن، ال يو بن  وحكومٌة شيعية وفجّروا بيتو، ىذا ىو الػمعصـو الوحيد الذي أعتقده ىو الػحجة
 معصوـٌ آخر. 

 وأنت من الباقين فػي أوسع الػحل   فخلي عليَّاً لػي إماماً وولده 
، نػحن عبيٌد لعليٍّ وعبيٌد لعبيده، نػحن عبيٌد لو  الػمعنػى واضح نػحن مع عليٍّ ومع الذي يكوف مع عليٍّ

 وعبيٌد لعبيده ولعبيد عبيد عبيده..
 لباقين فػي أوسع الػحلوأنت من ا  فخلػي عليَّاً لػي إماماً وولده  
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 اٌشاثؼخاحلٍمخ 

 اٌشًاّبد ًاحلبٌخ اٌنفغْخ ٌٍشجبٌْني
 

ـُ شعباف وىذه الليلة ليلة سيد الشهداء  سالـٌ عليكم أحباب علّي وآؿ علّي، أسعد اهلل أيامكم أيا
ـٌ تػحفها الربكُة والرحػمة والرضوافصلوات اهلل وسالم  .و عليو، أيا

تقدمت الػحلقاُت الثالثة وىي تدوُر يف جو من الػُمعطيات  الػحلقة الرابعُة من برنامػجنا َمَلفُّ الِعصَمة.
أردُت من خاللػها أف أوضح الصورَة كي نَعِرَؼ كيَف نَػَتَحرَُّؾ يف ميداف العقيدِة ويف ميداف حديث أىل 

مة صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، بقيت عندي بقيٌة من تلكم الػُمطعيات أُتِػُمها اليـو بيت العص
 إف شاء اهلل تعاىل يف ىذه الػحلقة وحلقتنا غداً وىي الػخامسُة سأشرُع يف جهة ثانية من جهات البحث. 

د لسيدنا مػحمد حسُت من جػملة ما مرَّ يف الػحلقة الػماضية ما جاء مذكورًا يف كتاب الروح الػُمجر 
الػحسينػي الطهراين رضواف اهلل تعاىل عليو وىو عالػٌِم جليٌل فاضٌل عارؼ، طبعُة داُر الػَمَحّجة البيضاء، 
الػحادثة التػي نقلها السيد الػحسينػي الطهراين عن العارؼ الػجليل السيد علّي القاضي الطباطبائي رحػمة 

قاضي وبُت تلميذِه الشيخ الػجليل الشيخ عباس القوجاين، بعد أف اهلل عليو، ما دار بُت السيد علّي ال
سأؿ الشيخ عباس القوجاين السيد القاضي الطباطبائي عن الشيخ أحػمد اإلحسائي وعن الشيخية، 
وطلب منو أف يػجلب كتاب شرح الزيارة الػجامعة الكبَتة للشيخ اإلحسائي، جلبُو يف اليـو الثاين وطلب 

الشيخ القوجاين أف يقرأ يف الكتاب، ىو يقوؿ الشيخ عباس القوجاين: فقرأُت فيها ما السيد القاضي من 
يقرُب من ساعة كاملة ُث قاؿ السيد القاضي: يكفي ىذا، أتبُت لك اآلف ما ىو اإلشكاُؿ فيهم؟! 

 أف ػلاوؿ يف كتابِو ىذا أف يُثِبتَ  -يعنػي الشيخ اإلحسائي  -اإلشكاُؿ ىو يف عقيدهتم، إف ىذا الشيخ 
ي -يعنػي الشيخ اإلحسائي  -أف ىذا الشيخ  -أُعيُد العبارة  -ذات اهلل سبحانو ليس ذلا اسٌم ورسم 
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 حاوؿ يف كتابِو ىذا أف يثبت أف ذات اهلل سبحانو ليس ذلا اسٌم ورسم.
مينػي  السيُد الػخمينػي يف كتابِو مصباح الػهداية إىل الػخالفة والوالية، ىل يشك أحٌد يف أف السيد الػخ

كاف رمزاً بارزاً من رموز الػمدرسة العرفانية، وىل يشك أحٌد يف أف السيد الػخمينػي كاف ذا باع طويل يف 
الػحكمة والفلسفِة والػمعارؼ اإللػهية، ال يشك أحٌد من الػُمطَلعُت على حقيقة األحواؿ يف ىذه األمور، 

 .قطاب الػمدرسة العرفانيةوما ذكرتُو من تكفَت للسيد الػخمينػي إال ألنو كاف من أ
، ىذه النسخة بًتجػمة السيد أحػمد الفهري الطبعة األوىل 8يف الصفحة  (مصباُح الػهداية)يف كتابِو 
ىجري مؤسسة الوفاء بَتوت لبناف، يبدو أنػها ليست نسخًة مًتجػمة بًتجػمة  1403ميالدي،  1983

يًتجم كتب السيد اإلماـ رضواف اهلل تعاىل السيد أحػمد الفهري، ألف السيد أحػمد الفهري ىو الذي 
عليو السيد الػخمينػي، ىذه النسخة ىي بػخط وبقلم السيد الػخمينػي ىو الذي كتبها باللغة العربية، أنا 

 اصطصحبت ترجػمة السيد الفهري لبقية كتبو، يف الصفحة الثامنة ماذا يقوؿ السيد الػخمينػي؟
هاِجُر إىل اهلل بقدـ الػمعرفِة واليقُت َرَزقَك اهلل وإيانا الػموت يف ىذا تػحت عنواف مصباح: إعلم إيُّها الػمُ 

أف اذلوية الغيبية  -ماذا يريُد منا أف نعلم؟  -الطريق الػُمسَتبُت وجعلنا وإياَؾ من السالكُت الراشدين 
ت النورية واحُلُجب األحدية والعنقاء الػمغرب الػمسَتِكّنة يف غيب اذلوية والػحقيقة الكائنة ربَت ُسرادقا

تصريٌح واضح،  -الظلمانية يف عماء وبطوف وغيب وُكُموف ال أسم ذلا يف عوامل الذِكر احلكيم وال رسم 
يتحدث السيد الػخمينػي عن عوالػم الذكر الػحكيم، بأف الػهوية الغيبية ال أسم لػها وال رسم يف عوالػم 

نقاء الػمغرب الػُمسَتِكّنة يف غيب اذلوية والػحقيقة الكائنة أف اذلوية الغيبية األحدية والع -الذكر الػحكيم 
ربت سرادقات النورية واحلجب الظلمانية يف عماء وبطوف وغيب وكموف ال أسم ذلا يف عوامل الذكر 

حتػى يف عوالػم الػملك  -احلكيم وال رسم وال أثر حلقيقتها الػُمقدسة يف الػُملك وادللكوت وال رسم 
أثر حلقيقتها الػمقدسة يف الػملك وادللكوت وال رسم منقطٌع عنها آماُؿ العارفُت وتزؿ  وال -والػملكوت 

ـُ السالكُت زلجوٌب عن ساحة قدسها قلوب األولياء الكاملُت غَُت معروفة  يف سرادقات جالذلا أقدا
ودة وال مقص ،وال معبودة ألحد من العابدين والسالكُت الراشدين ،ألحد من األنبياء والػمرسلُت

ألصحاب الػمعرفة من الػُمكاَشفُت، حىت قاؿ أشرؼ اخلليقة أصبعُت: ما عرفناؾ حق معرفتك وما 
: وقد ثبت ذلك يف مدارؾ أصحاب القلوب حىت قالوا إف - إىل أف يقوؿ -عبدناؾ حق عبادتك 

ال يتفرُد السيُد ىل ىناؾ كالـٌ أصرُح من ىذا الكالـ؟! و  .الَعجَز عن الػمعرفِة غاية معرفة أىل الػُمكاشفة
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الػخمينػي من الُعرفاء بػهذا الكالـ لوحدِه، ىناؾ العديد والكثَت منهم من يقوؿ ىذا الكالـ، الغريُب أف 
ىذا الكالـ ينقلو السيد الطهراين عن السيد علّي القاضي رضواف اهلل تعاىل عليهم جػميعاً، مع أف الشيخ 

 عة الكبَتة بأي نػحو من أنػحاء ىذا التصريح. اإلحسائي لػم ُيصرِّح يف كتاب الزيارة الػجام
ػلاوؿ يف كتابِو ىذا أف  -يعنػي الشيخ اإلحسائي  -إف ىذا الشيخ  -أعيُد ما ذكرُه السيُد القاضي 

ويف آخر كالمِو: وعليو فإف الشيخ اإلحسائي يعترُب اهلل  -يُثِبَت أف ذات اهلل سبحانو ليس ذلا اسٌم ورسم 
عُُت الشرؾ أي أفَّ  -بال تأثَت وخارجًا عن األمساء والصفات وىذا عُُت الشرؾ  سبحانو مفهومًا فارغاً 

الشيخ اإلحسائي ُمشرؾ، ىذا الكالـ قالُو السيد الػخمينػي كما مرَّ علينا وفقًا لػهذا البياِف فالسيد 
زمنِة القديػمة الػخمينػي مشرٌؾ أيضاً، الػحقيقُة أين؟ مع أف كتب العلماء موجودٌة متوفرة، فكيَف يف األ

 تكوُف األحواؿ. 
ال زاؿ الػحديُث عن السيد الػخمينػي، صوٌر عديدٌة يف حياة السيد الػخمينػي يػمكن أف تكوف من 
معطيات برنامػجنا ىذا، كلمٌة مشهورٌة للسيد الػخمينػي قالػها عن الشيخ حسُت منتظري وعن الشيخ 

تظري والػمطهري ىػما خالصُة حيايت ىػما ثػمرُة حيايت، الػمطهري كانت ُتكتُب يف شوارع إيراف بأف الػمن
ولكن األمور تبدلت وتغَتت األمور، السيد الػخمينػي يف آخر وصية كتبها وىي ىذه، وصية السيد 
الػخمينػي اليت ُنشرت بعد وفاتِو مباشرًة، يف آخر الوصية ىناؾ مػجموعة من الػمالحظات أضافها السيد: 

 كالـٌ يقولُو السيد الػخمينػي:   -صفحة والػمقدمة اُذَكُِّر بعدة أمور  29ونة يف أسفُل ىذه الوصية ادلد
تُنَسُب إيلَّ بعُض األمور غَت الواقعية ومن الػممكن أف يزداد  -يعنػي يف حياتِو  -: اآلف إذ أنا حاضر أوالً 

صويت أو بػخطي وتوقيعي لذلك أؤكد أنَّو ال صحة ِلما ُنِسَب أو يُنسب إيلَّ إال ما كاف ب ،حجمها بعدي
سأنقل كالمًا قالو السيد  -أو ما قلتُو من خالؿ تلفاز الػجمهورية اإلسالمية  ،بتشخيص من ذوي اخلربة

 من خالؿ تلفاز الػجمهورية بعد قليل.
: شبَّة أشخاص أدَّعوا وأنا حي بأهنم كانوا يكتبوف ما صدَر مٍت من بيانات ُأَكّذب ىذا النقطة الثانية

 بشدة، مل يكتب غَتي حتػى اآلف أيَّ بياف من تلك البيانات.الكالـ 
ُث فهمُت بعدىا أهنم  ،: خالؿ مدة النهضة والثورة ذكرت أمساء بعض األفراد وأثنيت عليهمنقطٌة أخرى

، ذلك الثناء َصَدَر حُت كانوا يُبدوف التزامهم  ُمرائوف ُمتظاىروف باإلسالـ وأف مكرىم قد انطلى َعَليَّ
وال غلوز أف ُتستغل ىذه الػمسائل ومعيار كل شخص ىو وضعُو  ،رية اإلسالمية ووفائهم ذلابالػجمهو 
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ال  .وأف مكرىم قد انطلى َعَليَّ : - السيد الػخمينػي يتحدث عن آخر أياـ حياتِو فيقوؿ -الػحايل 
ُو بّينة، ال يشُك أحٌد بذكاء السيد الػخمينػي، كاف ثاقب النظرة، شديد الذكاء، مواقفُو واضحة، ُخَطط

يُػخدَُع بسهولة، وتوفرت لو كل األسباب التػي يستطيع أف يعرؼ ماذا يػجري حولو وماذا يتصرُؼ ويقوؿ 
 الناس من حولو ومن الذين يدوروف يف فلكو، ومع ذلك كل ىذا يقوؿ السيد:

كما   -: ومعيار كل شخص ىو وضعُو الػحايل - ولذلك قاؿ الػمعيار -وأف مكرىم قد انطلى َعَليَّ 
يُقاؿ اإلنساُف ابن ساعتِو، إىل أين أرمي؟ أرمي إىل أف التقييم حتػى لو كاف يصدُر من رجل عظيم  
كالسيد الػخمينػي فإف ىذا التقييم يكوف مػحدوداً ويكوف نسبياً، نػحُن نناقش الػمخالفُت ونػحتج عليهم 

تاُر سبعُت من أصحابو ولكنهم باختيار النبػي موسى لسبعُت من أصحابِو، نبػٌي من أويل العـز يػخ
يفشلوف، حُت يذىبوف إىل الػميقات فيشكوف يف نبيهم ويطلبوف من نبيهم أف يُريهم اهلل سبحانو وتعاىل، 
والقصة معروفة يف كتب الروايات ويف قصص األنبياء، إذا كاف نبػٌي من أويل العـز يػمكن أف ال يوفق يف 

بينا وآلو وعليو أفضل الصالة والسالـ، لذلك نػحُن ال نعتقد االختيار كما حدث مع النبػي موسى على ن
بالعصمة الكاملة الػُمطلقة إال يف ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، حتػى يف سائر األنبياء عصمتهم بالقياس إىل 
عصمة النبػي وآؿ النبػي عصمٌة مقيدة، فما باُلَك بغَت الػمعصومُت، وينجُر الكالـ على الرجاليُت الذين 

 تتوفر لػهم كل الػُمعطيات لتقييم رواة الػحديث.  ال
قلُت قبل قليل بأننػي سأذكُر شيئًا ذكرُه السيد الػخمينػي عرب تلفاز الػجمهورية اإلسالمية، بعد أف رجع 
السيد الػخمينػي إىل إيراف كانت الذكرى السنوية لنهضة الػخامس عشر من خرداد التػي حدثت يف بداية 

ية الثورة اإلسالمية، ألقى السيُد الػخمينػي خطاباً، ىذا الػخطاب قبل فًتة ليست الستينات وىي بدا
لكننػي أقوؿ بأف القنوات اإليرانية  ،ببعيدة عدة أشهر أنا سػمعتُو وليست ىذه ىي الػمرة األوىل أسػمعوُ 

يرانية بثت ىذا الفضائية ال زالت إىل اآلف بُت فًتة وأخرى تبثُو، قبل أشهر إحدى القنوات الفضائية اإل
الػخطاب، ويػمكن لػمتقلِب صفحات االنًتنيت أف يعثر على ىذا الػخطاب يف االنًتنيت وىو موجوٌد 

جلدًا جػمَع جػميع ُخطب  20بنصِو الكامل يف كتاب صحيفة ينور كتاٌب باللغة الفارسية تػجاوز 
أجزائِو وبعُض موضوعاتِو إىل  وبيانات ورسائل وما كتبُو السيد الػخمينػي من قرارات، وتُرجػمت بعضُ 

العربية ومن جػملة الػُخطب التػي تُرجػمت ىو ىذا الػخطاب، السيد الػخمينػي يف ىذا الػخطاب يتحدُث 
عن مرجع كبَت من مراجع الشيعة، ال أذكر أسػماًء أنا أعرؼ القضية بكل تفاصيلها لكننػي لسُت بصدِد 
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ضموف، السيد الػخمينػي يتحدث عن مرجع كبَت، ىذا الػحديث عن أشخاص، أنا أريد الوصوؿ إىل م
الػمرجع الكبَت كاف يتحدث عن قيادة الثورة اإلسالمية، الكالـ صدَر منو يف األياـ األخَتة من حياة 
الشاه، كاف الػمرجع يُػَقيُِّم قادة الثورة اإلسالمية وقطعًا السيد الػخمينػي على رأسهم، قاؿ كالمًا ال أريد 

يل القصة فأوحي بأسم الشخص الذي تدور حولُو الػحادثة ألننػي ال أريد الػحديث عن أف أذكر تفاص
األسػماء واألشخاص، لكن السيد الػخمينػي ذكر أوصافًا ىو لػم يذكر أسػماً، أسػمُو معروؼ عند الذين 

ذكر أوصافو بػحيث يعرفوف الػحوادث والوقائع التأريػخية الػمتعلقة بالثورة اإليرانية، لكن السيد الػخمينػي 
 لو سػمع أيُّ أحد أوصافُو يعرفها، ماذا قاؿ ىذا الػمرجع عن قيادة الثورة اإليرانية؟ 

وقطعًا السيد الػخمينػي من ضمنهم، وىو يتحدث عن مواجهة اإليرانيُت للشاه وللقوات العسكرية 
يعٍت ىذا من  -ت شونست واألمنية الشاىنشاىية آنذاؾ، يقوؿ بنص اللفظ باللغة الفارسية: اين أز خري

استحمارىم وصفهم بالػحمَتية، وصف القيادات اإليرانية وقطعًا السيد الػخمينػي من ضمنهم، وصفهم 
بالػحمَتية نص العبارة ىكذا: اين أزخريت شونست، يعنػي ىذا من استحمارىم، وصٌف بالػحمَتية، 

رى ال أشَُت إليها، يعلق فيقوؿ، يقوؿ: إفَّ ىذا السيد الػخمينػي بعد أف يذكر الػحادثة ويُعّقبها بػحادثة أخ
الشخص وأمثالُو ال أجد كالمًا أقوؿ فيو إال ىذا الكالـ، الكالـ الذي قالُو أمَت الػمؤمنُت، نصًا باللغة 
الفارسية قاؿ السيد الػخمينػي: اين كمثل ىيوانات ىػمشوف أال فشونست، اين كمثل ىيواناِت ىػمشوف 

َت إىل كالـ أمَت الػمؤمنُت َمثَلُو كَمثل البهيمة الػمربوطة ىػمها علفها أو الػمرسلة اال فيشو نست، ىو يش
شغلها تقممها، ىذه الكلمة التػي جاءت مذكورًة يف كتاب أمَت الػمؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو إىل 

ف رجاًل من فتية أما بعُد يا ابن حنيف فقد بلغنػي أ :حنيف، حينما كتب لوبن  واليو على البصرة عثماف
إىل آخر ما  ..وتُنقل إليك الػجفاف ،أىل البصرة دعاؾ إىل مأدبة فأسرعت إليها ُتستطاُب لك األلواف

 جاء يف ىذا الكتاب الػمشهور والػمعروؼ، من جػملة ما جاء يف ىذا الكتاب ىي ىذه الكلمات:
السيد الػخمينػي وصف ذلك الػمرجع ...مثلو كالبهيمة الػمربوطة ىػمها علفها أو الػُمرسلة شغلها تقممها

بػهذه الصفة، وذلك الػمرجع تػحدََّث عن قيادة الثورة اإليرانية ووصفهم بتلك الصفة، يف ىذه األجواء أنا 
 ،ىنا ال أريُد أف أقَف مع ىذا الطرؼ أو مع ذاؾ وإف كنُت قادرًا على تشخيِص الصواِب يف أّي جهة

ات ألننػي ىنا ال أريد الػحديث عن شخص بعينو، ال أريد اإلساءة إىل لكننػي ال أعبأ باألسػماء والػمسمي
شخص بعينو وال أريُد الػمديَح لشخص بعينِو أريُد أف أصل إىل مضموف وىو اختالُؼ اآلراء واحتدامها 
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 وصعوبُة التمييز ومصاديق ذلك كثَتٌة يف حياتنا. 
، مػحمد حسين فضل اهللزماننا السيد  مصداٌؽ آخر ُث أنتقل إىل جهة من جهات البحث، مصداٌؽ يف

الػمراجع قالوا كلمة اٌب )السيد مػحمد حسُت فضل اهلل رضواف اهلل تعاىل عليو ماذا قالوا عنو؟ ىذا كت
كتاٌب مشحوٌف بالرسائل وتالحظوف األختاـ، مشحوٌف باألختاـِ والفتاوى التػي بػخطوط ( الػحق

سوأ النعوت )الػمراجع قالوا كلمة الػحق( وىذه الرسائل الػمراجِع، كلها يف نعت السيد فضل اهلل بأ
الػحوزُة والفتاوى واإلجابات كلها صحيحة ليست مزورة، أىل الػخربِة يعرفوف ذلك، وىناؾ كتاٌب آخر )

( ىذا كتاٌب مشحوٌف أيضًا إذا نقلبُو فهو مشحوٌف بالرسائل واألختاـ والفتاوى  العلمية ُتدين االنػحراؼ
فضل اهلل بأوصاؼ يف غاية القسوة، بعضها وصل إىل وصفِو بالكفر )الػحوزة العلمية  كلها تصف السيد

ُتديُن االنػحراؼ( ىذا الكتاب ىو الطبعة الثالثة تأليف مػُحمَّد علي الػهاشػمي الػمشهدي، صَبََع فيو 
 .دار الػحسُت للمطبوعات بَتوت لبناف 1422الفتاوى والبيانات الطبعة الثالثة 

مكتوب  مػحمد فاضل اللنكرانيج مػما جاء يف ىذا الكتاب، ما قالو الػمرجع الدينػي الشيخ أقرأ ظلاذ 
ىناؾ من يُنكر فضائل الزىراء  ىنا داـ ظلُو الشريف ىو اآلف تويف رحػمة اهلل عليو، سؤاٌؿ موجٌو إليو:

أريد أف أشَت إىل  ، أنا379إىل آخر الكالـ، يػمكنكم أف تراجعوه صفحة:  .. ويقوؿ إنػها امرأٌة عادية
 أمثلة مػما قيل يف حق السيد مػحمد حسُت فضل اهلل، يقوؿ الشيخ اللنكراين:

للمحدث القمي ذبد أف الػمصائب الػمذكورة ال شبهة فيها  (بيت األحزاف)ويف مصائبها راجع كتاَب 
حسُت فضل اهلل  ىو يشَت إىل مػحمد -وإف إنكارىا إنكار التأريخ البديهي وال ينكرىا إال معاند مبغض 

الػمذكورة يف السؤاؿ وبيعها غَت جائز إال لػمن  -أي كتب السيد فضُل اهلل  -وقراءة تلك الكتب  -
باعتبار أنػها كتب ضالؿ وقراءة تلك الكتب، السؤاؿ كاف عن كتب السيد فضل  -يريد الػجواب والرد 

 إال لػمن يريد الػجواب والرد.وقراءة تلك الكتب الػمذكورة يف السؤاؿ وبيعها غَت جائز  -اهلل 
، السؤاؿ: ما رأيكم فيمن يقوُؿ عن السيد تقي القميىذه أجوبة الػمرجع الدينػي :  383يف صفحة

القائل بوجود عناصر غيبية شُليِّزة أو  ادلسؤوؿ: وال نستطيع إطالؽ الػحديث - إىل أف يقوؿ ...الزىراء
لسؤاؿ طويل وىذا الكالـ معروٌؼ ىو كالـ السيد فضل اهلل، إىل آخر الكالـ ا...شُلَيَّزة يف حياة الزىراء

 يعلق السيد تقي القمي الػمرجع الدينػي:
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وىذا الشخُص على طبق  ،من يقوؿ هبذه الػمقالة يف مثل الزىراء عليها السالـ فقد خالف العقيدة الػحقة
الفروض داخٌل يف دائرة  بعضرأي الشيعِة اإلمامية ُمنكر لضرورة من الضروريات وُمنكر الضروري على 

أعنػي صحيحة من جهة صدورىا أنا متأكٌد  ،كالـ السيد تقي القمي ىذه األجوبة كلها صحيحةالكفر.  
 يػمكنكم أف تدققوا ىذا األمر. %100منها 

من الػمراجع الػمعروفُت أيضًا يسألونو عن أفكار السيد فضل  السيد مهدي الػمرعشيالػمرجع الشيعي 
: كل من يتكلم هبذه الكلمات وكاف ُمصرًّا على ما يقوؿ بعدما  20السؤاؿ  403 فُيجيب يف صفحة

بُت أصحابنا يعنػي من علماء الشيعة  -وأهنا مػخالفٌة ِلما ىو الػمتفُق عليو بُت أصحابنا  ،اتضح بطالهنا
قوالِو وأفكارِه وكتبو وتشهد لو رواياتنا وكتبنا الػمعتربة فإنو يكوف ضااًل ُمضاًل وال ؽلكن االعتماُد على أ -
ـُ يف مقابل ىؤالء  -ِلماذا؟  - ألهنا كتب ضالؿ فال غلوز نشرىا وغلب على أىل الػمعرفِة والدين القيا

الناس وذبنب الناس عنهم وإنا هلل وإنا إليو راجعوف َعَصمنا اهلل من الزلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي 
مصحوبٌة بػخامت الفقيو وختمِو بشكل واضح، أنا ال أستطيع كل ىذه الكلمات التػي أقرأىا   .العظيم

 أعرُض عليكم كل شيء، يػمكنكم أف تراجعوا الكتاب وتالحظوا األمور بدقة متناىية.
، أيضًا الكالـ عن أفكار مػحمد الػحسينػي الوحيدي: كالـ الػمرجع الدينػي السيد  415 يف صفحة

 :الزىراءالسيد مػحمد حسُت فضل اهلل وما قالو عن 
منكٌر ِلما ىو من الضروري إذ ثبوت  -على الزىراء  -الػُمكذُب والشاؾُّ يف ورود ىذه الػمصائب عليها 

عصمتها وصدقها من الضروريات وىذه النغمات تنتشُر يف الػحوزة العلمية من حلقـو أيادي االستعمار 
 وأصابعِو الػخفية حفَظ اهلل اإلسالـ والػمسلمُت من شرورىم.

للهجرة وختمُو مػحمد  1417من شعباف الػُمَعظَّم سنة:  18بتأريخ  السيد مػحمد الصدر كالـ
وىو يتحدث عن  -الصدر الػموسوي، جػملة إجابات يف آخر جواب: بامسو تعاىل مثُل ىذا الشخص 

مثُل ىذا الشخص ال شكَّ أنو مشكوٌؾ يف  -السيد مػحمد حسُت فضُل اهلل، السيد مػحمد الصدر 
وقد ورد من ال ورع لو ال دين لو فيجب شرعًا االبتعاُد عن أمثاؿ  ،دخوٌؿ يف دينو وال ورَع لوىدفِو م

وػلـر تأييدىم عليها ألف فيها انتهاكًا للدين  ،وعدـُ اإلصغاِء ألقواذلم ،ىؤالء والتحذُّر من آرائهم
 وُمضادًة للحق وذلك من أعظم احملرمات.
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 اقرأ السؤاؿ بكاملِو:شرؼ، ر الػحيُّ يف النجف األالػمرجع الػُمعاصِ  بشير النجفيالشيخ 
الرسالة موجهة جػمٌع من طلبة  -مساحة آية اهلل الشيخ بشَت النجفي داـ ظلو السالـ عليكم وبعد 

ما ىو نظركم يف الروايات اليت تعرضت إىل ما القتو أـ األئمة فاطمة الزىراء صلوات  -الػحوزة العلمية 
واسقاط جنينها الػُمسمى  ،مثل كسر ضلعها ،عسفية على أيدي الػحاكمُتاهلل عليها من شلارسات ت

ومنعها من الُبكاء الذي أشتد عليها يف  ،ولطمها على خدىا ،علّي صلوات اهلل عليهمابن  بػمحسن
ىذه األمور التػي ينكرىا السيد  -ليلها وهنارىا بعد فقد أبيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وما إىل ذلك 

 :ماذا يػجيب الشيخ بشَُت النجفي .واحلمد هلل رب العادلُت -اهلل  فضلُ 
إما جاىٌل مستعمش أو متجاىل متحامق أو  ،بامسو سبحانو ُمنِكُر األمور الػمذكورة أو الػُمرتاب فيها

كل ذلك الكالـ موجو   -ناصب معاند وقى اهلل الػمؤمنُت تبعات تصرفاهتم ومعتقداهتم إنو ويل الصاحلُت 
 السيد مػحمد حسُت فضل اهلل.إىل 

داـ ظلو الشريف ألنو كاف حياً، تويف ىو يف جوار بارئو سبحانو وتعاىل، األسئلة  جواد التبريزيالػمَتزا 
 عديدٌة عن كتب السيد وعن أفكارِه، إجابات الشيخ:

 كتبِو منتشرة يف -أي مطالب السيد مػحمد حسُت فضُل اهلل  -بامسو تعاىل حيث أفَّ مطالبُو الضالة 
 فاألحوط ترؾ قراءة صبيع كتبِو واهللُ العالػِم.

الػجواب الثاين: بامسِو تعاىل: إذا كاف الشخُص صاحلاً يتمكُن من تشخيص موارد الضالؿ واالحتجاج هبا 
فال بأس باالستيالِء على تلك الكتب، استيالء على تلك الكتب ولو بإعطاء الػماؿ وال يُػَعدُّ ىذا بيعاً 

وال يُػَعدُّ ىذا بيعًا شرعيًا واهلل  -ماذا؟ ألنػها كتب ضالؿ وكتب الضالؿ ال تُباُع وال تشًتى لِ  -شرعيًا 
 العامِل.

بامسِو تعاىل ال غلوز تروغلُو وتأييدُه بأي ضلو كاف ولو باحلضور واالستماع لػمحاضراتِو إال  الػجواب الثالث:
 العامِل، التوقيع جواد التربيزي وختمو الشرعي. دلن يريد النقَض عليو واالستدالؿ على من يؤيدُه واهللُ 

 جواٌب آخر للمَتزا جواد التربيزي:
أنو ال غلوز تقليدُه وال تأييده بأي وجو   -يعنػي السيد فضل اهلل  -بامسو تعاىل رأينا يف الرجل الػمذكور 

 لشرعي.وال تأييد من يؤيده واهلل الػهادي إىل سواء السبيل، جواد التربيزي ختمُو ا ،كاف
أيضًا الػمَتزا جواد التربيزي: بامسِو تعاىل ذكرنا ِمراراً أنو ال غلوز تأييدُه وال تقويتو وال الًتويج لو بأي وجو 
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 من الوجوه واهلل الػُمسدد، الػمَتزا جواد التربيزي ختمُو الشرعي أيضاً.
ذا الكتاب، يػمكنكم ِلما جاء مذكورًا يف ىذا الكتاب ويف ى %5ىذه نػماذج ال تُعد حتػى بنسبة 

مراجعة ىذه الكتب، وىناؾ كتٌب أخرى أيضاً، ىذا الكالـ كلو قيل عن السيد مػحمد حسُت فضُل 
يف نفس الوقت ىناؾ من يدافُع عنو ويػمدحُو شديَد الػمدح ويعترب أف ىؤالء الػمراجع متحجروف،  ،اهلل

وبعضهم اتػهم من ِقَبل من أيََّد السيد  ىؤالء تػحجرت عقولػهم فال يُعايشوف الواقع وال يفهموف العصر،
فضل اهلل بالعمل للمخابرات العالػمية، بل إف السيد فضل اهلل ربػما اتػهمهم بذلك يف بعض كلماتِو، أيَن 
الػحقيقُة؟ سواء أيدنا ىذا الكالـ أو رفضناه، سواء كنا مع السيد فضل اهلل أـ لػم نكن معو، كل ىذه 

حقيقة: من أننا ال نستطيع أف نُدرؾ حقائق الرجاؿ على ما ىي عليو، ومن ىنا  اآلراء تدفعنا إىل ىذه الػ
كيف يػمكننا أف نعتمد فقط على تقييم الرجاؿ يف قبوؿ الروايات وردىا كما ىو الػمنهج الػمشهور 
والػمعروُؼ بُت أكثر ُعلمائنا، إذا كانت ىذه ىي األحواؿ الػموجودة يف عصرنا وىو عصر النور، يف 

توفر فيو الوسائل والوسائط لػمعرفة الػحقائق فما بالكم بتلكم العصور التػي كانت مظلمًة بظلم عصر ت
 .التقية الشديدة وبعدـ وجود الػمصادر كيف يستطيع الرجاليوف الوصوؿ إىل الػحقيقة

ػمرجعيات حُت تويف السيد فضُل اهلل وإذا بالفضائيات الشيعية ترفع عقَتتػها وتُعلُن الػحداد، وتوافدت ال
ولوف يف الػجمهورية اإلسالمية وأُقيمت مػجالس ؤ والعلماء والػُحكاـ والػحكومات ورؤوساء الوزراء والػمس

العزاء وُمػجَِّد السيد تػمجيدًا عظيماً، أيُّ الكالمُت صحيح، الكالـ الذي قالو ىؤالء الػمراجع، الكالـ 
ل اإلعالـ، الكالـ الذي يقولو أنصارُه ومؤيدوه الذي قيل حُت وفاتِو ويف مػجالس العزاء ونشرتُو وسائ

ومقلدوه، أيُّ الكالـِ ىو الصحيح أين ىي الػحقيقة؟ أنا ىنا ال أريد أف أثبت شيئًا أبداً، ال أريد أف 
أُثبت الكالـ السلبػي وال أريُد أف اثبت الكالـ اإليػجايب فليس ذلك من شأين وال ينفعنػي يف شيء وال 

الكالـ صحيحًا أـ كاف ىذا الكالـ خاطئًا فإف ذلك لن يضرين ال يف دنياي وال يف أعبأ بو، أكاف ىذا 
ألننػي سُأسأؿ عن نفسي وعن حايل ال ُأسأؿ عن السيد فضل اهلل ىو ُيسأُؿ عن  ،دينػي وال يف آخريت

 ىذه نفسِو، وما عالقتػي أف كاف ىذا الكالـُ صحيحًا أو كاف ىذا الكالـ باطاًل، أنا أريد أف أصَل إىل
 ،النتيجة، إىل أية نتيجة؟ أريُد أف أصل إىل أف معرفة حقائق الرجاؿ وتقييم آراء الرجاؿ ليس باألمر الػهُت

لذلك علينا أف نػحتاَط يف كل ذلك، أف نتوقف عند كل صغَتة وكبَتة، خصوصًا إذا كاف األمر يتعلُق 
ال عالقة لو بالدين، إف كاف صالػحاً بالدين، ما ىو القوُؿ يف السيد فضُل اهلل ىذا ليس ىو الدين و 
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فلنفسِو أو كاف غَت ذلك فعلى نفسو، وليس ىذا خاصًا بالسيد فضل اهلل ويف كل شخص آخر تقدـَ 
اللَُّهمَّ َعرِّفني ُحجََّتك فإنََّك إف لَػم  -الكالـ عنو، نػحن نبحُث عن الػحقيقة إلدراؾ معرفة أىل البيت 

نػحن نبحُث عن معرفة إماـ زماننا وىناؾ يف الطريق عقباٌت كئود  -ني تُػَعرِّفني ُحجَّتك ظللُت عن دي
من ىذه العقبات الكئود القواعد اليت وضعت يف الػمناىج العلمية من أننا نػحكُم على الروايات فقط 
بسيف الرجاؿ فنضرُب األحاديث وكتب الػحديث وما قالو أىل البيت بصوت علم الرجاؿ، وعلم 

وباب العلم فيو مسدود بالنسبة إلينا، نػحن ال نعلم كيف قَػيَّموا الرجاؿ وكيف كانوا، الرجاؿ علٌم ظنػي 
إذا كنا نستفيُد من علم الرجاؿ شيئًا فإننا نستفيُد شيئًا من القرائن وال نقطُع بصحتها بشكل قطعي، 

ائن وذلك ىو البحُث يف القر  ،لذلك نػحن بػحاجة إىل طريق آخر لتمحيص األخبار وللبحث فيها
 }بْ جبءوُ فبعكٌ ثنجإ فزجْنٌا{الػخارجية والداخلية وىذا ما يأيت الكالـ عنو يف حلقة يـو غد، 

الػحديُث عن الػمنت والبحُث يف الػمنت، ال أريد أف أُسِهب كثَتًا يف مثل ىذه الػمعطيات وإال فهناؾ يف 
كثَتة وكافية إلعطاء صورة حقيقة عن   لكننػي أعتقد أننػي أوردت أمثلةً  ،جعبتػي الكثَُت الكثَت من األمثلة

الواقع الذي نعيشُو وكيف أننا ال نستطيع أف نصل إىل الػحقيقَة يف تقييم الرجاؿ، يف تقييم رجاؿ األُمَّة 
يف تقييم ىذا الَعَلم أو ذاؾ الَعَلم إنػما ىو ظنػٌي ال يرقى  ييم آرائهم، وإذا كاف لنا من رأيوال حتػى يف تق
أجعل منها دينًا أحاسُب بػها حديث أىل البيت، ذلك شيٌء يف غاية الػخطورة ولذلك  إىل الدرجة اليت

ألف ىذه القضية ما الُتِفَت إليها نػجد أف الكثَتين حتػى مع قلة اطالعهم ومع قلة علمهم ما إف يصعد 
 ى القراءتُت. على الػمنرب إال ويبدأ يُقّطع روايات أىل البيت ويػمزقها إَرباً إرَبا أو إرباً إربا عل

أوجو الػحديث إىل جهة أخرى، مسألٌة يف غاية األىػمية، ىذه الػمسألة التػي ىي يف غاية األىػمية، 
ىاالٌت قدسيٌة توضُع حوؿ العلماء وحوؿ آرائهم، حُت أطالب برفع ىذه الػهاالت فإننػي أطالب باحًتاـ 

االت وباخًتاقها وبتمزيقها أننػي أطالُب بعد العلماء ال يُفهم من كالمي بأننػي حُت أطالب برفع ىذه الػه
احًتاـ العلماِء وإجاللػهم أبداً، إين أعرؼ مقاـ العلم ومقاـ العلماء، وإين أعلم مدى الػجهد الذي يبذلو 
العلماء، وإين أعرؼ قيمة الكتاب الذي يكتبو العالػِم، وإين أعرؼ الروايات واألحاديث التػي قاؿ بػها 

 احًتاـ العلماء وإجاللػهم ويف علو منزلتهم فإين لست غريبًا عن ىذه األجواء، أنا األئمة ووصاياىم يف
خادـٌ من ُخداـ علـو أىل البيت، أنا واحٌد من ىذه األجواء العلمية جزٌء ال يتجزأ منها، حُت أقوؿ بأننا 
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بأف العالػِم بأف  يػجب علينا أف نرفع ىذه الػهاالت كي نصل إىل الػحقيقة، ىناؾ من يتصور بأف العلماء
الفقيو بأف الػمرجع حُت ُيصدر رأيًا فإنو يعيُش يف جو ويف ىالة غيبية بعيدة عن الواقع، الػحقيقُة ليست  
كذلك، الػمرجُع الفقيو العالػِم إنساٌف كبقية الناس يتأثر ويؤثر، ينفعُل ويفعل، إذا ما واجو األدلة ينفعل 

دلة، نفس الدليل يواجُو الفقيو س فينفعل بدرجة معينة ويواجو فيها، ويػختلف انفعاؿ الفقهاء بنفس األ
الفقيو ص فينفعل بدرجة أخرى تػختلف عن درجة الفقيو س، ومرد ذلك إىل تكوين شخصية اإلنساف، 
شخصيُة اإلنساف تتألف من عوامل وراثية منها ما ىو فسلجٌي ومنها ما ىو نفسٌي، من عوامل الًتبية 

العلم والتعليم والثقافة، من عوامل العصر كل إنساف يعيُش يف عصر معُت  ومن التجارب، من عوامل
تنعكُس عليو آثاُر وثقافات ذلك العصر، البيئة لػها تأثٌَت كبَت، الػجو الػحار والػجو البارد لو تأثٌَت يف مزاج 

ذين ال رأي لػهم؟ ثالثٌة ليس لػهم رأي ال رأي لػهم، من ىم ىؤالء الثالثة ال :اإلنساف، حُت يقوؿ األئمة
 ثالثٌة ال رأي لػهم من ىم؟ الػحاقب والػحاقن والػحازؽ، من ىم ىؤالء؟

الػحاقب الذي داىػمُو الغائط بػحاجة إىل أف يذىب إىل بيت الػخالء، الػحاقن الذي داىػمُو البوؿ 
على أصابعِو  بػحاجة إىل أف يُفرغ بولو، الػحازؽ الذي لبس حذاًء ضيقاً، الذي لبس حذاًء ضيقاً ويضغطُ 

وعلى قدميو على رجليو ىؤالء ال رأي لػهم وىي ىذه الػحقيقة، ألف ىذه الػمواطن مواطن خروج 
الفضالت ىي مػجمع أعصاب كثَتة، وحينما يكوف اإلنساف بػحاجة إىل إفراغ الفضالت فإف الػجهاز 

تبقى قدرة يف الػجهاز  العصبػي يكوف متوجهًا ألجل الػحفاظ على فتحات ىذه الػمنطقة يًتكز ىنا، ال
العصبػي لتلقي إشارات ومعلومات جديدة وىذه قضية علميٌة يثبتها العلم الػحديث والواقع والتجربة، إذا  

 .كاف اإلنساف يف مثل ىذه الػحاالت ال رأي لو كذلك يف حاالت أخرى كثَتة
تأثَت، البحث واالستنباط عوامل الضغط النفسي والصحي والبشري والػحيايت والػجوي والبيئي كلها لػها 

ليس مسألًة غيبية قضيٌة علمية، مػجموعة من الػمعطيات العلمية والػمقدمات يدور البحث فيها، يف 
لكن البد أف يبُت للناس الوظيفة  ،أحياف كثَتة ُيصدر الفقيو فتواه وىو ما بلغ إىل درجة اليقُت بالنتيجة

تػماـ االنفعاؿ بالدليل، ينفعل الفقيو تػماـ االنفعاؿ بالدليل العملية، ىناؾ أمراف: أمٌر أف اإلنساف ينفعل 
فتكوف النتيجة التػي يصل إليها مبنية على االطمئناف بل على اليقُت يف بعض األحياف، وىناؾ يف أحياف 
أخرى ال يكوف االنفعاؿ انفعااًل شديداً لكن الفقيو قد سار يف ضمن القواعد والػُمجريات الطبيعية التػي 

د أف يسَت فيها ومن خاللػها ووصل إىل ىذه النتيجة وىي التػي تػحدد الوظيفة العملية عرب الفتوى أو الب
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عرب الػحكم أو عرب بياف أي أمر من األمور، علمًا إف تشخيص الكفر أو االرتداد أو الفسق يف 
األشخاص ىو ليس من الفتاوى، ىو من باب تشخيص موضوعات األحكاـ، وتشخيص موضوعات 

لكن يُرجُع إىل الفقيو يف بعض األمور ألجل  ،ألحكاـ ال تقليد فيها، موضوعات األحكاـ ال تقليد فيهاا
أنو يػملك دراية أكثر أو خربًة أكثر يف تشخيص الػموضوع ال من باب القضية الفقهية والشرعية 

ضوعات ال والػُحجية الفقهية، ألف الػحكم على األشخاص ىو تشخيٌص للموضوعات وتشخيُص الػمو 
تقليد فيها، الػمسائل تبدو شائكة، نعم ىي شائكة بالفعل من جهة شائكة ويػمكن لو نظرنا إىل األمور  
كما سأبُت يف حلقة يـو غد إنػها ليست شائكة إىل ذلك الػحد، إذا تتبعنا منهج أىل البيت فإف األمر 

 .واضٌح جداً، إذا تتبعنا منهج غَتىم سيكوف األمر شائكاً جداً 
اٌؿ أسلط الضوء عليو وأخذُت الػمثاؿ من كتب السيد الػخوئي رضواف اهلل تعاىل عليو، كما بينت مث

سابقًا السيد الػخوئي ىو يف زماننا ىذا الرمز األوؿ يف الػمدرسة الػحوزوية الشيعية، كامل الزيارات 
، تػحدثت عنو مراراً، كتاب شيخنا ابن قولويو، اقرأ الػمقدمة ربػما قرأتػها فيم ا مر ولكن اصربوا َعليَّ

صربكم سيقودين ويقودكم إىل معرفة الػحقيقة، كامل الزيارات وىذه ىي الػمقدمة، ماذا يقوؿ شيخنا أبو 
جعفر ابن قولويو: وإظلا دعاين إىل تصنيف كتايب ىذا مسألتك وتردادؾ القوؿ َعَليَّ مرًة بعد أخرى تسألٍت 

طلُب منو أف يؤلف كتابًا يف ىذا الػموضوع الذي ألََّف فيو  ىناؾ شخٌص عزيٌز على ابن قولويو ي -ذلك 
ولعلمي دبا فيو يل من الػمثوبة والتقرب إىل اهلل تبارؾ وتعاىل وإىل رسولِو وإىل علّي  -كتابُو كامل الزيارات 

 على وفاطمة واألئمة صلوات اهلل عليهم أصبعُت وإىل صبيع الػمؤمنُت ببثِو فيهم ونشرِه يف إخواين الػمؤمنُت
فأشغلُت الفكر فيو وصرفُت اذلمَّ إليو وسألت اهلل تبارؾ وتعاىل العوف عليو حىت أخرجتُو وصبعتو  ،صبلتو

يعنػي لػم  -عن األئمة صلوات اهلل عليهم أصبعُت من أحاديثهم ولػم ُأَخرُِّج فيو حديثًا روي عن غَتىم 
حىت أخرجتُو  -عنهم صلوات اهلل عليهم  يروي عن الػمخالفُت مطلقًا وإنػما َخرَّجُت كلَّ الػحديثِ 

فقطعًا األئمة يعنػي كل ىذه األحاديث الشيخ ابن قولويو عنده طرؽ توصلو إىل  -وصبعتو عن األئمة 
حىت أخرجتُو وصبعتو عن األئمة صلوات اهلل عليهم أصبعُت من أحاديثهم ولػم ُأَخرُِّج فيو حديثاً  -األئمة 

يما ُروِّينا عنهم من حديثهم صلوات اهلل عليهم كفايًة عن حديث غَتىم إذ كاف ف ،روي عن غَتىم أبداً 
أي يف الػمعاين التػي  -وقد علمنا أنَّا ال ضُليط جبميع ما ُروَي عنهم يف ىذا الػمعنػى  -حديثهم يكفي  -

وال يف غَتِه كذلك لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا  -تدور يف كتاب كامل الزيارات 
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ما وقع لنا من جهة  -ىو روى من جهة الثقات  -هم اهلل وال أخرجت فيو حديثًا روي عن الُشّذاذ رضب
الثقات من أصحابنا وال أخرجت فيو حديثًا روي عن الُشّذاذ من الرجاؿ يؤثر ذلك عنهم عليهم 

يخ ابن قولويو روى  يعنػي الش .السالـ، ادلذكورين غَت الػمعروفُت بالرواية وغَت الػمشهورين باحلديث والعلم
كتابُو ىذا كل الكتاب قاؿ ما رويت حديثًا عن غَتىم، كل الػحديث يف رأي ابن قولويو مروٌي عن 

يقوؿ وال أخرجت حديثاً واحداً وال واحد  -األئمة وىو يقوؿ: ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا 
 -الذين ىم قد ُعرِفوا بالرواية  -ىؤالء الثقات  -وإظلا أخرجُت عن الثقات  -عن الُشّذاد من الرجاؿ 

 -ألنو يقوؿ: أنا تركت الُشّذاذ من الرجاؿ غَت الػمعروفُت بالرواية وغَت الػمشهورين بالػحديث والعلم 
يعٍت ىو روى عن الثقات الػمعروفُت بالرواية الػمشهورين بالػحديث والعلم، ىذا كالـ ابن قولويو، ابن 

 للهجرة. 368 قولويو تويف سنة:
لشيخنا الػُحر العاملي، من أىم مصادر   (وسائل الشيعة إىل تػحصيل مسائل الشريعة)ىذا كتاب الوسائل 

الػحسن، إظلا يقاؿ لو بن  كتب الػحديث عند الشيعة، الشيخ الػحر ربػما ال يعرفو البعض اسػمو مػحمد
هداء يف الطفوؼ، ىؤالء ىم آؿ الػحر يزيد الرياحي الذي نصر سيد الشبن  الػحر ألنو من أحفاد الػحر

الػحسن العاملي، يلقب بالػحر نسبًة إىل جده بن  وىذا من أوالدِه ومن أحفاده وإال امسو الشيخ مػحمد
خاتػمة الوسائل طبعة دار إحياء الًتاث العريب بتحقيق الشيخ  20يزيد الرياحي، ىذا ىو الػجزء بن  الػحر

تػحت عنواف: ، 61: الطبعة الػمشهورة الػمعروفة بُت العلماء، صفحة عبد الرحيم الرباين الشَتازي وىي
الفائدة السادسة، ما ىو عنواف الفائدة السادسة؟ الفائدة السادسة يف ذكر شهادة صبع كثَت من علمائنا 

ىم شهدوا بصحة كتبهم يعنػي مثل ابن قولويو، يعنػي ابن قولويو َلمَّا يقوؿ:  -بصحة الكتب الػمذكورة 
ما َخرَّجُت ىذه األحاديث إال عن األئمة وعن طريق الثقات من أصحابنا الػمعروفُت بالرواية  إين

الػمشهورين بالِعلم والػحديث، وما َخّرجت حديثًا واحدًا عن غَت األئمة وال خّرجت حديثًا واحدًا عن 
ويػحدثنا، اآلف يأيت الشذاذ حتػى لو كاف يروي عن األئمة، ماذا نفهم من ىذا؟ اآلف ابن قولويو جالس 

يا إخواين يا شيعة أىل البيت ىذا الكتاب أنا كتبتُو كل الروايات  :شخص بيده كتاب ويقدمو لنا ويقوؿ
وما نقلت حديثًا واحدًا عن غَتىم وكل األحاديث نقلتها عن  ،فيو واحدة واحدة نقلتها عن األئمة

الرواية والػمشهورين بالعلم والػحديث وما الثقات من أصحابنا من الػمشهورين بالرواية الػمعروفُت ب
أخرجت حديثًا عن غَت الثقات، ماذا نفهُم من ىذا الكالـ أيها الناس؟! نفهم بأف ىذا الكتاب كتاٌب 
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موثوؽ وىنا ال نػحتاُج يف ىذه القضية يف ىذا الفهم إىل َمَلكة االجتهاد، ربػما يتصور البعض بأف فهم 
إىل َمَلكة االجتهاد، َمَلكة االجتهاد َمَلكة ُمركبة سآيت على بيانػها، فهم  الفقيو لػهذا الػمعنػى يػحتاج

الفقيو وفهم أي إنساف آخر نفس الشيء، ألنو كالـٌ عادي من إنساف عادي، ىذا كالـ ابن قولويو كأي  
كالـ ُيكتب يف الصحف والػمجالت، كالـٌ عادي من إنساف عادي، حينما أقوؿ كالـٌ عادي أي أف 

ف العادي حينما يتكلم يف حاؿ الوعي ويف حاؿ اإلدراؾ وىو ال يقصد الػهزؿ وال يكذب فإنػما اإلنسا
يقصد الػمعاين التػي قصدىا يف ألفاظو، ىذا مقصودي من الكالـ العادي وىذا الكالـ بػهذه الطريقة 

لتػي يفهم الناس يفهمو كل إنساف، وال يػحتاج الفقيو يف فهم ىذا الكالـ إىل طريقة أخرى غَت الطريقة ا
العاديوف فيها ىذا الكالـ، ألنو قد يتصور البعض بأف السيد الػخوئي أو أف الػحر العاملي حُت يأتوف 
فيقرءوف ىذا الكالـ فإهنم يستعملوف آليات خاصة أبداً، يف عملية االستنباط وحينما يُقاؿ بأف االجتهاد 

بسيطة، الػَمَلكة الػمركبة يعنػي مػجموعة من الػمعطيات  َملَكة مركبة ليست َمَلكة ،َمَلكة، االجتهاد َمَلكة
نتيجة الػممارسة الطويلة من خالؿ ىذه الػمعطيات تتولد عند اإلنساف قابلية وقدرة على استشفاؼ 
بعض الػمعاين، ىذه ىي َمَلكة االستنباط، أما فهم الكالـ الػموجود يف ُمقدمة كامل الزيارة أو يف أي  

إىل َمَلكة االستنباط، ال يػحدث عندكم خلط بُت قضية استنباط الػحكم الشرعي  كتاب آخر ال يػحتاج
من النص الػمعصومي من النص القرآين الذي يػحتاج إىل مػجموعة من الػمعطيات والتعامل معها يػحتاج 

 .إىل خربة ومػمارسة تولد َمَلكة معينة تسمى بػَمَلكة االجتهاد أو بػَِمَلكة الفقاىة
ادي ال يػحتاج إىل َمَلكة يتساوى فيو الفقيو وأيُّ إنساف آخر، ىذا الكالـ الذي ذكرُه ابن قراءة نص ع

قولويو ىو ىكذا قاؿ، قاؿ: إين جػمعت ىذه األحاديث عن األئمة وما رويت حديثًا عن غَتىم، 
 حديثاً ونقلتها عن الثقات من أصحابنا وما نقلت عن الشذاذ أبدًا حتػى لو كانوا يرووف عن األئمة وال

واحداً، لو يأيت شخص اآلف ويقوؿ لنا ىذا الكالـ بقاؿ فيقوؿ لنا بأف ىذا الصندوؽ من الطماطة 
ونػحن نثُق فيو قد نقيتو وقد اخًتتو طماطًة طماطة واحدًة واحدة من كل الصناديق، نػحن نثُق بػهذا 

ر الطماطة الػموجودة يف ىذا البقاؿ ماذا نفهُم من كالمِو؟ نفهم بأف جػميع قطع الطماطة جػميع ثػما
الصندوؽ نظيفة وليست فاسدة ألننا نثُق بِو وبأنو فعاًل قد التقطها ونقاىا من كل الصناديق، نذىُب إىل 
نػجار نثق بو يقوؿ بأف ىذا الػمنرب الذي صنعتُو لػهذه الػحسينية قد جػمعت لو أفضل أنواع الػمسامَت 

عندي يف الػمخزف، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أف ىذا الػمنرب ال وأفضل أنواع القطع الػخشبية الػموجودة 
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يوجد فيو خشٌب رديء وال توجد فيو مسامَت مستعملة كلها جديدة ومن النوع الػجيد، وىكذا لو ذىب 
الرجل إىل بيتِو فقالت لو زوجتُو بأننػي قد غسلُت كل ثيابك وقد خيطت كل عيب فيها وقد كويت لك 

ضعتها يف الػحقيبة ماذا يفهم؟ يفهم أفَّ ما يػحتاجُو يف حقيبة سفرِه كلو موجود يف الػمالبس بتمامها وو 
وكل الػموجود قد خيطت عيوبو إف كانت فيو عيوب وقد ُكويت، ىل  ،وكل الػموجود مغسوؿ ،الػحقيبة

أقوؿ عنها  يُفهم شيٌء غَت ذلك؟! ىل يػحتاج ىنا إىل َمَلكة االستنباط؟! قضيٌة بديهية، ىذه الػهالة التػي
حينما يُقاؿ بأف الفقيو عنده َمَلكة االستنباط يُتصور أف الفقيو حتػى حينما يتكلم مع زوجتِو يف الفراش 
وكأنو يػحتاج إىل َمَلكة االستنباط ىذه، ىذه ىاالٌت قدسيٌة ال حقيقة لػها يف الواقع، يُتصور أف الفقيو 

ف الشعر اختصاٌص، قد ال يكوف الفقيو أديبًا أو حينما يتناوؿ ديوانًا من الشعر قد ال يفهمو ىو أل
شاعراً، يػحتاج إىل َمَلكة أخرى يف فهم الشعر، الشعر بنفسِو َمَلكة وفهمُو والتعامل معُو يػحتاُج إىل َمَلكة 
أيضاً، إىل ملكة تنشأ من كثرة حفظ الشعر ومن كثرة الػممارسة األدبية، الفقيو يػحمل أو يػملُك َمَلكًة 

َمَلكة من دوف الػممارسة ومن دوف التواصل العلمي تذىب تتطاير تتبخر، البد أف نضع األمور وىذه الػ
يف نصابػها وكالمي أوجهُو إىل طلبة العلم الدينػي بالدرجة األوىل ألنػهم قد ابتلوا بقضية الػهاالت العلمية 

سماء، العوامل النفسية والعامل أكثر من غَتىم، يتصوروف إف العالػِم حُت يعطي رأياً وكأنو جاء بو من ال
 الذايت لو مدخلية كبَتة يف تكوين الرأي.

الشيخ الػحر العاملي يف الفائدة السادسة ماذا يقوؿ؟ يف ذكر، الفائدة السادسة، يف ذكر شهادة صبع  
، من يريد أف يصَل إىل الػح -كثَت  قيقة أنا طلبُت من إخواين وأخوايت ومن أبنائي وبنايت أف يصربوا َعليَّ

البد أف يصرب، الػحقائق ال تُناؿ ىكذا بسهولة مع أين أختصر لكم الطريق أحاوؿ أف أوجز الطريق وال 
الفائدة السادسة: يف ذكر شهادة صبع كثَت من  -أطيلُو عليكم ولكن ىناؾ أموٌر البد من الصرب عليها 

وثبوت أحاديثها عن أىل العصمة  علمائنا بصحة الكتب الػمذكورة وأمثاذلا وتواترىا وثبوهتا عن مؤلفيها
يف ذكر  -أليس ىذا الكالـ ىو نفس الػمضموف الذي مرَّ علينا يف كالـ ابن قولويو؟ أعيد الكالـ  -

يف ذكر  -ىو سيذكر شهادات العلماء الذين َشِهدوا بوثاقة كتبهم  -شهادة صبع كثَت من علمائنا 
أمثالػها يعنػي أمثاؿ الكتب التػي  -وأمثاذلا وتواترىا شهادة صبع كثَت من علمائنا بصحة الكتب الػمذكورة 

ىذا  -وثبوهتا عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أىل العصمة  -تواتر ىذه الكتب  -وتواترىا  -ذكروىا 
الكتاب متواتٌر بُت علماء الشيعة من أنو البن قولويو، ومعروٌؼ عندنا من أنو لػم يتعرض للتحريف على 
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، وإف كانت النسخ الػموجودة القديػمة والػحديثة متطابقة والتحقيق يشهد بذلك، وقد األقل يف الػجملة
حققُو الشيخ األمينػي تػحقيقًا دقيقًا وكامالً، الشيخ األميٍت صاحب الغدير رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذه 

ققها الشيخ النسخة التػي بُت يدي نسخٌة مطبوعة مأخوذٌة عن النسخة الػمكتوبة بػخط اليد التػي ح
ربػما يتأذى البعض من التكرار أنا أقصد  -يف ذكر شهادة صبع كثَت  -األمينػي رضواف اهلل تعاىل عليو 

بالتكرار لتثبيت الػمطلب، ىذه مطالب مهمة، ىذه مطالب يتوقف عليها ديُن اإلنساف إف أراد اإلنساف 
الكتب الػمذكورة وأمثاذلا وتواترىا يف ذكر شهادة صبع كثَت من علمائنا بصحة  -أف يتحرى الػحقيقة 

كما قاؿ ىنا شيخنا ابن قولويو: حتػى أخرجتُو   -وثبوهتا عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أىل العصمة 
يبدأ بعد ذلك الشيخ الػحر  -وصبعتُو عن األئمة من أحاديثهم ولػم ُأَخرِّج فيو حديثًا روي عن غَتىم 

 :- 68ا موطن الػحاجة يف صفحة بذكر الكتب ككتب الشيخ الصدوؽ وغَتى
إبراىيم صاحب تفسَت القمي، ىو أيضًا يف مقدمة التفسَت ذكر  بن  علي -إبراىيم بن  وقد َشِهد عليُّ 

بن  وقد َشِهد عليُّ  -كالمًا مثل كالـ ابن قولويو بأنو قد روى ىذه األحاديث عن األئمة وعن الثقات 
بن  زلمدبن  روية عن الثقات عن األئمة وكذلك جعفرإبراىيم أيضًا بثبوت أحاديث تفسَته وأهنا م

صرَّح بػما ىو أبلغ ألنو قاؿ  -قولويو صاحب الكامل فإنو صرََّح دبا ىو أبلغ من ذلك يف أوؿ مزارِه 
وبأننػي رويتو عن  ،بأننػي خرجت األحاديث عن األئمة فقط وما خرجت حديثًا واحدًا عن غَتىم

لذلك يقوؿ:  ،ثًا واحدًا عن الُشذاذ وإف كانوا يرووف عن األئمةالثقات من أصحابنا وما رويت حدي
وقد  -إبراىيم ألننػي أريد أف أركز عن قضية واحدة بن  كالمي ليس عن تفسَت علي  -وكذلك جعفر 

حديثي  -إبراىيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسَته وأهنا مروية عن الثقات عن األئمة وكذلك بن  َشِهد عليُّ 
بن  يعنػي أبلغ من كالـ علي -قولويو فإنو صرََّح دبا ىو أبلغ من ذلك بن  زلمدبن  فروكذلك جع -ىنا 

األبلغ الذي بينتو قبل قليل، إذًا نػحن اآلف عندنا الػُمعطى األوؿ كالـ ابن  -يف أوؿ مزارِه  -إبراىيم 
اشرة يف استنباط قولويو، وكالـ ابن قولويو ليس نصًا قرآنيا وليس نصًا معصوميًا وليس لو مدخلية مب

يعنػي مثاًل ليس رواية تتحدث عن نػجاسة شيء ما أو عن طهارة شيء ما، ليس نصاً  ،حكم شرعي
يتحدث يف نصاب من أنصبة الزكاة مثالً، حػتػى يػحتاج الفقيو إىل َمَلكة االستنباط الستخراج الػحكم 

عادية، ىذا ىو كالـ ابن قولويو ال  من ذلك النص، كالـٌ كتبو عالػٌِم بصيغة عادية يُفهم أيضًا بطريقة
يػحتاج فيو ال الفقيو وال غَت الفقيو إىل فهم ىذا الكالـ فقط يػحتاج إىل أنو يفهُم العربية واحد، وىذا 
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يتساوى فيو الفقيو وغَته صاحُب الػَمَلكة والذي ال يػملُك الػَمَلكة، وثانيًا أف يعرؼ أساليب العرب يف 
يع يعنػي حُت يقرأ الػجميع اآلف الذين يعرفوف العربية فيقوؿ ابن قولويو: حتػى الكالـ وىذه يعرفها الػجم

أخرجتو وجػمعتُو عن األئمة من أحاديثهم ولػم أخرج فيو حديثًا روي عن غَتىم ىو ال يتكلم 
يقرأىا بالػهَتوغليفي وال يتلكم باللغة الصينية ىو يتلكم باللغة العربية ُجػمٌل مركبة تركيبًا بسيطًا كل من 

يفهمها، حينما جاء الشيخ الػحر العاملي وَفِهَم الكالـ َفِهَم الكالـ بالطريقة العادية لػم يأيت بػجهاز ومن 
خالؿ ىذا الػجهاز َحّلل الكالـ وال كاف يػملك عدسًة معينة وال قلمًا سحريًا وال أي شيء، فقط كاف 

أمٌر موجوٌد عند كل الناس، إف لػم يكن عند كل مسلحًا أنو يعرؼ العربية ويفهم الًتاكيب العربية وىذا 
لذلك الشيخ الػحر َفِهم كالـ ابن قولويو  ،الناس فعند أغلبهم، كل واحد يستطيع أف يفهم ىذا الكالـ

 على أنو يوثُق كتابو وىذا الذي مرَّ علينا. 
( ىذا ىو لػحديثمعجم رجاؿ ا)َمّرت السنوف جاء السيد الػخوئي رضواف اهلل تعاىل عليو وىذا كتابو 

عنواف التوثيقات  ،1992الطبعة الػمنقحة والػمزيدة  الطبعة الػخامسة، 49، يف صفحة: الػجزء األوؿ
 العامة، ىذا مصطلح رجايل بشكل مػختصر أبُت معناه ما الػمراد من التوثيقات العامة؟

ات عامة، التوثيقات عندنا يف علم الرجاؿ نوعاف من التوثيقات، عندنا توثيقات خاصة وعندنا توثيق
الػخاصة ما ىي؟ حينما نذىب مثاًل إىل رجاؿ النجاشي، حينما نذىب مثاًل إىل رجاؿ الطوسي إىل أي 

عبد بن  عبد الرحػمن ُكِتَب أمامو أنو ثقة، يونسبن  كتاب يف الرجاؿ، نُػخرِج ىذا األسم مثاًل يونس
أماـ ىذا األسم ثقة، ىذا يسمى توثيق خاص ألف  سناف ثقة مثاًل، َلمَّا ُكِتبَ بن  الرحػمن ثقة، عبد اهلل

سناف ثقة بن  األسم ذُِكر بشكل خاص وذُِكر لو توثيق، وصف رجايل مقابل ىذا األسم ، عبد اهلل
ثبت، ىذا التوثيق يسمى توثيٌق خاص، التوثيقات الػخاصة ىي التوثيقات الػموجودة يف األعم األغلب 

يذكروف شيئاً من وصفِو فيقولوف عدؿ عُت، ثقٌة صحيح، ثقٌة ثبت يف كتب الرجاؿ يذكروف أسم الراوي و 
وىكذا، ىذه التوثيقات الػخاصة، التوثيقات العامة ىو أف يأتػي الرجالػي أو العالػم الػخبَت بأحواؿ الرواة 

 إبراىيم، حينما يقوؿ فػي بداية تفسَت القػمػي بأنو ال يروي إالبن  فيكتب توثيقًا عامًا مثل توثيق علي
عن الثقات فػي ىذا الكتاب ىذا توثيٌق عاـ ىو ما قاؿ إف فالف وفالف وفالف كل واحد كتب أماـ 

ولكن قاؿ فػي كتابػي ىذا فػي التفسَت الػمعروؼ بتفسَت القمػي إننػي أروي عن  ،اسػمو فقاؿ عنو ثقة
بن  قة برأي عليّ الثقات ماذا يفهم الناس من ىذه الكلمة؟ يعنػي أف كل راو فػي ىذا الكتاب فهو ث
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إبراىيم عنده خربة بأحواؿ الرجاؿ يُقاؿ لػهذا التوثيق توثيٌق عاـ، ىذه التػي بن  إبراىيم فإذا كاف علي
تسػمى بالتوثيقات العامة وىي علػى أنػحاء، الدارسوف لعلم الرجاؿ يعرفوف أف التوثيقات العامة علػى 

 .ىذا يقع تػحت عنواف التوثيقات العامةأنػحاء ،كالمنا عن ابن قولويو، ابن قولويو توثيقو 
ماذا يقوؿ السيد الػخوئي فػي التوثيقات العامة؟ ىذا فػي الطبعة األولػى أنا قلت ىذا الكتاب ىو الطبعة 
الػخامسة لكن الكالـ الذي ذكره السيد الػخوئػي فػي الطبعة األولػى موجود أيضًا لػم يُرفع من الكتاب، 

خوئػي فػي التوثيقات العامة؟ ولكن صربكم َعَلّي ألف الكالـ طويل، لكن الػحقيقة لنقرأ ماذا قاؿ السيد الػ
قد عرفت فػيما تقدـ أف الوثاقة تَثُبت بإخبار  :ستنجلػي شيئًا فشيئًا سينجلػي مرادي، التوثيقات العامة

فػيما قد عرفت  -وثاقة أي إنساف كيف تثبت؟ أف يػخربؾ شخص ثقة عندؾ يقوؿ بأف فالف ثقة  - ثقة
تقدـ أف الوثاقة تثبت بإخبار ثقة فال يفرؽ فػي ذلك بُت أف يػشهد الثقة بوثاقة شخص معُت بػخصوصو 

ما ىو الفارؽ؟ ىو السيد يقوؿ ىذا ال يوجد فارؽ بُت أف تقوؿ  -وأف يشهد بوثاقتو يف ضمن جػماعة 
ء كلهم ثقات فإف قولػي إف سناف ثقة لوحده أو أف تذكر مػجموعة من الرواة تقوؿ ىؤالبن  أف عبد اهلل

قد عرفت فػيما تقدـ أف  -ىؤالء كلهم ثقات سيتقسم عليهم ىذا ثقة ىذا ثقة ىذا ثقة وىكذا البقية 
ىذه  -الوثاقة تثبت بإخبار ثقة فال يفرؽ فػي ذلك بُت أف يػشهد الثقة بوثاقة شخص معُت بػخصوصو 

مثل توثيقات  -يشهد بوثاقتو فػي ضمن جػماعة وأف  -التوثيقات الػخاصة التػي تػحدثت عنها قبل قليل 
ليس العربة أف يقاؿ فالف ثقة  -فإف العربة ىي بالشهادة بالوثاقة  -إبراىيم وتوثيقات ابن قولويو بن  علي

فإف العربة ىي  -فالف ثقة، ما زاؿ قاؿ بأف ىؤالء كلهم ثقات انتهػى األمر العربة أنو وصفهم بالوثاقة 
الداللة مطابقية أـ تضمنية داللة مطابقية  -واء أكانت الداللة مطابقية أـ تضمنية بالشهادة بالوثاقة س

أعُت ثقة ىذه الكلمة ثقة تكوف مطابقة لكلمة زرارة، أستطيع أف أقوؿ بن  يعنػي حُت أقوؿ مثاًل زرارة
ثقة، ثقة،  زرارة يساوي ثقة، أمَّا تضمنية يعنػي حُت أقوؿ أف الرواة كلهم ثقات ىذه تتضمن كلمة ثقة،

ولػها معنػًى آخر أنا أردت أوضحها بشكل تقريبػي ألنػها فػي ضمن  ،ثقة التػي توزع علػى كل الرواة
علػى  -سواء أكانت الداللة مطابقية أـ تضمنية ولذا  -مصطلحات تػخصصية ال أريد الدخوؿ فيها 

جػميع  -م فػي تفسَته إبراىيم الذين روى عنهبن  نػحكم بوثاقة جػميع مشايخ علي -ىذا األساس 
إبراىيم الذين روى عنهم فػي تفسَته مع انتهاء بن  ولذا نػحكم بوثاقة جػميع مشايخ علي -الػمشايخ 

فقد  -جػميع الػمشايخ مع انتهاء السند إلػى الػمعصومُت  -السند إلػى أحد الػمعصومُت عليهم السالـ 
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ػحن ذاكروف ومػخربوف بػما ينتهػي إلينا ورواه ون -إبراىيم القمػي بن  علي -قاؿ فػي مقدمة تفسَته 
 من ىم الذين فرض اهلل طاعتهم؟ -مشايػخنا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم 

إبراىيم تالحظوف قبل قليل الشيخ الػحر قاؿ بأف ابن قولويو كاف كالمو بن  عن األئمة، ىكذا قاؿ علي
حن ذاكروف وُمػخربوف بػما ينتهػي إلينا ورواه مشايػخنا ونػ -إبراىيم بن  أبلغ فػي التوثيق من كالـ عليّ 

يستػمر السيد الػخوئػي يقوؿ: فإنو فػي ىذا الكالـ داللٌة ظاىرة  -وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم 
ونػحن ذاكروف  - ىو يقوؿ ىذا -إال عن ثقة  -يعنػي التفسَت  -علػى أنو ال يروي فػي كتابو ىذا 

فإف  -فإفَّ ىذا الكالـ  -هػي إلينا ورواه مشايػخنا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم وُمػخربوف بػما ينت
بل استفاد صاحب الوسائل فػي  ،يف ىذا الكالـِ داللٌة ظاىرة على أنو ال يروي يف كتابِو ىذا إال عن ثقة

وىو انتفع منها واستفاد  التػي قرأتػها قبل قليل عليكم ألف السيد الػخوئػي قرأىا أيضاً  -الفائدة السادسة 
بل استفاد صاحب الوسائل فػي الفائدة السادسة فػي كتابو فػي ذكر شهادة جػمع   -منها نفس الفائدة 

نفس الكالـ مر علينا  -كثَت من علمائنا بصحة الكتب الػمذكورة وأمثالػها وتواترىا وثبوتػها عن مؤلفها 
 سالـ أف كل من وقع فػي إسناد روايات تفسَت عليوثبوت أحاديثها عن أىل بيت العصمة عليهم ال -

من  -إبراىيم بوثاقتو حيث قاؿ بن  إبراىيم الػمنتهية إلػى الػمعصومُت عليهم السالـ قد شهد عليبن 
إبراىيم أيضًا بثبوت أحاديث تفسَته وأنػها بن  وشهد علي -الذي قاؿ؟ الػحر العاملػي فػي الوسائل 

أقوؿ  -السيد الػخوئػي يعلق علػى كالـ صاحب الوسائل  -عليهم السالـ  مرويٌة عن الثقات عن األئمة
 يعنػي ما فهمو الشيخ الػحر من أفَّ علي -فػي مػحلو  -يعنػي الػحر العاملػي  -إنػما استفاده قدس سره 

ن ب يعنػي جػميع رواة تفسَت علي ،بأننػي ال أروي فػي ىذا الكتاب إال عن الثقات :إبراىيم حُت قاؿبن 
السيد الػخوئػي  -أقوؿ إنػما استفاده  -رويت عن فالف عن فالف كلهم ثقات  :إبراىيم حينما يقوؿ

فإف  - %100مضبوط  -فػي مػحلو  -يعنػي الػحر العاملي  -أقوؿ إنػما استفاده قدس سره  -يقوؿ 
أخوذ عن يريد أف يقوؿ بأف تفسَتي صحيح م -إبراىيم يريد بػما ذكر إثبات صحة تفسَته بن  علي

وأف رواياتو ثابتو وصادرة من الػمعصومُت عليهم السالـ وأنػها انتػهت إليو بوساطة  -األئمة عن الثقات 
إبراىيم لػمَّا يروي مثاًل عن بن  يعنػي جػميع الرواة موثوقُت، يعنػي علي -الػمشايخ والثقات من الشيعة 

جػميع ىؤالء ىم ثقات ىذا الكالـ الذي  ىاشم أبوه عن فالف عن فالف عن فالفبن  أبيو عن إبراىيم
 .فهمو الػحر العاملي والسيد الػخوئػي أكده أكثر
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 -إنػما استفاده قدس سره  :أعيد كالـ السيد الػخوئػي انتبهوا إلػى الكالـ، ماذا يقوؿ السيد الػخوئػي؟
ثر بتأكيد ، بل يضيف السيد الػخوئػي أك%100كالـ مضبوط   -فػي مػحلو  -يعنػي الػحر العاملي 

إثبات صحة  -أواًل  -يريد بػما ذكره إثبات  -السيد الػخوئػي يقوؿ  -إبراىيم بن  فإف علي -وتشديد 
 -ىذا ثانيًا  -وأف رواياتو ثابتٌة وصادرٌة من الػمعصومُت عليهم السالـ  -ىذا أوالً، وثانيًا  -تفسَته 

ىذا ثالثاً، ىذا الكالـ من أين فهمو السيد  -وأنػها انتهت إليو بوساطة الػمشايخ والثقات من الشيعة 
ونػحن ذاكروف وُمػخربوف بػما ينتػهي إلينا ورواه مشايػخنا  -إبراىيم بن  الػخوئػي؟ فهمو من قوؿ علي

أي واحد أيضًا يقرأ ىذا الكالـ يفهم ىذا، أي شخص يعرؼ  -وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم 
كاف أـ كبَتاً، شابًا كاف أـ شيخاً، حوزويًا كاف أـ جامعياً، أيًَّا كاف،   العربية رجاًل كاف أـ امرأة، صغَتاً 

إنساف يػملك ثقافة قليلة أو ثقافة واسعة، إنساف يػملك ملكة االستنباط واالجتهاد أو ال يػملك، أي 
ايػخنا ونػحن ذاكروف ومػخربوف بػما ينتػهي إلينا ورواه مش -واحد يقرأ ىذا الكالـ يػفهم ىذا الػمضموف 

السيد الػخوئػي أكد الكالـ فهم ىذا الكالـ واستعاف أيضاً بػفهم  -وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم 
الػحر العاملي وىو من كبار الػُمحدثُت، وأكثر من ىذا السيد الػخوئػي يعلق أكثر من ىذا الكالـ ماذا 

لك فال موجب لتخصيص التوثيق وعلػى ذ -يعنػي بعد ما فهمنا ىذا األمر  -وعلػى ذلك  -يقوؿ؟ 
ألف بعض العلماء ماذا  -إبراىيم بال واسطة كما زعمو بعضهم بن  بػمشايػخو الذين يروي عنهم علي

إبراىيم بأف الثقات ىم الذين نقل عنهم مباشرًة، يعنػي مثالً بن  قاؿ؟ قاؿ بأنػي أفهم من كالـ علي
ىاشم ىو الثقة بن  عن فالف عن فالف، إبراىيم ىاشم عن فالفبن  حينما يقوؿ أروي عن أبػي إبراىيم

ورواه  -إبراىيم حينما قاؿ بن  البقية غَت ثقات قد يكونوف ثقات قد يكونوف غَت شيء يعنػي أف علي
 .الذين تػحدث معهم مباشرةً  -مشايػخنا وثقاتنا 

لػمقصود جػميع إبراىيم أف ابن  السيد الػخوئػي يقوؿ ىذا الكالـ غَت صحيح الذي يظهر من كالـ علي
الذين يروي عنهم  -تػخصيص التوثيق بػمشايػخو  -فال موجب لتخصيص التوثيق بػمشايػخو  -السند 

يقوؿ البعض من العلماء  -كما زعمو بعضهم   -يعنػي مباشرة سػمع منهم  -إبراىيم بال واسطة بن  علي
أي ضعيفًا جدًا كما زعمو زعم، ىكذا زعم، ىو ىذه العبارة تشَت إلػى أف السيد الػخوئػي يرى ىذا الر 

 فال موجب لتخصيص التوثيق بػمشايػخو الذين يروي عنهم علي -مػجرد زعم، مػجرد ظن ال حقيقة لػو 
ونػحن ذاكروف  -إبراىيم بن  أقرأ مرة أخرى عبارة عليّ  -إبراىيم بال واسطة كما زعمو بعضهم بن 
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واضح الكالـ جػميع  -ا عن الذين فرض اهلل طاعتهم وُمػخربوف بػما ينتػهي إلينا ورواه مشايػخنا وثقاتن
ما قاؿ رويت عنهم عن  -ورواه مشايػخنا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم  -الػموجودين يعنػي اآلف 

الشخص الػمباشر بال واسطة يقصد الػجميع أي عربػّي يفهم ىذا الػمعنػى وىذا فهمو الػحر العاملي وىذا 
وعلػى ذلك فال ُموِجب لتخصيص  -ورد علػى الذين يقولوف بػخالؼ ىذا القوؿ فهمو السيد الػخوئػي 

ىذا الفهم ال  -إبراىيم بال واسطة كما زعمو بعضهم بن  التوثيق بػمشايػخو الذين يروي عنهم علي
يػحتاج إلػى أف اإلنساف يكوف مطلعًا علػى علم األصوؿ، وال يػحتاج إلػى أف اإلنساف يكوف متبػحرًا فػي 

لم النػحو أبداً، أي شخص اآلف تقرأ لو ىذه العبارة يفهم ىذا الكالـ ال يػحتاج إلػى أف يكوف قد ع
 درس علم الػمنطق، مقدمات االجتهاد ما ىي؟

 لنفًتض إنساف ما عنده أي ،علم الػمنطق وإف كاف السيد الػخوئػي ال يشًتطو لكن لنأخذ بشكل عاـ
فػي العربية وإنػما بشكل عاـ ليس متخصصاً ليس دارساً دراسة فػي علم الػمنطق وال عنده أي علم  شيء

تفصيلية للنحو والصرؼ والبالغة وسائر التفاصيل األخرى، وما عنده إطالع بعلم األصوؿ أصاًل ما قرأ 
صفحًة واحدة من علم األصوؿ، وال يعرؼ ما ىو علم الرجاؿ، وال اطلع علػى البػحوث االستداللية 

ونػحن ذاكروف  -ي شيء، عنده ثقافة عامة ويعرؼ اللغة العربية ويقرأ ىذا الكالـ للفقهاء، وال عرؼ أ
يفهم أف ىذا الػمؤلف  -وُمػخربوف بػما ينتػهي إلينا ورواه مشايػخنا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم 

السيد  ،دييروي عن ثقات فيما بينو وبُت أولئك الذين فرض اهلل طاعتهم الذين ىم األئمة بالفهم العا
الػخوئػي فهم األمر بالفهم العادي والػحر العاملي فهم األمر بالفهم العادي ألف ىذا ال ىو آية قرآنيو وال 
ىو نص معصومي يدور حوؿ حكم شرعي حتػى نػحتاج إلػى قواعد ُأحرَِزت وبُػِحَثت واستُنِبطت وإلػى 

عادي يتكلم بو إنساٌف بشكل عادي ويُفّهم ىذا كالـ  ،مناط معُت وإلػى مقدمات ُدرِست وُحقِّقت أبداً 
بشكل عادي والسيد الػخوئػي أشكل علػى ىذا الشخص الذي أيضاً ىو فهم الكالـ بطريقة عادية لكنو 

الػخلفية السابقة الػموجودة عنده ىي التػي تؤثر فػي فهمو وىذا ىو ما نسػميو بالعامل ، لػخلفية معينة
وفهمو علػى أف  ،إبراىيم وكالـ الػحر العامليبن  ػخوئػي قَِبَل كالـ عليالذاتػي فػي الفهم، إذًا السيد ال

إبراىيم، بن  جػميع الرواة ثقات ورد علػى الذين قالوا بأف التوثيق مػخصوص بالػمشايخ الػمباشرين لعليّ 
يع نػحكم بوثاقة جػم -بػهذا الشيء الػمتقدـ  -: وبػما ذكرناه 50ويستػمر السيد الػخوئػي فػي صفحة 

وبػما ذكرناه نػحكم بوثاقة جػميع مشايػخو  -الذين وقعوا  -إبراىيم بن  جػميع مشايػخ علي -مشايػخو 
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ىنا قصور فػي العبارة ىو  -بػجميػع مشايخ الذين وقعوا فػي ػ بػجميع مشايػخو  -ىنا خطأ مطبعي  -
ػخو الذين وقعوا فػي إسناد  وبػما ذكرناه نػحكم بوثاقة جػميع مشاي -يشَت السيد إلػى كامل الزيارات 
قولويو قاؿ فػي أوؿ كتابو وقد علمنا بأنّا ال نػحيط بػجميع ما روي بن  كامل الزيارات أيضاً، فإف جعفر

فػي ىذا الػمعنػى وال فػي غَته لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا  -عن األئمة  -عنهم 
عن الشذاذ من الرجاؿ يؤثَػُر ذلك عنهم عن الػمذكورين  رحػمهم اهلل برحػمتو وال أخرجت فيو حديثاً روي

ماذا يعلق السيد  -بالػحديث والعلم  - يعٍت غَت الػمشهورين -غَت الػمعروفُت بالرواية الػمشهورين 
 الػخوئػي؟ أنا قرأت ىذه العبارة فػي أوؿ الكالـ حينما وصلت إلػى ىذه الػجهة، يقوؿ:

داللة علػى أنو ال يروي فػي كتابو رواية عن الػمعصـو إال وقد وصلت فإنك ترى أف ىذه العبارة واضحة ال
فإنك ترى  :-أعيد قراءة كالمو، كالـ السيد الػخوئػي  -إليو من جهة الثقات من أصحابنا رحػمهم اهلل 

بأننػي ال أروي إال عن الثقات وما رويت عن  :عبارة من؟ عبارة ابن قولويو حينما قاؿ -أف ىذه العبارة 
فإنك ترى أف ىذه العبارة واضحة الداللة علػى أنو ال يروي فػي كتابو رواية عن الػمعصـو إال  -ُشذاذ ال

ثػم يعلق أيضًا ذاكرًا كالـ صاحب  -وقد وصلت إليو من جهة الثقات من أصحابنا رحػمهم اهلل 
قاؿ صاحب  - الوسائل وىذا يشعرنا باىتماـ السيد الػخوئػي بكالـ صاحب الوسائل وباستفادتو منو

إبراىيم بأف روايات تفسَته ثابتة ومروية عن الثقات من األئمة بن  الوسائل: بعدما ذكر شهادة علي
من الذي صرّح؟ يعنػي الػحر العاملي  -قولويو فإنو صرّح بن  مػَُحمَّدبن  عليهم السالـ وكذلك جعفر

 -وقرأت عليكم ىذا الكالـ  -مزاره فإنو صرّح بػما ىو أبلغ من ذلك فػي أوؿ  -يقوؿ بأف ابن قولويو 
السيد الػخوئػي يعلق علػى كالـ الػحر العاملي، الػحر العاملي يقوؿ بأف كالـ ابن قولويو أبلغ فػي  -أقوؿ 

قولويو فإنو صرّح بػما ىو أبلغ من ذلك بن  مػَُحمَّدبن  وكذلك جعفر -إبراىيم بن  التوثيق من كالـ علي
 -أقوؿ إنػما ذكره متُت  -يعلق السيد الػخوئػي  -فػي أوؿ مزاره  -اىيم إبر بن  يعنػي من كالـ علي -

الكالـ الذي ذكره الػحر العاملي بأف كالـ ابن قولويو يفهم منو وثاقة جػميع رجاؿ كامل الزيارات وبأف  
وئػي إبراىيم فػي توثيق رجالو فػي التفسَت، السيد الػخبن  كالمو أكثر فػي التوثيق متانًة من كالـ علي

فعلػى ىذا األساس  -أقوؿ إنػما ذكره متُت  -السيد الػخوئػي يقوؿ  -إنػما ذكره متُت، أقوؿ  -يقوؿ 
ىذا ىو التوثيق  -قولويو بوثاقتو بن  مػَُحمَّدبن  إبراىيم أو جعفربن  يقوؿ: فيحكم بوثاقة من َشِهَد علي

قولويو بوثاقتو اللَُّهمَّ إال أف بن  ػَُحمَّدمبن  إبراىيم أو جعفربن  فيحكم بوثاقة من َشِهَد علي -العاـ 
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بن  وىذه مسائل تفريعية أخرى لكن أصل الكالـ ىنا: فيحكم بوثاقة من شهد علي -يبتلػي بػمعارض 
بن  فػي الطبعة األولػى ذُِكر جػميع رواة تفسَت علي -قولويو بوثاقتو بن  مػَُحمَّدبن  إبراىيم أو جعفر

رواة تفسَت وجػميع رواة كامل الزيارات بأنػهم ثقاة، ىذا الكالـ كاف مكتوب  إبراىيم أنػهم ثقات وجػميع
 .فػي الطبعة األولػى وال زاؿ موجود فػي الطبعة الػخامسة

وتالحظوف  ،ىذه الطبعة الػخامسة علػى أساس ىذه الػمقدمة وعلػى أساس ىذه القاعدة وىذا القانوف
ي، أقوؿ كالـ عادي فهو ليس بقرآف وليس بنّص ىذا القانوف مبنػي علػى فهم عادي لكالـ عاد

معصومي، ويػحتاج إلػى فهم عادي ألنو مركب تركيبة عادية يفهم بالطريقة العادية لفهم كالـ العرب، 
السيد الػخوئػي فهم ىذا الكالـ العادي بالطريقة العادية التػي يفهم بػها جػميع الناس، ووضع ىذه 

كتبوا فػي الطبعة األولػى من معجم رجاؿ السيد الػخوئػي جػميع رواة   القاعدة وعلػى أساس ىذه القاعدة
إبراىيم علػى أنػهم ثقات وجػميع رواة كامل الزيارات علػى أنػهم ثقات، اآلف دعونا من بن  تفسَت عليّ 
إبراىيم ألف الػحديث عن أي شيء؟ الػحديث فػي الػمسألة بشكل خاص عن تفسَت  بن  تفسَت علي

، أنا ال أستطيع أف أتػحدث عن كل شيء أين ىو الوقت؟ كالمنا عن كامل الزيارات، كامل الزيارات
ولذلك فػي الطبعة األولػى من معجم  ،اآلف فهمنا من السيد الػخوئػي أف جػميع رواة كامل الزيارات ثقات

ؿ؟ رجاؿ الػحديث ذكرىم بأنػهم ثقات كلهم ثقات، مرت األياـ تبدؿ رأي السيد الػخوئػي، كيف تبد
أيضًا تبدؿ بطريقة عادية ال يوجد شيٌء وراء كالـ ابن قولويو، ال ىو آية قرآنيو واختلف الػمفسروف فػي 

، عالػٌم  ،فهمها أو جاءت روايات تػخالف الظاىر وفيها ظاىٌر وباطن وال جاءتنا نصوٌص عن الػمعصـو
يث كل ىذه األحاديث جػمع أحاديث عن أىل البيت فقاؿ فػي أوؿ الكتاب أنا جػمعت ىذه األحاد

عن األئمة رويتها عن الثقات فقط، كالـٌ ال يػحتاج إلػى طريقٌة معقدة فػي الفهم، والسيد الػخوئػي قد رد 
 .إبراىيم مثالً بن  علػى الذين قالوا بأف التوثيق فقط للػمشايخ الػمباشرين لعليّ 

و فػي التوثيق أبلغ كما مر وذكر قاؿ بأف ىذا الكالـ ليس صحيح كما زعم بعضهم، علمًا أف ابن قولوي
إبراىيم بالتأكيد بن  الشيخ الػحر ويبدو لنا أيضًا الكالـ نػحن إذا قرأناه فهو يوثق رواتو أكثر من عليّ 

والتشديد بأنو ما أخرج وال حديثًا عن غَت الػمعصومُت وال أخرج وال حديثًا عن الشذاذ حتػى لو كاف 
وأأكد لكن السيد  ،ن الثقات فالقضية تكوف أوثق وأوضحعن الػمعصومُت، وإنػما كل الكتاب ع

الػخوئػي بعد ذلك بػمدة وجيزة تراجع عن رأيو قاؿ: إف الثقات فقط ىم الذين روى عنهم ابن قولويو 
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بشكل مباشر، يعنػي رجع إلػى ذلك القوؿ الذي قاؿ بأنو رأيٌّ ليَس صحيحًا رجع إلػى نفس ذلك 
دمة ىذه الطبعة ماذا يقولوف فػي مقدمة الطبعة؟ فػي صفحة التػي ولذلك حُت نذىب إلػى مق ،القوؿ

وضع لػها حرؼ فاء والتػي عنونت مقدمة الطبعة الػخامسة حوؿ مستػحدثات الكتاب ومستجداتو، صار 
 :تغيَت ألنو حذؼ رواة كامل الزيارات الذين قاؿ عنهم سابقاً بأنػهم ثقة، ماذا يقوؿ يف الػمقدمة

 -فػي بعض الػمبانػي الرجالية  -أين جرت ىذه التعديالت؟  -سيٌة علػى الكتاب جرت تعديالٌت أسا 
جرت تعديالٌت  -الػمبانػي ىي ىذه التوثيقات العامة تسػمى مبانػي ألف مبانػي ىذه أسس قواعد 

و يعنػي ى -أساسيٌة علػى الكتاب فػي بعض الػمبانػي الرجالية واألصوؿ العامة الػمتخذة فػي أوؿ الػمعجم 
أدت إلػى تغيَتات جذرية علػى مواقع بعض رجاؿ الػحديث واعتباراتػهم من حيث التوثيق  -الكتاب 

 - يعنػي حدثت ثورة تغيَت كامل -والتضعيف وعلػى بعض طرؽ الرواية من حيث الصحة والضعف 
عيف أدت إلػى تغيَتات جذرية علػى مواقع بعض رجاؿ الػحديث واعتباراتػهم من حيث التوثيق والتض

الكتاب أكثر من  -وعلػى بعض طرؽ الرواية من حيث الصحة والضعف شػملت جػميع أجزاء الكتاب 
 -استنادًا إلػى رجوع اإلماـ الػمؤلف  -إلػى أي شيء؟  -استنادًا  -جزء معجم رجاؿ الػحديث  20

د استدرؾ اإلماـ وق ،عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات البن قولويو قدس سره -يعنػي السيد الػخوئػي 
يعنػي ال مفر البد أف نرجع عن كالمنا  -الػمؤلف ذلك بقولو فال مناص من العدوؿ عما بينا عليو سابقاً 

الرأي الذي ىو رد عليو سابقًا نفس الرأي الذي  -وااللتزاـ باختصاص التوثيق بػمشايػخو بال واسطة  -
إبراىيم بال واسطة  بن  لذين يروي عنهم عليّ قاؿ: وعلػى ذلك فال موجب لتخصيص التوثيق بػمشايػخو ا

 مع إف توثيق ابن قولويو كما قاؿ ىو أيضاً ،كما قاؿ صاحب الوسائل: -كما زعمو بعضهم 
مع إنو  -وقاؿ السيد الػخوئػي: إنػما ذكره الػحر متُت  -فإنو صرّح بػما ىو أبلغ من ذلك فػي أوؿ مزاره 

إبراىيم كلهم بن  ػأكيد ورد الرأي الذي يقوؿ بأف مشايخ علييعتقد بأف ابن قولويو كاف أبلغ فػي الت
ال مناص من  :ثقات الذين قالوا فقط الذين روى عنهم بال واسطة قاؿ كما زعم بعضهم، رجع وقاؿ

االلتزاـ بػهذا الرأي، نص كالمو: فال مناص من العدوؿ عّما بيّنا عليو سابقًا وااللتزاـ باختصاص التوثيق 
ما ىو الشيء الذي طَرَأ؟ ىل أف السيد الػخوئػي صار نبيًا فنزؿ عليو الوحي؟  -واسطة بػمشايػخو بال 

الػجواب كال، ىل أف السيد الػخوئػي التقػى باإلماـ الػحجة عليو السالـ فقاؿ لو بأف األمر كذا؟ الػجواب  
ى باإلماـ الػحجة عليو كال، ال يدعػي السيد الػخوئػي ذلك وال يزعم أحٌد ذلك، ال ىو صار نبياً وال التقػ
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السالـ، ىل كشفت لو الػحقائق؟ الػجواب كال، فإف السيد ال يدعي ذلك، ما الذي جرى؟ ىل ىناؾ 
شيٌء أضيف؟ أبداً، ىو فػي حالة نفسية معينة فػي تصور معُت عامٌل ذاتػي، العامل الذاتػي تصور 

ئونة فهٌم عادي مثل ما فهمو بالطريقة الػمسألة بشكل آخر، وىذا الفهم كما قلت ال يػحتاج إلػى كثَت م
األولػى ورد الفهم الثانػي رجع فرفض الفهم األوؿ وقبل الفهم الثانػي، وىي طريقٌة عادية تالحظوف ال 
ىالة قدسية وال ىم يػحزنوف، القضية ىكذا، ال يوجد شيٌء آخر وراء ىذا، إعادة نظر فػي الفهم، إعادة 

وفقًا للػمزاج، حينما أقوؿ وفقًا للػمزاج ال أعنػي ىذا الػمزاج األطفالػي  النظر كيف تغَت النظر تغَت النظر
وإنػما أقصد مزاج النفس البشرية، اإلنساف يتغَت وإال ال توجد معلومات جديدة بأف ابن قولويو مثالً 

زلت وال وجدوا كتاًب جديدًا ابن قولويو قد صرّح فيو بأنو يقصد بكالمو كذا وكذا أبداً، ال آية قرآنية ن
معصـو أخرب وال حدث انكشاؼ عن الػحقائق وال وجد السيد الػخوئػي كتابًا البن قولوية وال وال، 

 .العامل الذاتػي الذي يتغَت عند اإلنساف من سنة إلػى سنة من يـو إلػى يـو
 كاف السيد الربوجردي يقوؿ أنا يف كل ساعة رجل، ىو ىذا تغَت العامل الذايت، حُت كانوا يشكلوف

عليو بأنك قد قلت كذلك قبل مدة تبدؿ رأيك؟! قاؿ أنا يف كل ساعة رجل، إذًا كاف الفهم عادياً 
والتغَت أيضًا كاف عادياً، ال دخل لػَمَلكة االستنباط، نعم الذي ؽللك َمَلكة االستنباط فإنو ؽللك رلموعة 

القضايا العادية، القضايا  من العلـو رلموعة من ادلقدمات قطعًا تزوده بقدرة على الفهم لكن ال يف
العادية ال ربتاج إىل أكثر من فهم عادي، خصوصًا وأف الكالـ كالـ رجل عادي ال ىو بآية ال ىو 
بنص معصومي ولسنا يف مقاـ متعارضات يعٍت ال يوجد كالـ يعارض كالمو، وال وجدنا كالمًا ثانياً 

خ وادلنسوخ أو احملكم وادلتشابو ال يوجد كل يكوف من باب ادلخصص وادلعمم أو ادلطلق وادلقيد أو الناس
ىذا، رجٌل عادي ابن قولويو، أَلََّف كتاباً، ربدث عنو بأسلوب عادي، فهمو ػلتاج إىل فهم عادي ال 
ضلتاج إىل أكثر من ذلك والذي يزعم غَت ذلك فواهلل فإنو غلانب احلق وغلانب الصواب، وإف أي فقيو 

ر وال التلسكوب وال أي آلة وال عنده مسبار خاص لفهم اللغة، إنو لن يستعمل ادليكروسكوب وال اجمله
يفهم اللغة حبسب آلياهتا ومقدماهتا ادلعروفة عند اجلميع، بل قد يكوف بعض الناس يف فهمهم العادي 

 .أكثر فهماً من الفقيو
نس بالعربية بشكل إذا كاف الفقيو مثاًل ليس عربياً، قد يستأنس بالعربية يف حدود االستنباط وقد ال يستأ

عاـ، وىكذا كل صاحب لغة، اللغة األـ بالنسبة ألبنائها ىناؾ مزاوجٌة وعالقٌة فيما بينها وبُت أبنائها، 
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الدارسوف ذلا قد يكونوف يف بعض األحياف أكثر علمًا باللغة من أبناءىا لكنهم ال يصلوف إىل درجة 
ا ال يقدح يف عملية االستنباط، عملية االستنباط ادلزاوجة مع اللغة وأف يعيشوا استئناسها بالكامل، ىذ

ذلا شروطها اخلاصة وؽلكن أف يصل إليها العريب وغَت العريب، أنا أربدث عن الفهم العادي وىنا الكالـ 
عاديٌّ وال ػلتاج إىل أكثر من فهم عادي، فقد يكوف الناس يف فهمهم العادي أكثر قدرًة على 

نعم الفقيو غَت العريب ىو قادٌر على االستنباط والناس غَت قادرين على التشخيص من الفقيو غَت العريب، 
االستنباط، ىذه قضيٌة ثانية، البد أف نضع األمور يف نصاهبا وال طللط بُت األمور، حينما كاف يعتقد 
السيد اخلوئي بأف ابن قولويو قد وّثق صبيع الرجاؿ وفقًا لكالمو أعيد كالـ ابن قولويو ماذا قاؿ ابن 

ىذه آخر مرة واعذروين عن التكرار ومن التكرار أنٍت أريد أف أوضح  -قولويو؟ قاؿ: حىت أخرجتو وصبعتو 
حىت أخرجتو وصبعتو عن األئمة صلوات اهلل عليهم أصبعُت  -ادلسألة بشكل دقيق، ماذا قاؿ ابن قولويو؟ 

: لكن ما - إىل أف يقوؿ ومل ُأخرِج فيو حديثًا روي عن غَتىم -من أحاديث األئمة  -من أحاديثهم 
من جهة الثقات من أصحابنا وال أخرجت فيو حديثاً روي عن  -وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا 

 كل ما يف ىذا الكتاب عن الثقات عن األئمة صلوات اهلل عليهم.   .الشذاذ من الرجاؿ
انت رسالتو العملية حينما كاف السيد الػخوئػي يعتقد بنفس عقيدة الشيخ الػحر صاحب الوسائل ك

منهاج الصالػحُت، ىذا ىو الػجزء األوؿ وىذه الطبعة العشروف، طبعٌة فػي حياة السيد الػخوئػي رضواف 
اهلل تعالػى عليو، ىذه الطبعة العشروف من رسالتو العملية منهاج الصالػحُت، ىذا ىو الػجزء األوؿ، ىذه 

علػى سبيل الػمثاؿ فػي  : 96توزيع والطباعة صفحة الطبعة طبعٌة سورية منشورات دار أسامة للنشر وال
 -والثالث األغساؿ الفعلية وىػي قسػماف، القسم األوؿ  :باب األغساؿ ماذا يقوؿ السيد الػخوئػي

ما يستػحب ػ والثالث األغساؿ الفعلية وىػي قسماف، القسم األوؿ: ما يسػتحب ألجل  -تابعونػي بدقة 
 -كالغسل لإلحراـ أو لزيارة البيت   -عنػي أغساؿ توقع ألجل األفعاؿ ي -إيقاع فعل كالغسل لإلحراـ 

 -والػحلق ػ والغسل للذبح والنػحر  -يعنػي فػي الػحج  -والغسل للذبح والنػحر  -زيارة البيت الػحراـ 
إلػى آخره يعنػي  -والػحلق والُغسل لزيارة الػحسُت عليو السالـ والُغسل لالستػخارة  -والغسل للػحلق 

والػحلق والغسل  -عندنا الغسل لزيارة الػحسُت واقع فػي الًتتيب والغسل للػحلق والغسل لالستػخارة 
والغسل للذبح والنػحر والػحلق  -واقع فػي ىذا الػحد  -لزيارة الػحسُت عليو السالـ والغسل لالستػخارة 

 والغسل لزيارة الػحسُت عليو السالـ والغسل لالستػخارة. 
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ىجري ادلطبعة مهر قم، ىذه الطبعة  1410لصاحلُت طبعة أخرى الطبعة الثامنة والعشروف ىذه منػهاج ا
والثالث األغساؿ الفعلية وىػي قسماف:  -من الػجزء األوؿ  94طبعت فػي أياـ حياتو أيضاً، صفحة: 

حر القسم األوؿ: ما يستػحب ألجل إيقاع فعل كالغسل لإلحراـ أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنػ
انتفى الغسل لزيارة الػحسُت لػماذا؟ ألف السيد الػخوئػي كاف يعتمد فػي  -والػحلق والغسل لالستػخارة 

ذلك روايات كامل الزيارات، فلما ضعفت عنده روايات كامل الزيارات ما افتػى بالغسل لزيارة الػحسُت، 
 الػخوئػي ماذا حدث؟تالحظوف التأثَت فػي قضية الروايات والتعامل، حُت تبدؿ رأي السيد 

حدث تغيٌَت كبَت فػي كتابو معجم رجاؿ الػحديث من أوؿ الػكتاب إلػى آخره، أعداٌد كثَتة من  :أوالً 
 .الرواة خرجوا من دائرة التوثيق إلػى دائرة التضعيف ىذا أوالً 

، ىو ليس  رسالتو العملية تبدلت وليس ىذا كتاب كامل الزيارات فػي الػحقيقة ىو كتاب معارؼ :وثانياً 
كتاب للزيارات صحيح تذكر فيو الزيارات لكن ىذا الكتاب كتاٌب معرفػي، كتاٌب مػشحوٌف بالػمعارؼ 
الشيعية، بالػمعارؼ الػحسينية، معارٌؼ عميقة ودقيقة فيو رواياٌت ينفرد بػها ىذا الكتاب، ىناؾ معاف 

ياـ أف أشرح ىذا الكتاب لو بقينا عميقة جدًا غَت موجودة فػي غَت ىذا الكتاب أتػمنػى فػي يـو من األ
أحياء ودمنا فػي ىذه الػخدمة ودامت ىذه القناة إف شاء اهلل يف يـو من األياـ أشرح كتاب كامل 
الزيارات، كتاٌب يشتمل علػى معاف معرفيو ىائلة، إذا ما ضّعفنا الروايات فػي ىذا الكتاب مثل ما حدت 

ٌَت من الثقات إلػى ميداف التضعيف خرجوا من ميداف خلٌل كبَت فػي معجم رجاؿ الػحديث فزحف كث
ومرَّ علينا فػي الػمقدمة بأنو حدثت تغيَتاٌت جذرية فػي كل الكتاب بسبب  ،التوثيق إلػى ميداف التضعيف

تبدؿ رأي السيد الػخوئػي وانعكس ىذا علػى الرسالة العملية وعلػى فتاوى واألحكاـ الشرعية، وىناؾ 
ألف العلماء يهتموف  ،غَت ُمتحسس وذلك لعدـ اىتماـ العلماء بالػمعارؼ األىل بيتيوانعكاٌس كبٌَت لكنو 

بتوثيق الرجاؿ فظهرت ىذه القضية فػي كتاب الرجاؿ بأف تبدؿ رأي السيد الػخوئػي أدى إلػى زحف 
لية ظهر الػموثقُت إلػى جانب الػمضعفُت وألنػهم يهتػموف بكالـ الفتاوى واألحكاـ الشرعية والرسائل العم

ىذا التأثَت فػي رسالتو العملية، لو كاف ىناؾ اىتماـ بالػمعارؼ والػمسائل العقائدية لظهر أيضًا التأثَت 
 علػى الروايات التػي ُضعفت وضّعفها السيد الػخوئػي، تالحظوف القضية كيف تسَت وكيف تػمشي؟

تفهم يعنػي نظرة كيفية، مقصودي من  ال توجد ىناؾ ىالٌة قدسية، نظرٌة مزاجيٌة لَػمَّا أقوؿ مزاجية ال
النظرة الػمزاجية مزاج النفس البشرية وما تؤثر فيها العوامل الػمحيطة فيها وبعض الػمعطيات الذاتية ما 
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وال آيٌة ظهرت فػي  ،يسػمى بالعامل الذاتػي ىو ىذا الذي أثر فػي تغيَت رأي السيد وإال ال وحيٌّ جاء
 ،وال عثر السيد الػخوئػي علػى روايٌة أو نص عن الػمعصـو ،لزياراتالقرآف جديدة تتػحدث عن كامل ا

وال يوجد  ،وال وجد كتابًا جديدًا البن قولويو يشرح كالمو ،وال التقػى باإلماـ الػحجة الغائب الشاىد
 ىناؾ ُمعارٌض لكالـ ابن قولويو، كل ما فػي األمر إعادة نظر فػي فهم الكالـ العادي وبطريقة عادية تغَت

فهم السيد الػخوئػي وما فػي ذلك من عيب، ىذه طبيعة البشر ألنػهم ال يدركوف الػحقائق فتتبدؿ 
أف تغَت  ،نظراتػهم وآراءىم، من قاؿ بأف السيد الػخوئػي كاف معصوماً؟ أبداً، ال أحد يلـو السيد الػخوئػي

 رأي الفقيو بُت مدة وأخرى أنو رأيو كل الفقهاء تتغَت آراءىم، بل إف ىناؾ من العلماء من يعترب أف تغَت
 .من مػحاسنو ألنو ُمػجدٌد وألنو يبػحث عن الشيء الػجديد وألنو يبػحث عن ُمعطيات جديدة

وعلػى أي حاؿ بغض النظر عن حسن ىذا األمر أو عن سوءه، غاية األمر أف السيد الػخوئػي تغَت رأيو 
مقلديو لكن يف الدائرة الفقهية، ماذا نصنع بشكل عادي، ىو قناعتو بالنسبة لو حجة عليو وحجٌة على 

بروايات ادلعرفة؟ ىل أف رأي السيد اخلوئي حجٌة فيها؟ أبدًا حجٌة على نفسو ال حجة على غَته، باب 
ادلعارؼ واالعتقادات اإلنساف يبحث عنها بنفسو، إذا أدرنا أف نستعُت برأي السيد اخلوئي ال من باب 

خربًة من غَته حُت أربدث عن الػُحجية، الػحجية علػى نوعُت: ىناؾ حجيتو من باب أنو قد يكوف أكثر 
وىناؾ الػحجية الشرعية، حجية الفقيو يف الفتوى حجيٌة شرعية، حجية الفقيو فػي أبواب  ،حجية الػخربة

كحجية الطبيب فػي طبو وحجية الػمهندس فػي ىندستو وحجية الشاعر فػي   ةأخرى ىي حجيٌة خربوي
تعود إلػى الػخربة  ةىذه حجيٌة خربوي ،لنػجار فػي النػجارة وحجية القصاب فػي القصابةشاعريتو وحجية ا

ال تأثَت لػها فػي الػجانب الشرعي، إذا كاف لػها تأثَت فػي الػجانب الشرعي فمن جهة مدخليتػها من بعض 
حجيٌة األبواب كمدخلية رأي الطبيب فػي بعض األحياف فػي تشخيص بعض الػمسائل الشرعية ىذه 

خربوية، البد أف نفرؽ بُت احلجية الشرعية للفقيو والتػي ىي مدارىا مدار االستنباط ألف الفقيو زبصصو 
يف االستنباط، خارج دائرة االستنباط حجيتو حجيٌة خربوية، ىذا األمر البد أف يلتفت إليو، ولذلك يف 

ل إف الفقيو يف بعض األحياف تشخيص موضوعات األحكاـ قد يكوف ادلكلف أكثر خربًة من الفقيو، ب
 .يكوف أكثر، يكوف الفقيو يف بعض األحياف أقل خربًة يف التشخيص

يُنقل عن السيد الػحكيم قدس سره لَػمَّا ذىب إلػى الػحج الػمرة األولػى، قاؿ لػهذا الػمرشد الذي يرشده 
، قاؿعلػى الػمناسك مواطن الػحج، يعنػي ىنا الػمروة وىنا صفا وىنا البيت وىنا  األمر بيدؾ أنا  :زمـز
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أقلدؾ أنت، ىذه موضوعات أحكاـ أنا لػم آتػي إلػى مكة من قبل، أنا أفتيكم فػي قضية الػمناسك كيفية 
أداء الػمناسك، أما التطبيق العملي ىذا موضوع حكم أنا لػم آتػي إلػى مكة، قاؿ أنا أقلدؾ أنت، أنت 

جر األسود دلنػي علػى ىذه الػمواضع وأين مقاـ إبراىيم، نػي دلنػي أين زمـز وأبن الػحذأرشدنػي أنت خ
وىذه القضية أنا ذكرت السيد الػحكيم ىذه تواجو كل الفقهاء حينما يذىبوف فػي الػمرة األولػى، وىذه 

 .مسألة طبيعية جداً، آلف إذا نفرض مثالً 
الفقيو يػمكن أف سائل ىذا السائل نػحن ال نعرؼ مشخصاتو، الػمهندس الكيمائػي أكثر خربة من 

يشخص ىذا السائل ىل ىو مسكر أو غَت مسكر، القضايا التػي تتعلق بالطب والػمرض والصحة ال 
يستطيع الفقيو أف يشػخصها، ىذه موضوعات أحكاـ، موضوعات األحكاـ يرجع فيها إلػى الػُحجية 

بب اتساع ثقافتو ال الػخربوية، الفقيو فػي بعض األحياف عنده حجة خربوية بسبب اتساع ثقافتو، بس
تكوف لو حجة شرعية خارج إطار االستنباط، خارج إطار االستنباط إذا كاف للفقيو إطالع علػى علـو 

، وربػما يكوف شخص آخر أكثر إطالع حجتو الػخربوية أكثر من الػحجة ةأخرى لو حجة خربوي
ـ التكليفية ما ىو حراـ ما ىو الػخربوية للفقيو، حجة الفقيو فػي دائرة االستنباط فػي تػحديد األحكا

واجب ما ىو حالؿ ما ىو مباح ما ىو مندوب ما ىو مكروه فػي األحكاـ التكليفية، ىذا إذا أيقنا بأف 
الفقيو قد جػمع الػمقدمات كلها، حتػى لو كاف عنده َملكة االستنباط، فػي بعض األحياف تضعف ىذه 

عض األحياف يفقد بعض معطيات ىذه الػملكة يػحتاج الػملكة، فػي بعض األحياف يفقدىا الفقيو، فػي ب
إلػى تػجديدىا وتقويتها وشحنها من جديد ألنػها قضيٌة مػتحركة ليس قضية ثابتة بالطبع، ليست قضية 

 :طبعية، قضيٌة مكتسبة، الػَملكات علػى نوعُت
ة، َملكة االستنباط ىناؾ َملكاٌت وىبية وىي َملكاٌت طبعية، وىناؾ َملكاٌت كسبية وىي َملكاٌت تطبعي

َملكٌة تطبعية َملكٌة كسبية وليست وىبية يػمكن أف تتغَت يػمكن أف تتبدؿ مػحدودة بػحدود معينة 
مشروطة بشروط معينة، ولذلك تروف ليس ىنا من ىالة قدسية ىذه الػهالة صنعها الناس وصنعها ُجّهاؿ 

هَّاؿ، ومن األمراض التػي تفتك بالعلماء الطلبة، ىناؾ الكثَت من طلبة العلم من ىم فػي حد الػجهل جُ 
وبطالب العلم الػجهل الػمركب أنػهم يػجهلوف ويػجهلوف أنػهم يػجهلوف، وىذه قضية يعرفها 
الػمتخصصوف، أخطر مرض يصيب اإلنساف ىو الػجهل الػمركب الذي تسػميو الروايات الػَحَمق ىو 

ق لػماذا؟ ألنو يريد أف ينفعك فيضرؾ، أوضح مصاديق الػجهل الػمركب، ولذلك ال تصاحب األحػم
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يػجهل أنو ىو غلهل، يريد أف ينفعك فيضرؾ، ىو غلهل بأنو ال يعرؼ ادلنفعة يتصور بأنو يعرؼ ادلنفعة 
فيأتيك بادلضرة، ال تصاحب األضبق فإنو يريد أف ينفعك فيضرؾ، ولذلك يف األحاديث عيسى عليو 

ييت ادلوتى لكنٍت عجزت عن عالج األضبق، فمن أين نأيت السالـ يقوؿ: أنا أبرأت األكمو واألبرص وأح
بعالج لألضبق؟ األضبق ال يعاًف، القضية يف غاية الصعوبة، ولذلك البد أف ننظر إىل األمور برعاية 

 وبدقة، وأعتقد أف ادلثاؿ كاف واضحاً جداً وىذا ادلثاؿ أخذتو من ادلدرسة األصولية. 
والػمحدثُت آلتيك بػمثاؿ آخر لتػرى أف األمور كيف تسَت، ىذا ىو دعنػي أذىب إلػى مدرسة اإلخباريُت 

وتقدـ الكالـ عنو فػي يـو أمس للػحافظ رجب الربسي، وقاؿ عنو الشيخ  (مشارؽ أنوار اليقُت)
الػمجلسي بأف الرجل فػي حديثو خبٌط وخلط وغلو، وتػحدث عنو السيد األمينػي نفس الشيء، لنقرأ 

شارؽ أنوار اليقُت، ىذا الػجزء األوؿ، ماذا قاؿ الػمجلسي؟ أعيد الكالـ ماذا قاؿ الػمجلسي عن م
وكتاب مشارُؽ األنوار علػى  -وكتاب مشارُؽ األنوار أو كتاب مشارِؽ األنوار  -وأطلب صربكم 

وكتاب مشارُؽ األنوار وكتاب األلفُت للػحافظ رجب  -الػحكاية وكتاب مشارِؽ األنوار علػى اإلضافة 
قوؿ الػمجلسي: وال أعتمد علػى ما يتفرد بنقلو الشتػماؿ كتابيو علػى ما يوىم الػخبط ي -الربسي 

قبوؿ نقبل كالـ الشيخ الػمجلسي وإف كنّا ما وجدنا شيئاً من ذلك، وكذلك الشيخ  -والػخلط واالرتفاع 
سي فلم نػجد فيو علػى أنَّا سربنا غَت واحد من مؤلفات الرب  -األمينػي قاؿ ىذا الكالـ أيضاً، ماذا قاؿ؟ 

مينػي قوؿ السيد األمينػي ألف السيد األمن الػخبط والػخلط والغلو، علػى ما ي -شاىدًا علػى ما يقوؿ 
أخذ كالـ الػمجلسي وزاد فيو، ماذا قاؿ الشيخ الػمجلسي؟ قاؿ: الشتػماؿ كتابيو علػى ما يوىم الػخبط 

عنو الشيخ األمينػي، ىذا ىو أعياف الشيعة وماذا قاؿ سيد األعياف كما عرب  -والػخلط واالرتفاع 
وفػي طبعو  -ىذه شذوذ زيادة ىذه  -الػمجلد السادس ماذا قاؿ؟ قاؿ: وفػي طبعو شذوٌذ وفػي مؤلفاتو 

وفػي طبعو شذوٌذ وفػي مؤلفاتو خبٌط وخلط وشيٌء من  -ىذه علػى طريقة زيادة الػخَت خَتين  -شذوٌذ 
وإف أمكن أف  -ىذه أيضًا إضافة أخرى  -ليو وفيو شيٌء من الضرر الػُمغاالة ال موجب لو وال داعي إ

ىذا كالـ صاحب األعياف السيد مػحسن األمُت العاملي أخذ كالـ  -يكوف لو مػحمٌل صحيح 
الػمجلسي وأضاؼ إليو، وطبعًا كالـ الػمجلسي ينظر إليو السيد مػحسن وغَته بأنو ىو إماـ أئمة 

الشيخ األمينػي  -تػماؿ كتابيو علػى ما يوىم الػخبط والػخلط واالرتفاع الش -الػحديث الشيخ الػمجلسي 
واضح كالمو قاؿ سربنا كتبو فما وجدنا شيئًا من ذلك، أعيد قراءة كالمو بالنص ومر علينا كالمو 
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إلػى أف  -علػى أنَّا سربنا غَت واحد من مؤلفات الربسي فلم نػجد فيو شاىداً علػى ما يقوؿ  -بالكامل 
السيد األمُت العاملي  -فأين يقع االرتفاع الذي رماه بو بعضهم وأين ادلغاالة التػي رآىا السيد  -ؿ يقو 

رضواف اهلل تعالػى عليو، فهو ينفي الػمغاالة واالرتفاع وىذه ىي الػحقيقة، إلػى أين أريد أف أأخذكم؟ إلػى 
ًا حينما يذكر الربسي يؤتػى بكالـ ما يقوؿ الػمجلسي الذي نقل عنو األمُت وغَتىم ىذا الكالـ، دائم

وإنػما  -يعنػي من ىذا الكتاب ومن كتاب األلفُت  -الػمجلسي لتضعيفو يقوؿ: وإنػما أخرجنا منهما 
ما يوافق األخبار  -من كتاب مشارؽ أنوار اليقُت ومن كتاب األلفُت ماذا أخرج؟  -أخرجنا منهما 

ذ ينقل من كتاب األلفُت األخبار الػموافقة لألصوؿ يعنػي ىو أخ -الػمأخوذة من األصوؿ الػمعتربة 
الػمعتربة، مصطلح األصوؿ الػمعتربة إما يقصد الشيخ الػمجلسي األصوؿ الػمعتربة يعنػي أصوؿ الػمذىب 
يعنػي األصوؿ العقائدية التػي استػخرجها العلماء واستنبطها العلماء من خالؿ النصوص القرآنية 

ؿ الػمعتربة يعنػي كتب الػحديث الػمعتربة مثل الكتب األربعة وكتب الشيخ والػحديثية، أو يقصد األصو 
الصدوؽ وأضراب ىذه الكتب، وفػي الغالب الػمحدثوف يقصدوف ىذه، حينما يقولوف األصوؿ الػمعتربة 
يقصدوف كتب الػحديث الػمعتربة، إذًا نػحن ماذا فهمنا؟ فهمنا من الشيخ الػمجلسي رضواف اهلل تعالػى 

بأف كتاب الػمشارؽ فػيو خبٌط وخلٌط وارتفاع وغلو، فهو ينقل من ىذا الكتاب لكن ما نقلو من  عليو
الروايات أي روايات؟ الروايات الػتػي ليس فيها خبط وال خلط وال ارتفاع وال غلو، وإنػما الروايات موافقة 

الػحديث الػمعتربة، مثل الكتب  لألصوؿ الػمعتربة، األصوؿ الػمعتربة الػمراد منها بُت الػُمحدثُت ىي كتب
األربعة وما بػمستواىا ككتب الصدوؽ وأضراب الصدوؽ، ىذا ىو الشيء الػمتعارؼ، لنرى ماذا صنع 
الشيخ الػمجلسي ىل صنع ىذا األمر حقيقًة؟ إذا صنع ىذا األمر حقيقًة نػحن نسلم بكالمو، لكنو إذا 

بأنو صنع شيئًا خالفو وبشكل واضح صريح، ىذا صنع خالفو ىذا يعنػي أف كالمو ال قيمة لو، سنػجد 
ىو مشارؽ أنوار اليقُت آتيكم بػمثاؿ لو أردت أف أتتبع آتيكم بأمثلة كثَتة وإذا طالت بنا األياـ وكاف 

 الػحديث يطوؿ فػي مثل ىذه الػمطالب احتجنا إلػى طرحو مرة أخرى سآتػي بأمثلة أخرى. 
التػي بُت يدي وىي بتحقيق السيد جػماؿ الػمازندرانػي الناشر  ىذا ىو مشارؽ أنوار اليقُت، ىذه الطبعة
تػحت عنواف:  145فصل:  303ىجري صفحة:  1422انتشارات الشريف الراضي سنة الطبع: 

الػخطبة الػمعروفة بالنورانية، الشيخ الػمجلسي ما نقل ىذه الػخطبة من الػمشارؽ، ماذا نفهم منها؟ نفهم 
ماذا؟ فيها غلو وارتفاع وخبط وخلط وغَت موافقة لألصوؿ الػمعتربة، أليس ىو  منها أف ىذه الػخطبة فيها
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ىكذا قاؿ؟! ىذا قولو، نعيد قراءة كالـ الشيخ الػمجلسي رضواف اهلل تعالػى عليو قاؿ: وكتاب الػمشارؽ 
خلبط وكتاب األلفُت للحافظ رجب الربسي وال أعتمد على ما يتفرد بنقلو الشتماؿ كتابيو على ما يوىم ا

فهو يأخذ من  -واخللط واالرتفاع، وإظلا أخرجنا منها ما يوافق األخبار ادلأخوذة من األصوؿ ادلعتربة 
ادلشارؽ األخبار ادلوافقة لألصوؿ ادلعتربة يعٍت األخبار غَت ادلوافقة لألصوؿ ادلعتربة وىي اليت كما قاؿ فيها 

من أكثر األحاديث اليت يقولوف عنها بأف فيها  خبط وخلٌط وارتفاع، إذا تقرأ كتاب مشارؽ أنوار اليقُت
غلو ىو ىذا احلديث الذي عنوانو اخلطبة ادلعروفة بالنورانية، أقرءوا الكتاب وأقرءوا ىذا احلديث من أكثر 
األحاديث اليت فيها غلٌو وارتفاع حبسب نظر من يقولوف بأف يف كتاب رجب الربسي غلٌو وارتفاع، ىؤالء 

كالـ، وإال ىو غلٌو ما أحاله وارتفاٌع أحلى من الشهد، لكن حبسب ما ىم يقولوف الذين يقولوف ىذا ال
 :ىو ىنا يقوؿ يف ىذا احلديث يف حديث الذي عنونو اخلطبة ادلعروفة بالنورانية

أنا صاحب يونس فػي بطن الػحوت وأنا الذي جاوزت ػ أو ػ جاورت  ،أنا حػملت نوحًا فػي السفينة
أنا أجريت األنػهار  -عليٌّ أىلك القروف األولػى  - ت القروف األولػىموسػى فػي البػحر وأىلك

أنا الػخضر معلم  ،أنا عذاب يـو الظلمة ،أنا كاب الدنيا لوجهها ،والبػحار وفّجرت األرض عيوناً 
يعنػي السػماء  - أنا الذي رفعت سػمكها بإذف اهلل ،أنا ذو القرنين ،أنا معلم داوود وسليماف ،موسػى
 . . . أنا الذي رفعت سػمكها بإذف اهلل عز وجل أنا دحوت أرضها -ء رفع سػمكها فسواىا والسما

إلػى آخر الكالـ، ىذه الػخطبة الػمعروفة بالنورانية قرأتػها من مشارؽ أنوار اليقُت ىي أكثر خطبة وأكثر 
يخ الػمجلسي فػي حديث فيو غلو، أكثر خطبة وأكثر حديث فيو غلو الػخطبة الػمعروفة بالنورانية، الش

البػحار، من عنده خربة فػي البػحار لػم ينقل ىذا الػحديث فػي البػحار أصاًل عن مشارؽ أنوار اليقُت من 
أوؿ جزء إلػى آخر جزء ما نقل، ىو موجود حديث الػمعرفة بالنورانية نفس الػمضامُت لكنو ما نقلو عن 

لػمعرفة بالنورانية؟ أو ما سػماه صاحب مشارؽ أنوار اليقُت، أين نقل الشيخ الػمجلسي حديث ا
ؿ صفحة من بػحار األنوار، أوؿ حديث فػي أو  26الػمشارؽ الػخطبة الػمعروفة بالنورانية، فػي الػجزء 

بعملية مقارنة باعتبار أف الشيخ الػمجلسي قاؿ بأنو ال ينقل أحاديث  ، لنقـوحديث الػمعرفة بالنورانية
ُت وإنػما ينقل األحاديث فقط التػي يػجدىا موافقة لألصوؿ الػمعتربة، الغلو من كتاب مشارؽ أنوار اليق

األصوؿ الػمعتربة، اصطالح حديثي يعنػي الكتب األربعة وما كاف يف مستواىا ككتب الشيخ الصدوؽ، 
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لنجري مقارنة، الػحديث الذي نقلُو الشيخ الػمجلسي وىو حديث الػمعرفة بالنورانية أكثر غلوًا من 
أنوار اليقُت وأكرب، أنا حسبت األسطر يف الػخطبة الػمعرفة بالنورانية حسبتها أكثر من  حديث مشارؽ

سطر، طبعًا حتػى الكلمة أحسبها سطر وىنا أيضًا سطر  74مرة الػموجودة يف مشارؽ أنوار اليقُت 
ػى لو سطر مطبعة يعنػي، السطر الػمتعارؼ عليو يعنػي عند أىل الػخربة بالكتب، ما يقاؿ لو سطر حت

سطر الػخطبة الػمعروفة بالنورانية، بينما الػحديث الذي نقلُو الػمجلسي ال  74تألف من كلمة واحدة، 
سطر، علمًا أف  58، 132سطر، تالحظوف ! يعنػي كم الفارؽ؟ بُت  132عن مشارؽ أنوار اليقُت 

ها بػحار األنوار صغَتة، الكلمات الػمطبوع بػها كتاب مشارؽ أنوار اليقُت كبَتة، الكلمات الػمطبوع بػ
يعنػي لو أردت وبشكل دقيق يكوف الفارؽ مية، يعنػي عدد سطور البحار إذا أردنا أف نطبعها مثل ما 

سطر يف بػحار األنوار حديث الػمعرفة  140سطر، يعنػي موجود تقريباً  140طبعنا الػمشارؽ تصل إىل 
سطر ىناؾ يف حديث ادلعرفة  66سطر، يعنػي  74بالنورانية الذي نقل منو صاحب مشارؽ أنوار اليقُت 

بالنورانية يف حبار األنوار أزيد من حديث ادلعرفة بالنورانية ادلوجود يف مشارؽ أنوار اليقُت، ومعاين الغلو يف 
أعطانا ربنا عزَّ وجل ِعلمنا لألسم األعظم ىذا احلديث أكثر اقرأ على سبيل ادلثاؿ، َلمَّا يقوؿ مثاًل: 

خرقنا السماوات واألرض والجنة والنار ونعرج بو إلى السماء ونهبط بو إلى األرض  الذي لو شئنا
 َعَلى الرَّحَمنُ  -ىم غللسوف على العرش  -ونُػَغرِّب وُنَشرِّؽ وننتهي بو إلى العرش فنجلس عليو 

فنجلس عليو بين يدي اهلل عزَّ وجل وُيطيعنا كل شيء حتى السماوات واألرض  - استَػَوى الَعرشِ 
 إىل آخر الكالـ.  ...الشمس والقمر والنجـو والجباؿ والشجر والدواب والبحار والجنة والنارو 

فمن أعطاه اهلل ىذا الروح فقد أبانُو من الناس وفَػوََّض إليو القدرة وأحيا الػموتى وَعِلم ومقطع آخر: 
ي لحظة عين وَعِلَم ِبما كاف وما يكوف وسار من الػمشرؽ إلى الػمغرب ومن الػمغرب إلى الػمشرؽ فػ

ىناؾ فارٌؽ كبَت يف  ... ما فػي الضمائر والقلوب وَعِلَم ما فػي السماوات واألرض إلى غير ذلك
معاين الغلو بػحسب الذين يقولوف ىذا غلو، الػحديث الذي نقلُو الشيخ الػمجلسي يف الػجزء السادس 

سطر، لكن  132الػموجودة اآلف سطر بنفس مقاسات األسطر وإال األسطر  140والعشرين عبارة عن 
سطر من الػمعاين  66سطر، يعنػي الفارؽ  140بػحسب كرب الكلمات وصغر الكلمات أنا أقدرُه بػ 

التػي ىي أكثر غلواً، من أين نقلها الشيخ الػمجلسي؟ لنقرأ الػمصدر، ىل نقلها من األصوؿ الػمعتربة، 
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متمسكُت بػهذا الػحديث، لكننػي أناقُش كالـ الشيخ أنا ال أشكُك بالػحديث أنا من الػمعتقدين ومن الػ
الػمجلسي أذىب معو، أنا عندي القرائن واألدلة، طريقتػي بالقرائن، أنا أناقش الروايات على أساِس 
القرائن الػخارجية والداخلية، أقبل ىذا الػخرب على أساس مناقشة القرائن الػخارجية والداخلية، ال على 

فظ رجب الربسي، والػحافظ رجب الربسي رضواف اهلل تعاىل عليو عنده خبٌط وخلط أساس أف ذكرُه الػحا
 وارتفاع، أنا والشيخ الػمجلسي بػحسب ما ىو يقوؿ، قاؿ: أقوؿ:

العلة ألف والدُه نقل الػخرب ال توجد علة أخرى، العامل الذايت، رجعنا إىل العامل  -ذكر والدي رضبُو اهلل 
عند اإلخباري وعند األصويل وعند العرفاين وعند الشيخي وعندي وعندؾ  الذايت، ىذه القضية موجودة

وعند الزنديق وعند الكافر وعند أرسطو طاليس وعند ألربت اينشتاين وعند السيد الػخوئي وعند كل 
ذكر والدي رضبُو اهلل أنو رأى يف كتاب عتيق صبعُو بعض زلدثي أصحابنا  شخص، العامل الذايت، أقوؿ:

ا يف نظر الرجاليُت ليس لو أي وزف كتاب عتيق، ما أسم الكتاب؟ من ىو مؤلفُو؟ كيف طبعًا ىذ -
وصل إلينا؟ ما ىو الطريق بيننا وبينو؟ ما ىو الطريق بُت صاحب الكتاب وبُت الػمصادر التػي نقل منها؟ 

وعة؟ أخبارُه ما ىو التقييم الرجايل ألسانيد ىذا الكتاب؟ ىل أسانيدُه موجودة موصولة أـ أسانيدُه مقط
معنعنة أو مرفوعة؟ أي نوع من أنواع األخبار؟ ىذه مصطلحاٌت يف الدراية والرجاؿ يعرفها الػمختصوف، 

ىل ىذا الكتاب العتيق من األصوؿ الػمعتربة؟ ىو  -ذكر والدي رضبُو اهلل أنو رأى يف كتاب عتيق  أقوؿ:
ها غلو، الػخرب الػموجود الغلو فيو أكثر من خرب قاؿ بأنو ال ينقل من كتاب الربسي إال األخبار التػي ما في

الربسي، وقاؿ إال أف يوافق األصوؿ الػمعتربة، فهل ىذا يوافق األصوؿ الػمعتربة؟ إذا كاف ىذا يوافق 
األصوؿ الػمعتربة وىو أكثر غلواً، خرب الربسي أقل غلواً، إذاً أيضاً يوافق األصوؿ الػمعتربة، إذاً ىذا الكالـ 

و، فإذا كاف ىذا الػجزء من الكالـ ال معنػى لو الػجزء الذي قبلو وىو أف الشيخ الربسي عنده ال معنػى ل
خبط وخلط أيضًا ال معنػى لو، مثل ما ىذا الكالـ ال معنػى لو الكالـ الذي قبلو ال معنػى لو، يعنػي أنو 

زاجية األىوائية وإنػما قيل يف حالة من عدـ الدقة أو يف حالة مزاجية، يف حالة مزاجية ال أقصد الػم
بسبب العامل الذايت بسبب قناعة معينة، قناعة شخصية عادية، البد أف نفرؽ بُت القناعة العلمية 
الػمبتنية على األدلة العلمية الواضحة وبُت القناعة الشخصية، يعنػي الفهم لكالـ ابن قولويو بأنو وثََّق ُكلَّ 

ق مشايػخو بشكل، فهم ىذه القضية ال يػحتاج إىل أدلة ىذا مشايػخِو بشكل مباشر أو غَت مباشر أو وث
فهٌم عادي فهٌم شخصي، ألنو ال توجد معطيات أخرى تعيننا على تغيَت الفهم أو على استالؿ الفهم، 
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ونفس القضية ىنا، أقوؿ، الشيخ الػمجلسي يف البحار: ذكر والدي رضبُو اهلل أنو رأى يف كتاب عتيق 
ما اسم ىذا الكتاب؟  -نا يف فضائل أمَت الػمؤمنُت عليو السالـ ىذا الػخرب صبعُو بعض زلدثي أصحاب

من ىو مؤلف ىذا الكتاب؟ الطريُق إىل ىذا الكتاب، أسانيُد ىذا الكتاب، إذا أردنا أف نناقش القضية 
 وفقاً للذوؽ الػمعروؼ، لػماذا قَػَبل الشيخ الػمجلسي؟

تقديسو لوالده احًتامو لوالدِه ووالدُه َعَلٌم أجل من أجلة  ألف والدُه نقل الػخرب، دخل العامل الذايت،
علمائنا، ىذه قضية ثانية، لكن إذا أردنا أف نػحلل األمور بالدقة ىو ىذا الذي صار، وىذه الػمسألة ال 

ىو الشيخ  -تػحتاج إىل كبَت جهد أو شديد مئونة الستنتاج ىذه القضية، ُث يقوؿ: ووجدتُو أيضًا 
ىذا الكتاب أصاًل غَت معروؼ، على  -يف كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثَتة  - الػمجلسي أيضاً 

يف فضائل  -حدد  -األقل الكتاب الذي نقل عنو والدُه، قاؿ: كتاٌب عتيق صبعُو بعض زلدثي أصحابنا 
دتُو ووج -أما ىو عثر على كتاب عتيق ما عرفنا عنو ال أسػمًا وال رسػماً وال أي شيء  -أمَت الػمؤمنُت 

وىذا أيضًا بػحسب الطريقة الرجالية الػمتعارفة ال قيمة  -أيضًا يف كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثَتة 
لػهذا الكتاب، فهل ىذه الكتب أكثر وثاقًة من كتاب الربسي؟ أبداً، ليست ىذه الكتب، على األقل 

معروؼ، فضاًل عن  ىذا الكتاب معروؼ اسم الكتاب، وعلى األقل معروؼ أسم الػمؤلف والػمؤلف
ذلك أف الػحديث الػمذكور يف مشارؽ أنوار اليقُت أقل غلوًا بػحسب موازين الغلو التػي يقيُس بػها من 

سطر يف البحار والغلو فيو أكثر  140سطر، ىنا حدود  74يقيس، الػحديث ىنا يف الػمشارؽ 
 والػمصدر مػجهوؿ، فهل وافق ىذا الػحديث األصوؿ الػمعتربة؟

ق ىذا وافق أيضاً ألنو ىذا أقل غلواً، وإذا ىذا ما وافق األصوؿ الػمعتربة إذاً ِلماذا ثبََّتُو؟ فلربػما كاف إذا واف
ىذا أوفق باألصوؿ الػمعتربة، إذًا ىو حكي كالـٌ يف كالـ، ومثُل ىذا كثَت يف البحار وغَت البحار، لو 

ف ما ىي الػمعطيات، أنا أواجو مثل ىذه أردنا أف نتتبع كتب الػحديث لوجدنا كثَتًا من ذلك، تالحظو 
الػمعطيات ليس بالعشرات وليس حتػى بالػمئات معطيات تتجاوز الػمئات، من خالؿ البحث الطويل 
ومن خالؿ سنُت التحقيق، لذلك تالحظوف النتائج التػي أنا أتػحدث عنها وأتػحدث عنها بكل ثقة، 

حد، وال أريد أقوؿ بأننػي قد أصبُت الػحقيقة أبداً، ىذه قضية شخصية أنا ال أريد أف أفرض رأيي على أ
حايل حاؿ غَتي، أنا أبػحث أحقق أصل إىل نتائج قد تكوف خاطئة قد تكوف مصيبة، لكننػي مقتنٌع 
بػها، اهلل سبحانو وتعاىل يػحاسبنػي على قناعتػي ال يػحاسبنػي على قناعات اآلخرين، ال عالقة يل 
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لى اآلخرين، أنا أعرض بضاعتػي وأرشد الناس إىل الطريق الذي سلكتُو، باآلخرين وال أفرض قناعايت ع
إذا أراد اآلخروف أف يسلكوه فليسلكوه، ال أطلُب من اآلخرين أف يتبنوا ما أقوؿ فإننػي ال أتػحمل 
الػمسؤولية الشرعية، أقولػها صريػحًا لست مسؤواًل شرعًا عن أي إنساف يريد أف يتبنػى أفكاري، أنا أرشد 

لناس أننػي سلكُت ىذا الطريق إذا اقتنعتم بو أنتم أسلكوه أيضاً وِصلوا إىل نفس النتيجة، ألننػي ال أجـز ا
الػحسن، عُت الػحقيقة ال يػملكها بن  بأف ما وصلت إليو ىو عُت الػحقيقة، عُت الػحقيقة عند الػحجة

لمنا متواضع، بصَتتنا متواضعة،  أحد، نػحن أناٌس جهدنا متواضع، عقولنا متواضعة، قلوبنا متواضعة، ع
كل ما عندنا متواضع بل أقل من الػمتواضع، نتحرؾ يف ىذه الدائرة من الػمتواضعات، تكوف النتائج 
متواضعة، النتائج تتبع الػمقدمات قضيٌة منطقيٌة واضحٌة ثابتة ال تػحتاج إىل كثَت جدؿ، حينما تكوف 

أناٌس نػحمل الضعف، نػحمل الضعف يف عقولنا،  الػمقدمات ضعيفة، فاقد الشيء ال يعطيو، نػحن
نػحمل الضعف يف علمنا، نػحمل الضعف يف تػحقيقنا، نػحمل الضعف يف كل قدرة من قدراتنا، ما 
ننتجُو سيكوف ضعيفًا لن يكوف يف غاية القوة، فاقُد الشيء ال يعطيو، حُت نػخاطب الباري يف أدعيتنا 

وال موتًا وال حياًة وال نشورا، إين ال أملك النفع يف كل جانب من فإين ال أملك لنفسي نفعًا وال ضرًا 
جوانب كياين ال يف عقلي وال قلبػي وال يف روحي، ال نفعًا وال ضراً، القضية ليست بأيدينا، نػحن نسعى 

الػخبط واخللط يف كالـ الشيخ اجمللسي  .بقدر ما نسعى والنتائج على قدر الػمسعى، القضية واضحة
كالـ الشيخ الربسي، وىناؾ يف كالـ الشيخ اجمللسي يف كتاب البحار خبٌط وخلٌط كثَت لدرجة وليس يف  

يضطر العلماء إىل أف يقولوا بأف ىذا الكالـ ما كتبو اجمللسي ألنو ال يتناسب مع شخصيتِو، ِلماذا؟ 
اؾ رلموعة يقولوف ألنو الكتاب ما كتبُو بيدِه وإظلا ىو أسس مؤسسة ضخمة وأشرؼ على التأليف وىن

 .من العلماء من طالبو يساندونو وىذه قضية حقيقية ثابتة
كاف من طالبو الذين جػمعوا ىذا الكتاب الشيخ عبد اهلل النوراين البحراين، الشيخ عبد اهلل أفندي 
األصفهاين رحػمة اهلل عليو، السيد نعمة اهلل الػجزائري ومػجموعة أخرى من العلماء الػمعروفُت ىم 

اعدوه يف جػمع الكتاب، لكن من الذين كانوا يستنسخوف الػمسودات؟ كاف ىناؾ مػجموعة ساندوه وس
ومػجموعة من الذين مهنتهم الػخط كانوا  ،ومػجموعة من الػخدـ والغلماف ،من طالب العلـو الصغار

نت ومن ىؤالء الذين كا ،يكتبوف، فبعض العلماء يقولوف ىذه التعليقات من ىؤالء طالب العلـو الصغار
مهنتهم الكتابة ىذه التعليقات الضعيفة والػهزيلة وربػما يكوف ىذا الكالـ صحيحاً، إذا كاف مثل ىذا 
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الكالـ موجودًا فربػما يكوف ىذا الكالـ أيضًا منهم، ىذا الكالـ الضعيف، ولكن بعد ىذا التدقيق 
الـ الشيخ الػمجلسي ال يف  والػمتابعة بُت النصوص النتيجة التػي أصل إليها إفَّ الوىَن والضعف يف ك

كالـ الػحافظ رجب الربسي وال يف حديث الػمعرفة بالنورانية، الػحافظ رجب الربسي رجٌل عالػٌِم مػحقق 
صاحب بصَتة وصاحب معرفة بأىل البيت صلوات اهلل عليهم، وحديث الػمعرفة بالنورانية من أفضل 

ن الػمعنػى الصحيح وعن الػمضموف الكامل، أحاديث معرفة أىل البيت، حديٌث ينُم عن الػحقيقِة وع
ولربػما يتذكر الذين تابعوا الربنامج ِمراراً استشهُد بِػمقاطع  ،معانيو تتوافق بالػمرِة مع الزيارة الػجامعة الكبَتة

من ىذا الػحديث الشريف يف شرحي للزيارة الػجامعة الكبَتة، ويف وقتها كنتم تالحظوَف مدى التطابق 
لػمعاين والػمضامُت الػمذكورة يف الزيارة الػجامعة الكبَتة وبُت حديث الػمعرفة بالنورانية الواضح بُت ا

والذي كنت اقرأه من البحار، يعنػي الػحديث األكثر ُغُلوًا بػحسب مقاييس الغلو عند من يريد أف 
ف ىذه يشتهي أف يصف أحاديث أىل البيت بالغلو ويصف أولياء أىل البيت بالغلو، براحتِو فليص

األحاديث بالغلو وليصف أولياء أىل البيت بالغلو وعند اهلل تػجتمُع الػخصوـُ، ىناؾ نػجتمع مع ُمػَحمَّد 
وآؿ ُمػَحمَّد ليتبُت من ىو الػُمِحق ومن ىو الػمبطل، وإال فالدنيا داٌر أيامها قليلة، الػحقائق ىناؾ تتضح، 

 ػَحمَّد؟من الذي يكوف أشد تػمسكاً بػحجزة ُمػَحمَّد وآؿ مُ 
أولئك الذين نثروا أحاديث أىل البيت ومزقوىا تػمزيقًا أـ أولئك الذين بذلوا أعمارىم يف خدمتها ووقفوا 
، أحاديث أىل البيت  عند مػحرابػها وجعلوىا مػحرابًا لعبادتػهم، من ىم الذين سينجوف يف ذلك اليـو

 قلوب أولياءىم أفضل عند اهلل من سبعُت تػحدثنا بأف العالػِم والفقيو الذي ُيشدد حديث أىل البيت يف
ألف ألف عابد ومن سبعُت ألف ألف عابدة، حديث أىل البيت ىو جالء قلوبنا وىو حياة قلوبنا وىو 
صفاء قلوبنا وىو ميزاف سعادتنا، أعتقد أف ىذه األمثلة وىذه النماذج التػي بينتها قربت الصورة شيئاً 

ت ال يكفي وإال بإمكاين أف أتناوؿ كتب الػحديث األخرى، فشيئاً، يف جعبتػي الكثَت لكن الوق
وبإمكاين أف أتناوؿ ما قاؿ الذين شرحوا الكتب وَضعَّفوا األحاديث ونُقارف بُت أقوالػهم يف ىذه الصفحة 

ُمػَحمَّد بن  الػحقيقة عند عليّ  ويف الصفحة األخرى لنرى التناقض صريػحًا وبيناً، إذًا أين ىي الػحقيقة؟
بن  دي ذاؾ الذي يُقاؿ عنو بأنو اإلماـ العاشر الػمعصـو من أئمة الشيعة، الػحقيقة قالػها عليُّ الػها

ُمػَحمَّد الػهادي، ماذا قاؿ أبو الػحسن صلوات اهلل وسالمو عليو؟ قالػها صريػحاً، قالػها بشكل مػختصر 
أبػحثوا عن  - َكالُمَكم نُور -يء نقطة رأس سطر أنتهى كل ش َكالُمَكم نُوريف الزيارة الػجامعة الكبَتة: 
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الػحقيقة ىنا،  .َأىُلُو َوَمعِدنُوُ  َوالَحقُّ َمعُكم َوِفيُكم َوِمنُكم َوِإلَيُكم َوأَنُتم نورية كالمهم، وقالػها صريػحاً:
الػحسن ما ىو ببعيد عنا، أال ينتفع الشيعة من إمامهم  بن  الػحسن والػحجةبن  الػحقيقة عند الػحجة

ُع من الشمس إذا ما جللها السحاب؟! التوسل بو واللجوء إليو صلوات اهلل وسالمو عليو ىو كما يُنتف
 الذي يهدي إىل سواء السبيل. 

نػحن نقرُأ يف كتاب الكايف الشريف، أحاديث أئمتنا صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت أف اإلماـ 
تِو صلوات اهلل وسالمو عليو أنػهم إذا زادوا يف الػمعصـو ماذا يصنُع لشيعتِو، اإلماـ الػمعصـو يصنُع لشيع
عن إسحاؽ بن عمار عن أبي عبد الرواية:  -األمر أعادىم عن ىذه الزيادة وإذا نقصوا يف األمر أتػمو 

ِلماذا يا ابن رسوؿ اهلل؟  - سمعتُو يقوؿ: إفَّ األرَض ال َتخلو إال وفيها إماـ: اهلل عليو السالـ قاؿ
ػَحمَّد؟ أنت تقوؿ: إف األرض ال تػخلوا إال وفيها إماـ ِلماذا أيُّها الصادؽ ِلماذا يا صادؽ آؿ مُ 

كالمكم نور . كي ما إف زاد الػمؤمنوف شيئًا ردىم وإف نقصوا شيئًا أتمو لهم -الػُمَصدؽ؟ يػجيب 
واحلق معكم وفيكم، أنتم ساديت الباب الذي إليو نتوجو ومنو ندخل، ضلن معكم معكم ال مع غَتكم، 

كم معكم ال مع غَتكم، ىذا ادلعٌت إذا ذبلى حقيقًة يف حياتنا فإننا واهلِل سنصُل إىل احلقيقة، ألف مع
وقت الربنامج طاؿ بنا بقية . احلقيقة بكاملها عند أبواهبم ويف فنائهم صلوات اهلل وسالمو عليهم أصبعُت

ليلة ُحسينيةٌ  ،سة من ملفُّ العصمةاحلديث إف شاء اهلل أحباب علّي وآؿ علّي تأتينا يـو غد احللقة اخلام
ـُ شعباف مباركٌة عليكم وعلى عوائلكم أسألكم  ،سعيدة ويوـٌ عباسٌي قادـ وساعاٌت سجادية طاىرة أيا

الدعاء أف نوفق يف ىذا الشهر الشريف أف نوفق أواًل خلدمة آؿ زَلمَّد وثانيًا خلدمتكم خلدمة أشياع 
احلسن وتُػمسوف بن  سالمو عليهم أصبعُت، تصبحوف على مودة احلجةُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل و 

      احلسن ىذه أمنيايت ودعائي لكم يف أماف اهلل.بن  عليها، تعيشوف كل حلظة مع احلجة
 
 

 االثنين           
7 / 4  /2011         
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 اخلبِغخاحلٍمخ 

 اٌؼصّخ ِنضٌخ حمّّذ ًآي حمّّذ
 

أسعد اهلل أيامُكم وطَيََّب اهلل أوقاتػُكم، دعاٌء ُمستػجاب  ،مَّد وآؿ مػَُحمَّدسالـٌ عليكم أحباب مػُحَ 
وتوفيٌق دائٌم فػي ِخدمِة مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، أتػمنػى لكم معرفًة ونورانيًة فػي فناء مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، 

ا حديثػي ىي تلخيٌص ُمػجَمٌل لػَِما َمرَّ الػحلقُة الػخامسة من برنامػجنا َملفُّ الِعصمة، مالحظاٌت أبدأ بػه
 فػي الػحلقات الػماضية: 

: بعد كل تلكم التفصيالت والػُمعطيات التػي َمرَّ عرضػها وبيانػها فػي الػحلقات الُمالحظة األولى
الػماضية وصلنا إلػى نتيجة واضحة، النتيجة الواضحة تقوؿ: من الصعوبة البالغة أف ُنَشخِّص حقائق 

، قضيٌة مستعصية ألننا ال نستطيع أف نسرب أغوار القلوب، وال نستطيع أف نُدرَِؾ النوايا، وال الرجاؿ
نتػمكن أف ُنشخِّص بشكل سليم حتػى علػى الظاىر، ألننا لسنا فػي َمقاـ أداء صالة الػجماعة التػي نبنػي 

، صالة الػجماعة ليست فيها علػى ُحسن الظاىر بالنسبة إلماـ الػجماعة، القضيُة حديُث أىل البيت
ديناً، ىػي منسٌك من مناسك الدين، ىي طقٌس دينػيٌّ لكنػها ليست ديناً، أما حديث أىل البيت ىو 
الدين نفسو ىو الدين عينو، فحينما نريد أف نُػَقيَِّم الرجاؿ الذين نأخذ من طريقهم وعن طريقهم ديننا 

ظاىر ألف القضية أبعد وأعمق، ومن ىنا فإننا ال البد أف يكوف التشخيص ُمتجاوزًا للظاىر ولِػُحسن ال
فػي يـو أمس قرأت علػى مسامعكم ما جاء فػي وصية السيد . نستطيع أف ُنَشخِّّص حقائق الرجاؿ

الػخمينػي رضواف اهلل تعالػى عليو، الػمالحظات األخَتة التػي ألػحقها بوصيتو، وىذه الوصية كما ىو 
ل وفاتو بفًتة ليست وجيزة بفًتة طويلة ثػم بعد ذلك طلب من السيد معروٌؼ كتبها السيد الػخمينػي قب

 أحػمد أف يأتيو بالوصية، السيد أحػمد ولده، أف يأتيو بالوصية وأعاد النظر فيها وأضاؼ إليها ما
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أضاؼ، من جػملة الػمالحظات التػي أضافها ما قالو بأنو قد ُخدع بأُناس، ىؤالء األُناس ُخدِع بػهم 
حياتو، يعنػي ليس فػي أياـ شبابو مثالً، السيد الػخمينػي بكل ذكائو وبكل تػجربتو آخر أياـ  فػي متػى؟

الطويلة، التػجربة الدينية العميقة، والتػجربة العلمية العميقة، والتػجربة السياسية الواسعة، تػجربٌة دينيٌة 
عمر والػحياة، ونػحن نعلم ماذا القى عميقة، تػجربٌة علميٌة عميقة، وتػجربٌة سياسيٌة واسعة، وتػجربة ال

وماذا رأى وماذا جرى عليو وماذا َمرَّ عليو، مع كل ذلك مع كل تلك الػحكمة ومع كل تلك التػجربة 
ومع كل األعداد الكثَتة من الناس الذين رآىم وَخرَبىم مع كل ذلك فهو يقوؿ وىذا كالـٌ صادٌؽ 

بأف  :ػي التواضع األدبػي والػمجامالت، قضيٌة صريػحة، قاؿوصريٌح ليس فيو مناورة وال فيو شيٌء من معان
أناسًا خدعوه، وىذه قضيٌة طبيعية تػجري َعَليَّ وعلػى كل واحد منكم وتػجري علػى كل أبناء البشر، 
ماداـ اإلنساُف ليس َمعصومًا يػجري عليو ىذا ويػجري عليو أكثر من ىذا، ىذا األمر يػجري علػى 

ئن مع كل الػمعطيات مع كل اإلمكانات الػمتوفرة للسيد الػخمينػي ومع ذلك كانت الػجميع مع كل القرا
األمور فػي مثل ىؤالء األشخاص غَت واضحة، فما بالك إذًا بأُناس يكونوف بعيدين عن الرواة مثاًل 

 .ئة سنة مثالً عن رواة، النػجاشػي عاش فػي زمن الشيخ الطوسػياالنػجاشػي، تفصلو أكثر من ثالشب
للػهجرة علػى اختالؼ األقواؿ، بالنتيػجة فػي  463للػهجرة،  460لشيخ الطوسػي توفػي فػي سنة: ا

للػهجرة توفػي الشيخ الطوسػي، الشيخ النػجاشػي كاف معاصرًا قريبًا من عصر الشيخ  460حدود 
ف يعيش فػي للػهجرة وفاة الشيخ الطوسػي، يعنػي أف النػجاشػي كا 460الطوسػي كاف معاصراً لو، سنة: 

للػهجرة، يعنػي الرواة الذين نقلوا الػحديث  260 القرف الػخامس الػهجري، الغيبة الصغرى بدأت سنة:
للػهجرة، يعنػي أكثر من قرنُت من الزماف  260والذين تَػحّدثوا عنهم فػي كتب الرجاؿ كانوا قبل سنة: 

وىو ال يػملك مصادرًا رجالية  ،الرواةأو ثالثة قروف أو أكثر تفصل فيما بُت النػجاشػي وبُت أولئك 
  ،يعتػمد عليها وال توجد قرائن أو إشارات أو دالئل يستفيد منػها، القرائن الػموجودة عنده ضعيفة جداً 

كيف نعتػمد علػى تقييمو وكذلك علػى تقييم غَته؟ والقضيُة تكوف أشد وانكػى عند الػمتأخرين، يعنػي 
بن طاووس، العالمة امة الػحلي ابن داوود الػحلػي، السيد جػماؿ الدين الذين جاءوا مثاًل فػي زمن العال

الػحلػي نفسو، والذين جاءوا بعد عصر العالمة إلػى يومنا ىذا، حينما يستنتجوف استنتاجات فػي مدح 
رجل أو قدح رجل مػجموعة قرائن بالكاد تكوف ىذه القرائن ضعيفة ال يػمكن أف توصف بأنػها قوية 

أريد أف ألغػي النتائج التػي وصل إليها الرجاليُت، لكن أقوؿ بأف ما وصل إليو الرجاليوف ىو  وأكيدة، ال
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فػي حدود دائرة الظن، وىذا الظن ليس شرعّيًا يعنػي الشرع لػم يكسب ىذا الظن أي قسط من 
نػها إلػى ما ألف األخبار يقسػمو  ،الػُحّجية، إذا كانوا يقولوف علماء األصوؿ بأف أخبار الثقات ىي ظنية

ىو متواتر وما ىو آحاد، األخبار الػمتواترة يقينية كما يقولوف واألخبار اآلحاد ظنية، فإذا كانت أخبار 
اآلحاد أخبار ثقات عملوا بػها علػى أي أساس؟ ألف الشارع أكسبها حجية، كيف أكسبها حجية؟ ألف 

ئمة، وفػي نفس الوقت ىناؾ توافٌق بُت ومرت علينا أحاديث األ ،الشارع أمرنا بأف نعمل بأخبار الثقات
العقل والشرع كما يقوؿ علماء األصوؿ فػي قضية العمل بػخرب الثقة العقالء يعملوف بػخرب الثقة، فالشارع 
ىنا بػموافقة العقل أكسب ىذه الدالالت الظنية نوعًا من الػُحّجية، طبعًا ىذا التصور األصولػي وإال 

فلذلك يعتربوف داللة  ،الثقات الػموجودة فػي كتبنا مػحفوفٌة بقرائن قطعيةالتصور اإلخباري بأف أخبار 
، الظن أقل من %100ىذه األخبار ليست ظنية وإنػما داللتػها علمية، يعنػي ىي قد وصلت إلػى درجة 

 %.99إلػى  %51، الظن يًتدد ما بُت %100درجة 
 %51اضية، ما يقاؿ لو الظن فهو يًتدد بُت إذا أردنا أف نقرب الصورة فػي أرقاـ حسابية وفػي نسب ري

فهو الشك االحتػماؿ، يُػحتمل أف يكوف الػخرب صحيحاً  %50ألنو إذا كانت القضية فػي درجة 
، ىذا ىو الشك أو االحتماؿ فػي أقوى درجاتِو، %50، يُػحتمل أف يكوف الػخرب ليس صحيحاً 50%

وبالنتػيجة ىذه  ،ئة قد يقاؿ عنو اطمئنافالػم، تسعة وتسعُت با%99إلػى  %51أما الظن فيبدأ من 
قضايا تقريبية، بػموافقة العقل والشرع صارت أخبار الثقات التػي ىي ظنيٌة كما يقوؿ األصوليوف ُأكِسبت 
لباسًا شرعيًا فصارت لػها الػُحجية، بالنسبة إلخبارات الرجاليُت من الذي أكسبها حجية؟ ىل عندنا 

و الرجاليوف عن توثيق وعن مدح وعن قدح الرجاؿ يُعَمُل بو؟ ال توجد نصوص تقوؿ بأف ما يػخرب ب
عندنا نصوص فػي ذلك، نػحن عندنا نصوص عن األئمة بأننا نعمل بأخبار األئمة نأخذىا من الثقات 
ىذا شيٌء موجود، أخبار الثقات ظنيٌة كما يقوؿ األصوليوف، الشارع ىنا أضاؼ إليها وثاقًة أضاؼ إليها 

انت حجًة بػحكم الشارع، أخبار الرجاليُت من الذي أكسبها حجًة؟ قد يُقاؿ بأف الرجاليُت ُحّجًة فك
خربتػهم تكوف تػحت طائلة الشك قد تكوف مصيبة وقد تكوف مػخطئة فمن أين جاءت  ،لػهم خربة

نقلها  ،لهاوالكلينػي ثقة بأف ىذه الروايات التػي نق ،الػحجية إلخباراتػهم؟ حينئذ حينما يػخربنا الكلينػي
عن ثقات، إذًا ىذه روايات منقولٌة عن ثقات، فيأيت النجاشي فيقوؿ بأف الػمفضل بن عمر فاسد 
الػمذىب، كالـ النجاشي يف أحسن أحوالو أنو خبٌَت رجايل من أين جاءت الػحجية لقولِو؟ نقوؿ حجية 
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على الػُحّجة الشرعية؟! أليس خربوية من باب خربتِو؟ نعم، لكن ىل نأخذ الػُحّجة الػخربوية فنحكم هبا 
أما الرجايل فمن أين جاءت حجيتُو؟ جاءت حجيتُو من خربتِو، كيف  ،الثقة حجيتُو جاءت من الشارع

نػحكم على الػُحّجية الشرعية بػحجية الػخربة؟ ال نػملك دلياًل شرعيًا يقوؿ لنا بأف خربة الرجاليُت 
ار أىل البيت أو ردىا، لػم يعمل أىل البيت ولػم نستطيُع أف نػحكم على أساسها يف قضية قبوؿ أخب
ىذا إذا استطعنا أف نػميز الثقات، أما إذا لػم  ،يوصوا بػهذه الطريقة، قالوا لنا خذوا بأخبار الثقات

َ لنا:  نستطع وكاف الرجل مػجهوالً أو كاف فاسقاً فإف القرآف بُتَّ
دعوا السند جانبًا ودققوا يف الػمنت، القضية  {ثِنَجَإ فَزَجََّْنٌُا فَبعِكٌ جَبءوُُ بِْ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}

واضحة، لنحسب القضية حسابًا رياضياً، عندنا خرٌب من األخبار، يف كتب الػحديث ىذا الػخرب منقوٌؿ 
 ،عن الػمعصومُت، ال نقطع بأنو قد ورد عن الػمعصـو وال نقطع بأنو لػم يكن قد ورد عن الػمعصـو

اب الػحديث فوجدنا أخبارًا قاؿ الكتاب الػمعروؼ عندنا بأف ىذه األخبار نُقلت عن فتحنا كت
، على  الػمعصومُت، فتحُت كتاب الكايف فقرأت فيو روايٌة، الكايف يقوؿ بأنو نقل الػخرب عن الػمعصـو

اؿ أنو لػم قوؿ من ال يعبأُ بقيمة الكايف ىذا الػخرب يػحتمل وجهُت، احتماؿ أنو جاء عن الػمعصـو واحتم
، إذاً ىذا الػخرب  ليس بػخرب معصومي،  %50عن الػمعصـو خرٌب معصومي،  %50يػجئ عن الػمعصـو

ئة ويػمكن أنو اضع ىذا يف الػجدوؿ، خرٌب عندنا يُػحتمل فيو أنو صدر عن الػمعصـو بنسبة خػمسُت بالػم
و ما صدر عن الػمعصـو من ئة، ىذا االحتماؿ بأناما كاف قد صدر عن الػمعصـو بنسبة خػمسُت بالػم

أين جاءنا؟ رجايٌل قاؿ ىذا الكالـ، كالـ الرجايل أيضاً العقل يقوؿ بأنو يػمكن أف يكوف صحيحاً بنسبة 
خػمسُت بالػمئة ويػمكن أف يكوف ليس صحيحًا بنسبة خػمسُت بالػمئة، ضع ىذا يف الػجانب الثاين من 

وؿ يقوؿ الرواية خػمسوف بالػمئة معصومية خػمسوف الػجدوؿ، اآلف عندنا جدوؿ فيو حقالف: الػحقل األ
بالػمئة ليست معصومية، الػحقل الثاين فيو كالـٌ رجايل خػمسوف بالػمئة كالـ الرجايل صحيح خػمسوف 
بالػمئة كالـ الرجايل ليس صحيحاً، لُنسِقط الِنَسب السلبية يبقى عندنا خػمسوف بالػمئة الػخرب معصومي 

؟!! وخػمسوف بالػمئة كالـ  الرجايل صحيح، لػماذا نُػَقدِّـ كالـَ الرجايل على كالـ الػمعصـو
يعنػي لػماذا نقدـ ىذه النسبة نسبة خػمسوف بالػمئة أف كالـ الرجايل صحيح على نسبة خػمسُت بالػمئة 
 أف ىذا الػخرب معصومي لػماذا؟!! عقاًل ووجدانًا أال تػميل النفوس والقلوب والعقوؿ إىل أف نأخذ بنسبة
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خػمسُت بالػمئة أف ىذا الػخرب معصومي، أيهما أوفق بالػحق وأقرب إىل اهلل أف نذىب لنعمل بنسبة 
خػمسُت بالػمئة أف قوؿ الرجايل صحيح، ىذا قوؿ بشر عادي حتػى لو كاف صحيحًا مئة يف الػمئة 

، االحتماالت الحتماؿ أف يكوف مئة يف الػمئة لكن ىذا قوٌؿ معصومي الحتماؿ أف يكوف مئة يف الػمئة
متساوية، ىنا خػمسوف يف الػمئة ىنا خػمسوف يف الػمئة، لكن خػمسوف يف الػمئة أف يكوف الػخرب 
معصوميًا يكوف أرجح ألف ىذا الػخرب منسوٌب إىل الػمعصـو وذلك القوؿ الرجايل منسوٌب إىل بشر 

النتيجة؟ ومع كل ذلك عادي، أليست ىي ىذه الػحقيقة؟! لو فكر اإلنساُف بدقة أال يصل إىل ىذه 
 إننػي ال أرفُض علم الرجاؿ وال قوؿ الرجاليُت مطلقاً إنػما أصل إىل ىذه النتيجة:

: علم الرجاؿ ليس سيفًا قاطعًا وال حدًا فيصاًل يف الػحكم على روايات أىل البيت صلوات اهلل أوالً 
ػمكننا أف نستفيد منها يف حدود إنػما ىو أمٌر ظنػي، أقواؿ الرجاليُت ظنيٌة ي ،وسالمو عليهم أجػمعُت

القرينة ألف القرائن يف الغالِب إنػما ىي بدرجة الظن وإال لو وصلت إىل درجة اليقُت لصارت دليالُ 
القرائن ليست بدرجة اليقُت ألف القرينة إذا صارت بدرجة  ،برأسها، حينما نقوؿ بأننا نبحُث يف القرائن

برىاناً، لكننا نقوؿ قرائن ىي عبارة عن معطيات علمية ىذه اليقُت انقلبت فصارت دلياًل وُحجًَّة و 
% 51الػمعطيات العلمية ما بلغت إىل حد العلم إىل درجة اليقُت وإنػما ىي يف أفق الظن تًتدد ما بُت 

% لصارت يقيناً وصارت برىاناً وحينئذ ال نػحتاج إىل قرائن أخرى، لكن 100% لو بلغت إىل 99إىل 
% من ىنا يكوف قوؿ 99إىل  51تًتدد يف درجات االحتماؿ العالية ما بُت  القرائن ىي معطياتٌ 

الرجايل يف ىذه الدائرة يف ىذا األفق وبذلك يكوف قرينة، ال نستطيع أف نػجعل منو قواًل قاطعًا ودليالً 
فيصاًل، وأعتقد أف القضية باتت واضحة من خالؿ ما َمرَّ من الػمعطيات خصوصًا الػمعطيات التػي 

اولتها بػخصوص كتب الرجاؿ األصوؿ رجاؿ النجاشي الكشي الطوسي فهرست الطوسي وغَت ذلك تن
 من الػمطالب األخرى، ىذه الػمالحظة األوىل.

: أشرُت يف يـو أمس وَمرَّ أيضًا قبل قليل يف كالمي إىل الػُحجَّة الشرعية وإىل الػُحجَّة المالحظة الثانية
ط الػحكم الشرعي بالشروط الػُمستكملة، استنباط الػحكم الشرعي لو الػخربوية، الفقيو يف حاؿ استنبا

شروط، لو مقدمات ولو شروط، إذا كاف الػُمستنِبُط للحكم الشرعي قد استكمل الشرائط وقد برئت 
ذمتُو يف البحث العلمي يف البحث الفقهي واستنبط الػحكم الشرعي ىذا الػحكم ُحجة شرعيٌة عليو 

وال يكوف حجًة على أي شخص آخر ال على  ،ن يُقلدُه ويرجع إليو يف أحكاـ دينوِ وُحجٌة شرعيٌة على م
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فقيو آخر وال على غَت فقيو آخر، ال على الفقهاء وال على غَتىم، الفقيو حُت يستنبط الفتوى أو 
لية يستنبط الػُحكَم بعد أف يستكمل الشرائط وبعد أف تتوفر فيو شرائط الفقاىة ما يستنبطُو من ىذه الَعم

 .االستنباطية يكوف ُحجًَّة شرعيًة عليو وعلى من يُقلدهُ 
أما لو كاف للفقيو إطالٌع يف علـو أخرى يف علم التأريخ مثالً فما يستنتجو ليس بػُحّجة شرعية، ال عالقة 
ذلذا بالفقو، ال عالقة ذلذا األمر بالقضايا الشرعية ألنو اكتسب احلجية الشرعية يف ضمن سياقات معينة، 

يكوف للفقيو إطالٌع يف التأريخ لكن قد يكوف أحد مقلديو أكثر إطالعًا منو يف التأريخ فتكوف  قد
الػُحجَّة اخلربوية لػُمَقلِّد الفقيو أعلى شأناً وأكرب وأقوى من الػُحّجة اخلربوية للفقيو يف علم التأريخ، وىكذا 

، بل حىت يف العلـو الدخيلة يف االستنباط، علم النحو مثالً، علم النحو ال ُيشًتُط يف  يف سائر العلـو
استنباط احلكم الشرعي وال ُيشًتُط يف اجملتهد ويف الفقيو أف يكوف ُمِلمًَّا جبميع أجزاء علم النحو الذي 

وإظلا ُيشًتُط يف الفقيو أف يكوف على علم دبقدار من النحو مقدار  ،يَُدرَُّس يف االختصاصات النحوية
اجو يف عملية استنباط األحكاـ الشرعية، ففي عملية استنباط األحكاـ ضروري من النحو الذي ػلت

الشرعية ال ػلتاج الفقيو إىل كل مسائل النحو وإىل علل النحو وإىل اختالفات النحاة وإىل ما يتعلق بكل 
ما يدرس يف باب التخصص يف علم النحو، فهل سيكوف للفقيو حينئذ ُحّجٌة خربوية يف علم النحو؟ 

نو قد َحصَّل من علم النحو ادلقدار الضروري الذي ػلتاجو يف عملية االستنباط، علمو حينئذ بعلم أبداً أل
النحو سيكوف علمًا عادياً وال ؽللك ُحجًَّة خربوية وحىت لو فرضنا أف ىذا الفقيو كاف على إطالع واسع 

شرعية يف علم  بكل جزئيات علم النحو ومن أصحاب التخصص فتكوف لو ُحجَّة خربوية ال ُحجَّة
النحو، ُحجَّة مستندة إىل خربتِو هبذا العلم فهو إذا أعطى رأيًا يف علم النحو الذي يقلدُه ليس ىناؾ من 
إلزاـ شرعي أف يتبعُو يف ىذا الرأي النحوي، ألنو قد تواصل مع علم النحو بالطريقة العادية وليس ىناؾ 

يف قضية الفقو، يف قضية الفقو ىناؾ مئونة ُمضافة من من سياقات شرعية ُتكسبُو الػُحجَّية الشرعية كما 
 ادلعصـو على الفقيو، وإال لو مل تكن ىذه ادلئونة ُمضافة على الفقيو َلما كانت لو ُحّجية، ادلعصـو قاؿ:

الػمعصـو قاؿ:فانظروا إىل رجل منكم مػمن قد روى  .وأمَّا يف الػحواِدث الواِقعة فارِجعوا إىل رواة أحاديثنا
ىناؾ مئونة مضافة من ِقَبل الػمعصـو على الفقيو،  .نا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرؼ أحكامناحديث

فإنػهم حجتػي عليكم وأنا حجة اهلل عليهم، ىذه مئونة مضافة من الػمعصـو ىذا سياٌؽ خاص، 
عليكم يف  الػمعصـو ما قاؿ بأف الفقيو ىو ُحجٌَّة عليكم يف علم النحو، وال قاؿ بأف الفقيو ىو ُحجَّةٌ 
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علم الرجاؿ، قاؿ: وأمَّا يف الػحواِدث الواِقعة فارِجعوا إىل رواة حديثنا فإنػهم ُحجَّتػي عليكم وأنا حجة 
اهلل، قد يقوؿ قائل بأف رواة الػحديث كيف يرووف الػحديث ما لػم يكن لػهم علم بػحاؿ رواة الػحديث، 

يف بعض األحياف  {ثِنَجَإ فَزَجََّْنٌُا فَبعِكٌ جَبءوُُ بِْ آَِنٌُا َّٓاٌَّزِ ؤَُّّيَب َّب}ليس بالضرورة ذلك، القرآف قاؿ: 
قد يكوف للراوي علٌم بػحاؿ الذي يروي لو الػحديث فيقبل منو الػحديث على أساس معرفتِو بوثاقة 

ويف بعض األحياف ىناؾ قرائن واضحة وصريػحة على أساسها يقبل الراوي الرواية من راو آخر،  ،الراوي
 .القضية أدلتها وشواىدىا كثَتٌة جداً  وىذه

وأنا ىنا ال أريد اخلوض يف كل صغَتة أو كبَتة، إذًا ُحّجية الفقيو جاءت بإضافة بلطف دبػئونة بشيء 
أضافو ادلعصـو فكانت لو ىذه احلجية، وإال لو مل تكن ىذه اإلضافة من اإلماـ ادلعصـو لكانت للفقيو 

يف أي علم آخر لو اخلربة بو، لو مل يكن ادلعصـو أضاؼ ىذه كما لو حجية خربوية ،حجية خربوية 
ادلئونة أضاؼ ىذه العناية فجعل لفقهاء الشيعة حجيًة على أتباع أىل البيت، لو مل تكن ىذه العناية 
لكانت حجية فقهاء الشيعة حجيًة خربوية كحجية الطبيب يف طبِو وحجية الفناف يف فنِو وىكذا، إذاً 

ت من ىذه اللمسة ادلعصومية من ىذه ادلئونة ادلعصومية من ىذا اللطف ادلعصومي، الفقيو حجيتُو جاء
إذا اشًتطنا  ؟ىل تسري ىذه اللمسة ادلعصومية على إطالع الفقيو على علم النحو أو على علم ادلنطق

لكلية يف أف علم ادلنطق يكوف من أجزاء عملية االستنباط أبداً، ىذه اللمسة تأيت على عملية االستنباط ا
الػحجية تكوف يف النتيجة التػي يستنبطها  ألف عملية االستنباط عملية مركبة، إذًا الػحجية أين تكوف؟

الفقيو، النتيجة التػي يستنبطها الفقيو ىي ىذه الػحجة، ىذه النتيجة جاءت من مػجموعة معطيات، 
حُت يقرأ السيد  ،بناه يـو أمسمػجموعة الػمعطيات توصل إليها الفقيو بالفهم العادي، الػمثاؿ الذي ضر 

الػخوئي مقدمة كامل الزيارات كيف يفهم ما قالو ابن قولويو يف مقدمة كامل الزيارات؟ يفهمها بالفهم 
العادي بالفهم الذي يفهم كل إنساف يعرؼ العربية بنفس الطريقة بنفس اآللية بنفس الوسيلة، وحُت 

تب الرجاؿ بأف النجاشي أو غَت النجاشي َوثََّق ُفالناً أو يذىب السيد اخلوئي إىل كتب الرجاؿ فيقرأ يف ك
َضعََّف ُفالنًا كيف يَفهم ىذا الكالـ؟ النجاشي يقوؿ عن شخص بأنو ثقة أال يفهم ىذا الكالـ بالفهم 
العادي، وحىت حُت يكوف لو شك يف قوؿ النجاشي كما كاف رأُي السيد اخلوئي يف ادلفضل بن عمر، 

يف الوقت الذي النجاشي َضعََّفُو وَجػَمع قرائن لتوثيق ادلفضل، القرائن اليت صبعها كيف فهو َوثََّق ادلفضل 
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فهمها؟ فهمها بالفهم العادي يعٍت يتساوى الفقيو مع كل الناس بطريقة الفهم يف جزئيات عملية 
استخراج االستنباط، لكن تكوف لو َمَلكة استنباطية نتيجة ادلمارسة الكثَتة يف ىذا الباب يف عملية 

النتيجة من ىذه ادلقدمات اليت فهمها بالفهم العادي، الػُحجَّية إذاً ليس يف فهمِو العادي ذلذه ادلعطيات، 
احلجيُة يف النتيجة اليت استنتجها، كيف استنتج النتيجة؟ نتيجة اخلربة وادلمارسة الطويلة اليت وّلدت َمَلكة 

 باط بعبارة موجزة:معينة، ما ىي َمَلكة االستنباط؟ َمَلكة االستن
استخراج الفروع من األصوؿ وإرجاع الفروع إىل األصوؿ، األصوؿ يعنػي القواعد العامة كما جاء يف  
كلمات أىل البيت علينا األصوؿ وعليكم الفروع، يعنػي نػحن نعطيكم نػحن نعطيكم القواعد العامة 

ينا األصوؿ وعليكم أف تُفرِّعوا، األصوؿ لالستنباط وأنتم فَػرِّعوا، علينا األصوؿ وعليكم الفروع، أو عل
القواعد العامة، عملية االستنباط ىي إخراج الفروع من األصوؿ أو إرجاع الفروع إىل األصوؿ، إما أف 
نستخرج من القواعد العامة فروعًا وإما أف نُرجع الفروع إىل القواعد العامة، ىذه ىي الصورة اإلجػمالية 

الذي يػحظى بالػحجية ىو الػمقطع، إذا أخذنا صورة مقطعية، إذا أخذنا لعملية االستنباط، الػجانب 
صورة مقطعية لعملية االستنباط، الػمقطع الذي تتم فيو عملية االستنتاج، استنتاج النتيجة األخَتة 
الػحجية ىنا تقع وتكوف على الفقيو نفس الفقيو بشرط أف يكوف قد استكمل الػمقدمات واستكمل 

حجة على من يقلده، لكنها ال تكوف حجًة على غَتىم، علم الفقيو ىذا الذي وصل الشرائط وتكوف 
إىل ىذه النتيجة وىذه النتيجة الشرعية ُحجَّة عليو وعلى من يقلده، علمو بػمقدمات عملية االستنباط 

ػهذه والذي ىو ِعلٌم عادي لػم يػحظى بػمئونة من الػمعصـو ليكوف يف درجة الػُحجَّة الشرعية، علمُو ب
الػمقدمات ىل ىو حجة على غَتِه؟ أبداً، إال إذا أراد الغَت أف يقوؿ بأين أعتمد على علم فالف لكن 
ىذه الػحجية ىو جعلها على نفسِو لػم يػجعل الشارع ىذه الػحجية عليو، ىو يعتقد بأف فالف العالػِم بلغ 

م الرجاؿ أو يف أي علم آخر ىو ىذا إىل حد الكماؿ يف العلم فما يقولُو يف علم النحو ما يقولو يف عل
الكماؿ، ىو جعل على نفسِو ىذه الػُحجَّية لػم يػجعل الشارع عليو ىذه الػحجية، الشارع جعل الػُحجَّية 
عليو فيما يستنتجو الفقيو، يعنػي حُت فهم السيد الػخوئي يف الػمثاؿ الػمتقدـ كتاب كامل الزيارات 

ألوؿ أو الفهم الثاين بعد أف تغَت فهم السيد الػخوئي، ىذا الفهم ىل بالفهم الذي بيّنُو إف كاف الفهم ا
ىو ُحّجة على الػمقلدين؟ أبداً، ىو ُحجَّة على السيد الػخوئي ألنو سبب قناعًة لو وىذه القناعة فهمها 
بالفهم العادي وىذا الفهم العادي وىذه القناعة العادية كاف لػها مدخلية يف استنباط حكم شرعي، ما 
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ستنبطو السيد الػخوئي يكوف حجًة عليو وحجًة على ُمقلديو، ما فهمُو بالفهم العادي يكوف ُحجًَّة فقط ا
على السيد الػخوئي ال يكوف حجًة على الػمقلدين، ألف الػحجية التػي أكسبها الػمعصـو للفقيو يف 

ء ُحجية يف أي شيء؟ يف عملية االستنباط ال يف مقدماتػها، ومن ىنا حُت يػختلف الفقهاء تكوف للفقها
النتائج التػي استنبطوىا، اختالفهم من أين نشأ؟ من الػُمقدمات، لو كاف للُمقدمات حجية الرتبك 
الكالـ، ارتبك الكالـ ألف ىذه الػمقدمات الػمختلفة ال يػمكن أف تكوف كلها حجة، الػحجية جاءت 

 .كوف معذوراً وصل إىل حد الػُمَعّذريةىنا، أف فقيهاً بذؿ جهدُه بعد أف توفرت لو الشروط حينئذ ي
ىذا الػمنهج السنػي الػمعروؼ، أنا قبل أياـ كنت أسػمع على أحد القنوات الفضائية الشيعية كنت أسػمع 
خطيبًا معروفًا لربػما أشهر خطيب بُت خطباء الشيعة كاف ينقل كالمًا عن أيب حامد الغزايل وينتقد رأي 

ا حامد الغزايل يقوؿ بأف الشيعة ترفض ىذا القوؿ، أيُّ قوؿ؟ أف للمجتهد أيب حامد الغزايل يقوؿ بأف أب
إذا أصاب أجراف وإذا أخطأ أجٌر واحد، أبو حامد الغزايل يقوؿ ىذا الكالـ عن الشيعة بأف الشيعة 
ترفُض ىذا الػمبدأ، أف الػمجتهد إذا أصاب لو أجراف وإذا أخطأ لو أجر، الػخطيب الػمعروؼ كاف ينتقد 

حامد الغزايل ويتهجم عليِو ويقوؿ بأنو يفًتي على الشيعة، الشيعة تقوؿ بذلك وذلك شيٌء عجيب، أبا 
وكاف يقوؿ بأف كتبنا مشحونٌة بػهذا الػمعنػى وىذا شيٌء عجيب، كتبنا على العكس كلها فارغٌة من ىذا 

يُعّذر، إىل درجة الػمعذرية،  الػمعنػى ألننا نتبنػى مبدأ الػمعذرية، أف الفقيو يبحث حتػى يصل إىل درجة أنو
وكذلك الػُمكلَّف حينما يقلد، ألي شيء يكتبوف يف أوائل الرسائل العملية الفقهاء أف الػُمكلَّف إما أف 

 يكوف مػجتهداً أو مػحتاطاً أو ُمقلِّداً، ِلماذا يُقلد؟ ىل التقليد ىو يف أصل الشرع؟
ضرورة ألػجأتنا إىل التقليد، إىل التقليد بػهذا اإلطار نػحن ال نػملك تقليدًا يف أصل الشرع، الػحاجة وال

الفقهي الػمتعارؼ اآلف بسبب غيبة الػمعصـو صلوات اهلل وسالمو عليو، ِلماذا نقلد؟ كي نكوف معذورين 
بُت يدي اإلماـ الػُحجَّة، كي نكوف معذورين بُت يدي اهلل سبحانو وتعاىل ألف الذي ال يستطيع أف 

حتياط مسألة صعبة وعسَتة وتػحتاج إىل علم، يف بعض األحياف تكوف أصعب من يكوف مػحتاطاً، اال
االجتهاد، الذي ال يستطيع أف يكوف مػحتاطًا والذي ال يستطيع أف يكوف مػجتهدًا الناس ال تًتؾ 
أعمالػها وحياتػها وتذىب حتػى تصل إىل درجة الفقاىة، ماذا يصنع؟ عليو أف يتلمس األبواب التػي من 

ها يعرؼ أحكاـ دينو، وبذلك يكوف قد وصل إىل حد الػمعذرية معذور، ىو ىذا الذي يستطيع أف خاللػ
يفعلو، الفقيو أيضًا يبذُؿ جهده، يبذؿ قصارى جهده يبحث يف األدلة يبحث يف النصوص يبحث يف 
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الكتب يبحث يف اإلجػماعات يبحث يف اآلراء يستقصي كل شيء حوؿ ىذه الػمسألة ُث يستخرج 
لكنو معذور  %100وىذا غاية ما يتمكن أف يفعلُو، ىو ليس متأكداً من أنو قد أصاب الواقع  حكما،ً 

 وصل إىل ىذا الػحد إىل حد الػمعذرية، حينئذ ماذا يكوف؟
أف الفقيو إذا أصاب مأجور وإذا أخطأ معذور، ىذا الػمبدأ مبدأ مػخالف ألىل البيت أنو إذا أصاب، 

ألىل البيت،  %100ىو مبدأ أيب حنيفة، ىذا ىو الػمبدأ الػُمخالف ىذا ىو مبدأ بنػي أمية وىذا 
الػموجود عندنا مثاًل يف رواياتنا يف تفسَت القرآف، أفَّ من فسرَّ القرآف برأيِو فأصاب لػم يؤجر، وأما إذا 

، إذا أصاب لػم يؤجر، حتػى لو أصاب لػم يؤجر إذا فسرَّ ا لقرآف أخطأ فإنو قد أُُِث، إذا أخطأ فهو مأثـو
برأيو، وحتػى األحكاـ الشرعية نفس الشيء، األحكاـ الشرعية ىي تفسٌَت لػجزء من القرآف، األحكاـ 
الشرعية أصولػها يف القرآف، إذا جئنا ففسرنا األحكاـ الشرعية وبينا األحكاـ الشرعية على أساس آرائنا 

ننػي أستغرب كيف ُتطرح ىذه فأصبنا لػم نؤجر وإذا أخطأنا أُثِػمنا ىذا ىو منهج أىل البيت، لك
الػمفاىيم من خطباء معروفُت!! ذلك يكشف عن عدـ إطالعهم على حديث أىل البيت وعلى فكر 
أىل البيت، وإنػما ىم مشبعوف بالفكر الػمخالف ألىل البيت بالفكر السنػي بالفكر البعيد عن أىل 

يأخذوف الكالـ على أساس  البيت بالثقافة الػمخالفة ألىل البيت، وىذه طامة كربى، والناس
الػُمسلَّمات، بينما كل كتب أىل البيت خليٌة من ىذا الػمعنػى يف الوقت الذي كاف يقوؿ ىذا الػخطيب 

 .بأف كتبنا مشحونة بػهذا الػمعنػى، على أي حاؿ
الكالـ والػحديُث ذو شجوف وال أريُد أف أتتبَع شجونُو شجناً شجناً، ذو شجوف يعنػي ذو أغصاف، حُت 
يقولوف الكالـ أو الػحديُث ذو شجوف يف بعض األحياف يقصدوف ذو شجوف يعنػي ذو أحزاف، ولكن 
العرب كانت تعنػي ذو شجوف ذو أغصاف يعنػي متشعب، فإف الَشَجن ىو الغصن، يقاؿ َشَجن وَشجن 

أي حاؿ،  وىو الغصن، نقوؿ غرد البلبل على َشَجنِو، تغريد البلبل على الَشَجن يعنػي على الغصن، على
الػحديُث ذو شجوف وال أريد أف أتتبع أشجانُو َشجناً شجناً، ألػخص الكالـ يف أف الػحجة الشرعية ثابتٌة 
للفقيو على نَفسِو وعلى ُمقلديو يف النتيجة اليت يستنبطها ال يف ُمقدمات عملية االستنباط، ُمقدمات 

و فهمها بالفهم العادي والفهم العادي ال عملية االستنباط تثبت ُحّجيتها على نفس الفقيو، وذلك ألن
يكوف حجًة على غَتِه بالنحو الشرعي، قد يكوف حجًة على غَتِه من جهة احلجة اخلربوية وىذه ال قيمة 
شرعية ذلا، احلجة اخلربوية قد يعطيها الشارع حجية يف بعض األحياف يف مسائل سلصوصة كحجية قوؿ 
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جية مقيدة وليست كحجية الفقيِو على مقلديو حينما يستنبط الطبيب يف مسألة الصياـ مثاًل، ىذه ح
احلكم الشرعي تلك حجيٌة مطلقة أما ىذه حجيٌة مقيدة، وحجية الفقيو بالقياس إىل حجية ادلعصـو ىي 
أيضًا حجية كسبيٌة مقيدة، حجية قوؿ الطبيب احلاذؽ العادؿ يف قضية الصياـ حجيٌة مقيدة، الشارع 

ؿ يف ىذه القضية ويقبل قولو، الفقيو أيضًا الشارع أعطاه إذنًا عامة يف األحكاـ أعطاه اإلذف يف أف يقو 
الشرعية، ولكن ىذه احلجية حجية مقيدة وأنا حجٌة عليهم، ىم حجٌة عليكم وأنا حجة اهلل عليهم، 
حجيتهم حجية مقيدة ليست مطلقة، ولذلك ؽلكن أف تسقط ىذه احلجية إذا ما خرج الفقيُو عن 

ذا ما أصابُو اخلرُؼ والنسياف، إذا ما قَل ضبطُو عن ادلتعارؼ لألمور، إذا ما فقد القدرة على عدالتِو، إ
االستنباط، حجيٌة مشروطة بشروط، ردبا أربدُث عن ىذا األمر يف وقت آخر بنحو أكثر تفصيل لكن 

 ربوية.ىذه ادلالحظة الثانية ىو تذكَت ِلما مرَّ من كالـ عن احلجية الشرعية وعن احلجية اخل
كما مرَّ علينا فيما فهمُو مثاًل السيد الػخوئي من كتاب كامل الزيارات وتبدؿ فهمو،  الػمالحظة الثالثة:

وىذه القضية ليست خاصة بالسيد الػخوئي ىذه القضية تػجري عند الفقهاء على طوؿ الػخط، آراء 
ىناؾ ىاالٌت قدسيٌة أو غيبيٌة،  الفقهاء تتبدؿ وفهمهم يتبدؿ، ىم بشٌر عاديوف أُناٌس عاديوف ال توجد

وال توجد ىناؾ معطياٌت خارجة عن الػحد العادي الطبيعي الذي يػملكُو كل الناس، أبداً، ال توجد أيَّة 
معطيات، الػمعطى الوحيد الذي فيو جنبة غيبية ىو ما اُكِسبوا من حجية يف عملية اإلكساب ألنػها 

، واإلماـ الػمعص ـو الغيٌب بيدِه ىو حقيقٌة غيبية حقائق الغيب عنده، فألف ترتبُط باإلماـ الػمعصـو
الػمعصـو أكسب الفقيو حجية ىذا اإلكساب فيو جنبة غيبية، مرادي جنبة غيبية يعنػي أصل ىذه 
الػحجية غيبػي وإال الفقيو نفسُو ال يوجد عنده شيٌء غيبػي، لكن أصل الػحجية فيو بُعٌد غيبػي ألف ىذه 

معصـو والػمعصـو عنده حقائق الغيب، أما نفس الفقيو فما ىو بشيء غيبػي ىو الػحجية جاءت من الػ
إنساٌف عادي وال يػملك شيئًا غيبياً، فقيو من الفقهاء يكوف من أىل الغيب فهذا ليس من جهة الفقو 
ربػما لو ملكاٌت عرفانية روحانيٌة نورانية سػمي ما شئت إف كاف يوجد مثل ىذا األمر، فإف كاف عنده 

يٌء غيبػي فهو آت من شيء آخر ال من عملية االستنباط وال من الفقو وال من علم األصوؿ وال من ش
علم الرجاؿ، إذا كاف يف تأريػخنا علماء وفقهاء عندىم جنبة غيبية يف حياتػهم فهذه ال عالقة لػها 

قدمة من مقدمات عملية بالػمرجعية وال بالتقليد وال باالجتهاد وال بالفقاىة وال بعلم األصوؿ وال بأي م
االستنباط، تلك قضية أخرى، يػمكن أف تأيت من جانب آخر ويػمكن أف يػحوزىا شخٌص آخر ال 
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عالقة لو بالفقو والػمرجعية والتقليد واالجتهاد، قضية الػمرجعية والتقليد واالجتهاد واالستنباط مسألٌة لػها 
تتولد عند الفقيو َمَلكة الستنباط األحكاـ الشرعية، مقدماٌت عادية ونتيجة الػُممارسة والػخربة الطويلة 

فأيُّ إنساف حاز ىذه الػَمَلكة والتػي جاءت من مقدمات عادية وجاءت من فهم عادي ومن خربة عادية 
عندىم ىذه الػخربة ىؤالء حجة عليكم يف  ويػمكن أف ينالػها أيُّ إنساف، الػمعصـو قاؿ ىؤالء بػما أنػ

حجية يف أصلها غيبػٌي، أما يف تفعيلها ووجودىا يف الفقيو فليس بغيبػي قضيٌة عادية، زماف غيبتػي، ىذه الػ
حجيتُو تكوف على نفسِو وعلى من يقلدوه، ما يفهمو الفقيو من نصوص ذكرىا مؤلفوا كتب الػحديث ال 

ه يكوف حجة على اآلخرين على مقلديو ىو حجٌة على نفسِو، ألف ىذا الفهم ولََّد عنده قناعة وىذ
القناعة لػها مدخلية يف عملية االستنباط أما على مقلديو لو جاء الػُمقّلد وقرأ كامل الزيارات وفهم من 
العبارة شيئًا آخر غَت الذي فهمو السيد الػخوئي واعترب بأف ىذا الفهم الػُمخالف لفهم السيد الػخوئي 

عادية، لكن يػجب عليو بػما أنو  ىو الفهم الصحيح ىل يف ذلك إشكاٌؿ عليو؟ أبداً، ىذه قضية علميةٌ 
ال يػملك القدرة على االستنباط أف يتابع السيد الػخوئي فيما استنبطو من حكم شرعي ولو كانت 
مقدمات ىذا االستنباط تعتمد على فهم عادي يػختلف عن فهم مقلدِه، حينما قرأ مقدمة كامل 

يػملك القدرة على االستنباط حينئذ يعمل  الزيارات ألف مقلدُه ال يػملك القدرة على االستنباط، حُت
وفقاً لفهمِو، ومن ىنا تػجدوف أف ال غيبيات وال قدسيات وال نورانيات وال شيء آخر وراء الفهم العادي 

 يف الػُمقدمات األولية لعملية استنباط الػحكم الشرعي. 
وئي قدس سره الشريف الػجزء لسيدنا الػخ (معجم رجاؿ الػحديث)مثاٌؿ آخر ربػما يُوّضح الػمسألة أكثر 

، وىو يتحدث تػحت عنواف روايات الكتب األربعة ليست قطعية الصدور، مراد 22األوؿ، صفحة: 
، روايات الكتب  ليست قطعية الصدور يعنػي ال يوجد عندنا دليٌل قطعي على أنػها صدرت عن الػمعصـو

نػي، الفقيو للصدوؽ، التهذيب واالستبصار األربعة: الكايف، الفقيو، التهذيب، االستبصار، الكايف للكلي
للشيخ الطوسي، ىذه ىي الكتب األربعة، كتب األصوؿ األربعة أصوؿ الػحديث، روايات الكتب 
األربعة ليست قطعية الصدور، صدور يعنػي صدرت عن األئمة، ىو يتبنػى ىذا الرأي، ىذا الرأي 

خبارية تقوؿ بأف الكتب األربعة قطعية الصدور، معارض ومناقض لرأي الػمدرسة اإلخبارية، الػمدرسة اإل
الػمدرسة األصولية تقوؿ بأف الكتب األربعة ليست قطعية الصدور، ما ىو دليل اإلخباريُت؟ القرائن التػي 
تػحف األخبار، إف شاء اهلل إذا فتحنا ملفاً عن الػمدارس الشيعية األربعة تتضح الصورة أكثر يف ذوِؽ كل 
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السيد الػخوئي تػحت ىذا العنواف: روايات الكتب األربعة ليست قطعية الصدور، أنا  .مدرسة ومتبنياتػها
 أذىب إىل موطن الشاىد وإال الكالـ كثَت، يقوؿ:

يعنػي أحسن ما قيل يف أي مسألة؟ يف مسألة أف الروايات قطعية الصدور أي  -وأحسن ما قيل يف ذلك 
 -وأحسن ما قيل يف ذلك  -الوا ُث يناقش بعد ذلك أنػها قطعًا صادرة عن األئمة، يقوؿ أحسن ما ق

وأحسن ما  -بأف الكتب األربعة قطعية الصدور  :يعنػي أحسن األقواؿ التػي تبناىا اإلخباريوف، فقالوا
 -أف اىتماـ أصحاب األئمة عليهم السالـ وأرباب األصوؿ والكتب  -ما ىو  -قيل يف ذلك ىو 

وأحسن ما قيل يف  -ئة الكتب التػي كتبت يف زماف األئمة اربعمأرباب األصوؿ والكتب ىذه األصوؿ األ
أف اىتماـ أصحاب األئمة عليهم السالـ وأرباب  -ما ىو أحسن ما قالو اإلخباريوف  -ذلك ىو 

إىل زماف الػمحمدين الثالثة قدس اهلل  -كانوا يهتموف بأمر الػحديث   -األصوؿ والكتب بأمر احلديث 
لثالثة ىم أصحاب الكتب األربعة، الكايف ومؤلفو مػحمد بن يعقوب الكلينػي، الػمحمدين ا -أسرارىم 

الفقيو فقيو من ال يػحضره الفقيو ومؤلفو مػحمد بن علي بن بابويو القمي شيخ الصدوؽ، التهذيب 
واالستبصار مؤلفهما من؟ الشيخ مػحمد بن الػحسن الطوسي، الثالثة أسػمائهم مػحمد، مسألٌة جػميلة 

الػحديث األوائل الػمحمدوف الثالثة، مػحمد بن يعقوب الكلينػي، مػحمد بن علي بن بابويو جامعوا 
القمي، ُث من؟ مػحمد بن الػحسن الطوسي، الػمحمدوف الثالثة الػمتأخروف أيضًا جامعوا الػحديث من 
ىم؟ صاحب البحار مػحمد باقر الػمجلسي، صاحب الوسائل مػحمد بن الػحسن الػحر العاملي، 

صاحب الوايف مػحمد الػمحسن الفيض الكاشاين، أولئك الػمحمدوف الثالثة األوائل وىؤالء الػمحمدوف و 
الثالثة الػمتأخروف ألف الوايف ربػما الكثَتوف من طلبة العلم ال يعلموف بأف الوايف جامٌع من الػجوامع 

الوايف شرٌح للكايف مكتوب الػحديثية الكبَتة، البعض يتصور بػأف الوايف ىو شرٌح للكايف، ىو صحيح 
 .على الكتاب الوايف يف شرح الكايف لكنو جامٌع حديثٌي كبَت

فقهائنا الػمحققوف يعتربوف بأف الفقيو ال تربأ ذمتو ما لػم يرجع إىل الوايف ألف يف الوايف أحاديث غَت 
حسن ما قيل وأ -موجودة يف كتب الػحديث األخرى، على أي حاؿ، أعود إىل ما قالو السيد الػخوئي 

وكما قلت صربكم َعَليَّ تَػحمَّلوا التكرار ألننػي  -يف ذلك ىو أف اىتماـ أصحاب األئمة عليهم السالـ 
وأحسن ما قيل يف ذلك ىو أف اىتماـ أصحاب األئمة عليهم السالـ  -أريد أف تكوف الصورة واضحة 

دس اهلل أسرارىم يدلنا على أف وأرباب األصوؿ والكتب بأمر احلديث إىل زماف الػمحمدين الثالثة ق
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الػمزبور  -الروايات اليت أثبتوىا يف كتبهم قد صدرت عن ادلعصومُت عليهم السالـ فإف االىتماـ الػمزبور 
وتالحظوف حتػى السيد الػخوئي  -فإف االىتماـ الػمزبور يوجب يف العادة  -يعنػي الػمذكور الػمتقدـ 

فإف االىتماـ الػمزبور يوجب  -يات تعتمد على الفهم العادي يتحدث عن الفهم العادي ىنا، ألف البدا
 يوجب يف العادة العلم بصحة ما أودعوه يف كتبهم ػ -ماذا يوجب؟  -يف العادة 

يقوؿ ىذا أحسن ما قالو  -العلم بصحة ما أودعوه يف كتبهم وصدورِه من الػمعصومُت عليهم السالـ 
روايات الكتب األربعة قطعية الصدور، ال تنسوا الزيارة الػجامعة  اإلخباريوف يف إثبات نظريتهم القائلة بأف

ىي أحد روايات الكتب األربعة نأيت على بياف ذلك، وإف تػحدثُت عن ىذا الػموضوع يف الػحلقات 
األوىل من برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة لكن ىذه الػمالحظة ال تنسوىا، فأحسن ما قالوا، قالوا بػأف 

ئمة وبأف أصحاب الكتب الذين جػمعوا الػحديث من زماف األئمة إىل زماف الػمحمدين أصحاب األ
ألف الػمحمدين الثالثة ىم جػمعوا ىذه الكتب يف الكتب األربعة يعنػي الكلينػي والصدوؽ  ،الثالثة

والطوسي من أين جاءوا بكتبهم ىذه؟ جػمعوا الكتب التػي كانت يف عهد األئمة وأخرجوا ىذه الكتب 
لنا، جػمعوىا ورتبوىا لنا بطريقة أخرى، فهرسوىا رتبوىا على شكل موضوعات ألف تلك الكتب كانت 
الروايات فيها متفرقة ىم جػمعوىا يف ىذه الكتب، فاإلخباريوف يقولوف بػهذا الكالـ أصحاب األئمة  

الػمحمدوف الثالثة ة، كانوا يف غاية االىتماـ يف نقل الػحديث وجػمعِو وضبطو إىل زماف الػمحمدين الثالث
كانوا على اىتماـ ودقة يف نقل ىذه األحاديث، وعلى ىذا ىذه األحاديث صدرت عن ىم أيضًا  

األئمة، فقاؿ اإلخباريوف بأف تلك الكتب صحيحة وبأف الكتب األربعة صحيحة ألنػها نُقلت من كتب 
عة أيضًا كانوا على اىتماـ صحيحة، وأصحاب األئمة كانوا يهتموف بػهذا األمر وأصحاب الكتب األرب

 .شديد بو، كالـٌ جػميل، كالـٌ منطقي، العقل يقبلو لكن يػمكن أف يكوف أيضاً ليس صحيحاً 
يعلق السيد الػخوئي، يعنػي ىذا الكالـ يػمكن أف يُقبل ويػمكن أف ال يُقبل، العقل يقبلو، شيٌء منطقي، 

لن يكوف قطعيًا أيضاً، ماذا يقوؿ السيد الػخوئي؟  ويػمكن أف يُقاؿ كذلك غَتُه ولو قيل غَتُه فإف غَتهُ 
السيد الػخوئي ال يقبل ىذا الفهم، قطعًا ُسَتّجح فهمًا آخر يقوؿ: ولكن ىذه الدعوى فارغة من وجوه 

ىو ذكر مػجموعة من الوجوه، أىم ىذه الوجوه الوجو األوؿ، والوجوه الباقية أيضًا ىي عبارة عن  -
أف أناقَش السيد الػخوئي يف كل صغَتة وكبَتة وإنػما جئت بكالمو على سبيل  احتماالت، أنا ىنا ال أريد
فيقوؿ أواًل إف أصحاب األئمة عليهم السالـ وإف بذلوا غاية جهدىم  -الػمثاؿ لتوضيح الصورة 
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 -واىتمامهم يف أمر الػحديث وحفظِو من الضياع واالندراس حسب ما أمرىم بو األئمة عليهم السالـ 
يؤكد ىذه القضية، يقوؿ أصحاب األئمة، األئمة أصاًل أمروىم بػحفظ الػحديث واالىتماـ بو يعنػي ىو 

زماف تقية يصعب التأكد والػحفاظ على  -وقد فعلوا ذلك، لكن يقوؿ: إال أهنم عاشوا يف دور التقية 
كنوا من إال أهنم عاشوا يف دور التقية ومل يتم -الكتب ونقل الكتب من طرؼ موثوؽ إىل طرؼ موثوؽ 

نشر األحاديث علنًا فكيف بلغت ىذه األحاديث حد التواتر كما يقوؿ اإلخباريوف أو قريبًا منو وىذا 
من أكثر ُحفاظ الػحديث ابن  -وىذا ابن أيب عمَت ُحبس أياـ الرشيد  -يأتػي بػمثاؿ  -ابن أيب عمَت 

وأصحاب موسى بن جعفر عليو  ُحبَس أياـ الرشيد وطُِلب منو أف يدؿ على مواضع الشيعة -أيب عمَت 
 -وأف أختُو دفنت كتبُو خوفاً عندما كاف يف احلبس فهلكت  -ىذا ما جرى عليو يف السجن  -السالـ 

 -ىَلَكت الكتب أو ىلكت أختُو وما ُعرفت أين ُدفنت الكتب  -أو تركها يف غرفتِو  -ىلكت الكتب 
وىكذا  -ىلكت الكتب  -ا الػمطر فهلكت فساؿ عليه -ىذا بػحسب الروايات  -أو تركها يف غرفتِو 

 حاؿ سائر أصحاب األئمة عليهم السالـ ػ
 -ال يوجد دليل على ىذا الكالـ، تالحظوف أكثر من احتماؿ  -وىكذا حاؿ سائر أصحاب األئمة 

أو  -ىلكت الكتب  -عندما كاف يف احلبس فهلكت  -ىذا مذكور يف األخبار  -أف أختو دفنت كتبو 
أيهما قد حدث تركها يف غرفتو أو أف أختو قد دفنت، إذًا الػخرب فيو أكثر من وجو،  -ِو تركها يف غرفت

حينما يكوف الػخرب فيو أكثر من وجو ال يكوف حينئذ الػخرب قطعياً، مع ذلك نػحن نقبلُو يف الػجملة أف 
ئمة؟ ال ابن أيب عمَت جرى ما جرى على كتبِو، من قاؿ بأف ىذا األمر جرى على بقية أصحاب األ

يوجد خرٌب آخر جرى ما جرى عليو مثل ما جرى على ابن أيب عمَت ولو وجد فشيٌء قليل وأصحاب 
وابن أيب عمَت صاحب أصل واحد صاحب أصلُت  ،ئة كما ىو معروؼااألئمة كثَتوف، األصوؿ أربعم

 ،يب عمَتصاحب عدة كتب قل ما تشاء، حالٌة خاصة بابن أيب عمَت ومع ذلك فلنقبل الكالـ عن أبن أ
وىكذا حاؿ سائر أصحاب األئمة عليهم السالـ فإف شدهتم فيما كانوا عليو  -يستمر السيد الػخوئي 

شلا ال  -مكتوب مػما ال شك فيو  -وعدـ سبكنهم من نشر األحاديث علنًا شلا ال يشك فيو ذو ُمسكة 
 -ة الصدور ومع ذلك كيف ؽلكن دعوى أهنا قطعي -ذو مسكة ذو اطالع  -يشك فيو ذو مسكة 

 الصورة األوىل التػي يقولػها اإلخباريوف، ماذا يقولوف؟ نػحن أماـ صورتُت:
يقولوف بأف أصحاب األئمة كانوا على غاية االىتماـ يف جػمع الػحديث، وىذه حقيقة ألف األئمة 
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اً أمروىم بذلك، وبقي أصحاب األئمة على ىذا االحتماؿ إىل زماف الكلينػي والصدوؽ والطوسي، وقطع
الكلينػي والصدوؽ والطوسي ليس ىناؾ من شك يف اىتمامهم بػهذا األمر فيقولوف وصلت األحاديث 
إلينا صحيحة، كتب الػمحمدين الثالثة منقولة عن كتب صحيحة، وتلك الكتب ىي كتب أصحاب 

ؿ ىذه إذًا الػحديث منقوؿ عن األئمة مباشرًة، السيد الػخوئي يقو  ،األئمة وىم اىتموا بنقل الػحديث
الدعوى ليست صحيحة، كالـ اإلخباريُت يػمكن أف يقبلُو العقل ال يستطيع أحد أف يرفضُو بالػمرة، 
يػمكن أف يكوف صحيحًا ويػمكن أف ال يكوف صحيحًا يػحتمل الوجهُت، السيد الػخوئي يناقشُو يقوؿ 

ة فما استطاعوا أف صححي إف أصحاب األئمة اىتموا بػهذه الكتب لكنهم كانوا يعيشوف يف دور التقي
يُعلنوا الكتب ويعلنوا أحاديث أىل البيت حتػى تكوف معروفة عند الػجميع وتُعرؼ بأف ىذه الكتب 
وىذه األحاديث ىي أحاديث أىل البيت، لذلك ال نستطيع أف نقوؿ بأنػها قطعية الصدور وجاء بػمثاؿ 

ثاؿ حالة خاصة ال يػمكن أف نطبقو مثاؿ ابن أيب عمَت بأف كتبو قد ىلكت حينما كاف يف السجن، الػم
على سائر أصحاب الكتب، والكالـ الذي قالو السيد الػخوئي أيضًا مػحتمل، أيضًا يػمكن أف يكوف 
صحيحًا ويػمكن أف ال يكوف صحيحًا مػحتمل، يعنػي العقل يقبل ىذا التوجيو وىذا التحليل ويف نفس 

يس صحيحاً، التحليل األوؿ الذي قاؿ بو الوقت أيضًا العقل يعطي احتماؿ أف ىذا التحليل ل
اإلخباريوف صحيح يف مقابل الػمثاؿ الذي ذكره السيد الػخوئي عن ابن أيب عمَت، ابن أيب عمَت كاف من 

 أصحاب اإلماـ الكاظم لذلك ىو ذكر قاؿ:
ُسِجن ويف  -ُحِبَس أياـ الرشيد وطُِلب منو أف يدؿ على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر 

ياـ التػي ُسِجن فيها اإلماـ الكاظم ُسجن ابن أيب عمَت رضواف اهلل تعاىل عليو، نػحن أيضًا نقرُأ يف األ
الكايف، وىذه الرواية أعلى رتبًة من ىذه الرواية ومع ذلك أنا ال أقوؿ ىذه الرواية أعلى رتبة ىذه الرواية 

وي عدٌة من أصحابنا عن عدة من ير  ة، ماذا يقوؿ الكلينػي يف الكايف:وىذه الرواية بنفس الدرج
َلمَّا يقوؿ عدٌة من أصحابنا يعنػي عدٌة من مشايػخِو، روى عن مػجموعة من مشايػخِو  - المشايخ

 -الشيخ الكلينػي وىم معروفوف حينما يقوؿ عدة من أصحابنا معروفوف علماء الػحديث يشخصونػهم 
قاؿ: قلُت  ةبن أبي خالد شينول عدٌة من أصحابنا عن أحػمد بن مػحمد عن مػحمد بن الحسن

لإلماـ اجلواد يعٍت ىذا  - ألبي جعفر الثاني محمد بن الحسن بن أبي خالد قاؿ ألبي جعفر الثاني
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قلت ألبي جعفر الثاني: ُجِعلُت فداؾ إف  -احلدث بعد زماف اإلماـ الكاظم، بعد زماف ابن أيب عمَت 
إف مشايخنا رووا عن أبي جعفر  -احلديث  من ىم مشاؼلهم؟ ىم أصحاب األئمة رواة - مشايخنا

زلمد بن  - ُجعلت فداؾ -عن أيب جعفر يعٍت عن الباقر وأيب عبد اهلل عن الصادؽ  - وأبي عبد اهلل
قلت ألبي جعفر الثاني: ُجِعلُت فداؾ أف مشايخنا رووا  -احلسن بن أيب خالد يقوؿ لإلماـ اجلود 

مثل ما يقوؿ السيد اخلوئي التقية شديدة صحيح  - شديدةعن أبي جعفر وأبي عبد اهلل وكانت التقية 
وكانت التقية شديدة  -بالضبط مثل ما يقوؿ السيد اخلوئي  - وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم -

 .بالضبط مثل ما يقوؿ السيد اخلوئي - فكتموا كتبهم ولم ُتروى عنهم
ت، ىو ىذا الذي قالو السيد الػخوئي قاؿ تالحظوف تطابق كامل بُت كالـ السيد الػخوئي وىذه الكلما

نفس  -إال أهنم عاشوا يف دور التقية ولػم يتمكنوا من نشر األحاديث علنًا  -بأنػهم كانوا يف حاؿ تقية 
ُجِعلُت فداؾ أف مشايػخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل وكانت التقية شديدة  -الكالـ ىنا 

زماف تقية، لػم يستطيعوا أف ينقلوا  - ا ماتوا صارت الكتب إلينافكتموا كتبهم ولػم ُتروى عنهم فلمَّ 
ماذا نصنع، ماذا قاؿ  - ولػم ُتروى عنهم فلمَّا ماتوا صارت الكتب إلينا -الػحديث بشكل علنػي 

ثوا بها فإنها حق  -اإلماـ الػجواد  ثوا بها فإنها حق-اإلماـ الػجواد يقوؿ  -فقاؿ: َحدِّ كلمة   - : َحدِّ
ثوا بػها فإنػها حق يعنػي كل كلمة كل حرؼ يف ىذه الكتب، ماذا نفهم من الػمعص ، َلمَّا يقوؿ َحدِّ ـو

ىذه الرواية؟ نفس الظرؼ الذي تَػحدَّث عنو سيدنا الػخوئي فقاؿ بأف أصحاب األئمة يف تقية صحيٌح 
ثوا بها فإنها  -ىذا الرواية تقوؿ ىذا، لكن ماذا قاؿ اإلماـ الػجواد؟  ىذا احتماٌؿ وىذا  - حققاؿ: َحدِّ

احتماؿ، ىذا االحتماؿ أصاًل غَت واضح أف كتب مثاًل ابن أيب عمَت ىلكت ألف أختُو دفنتها أو ألف 
وأين ىذا الكالـ الواضح فقاؿ حدِّثوا بػها فإنػها حق، جاء  ،الػمطر أىلكها يف الػمثاؿ الذي جاء بو

وىكذا حاؿ سائر أصحاب األئمة عليهم السالـ قاؿ:  -بػمثاؿ يػحتمل أكثر من وجو وعّلَق من عندِه 
ثوا بها فإنها حق  -ىذا الكالـ من عندِه بينما كالـ اإلماـ الػجواد ماذا قاؿ؟  - اقرأ الرواية مرة  -َحدِّ

يف باب رواية الكتب  15ثانية ىذه رواية مهمة جداً، ىذه يف كتاب الكايف يف الػجزء األوؿ، الػحديث 
مػحمد بن الػحسن بن أبي خالد قاؿ: قلت ألبي  -والتمسك بالكتب  والػحديث وفضل الكتابة

جعفر الثاني: ُجِعلُت فداؾ إف مشايػخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل وكانت التقية شديدة 
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ثوا بها فإنها حق واهلل  - فكتموا كتبهم ولػم ُتروى عنهم فلمَّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقاؿ: َحدِّ
ثنا بػها يا أبا جعفر إننا سنحدث بػ ثوا بها فإنها حق -ها وحدَّ  .َحدِّ

، ينقل السيد الػخوئي رضواف اهلل تعاىل عليو كالـ 24مقطٌع آخر أيضًا يف نفس السياؽ يف صفحة: 
ومن  :كتاٌب معروٌؼ للشيخ مػحمد بن الػحسن الطوسي  (عدة األصوؿ)الشيخ الطوسي يف كتابِو العدة 

ماذا قاؿ الشيخ الطوسي  -كتاب العدة عند حبثو عن حجية خرب الواحد   ىنا قاؿ الشيخ قدس سره يف
يدؿ على أي  -والذي يدؿ على ذلك  -يف بػحثو عن حجية خرب الواحد؟ نسمع كالـ الشيخ الطوسي 

شيء؟ على حجية خرب الواحد، خرب الواحد يعنػي خرب الثقة، قبل قليل قلت بأف األخبار تُقسم آحاد 
ػحديث عن خرب اآلحاد، الػمفرد ماذا يكوف؟ خرب الواحد، خرب الواحد يعنػي خرب الثقة ومتواترة، اآلف ال

يعنػي على حجية خرب الثقة، ىذه  -والذي يدؿ على ذلك  -وخرب الثقة حجة كما تقدـ الكالـ 
جمعة يعنػي أف الفرقة الػمحقة ُمػ -إصباع الفرقة الػُمحقة  -الػحجية التػي الشارع وضعها على خرب الثقة 

حُت يتحدث عن إجػماع الفرقة الػمحقة يعنػي إجػماع  -على العمل هبذه األخبار  -الشيعة ُمػجمعوف 
والذي يدؿ على ذلك إصباع الفرقة الػُمحقة على العمل  -العلماء الفقهاء الػمحدثُت أصحاُب الشأف 

ودونوىا يف  -مة تصانيف أصحاب األئ -اليت رووىا يف تصانيفهم  -أي أخبار؟  -هبذه األخبار 
يعنػي ال يوجد استنكار للعمل بأخبار ىذه  -ال يتناكروف ذلك  -أصوؿ أصحاب األئمة  -أصوذلم 
 -ولػم نػجد أحدًا ُيشكل، وال يتدافعونو يعنػي وال يثَتوف اإلشكاالت عليو  -وال يتدافعونُو  -الكتب 

البقية ال يعرفونو  -فىت بشيء ال يعرفونو إذا أ -يعنػي من الفقهاء من الػمحدثُت  -حىت أف واحداً منهم 
يعنػي من كتب أصحاب  -سألوه من أين قلت ىذا، فإذا أحاذلم إىل كتاب معروؼ أو أصل مشهور  -

ماذا قاؿ الشيخ  -ثقة ال يُنَكر حديثُو سكتوا وسلَّموا األمر يف ذلك وَقِبلوا قولو  ةوكاف راوي -األئمة 
ػجمعة على العمل بأخبار الكتب واألصوؿ التػي كتبها أصحاب الطوسي؟ قاؿ أف الفرقة الػمحقة مُ 

وىناؾ من الفقهاء من  ،األئمة، ُث قاؿ لو أف واحداً من ىؤالء األصحاب من ىؤالء الفقهاء أفتػى بشيء
لػم يكن عاِلماً بػمصدر ىذا الػحديث أو ىذا الػخرب، يسألو من أين جئت بػهذا فيقوؿ جئتو أو جئت بو 

ثقة يعنػي  ةثقة، راوي ةفالين، فإذا أحالػهم إىل كتاب معروؼ أو أصل مشهور وكاف راويمن الكتاب ال
راوي الػحديث أو راوي الكتاب ال يُنكر حديثُو سكتوا وسلموا، يعنػي ىذا الكالـ ماذا ُيشعر؟ ُيشعر 
بأف ىذه الكتب صحيحة واألحاديث صحيحة ومن اإلخباريُت من يستدؿ بكالـ الشيخ الطوسي على 
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ىذه القضية، السيد الػخوئي يفهم فهمًا ثانياً، قطعًا فهم اإلخباريُت أيضًا ليس حجة ىذا فهٌم عادي 
 وكذلك فهم السيد الػخوئي مػحتمل، ماذا يقوؿ؟ ،لكن فهمهم مػحتمل

السيد الػخوئي يستدؿ بػهذا بعكس ما استدؿ بو اإلخباريوف يقوؿ: فإف داللة ىذا الكالـ على أف 
ِلماذا؟ يقوؿ: وإظلا يُلـز قبوذلا  -الػمعروفة واألصوؿ الػمشهورة لػم تكن قطعية الصدور روايات الكتب 

الداللة  -بشرط أف تكوف رواهتا ثِقات فالداللة ػ يقوؿ: لالصباع على حجيتها حينئذ واضحٌة ظاىرة 
وايات واضحة ظاىرة، خالصة كالمِو يقوؿ: كالـ الشيخ الطوسي ىذا يف كتاب العدة دليل على أف ر 

الكتب األربعة ليست قطعية الصدور، اإلخباريوف قالوا بأنػها قطعية الصدور واستدلوا بكالـ الطوسي 
ألف الطوسي قاؿ بأف الفرقة الػمحقة مػجمعة على قبوؿ روايات تلك الكتب ولو أف فقيها أفتػى بشيء 

الكتاب راويو ثقة والػحديث الكتاب الفالين، فإذا كاف ىذا  :وما عرفوا مصدر تلك الفتوى سألوه فقاؿ
معروؼ قبلوا بذلك وسلموا، السيد الػخوئي يستفيد من ذلك يقوؿ لو كانت ىذه الكتب قطعية 
الصدور َلَما سألوا عنو ىذا الراوي ىل ىو ثقة أو غَت ثقة، يػحق لػهم أف يسألوا ىذا الػحديث من أين 

ثقة ال يُنكر حديثو سكتوا،  ة: وكاف راويجئت بِو فقاؿ من الكتاب الفالين، ألنو الشيخ الطوسي قاؿ
ثقة معنػى ذلك أنػهم ال يسكتوف يرفضوف فهذا يدؿ على  ةالسيد الػخوئي يقوؿ: يعنػي إذا لػم يكن راوي

أف ىذه الكتب ليست قطعية الصدور لو كانت قطعية الصدور َلَما قبلوا إال رواية الثقة، أيضًا الكالـ 
ريوف مػمكن والفهم الذي فهمو السيد الػخوئي مػمكن، ما الذي جعل مػمكن، الفهم الذي فهمو اإلخبا
 اإلخباريوف يرجحوف ذلك الفهم؟

العامل الذايت ذوقهم يف قبوؿ كل األخبار، ىذا الذوؽ نشأ من مػجموعة معطيات فهموا كالـ الطوسي 
وفقاً للعامل الذايت  وفقاً للعامل الذايت، السيد الػخوئي فهم ىذا الكالـ وفهمو مػمكن أف يكوف صحيحاً 

ألنو أساساً ىو يرفض الذوؽ اإلخباري وأساساً يرفض أف األخبار الػموجودة يف الكتب األربعة ويف غَتىا 
أف تكوف قطعية الصدور، الذوؽ العاـ لفكر السيد الػخوئي ىو ىذا، ذوقُو يف األصوؿ، ذوقُو يف الفقو، 

ُو ىو ىذا، أنو يناقش يف كل خرب، األصل أف األخبار ذوقو يف البعد العلمي حتػى يف تفسَت القرآف ذوق
غَت صحيحة حتػى تثبت البد أف تثبت من طريق السند، ىذا ىو منهج السيد الػخوئي، العامل الذايت 
جعلو يفهم ىذا الكالـ بػهذا النحو، العامل الذايت عند اإلخباريُت جعلهم يفهموف الكالـ ومن ىنا ال 

َتىم وال فهم السيد الػخوئي حجة على غَته ىذا فهٌم عادي، لكن لو فهم اإلخباريُت حجة على غ
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دخل ىذا الفهم يف عملية االستنباط باعتبار أف الفقيو األصويل أو اإلخباري كيف يعمل؟ يعمل وفقاً 
لفهمِو وىو فهمُو وصل بو إىل ىذا الػحد، فهمُو حجة عليو ليس حجة على غَتِه، يعنػي أف ما فهمُو 

ومن ىنا الػمعارؼ الػموجودة يف كامل ، ئي من كالـ صاحب كامل الزيارات ُحجٌَّة عليوالسيد الػخو 
الزيارات لو جاء أحد مقلدي السيد الػخوئي وَفِهَم كالـ صاحب كامل الزيارات بأف جػميع الروايات 

خوئي ألف ىذا الفهم ُحجَّة على الذي قرأ كتاب كامل الزيارات من ُمقلدي السيد الػ ،الػموجودة موثوقة
ىذه القضية ليست قضية شرعية استنباطية، نفس السيد الػخوئي يفهمها بالفهم العادي ومن ىنا تكوف 
الػمعارؼ الػموجودة يف كامل الزيارات ُحجَّة عليو إذا اعتقد بأف ىذا الكتاب مروي عن الثقات، الفائدة 

ه النتيجة، حىت ُمقلد السيد اخلوئي أنا جئت بكم من مكاف بعيد أريد أف أصل إىل ىذ. ىنا، الثمرة ىنا
فهذا الفهم حجة عليو وىذه  ،لو قرأ مقدمة كامل الزيارات وفهم فهمًا خالؼ فهم السيد اخلوئي

الروايات ادلوجودة يف ىذا الكتاب يف ادلعارؼ، ال عالقة يل بقضية االستنباط والفتاوى ذلك شأف الفقيو، 
نساف أف غلتهد بنفسو كي ػلصلها أو يستعُت بعالِػم يرشدُه يف ادلعارؼ العقائد وادلعارؼ غلب على اإل

ولكن يعتمد على عقلِو وذوقو وفهمو يف الوصوؿ إىل ذلك، الثمرة ىنا، ىذا التفريق الذي ُأِصرُّ عليو منذ 
يـو أمس على احلجة الشرعية واحلجة اخلربوية شبرتُو ىنا، ىذا كالـ الشيخ الطوسي يف الُعدة فهمو 

فقاً للعامل الذايت ادلهيمن عليهم وىو حجة عليهم، ألف غاية ما سبكنوا أف يفهموه ىو ىذا، اإلخباريوف و 
 .والفهم الذي فهمو السيد اخلوئي أيضاً ىو وفقاً للعامل الذايت وىو حجٌة عليو

لكننػي أنا أقرئو وأفهمو فهمًا آخر ال كفهم اإلخباريُت وال كفهم السيد الػخوئي، أنا أفهم أف ىذه 
ب ىي تنقل أخبار أىل البيت بالػجملة، حُت أقوؿ بالػجملة ألننػي أنظر إىل الػمتوف فكثَت من الكت

أخبار ىذه الكتب أنا ال أقبلها ال على أساس أنػها ما صدرت عن الػمعصـو وإنػما على أساس أف ىذه 
ة، ربػما قالػها الػمعصـو الػمتوف ليست ىي الػمتوف التػي يريدىا الػمعصـو ربػما قالػها الػمعصـو يف حاؿ تقي

يف حاؿ مداراة، ربػما قاؿ الػمعصـو قسمًا منها والراوي اشتبو يف القسم اآلخر، ربػما وربػما، ال أنفي 
، القضية يف الػمتوف، األئمة حُت أمرونا بالػمعرفة، الػمعرفة لػها قواعد وضعها  صدورىا عن الػمعصـو

ستوى عميق ومستوى سطحي، قطعاً األئمة يريدوف منا أف م :األئمة، األئمة حُت يتكلموف يف مستويُت
نعتنق ادلستوى العميق وإال دلاذا ذكروه، إذا كانوا يريدوف ادلستوى السطحي فإف ذكرىم للمستوى العميق 
ال ىو من التقية، ال ىو من ادلداراة، وال ىو من إرشاد الناس وىدايتهم، ما معناه؟ ما معٌت أف اإلماـ 
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مثاًل يف معرفتهم ويف مقاماهتم الغيبية، ىذا خالؼ التقية  ،كر لنا معاف عميقة جداً عليو السالـ يذ 
وخالؼ ادلداراة، ادلداراة حينما يكوف اإلنساف يف مقاـ الًتبية والتبليغ، يف مقاـ الًتبية والتبليغ البد أف 

ُخطوة خطوة، حينما يتحدث يكوف الكالـ ُمتدرجاً ال أف يبدأ من النهاية، يف مقاـ التعليم، التعليم يبدأ 
ادلعصـو دبعاين عميقة ىذه ادلعاين العميقة ما ادلراد منها؟ ىي خالُؼ التقية فال نتوقع فيها التقية ألهنا 
خالؼ عقائد ادلخالفُت، خالؼ ادلداراة، ىل يريد ادلعصـو أف يعلم الناس شيئًا خطًأ؟! دلاذا.. ادلعصـو 

يريد منا أف نقتنع هبذا وأف نعتنق ىذا وأف نعتقد هبذا فادلعاين  ىل يريد أف ُيضلنا ِلماذا؟ أليس ألنو
ادلتوف اليت تذكر ادلعاين السطحية إذاً ليست مطلوبة، فالتمسك بادلعاين السطحية ىو خالؼ  ،السطحية
 .ألف احلكيم إذا أراد أف يتكلم فذكر معًٌت سطحياً ومعًٌت عميقاً إنو يريد ادلعٌت العميق ،احلكمة
أفهم ىذا النص يف كتاب الُعدة على أين أقبل الكتب بالػجملة وأحاكمها بالػمتوف، وأنا أفهم  ولذا أنا

ىذا أيضًا بالفهم العادي ىو ُحجٌَّة َعَليَّ ليس حجًة على غَتي، غَتي يسمع منػي يقتنع بكالمي ىو 
الػخوئي األصويل حر ال يقتنع بكالمي ىو حر، لكن اإلخباري فهم ىذا الكالـ بالفهم العادي، والسيد 

فهم ىذا الكالـ بالفهم العادي، وأنا فهمتُو بالفهم العادي، وأنت حُت تقرأه تفهمو بالفهم العادي، 
والفهم العادي ُحجٌَّة على صاحبِو، إال أف يكوف اآلخروف يقتنعوف بكالمِو ىذه مسألة ثانية، الفقيو 

، َلمَّا يأيت 25فس الشيء مثاًل يف صفحة: حجيتُو فقط يف النتيجة التػي يستنبطها وينتهي الكالـ، ن
 :السيد الػخوئي وينقل كالـ الكلينػي من كتاب الكايف، لنقرأ ماذا قاؿ الكلينػي

ىذا الذي يػخاطبو الكلينػي ىو الذي طلب منو أف يؤلف كتاب الكايف  -فاعلم يا أخي أرشدؾ اهلل أنو 
شيء شلا اَخَتلف الرواية أو اختُِلف الرواية فيو عن فاعلم يا أخي أرشدؾ اهلل أنو ال يسع أحدًا سبييز  -

فاعلم يا أخي أرشدؾ اهلل أنو ال يسع أحداً سبييز شيء  -العلماء يعنػي األئمة  -العلماء عليهم السالـ 
إال على ما أطلقُو  -ال يستطيع برأيو أف يػميز  -شلا اختِلف الرواية فيو عن العلماء عليهم السالـ برأيو 

فما وافق   -على كتاب اهلل  -بقولِو عليو السالـ أعرضوىا على كتاب  -العالػِم يعنػي اإلماـ  -العالػِم 
القـو  -كتاب اهلل عزَّ وجل فخذوه وما خالف كتاب اهلل فردوه وقولو دعوا ما وافق، دعوا ما وافق القـو 

ـو فإف الُرشد يف خالفهم دعوا ما وافق الق -يعنػي الػمخالفُت ألىل البيت النواصب لعنة اهلل عليهم 
فإف الػمجمع  -يعنػي الػمجمع عليو بُت أصحاب األئمة  -وقولو عليو السالـ: خذوا بالػُمجَمع عليو 

ُث يعلق الكلينػي، الكلينػي ماذا قاؿ؟ قاؿ ىناؾ روايات مػختلفة عن األئمة وىذا  -عليو ال ريب فيو 



  5 ح   العصمةملف 
 

182 

ين السطحية والعميقة، ىناؾ وىناؾ، الروايات مػختلفة، واقع، ىناؾ التقية، ىناؾ الػمداراة، ىناؾ الػمعا
م الكلمة كما يقوؿ إمامنا الصادؽ على سبعُت وجو ويل من لكة تكلموا بأكثر من لساف، إين ألتاألئم

جػميعها الػمخرج، لذلك قالوا: اعرفوا معاريض كالمنا حتػى تكونوا فقهاء، لن تكونوا فقهاء، لن تكونوا 
معاريض كالمنا، معاريض الكالـ يعنػي الػجهات الػمختلفة، الكلينػي قاؿ بأف فقهاء حتػى تعرفوا 

الروايات وردت عندنا مػختلفة عن األئمة فماذا نصنع؟ يقوؿ ال نستطيع وفقًا آلرائنا الشخصية الػمبتنية 
ػما يعنػي على العامل الذايت وىذا الرأي الشخصي، وفقًا آلرائنا الشخصية أف نرد ىذه الروايات وإن

نتعامل على األساس الذي بينو األئمة، كيف نتعامل مع الروايات وفقًا لألسس التػي بينها لنا األئمة، 
األساس األوؿ اعرضوىا على كتاب اهلل فما وافق كتاب اهلل عزَّ وجل فخذوه وما خالف كتاب اهلل 

ثالث: خذوا بالػُمجَمع عليو فإف فردوه، القوؿ الثاين: دعوا ما وافق القـو فإف الرشد يف خالفهم، القوؿ ال
 الػمجمع عليو ال ريب فيو، يعلق الكليٍت يقوؿ:

الكلينػي يف زماف الغيبة يف زماف النواب قريبًا من عصر التشريع  -وضلن ال نعرُؼ من صبيع ذلك إال أقلو 
بُت  ويأتيك خطيب روزخوف يصعد الػمنرب ال يػميز -يقوؿ: وضلن ال نعرُؼ من صبيع ذلك إال أقلو 

اليمُت واليسار فيذرو الروايات ذرو الريح الػهشيم على الػمنرب من دوف فهم ومن دوف علم، الكلينػي 
وفقًا لػهذه الػمقاسات لػمقاسات العرض على كتاب  -يقوؿ: وضلن ال نعرُؼ من صبيع ذلك إال أقلو 

بالػُمجمع عليو، الكلينػي اهلل، لػمقاسات دعوا ما وافق القـو فإف الرشد يف خالفهم، لػمقاسات خذوا 
فماذا نصنع؟ يقوؿ: وال صلد شيئاً  -برأسو يقوؿ ىذا الكالـ: وضلن ال نعرُؼ من صبيع ذلك إال أقلو 

 ىو يقوؿ: -عليو السالـ  -إىل اإلماـ  -أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كلو إىل العالِػم 
ا أفهم كلمة العالػِم باإلماـ ىو يقوؿ: وال صلد ىذه عليو السالـ ليست منػي وأن -إىل العالػِم عليو السالـ 

وقبوؿ ما وسع من  -وماذا نفعل  -شيئًا أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كلو إىل العالِػم عليو السالـ 
ىذه قاعدة، قاعدة مهمة،  -بأي ما أخذمت من باب التسليم وسعكم  -أيُّ قوؿ؟  -األمر فيو بقولو 

ػي كتبها الكلينػي أعمق من كل ما كتبو علماء األصوؿ يف أصولػهم، ىذه السطور الت ،ىذه القاعدة
لطالػما كتب األصوليوف أبػحاثًا طويلة عريضة ويف النهاية يقولوف وىذا البحث ال طائل تػحتو، وىذا 

 ،البحث ال ثػمرة فيو أو يفًتضوف أف لو ثػمرة ويناقشوف ىل أنػها يف عالػم اإلثبات أو يف عالػم الثبوت
لوف يف ىذه التفاصيل التػي ال يػحصل منها طالب العلم شيئًا حقيقيًا سوى مصطلحات ويدخ
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وإشكاالت ومتاىات، ىذه القواعد الػحقيقية، ما كتبو الشيخ الكلينػي يف مقدمة الكايف لػهو أنفع بكثَت 
دود معينة، ال مػما ُكِتَب يف كتب األصوؿ، ىذا ال يعنػي أين أنفي علم األصوؿ وأنفي فائدتو وإنػما بػح

بذلك اإلغراؽ الذي وصل إىل درجة أف األعلم يُػميز على أساس أعلميتو بعلم األصوؿ، والنيب األعظم 
ما مسعت أحدًا قاؿ بأف األعلم ىو األعلم يف الكتاب والعًتة، األعلم ىو  ،ترؾ لنا الكتاب والعًتة

العًتة فالنيب ال ترؾ لنا علم األصوؿ وال األعلم يف علم األصوؿ، األعلم احلقيقي ىو األعلم يف الكتاب و 
لسُت  .علينا األصوؿ وعليكم الفروع، سيقولوف ىذا كالـٌ إخباري :غَته، األئمة أّصلوا لنا أصواًل فقالوا

 ،إخباريًا أنا أنتفع من ادلدرسة اإلخبارية حبسب ما أقتنع بو وحبسب ما أراه موافقًا لذوؽ أىل البيت
لية حبسب ما أراه، الباري ػلاسبٍت حبسب قناعيت ال حبسب قناعات اآلخرين، وأنتفع من ادلدرسة األصو 

لذلك إين آخُذ من الشيخية ومن العرفانية ومن اإلخبارية ومن األصولية ما اقتنع فيو، سيقوؿ البعض 
ىذه حشويٌة، سيقوؿ البعض، أقوؿ ما ىي حبشوية، احلشوية أف ربشو أدمغتكم بكل شيء إال من 

يت، احلشوية ىي ىذه أف رُبشى األدمغة بكل شيء شلا ىبَّ ودب من الشرؽ والغرب حديث أىل الب
 ولكن إذا حبثت عن حديث أىل البيت ما وجدت إال نَزراً يسَتاً ىذه احلشوية، يقوؿ:

وال صلَُِد شيئًا أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كلو إىل العامِل عليو السالـ وقبوؿ ما وسع من األمر فيو 
بأي ما أخذمت من باب التسليم وسعكم وقد يسر اهلل وهلل الػحمد تأليف ما سألت وأرجو أف بقولو: 

ىذا كالـ الكلينػي، الكلينػي يقوؿ الروايات الػموجودة عندنا عن أىل البيت  -يكوف حبيث توخيت 
الحتياط مػختلفة وال نستطيع أف نػميزىا إال بنحو قليل ضمن قواعد معينة وإذا أردنا أف نسلك مسلك ا

فإننا نسّلم بأخبارىم ونأخذ بالذي نتمكن أف نأخذ بو، بأي ما أخذمت من باب التسليم وسعكم، وىذا 
مطلب يػحتاج إىل شرح خارج عن ىذا الػموطن وىو أف الواقعة لػها حكم واحد أو أكثر من حكم، 

من الروايات أف الواقعة لػها األصوليوف يف الغالب يلتزموف بأف الواقعة لػها حكٌم واحد، بينما الذي يظهر 
ىذا  -بأي ما أخذمت من باب التسليم وسعكم  -أكثر من حكم وإىل ىذا يشَت الشيخ الكلينػي 

مطلب فيو نقاش لكن ما الذي يُفهم من ىذا الكالـ بالفهم العادي، اإلخباريوف فهموا بالفهم العادي 
ن غَته الذي ذكرُه يف الػمقدمة أف جػميع أف الروايات الػموجودة يف كتاب الكايف من ىذا الكالـ وم

ولكن كما قلت الذي يدفعهم  ،الروايات قطعية الصدور ويػحق لػهم أف يفهموا يظهر ىذا من الكالـ
يظهر  -العامل الذايت، السيد الػخوئي يفهمو بالعكس يقوؿ: وىذا الكالـ ظاىر يف أف زلمد بن يعقوب 
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يف أف زلمد بن يعقوب مل يكن يعتقد صدور روايات كتابِو وىذا الكالـ ظاىٌر  -أصاًل واضح بوضوح 
وإال مل يكن رلاؿ لالستشهاد بالرواية  -يعنػي بشكل قطعي  -عن الػمعصومُت عليهم السالـ جزمًا 

ىو لػم يذكر الػمشهور وإنػما قاؿ الػُمجَمع، الػُمجمع يعنػي ىو الػمشهور  -على لزـو األخذ بالػمشهور 
وإال مل يكن رلاؿ لالستشهاد بالرواية على لزـو األخذ بالػمشهور من الروايتُت  - مراد السيد الػخوئي

عند التعارض فإف ىذا ال غلتمُع مع اجلـز بصدور كلتيهما فإف الشهرة إظلا تكوف مرجحة لتمييز الصادر 
 مراد السيد الػخوئي ما ىو؟ -عن غَته وال رلاؿ للًتجيح هبا مع اجلـز بالصدور 

رات فيها شيء من التغليف عبارات تػخصصية، مرادُه ىو ىذا يقوؿ إف الكالـ الذي ذكرُه ربػما العبا
أف الكلينػي ما كاف يعتقد بأف روايات كتاب الكايف قطعية الصدور جزمية، كيف؟  ،الكلينػي يُفهُم منو

ف السيد مع أنو ىو قاؿ بأف ىذه الروايات ينقلها عن الثقات عن األئمة الصادقُت ىو قاؿ ىكذا، كي
الػخوئي َفِهم ىذا الكالـ؟ يقوؿ: ِلماذا يستعمل ىذه الروايات التػي بينت لنا القواعد الػمرجِّحة، القواعد 

عندنا روايتاف رواية تقوؿ  ،الػمرجحة مثل أي قاعدة؟ مثل الػمثاؿ الذي ذكره بأنو إذا تعارضت الروايات
صنع؟ ننظر أي رواية مشهورة بُت أصحابنا ُمػجمٌع س من األمر والرواية الثاين تقوؿ ص من األمر فماذا ن

 عليها معروفٌة نعمل بػها ونًتؾ األخرى، السيد الػخوئي يقوؿ:
ِلماذا ذكر ىذه القواعد لو كاف متأكدًا من أف رواياتِو صادرة عن ادلعصومُت ِلماذا ذكر ىذه القواعد؟ 

ف صادرة عن ادلعصومُت، البد أف تكوف يقوؿ ألف ىذا النوع من العمل ال غلري يف الروايات اليت تكو 
وىذا كالـٌ  ،وحينئذ نعمل هبذه القاعدة ،ىناؾ رواية صادرة عن ادلعصـو ورواية غَت صادرة عن ادلعصـو

غريب، إذا كانت الرواية غَت صادرة عن ادلعصـو إذًا ضلن نعرفها، قطعًا ىو مراد السيد اخلوئي بأف 
رؼ أي الروايات صادرة عن ادلعصـو وأي الروايات غَت صادرة عن روايات الكايف زلتملة والكليٍت ال يع

، وإال يقوؿ لو كاف الكليٍت يعلم بأهنا صادرة عن ادلعصـو ال غلري فيها ىذه القاعدة وىذا  ،ادلعصـو
غريٌب أيضًا ولكن ىو فهم السيد اخلوئي، يف الكايف الكالـ ؼلتلف عن ىذا، يف الكايف الروايات 

الًتجيح بُت الروايات مل تتحدث عن قضية روايات صادرة عن ادلعصـو أو صادرة عن ادلوجودة يف قضية 
بل لساف الروايات أف قواعد الًتجيح ىذه إظلا تدور يف الروايات الصادرة عن ادلعصـو مثل  ،غَت ادلعصـو

شَت مقبولة عمر بن حنظلة أو صحيحة عمر بن حنظلة كما يقوؿ بعض العلماء، وىي روايٌة طويلة أنا أ
خالؼ بُت اثنُت من الشيعة يف قضية مالية يف أي قضية أخرى،  - فماذا يصنعاف -إىل موطن احلاجة 
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ترافعا إىل اثنُت من الفقهاء، اثنُت من العلماء وكل واحد من ىذين الَعَلمُت من ىذين الفقيهُت نقل قوالً 
ـ الصادؽ كل واحد منهم نقل رواية روايًة، ألف الرواية يف زماف اإلماـ الصادؽ، اثنُت من أصحاب اإلما

ينظراف إلى عن اإلماـ ادلعصـو زبتلف عن الرواية الثانية باعتبار أف الرواية ماذا قالت يف البداية؟ قالت: 
ينظراف إلى من كاف  -يعٍت االثنُت يرووف حديث أىل البيت  - من كاف منكم ممن قد روى حديثنا

لصادؽ وتتحدث عن أصحابِو وعن أصحاب األئمة من بعده، أواًل الرواية يف زماف اإلماـ ا - منكم
 الكالـ عن أصحاب اإلماـ الصادؽ وأصحاب اإلماـ الصادؽ ماذا يفعلوف؟

أصحاب اإلماـ الصادؽ ينقلوف حديث اإلماـ الصادؽ فهذه الفرضية اليت افًتضها السيد اخلوئي من أف 
، كيف يكوف ىذا مسألة الًتجيح بُت الروايات ال تكوف بُت الروايات الت ػي صدرت عن اإلماـ الػمعصـو

الكالـ والرواية ىي يف زماف اإلماـ الصادؽ عليو السالـ وتتحدث عن أصحاب اإلماـ الصادؽ وعن 
األزمنة التػي تليو عن زماف أصحاب األئمة، واألشخاص الذين ُرِجع إليهم الػمفروض كما قاؿ اإلماـ: 

وعرؼ أحكامنا  ،ونظر فػي حاللنا وحرامنا ،حديثناينظراف إلى من كاف منكم مػمن قد روى 
ىؤالء  -فإف كاف ُكلُّ رجل اختار رجاًل من أصحابنا إىل أف تقوؿ الرواية:  -فليرضوا بو َحَكمًا 
مػمن تنطبق عليو ىذه األوصاؼ  -فإف كاف ُكلُّ رجل اختار رجاًل من أصحابنا  -الشيعياف الػمختلفاف 

فإف َكاَف ُكلُّ رجل اختار رجاًل من  -لنا وحرامنا وعرؼ أحكامنا مػمن روى حديثنا ونظر يف حال
فيما َحَكما وكالُىما اختلفا  -يف أي شيء  - أصحابنا فرضيا أف يكونا الناظرين فػي حقهما واختلفا

االختالؼ أين وقع؟ يف حديثكم يف الػحديث الػمنقوؿ عن األئمة ماذا قاؿ اإلماـ؟  -فػي حديثكم 
ما حكم بو أعدلػهما وأفقههما وأصدقهما فػي الػحديث وأورعهما وال يلتفت إلى ما الُحُكم قاؿ: 

يعنػي االثنُت حكموا على أساس حديث أىل البيت فاختلفوا، اإلماـ قاؿ: خذ بقوؿ  - يحكم بو اآلخر
ال أستطيع أف أفضل ىذا  - قلت: فإنهما عدالف مرضياف -أعدلػهما وأفقههما وأصدقهما وأورعهما 

ما قاؿ  - فإنهما عدالف مرضياف عند أصحابنا ال يفضل واحٌد منهما على اآلخر فقاؿ -ىذا على 
اإلماـ يُنظر إىل من روى عنا فُيعمل بقولِو ويُنظر إىل من لػم يروي عنا فال يُعمل بقولِو ألف االثنُت يروياف 

ف الشهرة إظلا تكوف ُمرجِّحة عن األئمة، يعنػي كالـ السيد الػخوئي ىذا ال مػحل لو ىنا حينما يقوؿ: فإ
وال رلاؿ للًتجيح هبا مع الػجـز  - يعٍت عن غَت الصادر -لتمييز الصادر عن الػمعصـو عن غَتِه 
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كيف والروايات تتحدث بشكل صريح عن أف الًتجيح إنػما ىو يف نفس روايات أىل   -بالصدور 
كن بالنتيجة ىو ىذا فهم السيد الػخوئي البيت، فهذا الػمبنػى من أساسِو ال يوافق الروايات أساساً، ل

 :وىذا ذوقُو وكلٌّ لو فهمو، ونػحن بػما عندنا راضوف كما يقوؿ الشاعر
قلت: فإنهما عدالف مرضياف عند أصحابنا ال يُػَفضَُّل واحٌد  -وأنت بػما عندؾ راض والرأي مػختلُف 

ث األئمة وإال اختلفا يف ىػما عدالف ويروياف نفس الػحديث يعنػي من حدي - منهما على اآلخر
 -االثناف يروياف عنا  -فقاؿ: يُنظر إلى ما كاف من روايتهم عنا فػي ذلك  -الػحديث الذي نقاله 

وإال إذا كانت الرواية عن غَت األئمة القضية واضح  - يُنظر إلى ما كاف من روايتهم عنا فػي ذلك
فػي ذلك الذي حكما بو الػمجمُع عليو من  من روايتهم عنا -تأكيد  - يُنظر إلى ما كاف -بطالنػها 
ىنا يأيت العمل بأي شيء؟ بالػمجمع عليِو على أحد الػحديثُت الػمنقولُت عن أىل البيت،  - أصحابك

تالحظوف الدقة يف كالـ الكلينػي، كما قلت قبل قليل ما ذكرُه الكلينػي يف الػمقدمة يف ىذه الوريقات 
 دات علم األصوؿ، حينما قاؿ نػحن نعمل بػهذه القاعدة:القليلة لػهو أنفع بكثَت من مػجل

خذوا بالػُمجمع عليو يف داخل روايات أىل البيت ألف الروايات تقوؿ ىكذا، الكلينػي أفهم منػي ومن 
غَتي، حينما أقوؿ أفهم منػي ومن غَتي لكثرة اشتغالِو وتػخصصو الواضح يف حديث أىل البيت 

يُنظر إلى  -صية يف كتابِو، نتحدث عنها إف شاء اهلل يف وقت آخر ولػخصوصية يف ىذا الرجل ولػخصو 
ما كاف من روايتهم عنا فػي ذلك الذي َحَكما بو الػُمجمُع عليو من أصحابك فيؤخذ بو من ُحكمنا 

ُيًتؾ الشاذ ال  - ويُترؾ الَشاذُّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإف الػُمجَمع عليو ال ريب فيو
اإلماـ قالو يف وقت معُت  ،من كالـ أىل البيت ربػما فيو إضافة فيو حذؼ وربػما ال على أساس أنو ليس

، إىل آخر  ،لظرؼ معُت لتقية معينة ولكن الػُمجمع عليو ىو الذي ال ريب فيو ىو الذي يريدُه الػمعصـو
لينػي ما الكالـ، مرادي يعنػي من كل ذلك أف الًتجيح يكوف يف داخل روايات أىل البيت، يعنػي أف الك

قالو من ترجيح يف داخل روايات أىل البيت ىو الػموافق لروايات أىل البيت، الفرضية التػي أفًتضها 
السيد الػخوئي فرضية خارج روايات أىل البيت من أف الًتجيح إنػما يكوف بُت الصادر وغَت الصادر، 

كوف داخل الروايات الصادرة بينما نالحظ الرواية ىذه وغَتىا من الروايات تتحدث عن أف الًتجيح ي
عن أىل البيت وىو ما تػحدثت عنو قبل قليل كما ضربُت مثااًل، ىناؾ معاف سطحية ومعاف عميقة ىذا 
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 .يف جانب الػمعارؼ واالعتقادات وإف كاف أكثر تركيز السيد الػخوئي على القضايا الفقهية
ذايت عندىم، والسيد الػخوئي فهمو بنحو وفقاً فقوـٌ فهموا كالـ الكلينػي اإلخباريوف بنحو وفقًا للعامل ال

للعامل الذايت عنده، وأنا فهمتُو وفقًا للعامل الذايت عندي، واآلخر وزيٌد وبكٌر وعمر وكل واحد يفهم 
وذلك ىو الفهم العادي وال يكوف ُحجًَّة إال على صاحب الفهم،  ،ىذه األشياء وفقاً للفهم الذايت عنده

م يستنبط حكمًا شرعيًا وىذا الفهم لو مدخلية يف استنباط الػحكم الشرعي نعم إذا كاف صاحُب الفه
 .حينئذ الػحكم الشرعي الػُمستنبط يكوف حجًة عليو ويكوف حجًة على من يقلده

أعتقد أف القضية باتت أكثر وضوحًا وأكثر جالًء، ادلطالب ىذه حباجة إىل توسعة أكثر وحباجة إىل 
ة فضائية ىذه ادلطالب ربتاج إىل تعميق يف البحث ربتاج إىل دروس تعميق يف البحث لكنٍت يف قنا
لكنٍت حاولت أف أخلص ادلطالب بعيدًا عن االصطالحات وبعيدًا عن  ،زبصصية ربتاج إىل تفرغ كامل

التعقيد اللفظي ألنٍت أخاطب شبابنا الػُمحبُت ألىل البيت، أخاطب إخواين وأخوايت وأبنائي وبنايت من 
كل ما أقدمو وكل ما   (من أجل ثقافة شيعية أصيلة)يت ربت شعار أرفعو طيلة حيايت زليب أىل الب

 نقدمو ىنا يف ىذه القناة ربت ىذا الشعار من أجل ثقافة شيعية أصيلة، ذبلت الصورُة شيئاً فشيئاً. 
ي يف ف، يف أوؿ حلقة ويف أوؿ كالمُكلُّ ىذه الػمعطيات كانت يف ساحة ىذا الػَملَ   (َمَلفُّ العصمة)

 :قلُت: العصمة بتعريف أنا أعرفها بػحسب عقيديت الػحلقة األوىل عرفُت العصمة، كيف عرّفتها؟
ىذه ىي العصمة، ىذا ىو الػمعنػى اإلجػمايل، التعريف اإلجػمايل  الِعصَمة منزلة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد

ت القضية واضحة يف الػمنهج للعصمة، أما ما ىو تفصيُل ىذا التعريف؟ بعد ىذه الػمقدمات أعتقد صار 
الذي أعتمدُه يف التعامل مع أحاديث وروايات أىل البيت، وسيتضح أكثر شيئًا فشيئًا فيما بقي من 
حلقات ىذا الػَمَلّف، إذاً الِعصَمة يف معناىا الػُمجَمل منزلة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، يف معناىا التفصيلي ما 

دقيقة يف برنامج الزيارة  36ساعة و 63صيلي بينتو لكم يف ىي العصمة؟ العصمة يف معناىا التف
الػجامعة الكبَتة ذلك ىو معنػى الِعصَمة، الِعصَمة ىي ىذه، طلبت من اإلخوة أف يعدوا يل الساعات 

دقيقة كل ىذا يف بياف  36ساعة مع  63والدقائق يف جهاز الكمبيوتر لربنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة 
لزيارة الػجامعة عرضناىا سابقًا وسنعرضها ِمراراً، الزيارة الػجامعة الكبَتة ىذا الربنامج معنػى العصمة، ا

 63موجوٌد اآلف على موقع القناة اإللكًتوين موجود باألوديو بالصوت وموجود بالفيديو ثالثوف حلقة يف 
نػي أننػي ال أتػحدث دقيقة، إذا أردمت أف تعرفوا معنػى العصمة فتلك ىي العصمة، ىذا ال يع 36ساعة و
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 عن معنػى العصمة سأتػحدث من جهات أخرى، من أين أبدأ؟
أبدأ من الزيارة، الزيارة َمنَسٌك طقٌس عبادٌة رمٌز رسٌم شعاٌر َعربِّ ما شئت، الزيارة يف فكر أىل البيت يف 

من التعبَت،  َمنهج أىل البيت يف عقيدة أىل البيت يف ذوؽ أىل البيت يف ثقافة أىل البيت ُقل ما شئت
الزيارة مسألٌة واضحٌة ال حاجة لػي ألف استدؿ على أىػميتها، حُت أتػحدُث عن الزيارة ىي زيارة 
الػمعصومُت من قريب أو من بعيد، مقصودي بالزيارة ىي زيارة الػمعصومُت من قريب أو من بعيد، 

مطلقة، زياراٌت ليلية، زياراٌت والزيارات عندنا مػختلفة، زياراٌت مػخصوصة يف أياـ مػختلفة، زياراٌت 
نػهارية، زياراٌت لػها مناسك ومراسم خاصة، زياراٌت تكوف الصالة واألدعية ُجزًء منها، زياراٌت ال تكوف 
الصالة واألدعية جزًء منها، أنػحاء الزيارات وأنواعها مػختلفة لكن الزيارة يف منهج أىل البيت يف ثقافة 

يٌة أساسية، لػم نػجد يف تعاليم أىل البيت أنػهم أمروا شيعتهم أف أىل البيت يف فكر أىل البيت قض
يقتلوا أنفسهم يف سبيل شيء من العبادات والػمناسك والطاعات سوى يف زيارة الػحسُت، يف زيارة 
الػحسُت وردت الروايات عن أىل البيت صلوات اهلل عليهم أف اإلنساف يذىُب إىل زيارتِو حتػى لو خاؼ 

قتل، لو خاؼ على نفسِو السجن، لو خاؼ على نفسو الضرر، لو خاؼ على نفسِو أف على نفسِو ال
يػخسر ما يػخسر، وزيارة الػحسُت مصداٌؽ من عنواف الزيارة بالػمعنػى األعم، من ىنا تظهر األىػمية 

عربِّ عنها الواضحة والكبَتة للزيارة يف فكر أىل البيت ويف منهج أىل البيت، الزيارة ماذا تعنػي؟ الزيارة يُ 
األئمة بأنػها تػجديد عهد ولذلك يف كلمات األئمة يف حديث لإلماـ الرضا صلوات اهلل وسالمو عليو 

 من تػماـ الوفاء بالعهِد، لكل إماـ عهد يف عنق شيعتِو ومن تػماـ الوفاء بالعهد زيارتو، إذاً:
إىل الػحد الذي طلبوا من أصحابػهم : الزيارة أمٌر بالغ األىػمية يف منهج أىل البيت الػمالحظة األولى

وأمروىم أف يذىبوا لزيارة الػحسُِت ولو قُتلوا، كم لػها من األىػمية يف الوقت الذي األئمة صلوات اهلل 
عليهم يفعلوف ما يفعلوف ألجل الػحفاظ على دماء أشياعهم، لكنهم حينما يصلوف إىل الزيارة وخصوصاً 

 اسفكوا دمائكم، ىذا األمر األوؿ.إىل زيارة الػحسُت يقولوف اذىبوا و 
بعبارة أخرى الزيارة  ،الزيارة كما قاؿ اإلماـ الرضا من تػماـ الوفاء بالعهد بعهد اإلمامة األمر الثاني:

ُد العهد معهم، ما الػمراد من  تػجديد عهد مع الػمزور، حُت نزور األئمة من قريب أو من بعيد نُػجدِّ
ػجديد العهد ىل ىو لفٌظ لسايٌن ُمعُت لكلمات معينة نُػَجّدد العهد بػها  تػجديد العهد؟ ما ىو الػمراد؟ ت

كالعهود الرسػمية التػي مثاًل يكررىا رئيس الػجمهورية الػمنتخب أو القاضي الػجديد الػمنتخب وىكذا أو 
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تػجديد الػمتخرج من الػجامعة كالَقَسم الذي يرددُه األطباء أو غَتىم، ما الػُمراد من تَػجديد العهد؟ 
 العهد فيو جهتاف: 

:  :الػجهة األولى أَنا َعبُدؾ وابُن َعبِدؾ ىو تأكيٌد للعبودية بُت يدي اإلماـ يػخاطب اإلماـ الػمعصـو
 . أَنا َعبُدؾ وابُن َعبِدؾ وابُن أَمِتك الػُمِقرُّ بالرؽ  -نػحن عبيدىم  -وابُن أَمِتك الػُمِقرُّ بالرؽ 

 -أشَهُد أنََّك َتسَمُع كالمي وَترُد سالمي وَتشَهُد مقامي ديت الواضحة: أُعِلُن عن عقي :الجهة الثانية
ىذه ىي روحانية الزيارة، الزيارة تػجديُد عهد، تػجديد العهِد عرٌض للعبودية، عرُض العبودية ىذا من 

ِدؾ وابُن أَنا َعبُدؾ وابُن َعب -جهتػي من جهة العبد، عرُض العبودية إقراٌر بالعبودية لإلماـ الػمعصـو 
ولو كانت عبارات أكثر من ذلك لذكرىا األئمة صلوات اهلل عليهم ألننا مهما بلغنا  .أَمِتك الػُمِقرُّ بالرؽ

فإننا ال نُػَعدُّ بشيء إذا وقفنا بُت أيديهم، حتػى ىذه العبارات كثَتٌة علينا، ىذا من فضلهم علينا أف 
 .ا من جهة الزائراعتربونا نػحُن وآبائنا وأمهاتنا عبيداً لػهم، ىذ

أما من جهة الػمزور فهو الفيض الشحن، اإلنساف كالبطارية يفقد شحنُو يف وقت ما، يػحتاج إىل 
شاحنة، قوة الشحن أين؟ عند حسُت عند علّي عند الػحجة بن الػحسن، الشحن من ىنا يأيت، تػجديد 

بيدىم وابن إمائهم الػُمِقر بالرؽ عن العهد، العهد لو طرفاف من طريف ُأَجّدد العبودية فإين عبدىم وابن ع
نفسي وعن آبائي وعن أمهايت، من جهتهم ماذا؟ من جهتهم يأتينػي الفيض ويأتينػي اللطف ُتشحن 
بطاريتػي ُيشحُن القلب ُتشحُن الروح ُيشحُن العقل ىذه ىي الزيارة، ولذلك لكل زيارة شرائطها 

لزيارة يف ملف العصمة؟ ألننػي أريد الػحديث عن ومناسكها، ما الذي جاءين ودفعنػي أف أتػحدث عن ا
الزيارة الػجامعة الكبَتة، الزيارة الػجامعة الكبَتة النص الػنموذجي بُت الزيارات أواًل: الكالـ يف مصادر 

 : الزيارة الػجامعة الكبيرةىذه الزيارة، ىذه ىي القرائن الػخارجية والداخلية أريد أف أطبقها على 
من ال )لػمصادر ما ىي مصادر الزيارة الػجامعة الكبَتة؟ الػمصدر األوؿ كتاب الفقيو أواًل أبدأ من ا
أحد األصوؿ األربعة ومرَّ الكالـ عن األصوؿ األربعة، ىذه األصوؿ األربعة التػي كتبها  (يػحضره الفقيو

وقاؿ جواد  ،ظهاالػُمحمدوف الثالثة عن األصوؿ األربعمئة التػي كتبها أصحاُب األئمة وقد اىتموا بػحف
ثوا بػها فإنػها حق ىو ىذا الػحق مع آِؿ  ..والػَحقُّ َمَعُكم وفيُكم :األئمة قبل قليل كما يف الكايف َحدِّ

ُمػَحمَّد، الػمصدر األوؿ فقيو من ال يػحضره الفقيو للشيخ الصدوؽ، وىذا ىو الػجزء الثاين، الطبعة 
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الزيارة الػجامعة الكبَتة يف أوثق مصادرنا يف  ،دىاوما بع 609مؤسسة النشر اإلسالمية يف قم، صفحة: 
أحد األصوؿ األربعة، األصل األوؿ الكايف، األصل الثاين الفقيو، األصل الثالث التهذيب، األصل الرابع 
االستبصار، الرواية التػي تأيت يف ىذه األصوؿ األربعة يعنػي رواية معروفة وكانت ُمتعارؼ عليها بُت شيعة 

وىذا  ،موجودة يف كتبهم الػحديثية التػي كتبوىا، نٌص قالو اإلماـ الػهادي ألحد أصحابوِ أىل البيت و 
ئة يف الكتب التػي كتبها أصحاب األئمة، وتلك الكتب جػمعها االَنص كاف موجودًا يف األصوؿ األربعم

األوؿ من  الػمحمدوف الثالثة وىذا واحٌد منهم مػحمد بن علي بن بابويو القمي الصدوؽ ىذا الػمصدر
مصادر الزيارة الػجامعة الكبَتة وىذا الػمصدر يكفي، ىذا أصٌل من األصوؿ األربعة، ىذه قرينة، سوؼ 

 .لن أتناوؿ السند ال حاجة يل بالسند، ىذه قرينة، قرينٌة قوية، ما قلُت دليالً قطعياً قلُت قرينة
ئة، أنا ال انُِقلت عن األصوؿ األربعم ىذا ىو الفقيو األصل الثاين من األصوؿ األربعة، األصوؿ األربعة

أقبُل كل الروايات الػموجودة يف الكتب األربعة، عدـ قبويل ال من جهة السند من جهة الػمتوف، ال أنفي 
أنػها صدرت عن األئمة، أقوؿ صدرت عن األئمة لكن األئمة يريدوف منػي أف أعتقد بالػمعنػى األعمق، 

رؽ أخرى للًتجيح ذكرىا األئمة، الػحديث اآلف ليس عن الفقو وعن وأما يف األحكاـ الشرعية فهناؾ ط
والعصمة عقيدة بل  ،الفتاوى وعن األبواب الشرعية وإال يكوف يل حديث آخر، الػحديث عن العصمة

أصل العقيدة أصُل العقائد عندنا العصمة، من دوف العصمة ال يثبت التوحيد ومن دوف العصمة ال تثبت 
األصل، التوحيد ىو العصمة حُت نؤمن بالكماؿ الػمطلق يف اهلل سبحانو وتعاىل  النبوة، العصمة ىي

أليست ىي العصمة، ألف العصمة أصاًل هلل ُث بعد ذلك تكوف للرسوؿ ُث تكوف لإلماـ، العصمة ىي 
التوحيد، العصمة ىي النبوة، العصمة ىي اإلمامة لكننػي أتػحدث يف ىذا الربنامج عن العصمة التػي 

ا منزلة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، وقلت بأف تفصيل ىذا التعريف ىو يف ىذا النص الكريػم يف ىذا النص عرفته
الػُمطّهر الزيارة الػجامعة الكبَتة عن إمامنا الػهادي، ما ىي القرائن التػي أجػمعها، ليست أدلة قرائن، 

اليقُت، إذا تضافرت القرائن القرائن ظنية ولكن إذا اجتمعت ىذه القرائن نصل إىل درجة القطع و 
وتػجمعت بالنحو الػمنطقي الذي يوصلنا إىل النتيجة اليقينية والقطعية، أوؿ قرينة ورود الزيارة الػجامعة 

ألفًتض أسوأ  {فَزَجََّْنٌُا ثِنَجَإ فَبعِكٌ جَبءوُُ بْ} –الكبَتة بغض النظر عن السند، ما أصنع بالسند 
ىم يف ىذه الصفة، أليس يقولوف بأف الُنخعي يف سند الرواية مػجهوؿ وما األحواؿ أف الذين رووا الزيارة 
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أصنع بو كاف مػجهواًل أو ضعيفاً أو ثقًة ال عالقة يل بذلك، الزيارة جاءت يف كتاب الفقيو وال أقوؿ ىذا 
ػجعلنػي دلياًل قطعيًا وال أقبلها ألنػها جاءت يف كتاب الفقيو أبداً، ىذه قرينة، ىذا عامل من العوامل ي

فأقوؿ إىل  ،أتػجو اتػجاىًا إغلابيًا باذباه الزيارة، إىل اآلف أنا ما قبلت الزيارة ألنٍت أمثل عملية صبع القرائن
 ،اآلف ما قبلت الزيارة، القرينة األوىل الزيارة جاءت يف الفقيو والفقيو ىو األصل الثاين من األصوؿ األربعة

ألف الكليٍت ألف الكايف قبل الصدوؽ قبل أف  ،ب الًتتيب الزمٍتاألصل األوؿ الكايف الثاين الفقيو حبس
يؤلف الصدوؽ الفقيو، ىذا ىو األصل الثاين من األصوؿ األربعة وإال مستوى الوثاقة يف األصوؿ األربعة 

لكن الكتب األربعة كلها دبستوًى واحد، الرواية  ،واحد وإف كانت للكايف خصوصية من جهات معينة
والفقيو من األصوؿ األربعة وتقدـ احلديث األصوؿ األربعة نقلت عنو أصوؿ األئمة وحىت  يف الفقيو إذاً 

السيد اخلوئي ُمقرٌّ هبذا، وحينما أذكر السيد اخلوئي ألف السيد اخلوئي ىو الرمز الواضح والرمز األعلم 
ُه، ألنو ؽلثل الرسم واألجلى للمدرسة األصولية، إجاليل واحًتامي للسيد اخلوئي ىو الذي يدفعٍت أف أذكر 

 والرمز والَعَلم واألستاذ األوؿ يف ادلدرسة األصولية، ىذه القرينة األوىل. 
القرينة الثانية وردت الزيارة يف األصل الثالث من األصوؿ األربعة واعجبًا كم مهمٌة ىذه الزيارة الػجامعة 

باعتبار األصل األوؿ الفقيو، يعنػي  إذ ترد يف األصل الثاين من األصوؿ األربعة، أقصد يف األصل الثاين
لشيخنا الطوسي أحد األصوؿ  (تػهذيُب األحكاـ)وردت يف أصلُت يف أي كتاب؟ يف كتاب التهذيب 

الزيارة الػجامعة نفس النص بنفس السند بنفس األلفاظ مؤسسة نشر صدوؽ،  6األربعة وىذا ىو الػجزء 
وما بعدىا زيارُة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد  107يبة، من صفحة: ىَي ىي الزيارة الػجامعة الكبَتة زيارتنا الػحب

وىذا األصل الثالث من األصوؿ األربعة وىو أصٌل ثاف بالنسبة  114صلوات اهلل عليهم إىل صفحة: 
للزيارة، إذًا زيارتنا الػحبيبة الزيارة الػجامعة الكبَتة رواىا الصدوؽ يف فقيو من ال يػحضرُه الفقيو ورواىا 

خ الطوسي يف تػهذيُب األحكاـ، رفعت أسػماء الكتب على مبنػى الػحكاية على أساس الػحكاية الشي
وإف كانت مسبوقة بػحروؼ الػجر، القرينُة األوىل ورود الزيارة الػجامعة الكبَتة يف كتاب الفقيو، والقرينة 

أىل الػخربة يعرفوف أىػميتها  الثانية ورود الزيارة الػجامعة الكبَتة يف كتاب تػهذيب األحكاـ، ىذه الكتب
وثاقتها إذاً أنا أقًتُب شيئاً فشيئاً باتػجاه الزيارة الػجامعة الكبَتة ال باالبتعاد عنها، وردت يف األصل األوؿ 

عيوُف أخبار )وىو الفقيو ويف األصل الثاين التهذيب، وأيضًا جاءت مرويًة يف كتاب آخر وىذا ىو 
 تعاىل عليو، ىذا ىو الػجزء األوؿ منشورات مؤسسة األعلمي بَتوت لشيخنا الصدوؽ رضواف اهلل (الرضا
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، تبدأ الزيارة الػجامعة الكبَتة نفُس زيارتنا الػحبيبة، ىذا الكتاب عيوف أخبار الرضا 305لبناف صفحة: 
 ما ىي قيمتُو الػحديثية؟ علماء الػحديث ماذا يقولوف؟ يقولوف:

ت ىي الكتب األربعة وما كاف يف مستواىا، ما ىي الكتب التػي إف األصوؿ الػمعتربة يف حديث أىل البي
يف مستواىا؟ لنسأؿ علماء الػحديث، يقولوف: كتب الصدوؽ وأضرابِو، ما ىي كتب الصدوؽ؟ كتاب 
)التوحيد( كتاب )معاين األخبار( كتاب )كماؿ الدين وتػماـ النعمة( كتاُب )الػخصاؿ( وكتاُب )ثواُب 

ؿ( )األشهر الثالثة( )فضائل األشهر الثالثة( )مصادقة اإلخواف( )صفات األعماؿ( )عقاب األعما
الشيعة( )فضائل الشيعة( )غيبة الصدوؽ( )الػُمقنع يف الغيبة( ىذه كتب الصدوؽ ومن جػملتها ومن 

وأضراب الصدوؽ يعنػي كتب الطوسي األخرى من غَت التهذيب  .أىػمها )عيوف أخبار الرضا(
واألمايل وغَت ذلك من الكتب األخرى  ،ايل مثاًل أو كتب الػمفيد كاإلرشادواالستبصار ككتاب األم

وكذلك يُلحق بػها االختصاص، إذًا األصوؿ الػُمعتربة عندنا ىي الكتب األربعة األصوؿ األربعة والتػي 
منها الفقيو والتهذيب وجاءت الزيارة الػجامعة مروية يف ىذين الكتابُت، وما كاف يف مستوى الكتب 

ألربعة وىي كتب الصدوؽ ومن أبرزىا كتاب عيوف أخبار الرضا ىو ىذا الكتاب، وىي جاءت أيضاً ا
كما مر   305وىذا ىو الػجزء األوؿ كما قلت صفحة:  ،مروية يف ىذا الكتاب يف عيوف أخبار الرضا

يف الفقيو ُث وتقدـ، ىذه خطوٌة أخرى أيضًا قرينة أخرى فإف الصدوؽ لشدة اعتقادِه بػهذه الزيارة نقلها 
خذ نا إىل علماء الػحديث اآلخرين فأنقلها يف كتاب آخر من أىم كتبو عيوف أخبار الرضا، لو ذىب

 .نػموذجاً، أنا ال أستطيع أف أتتبع الكتب وإال فإين أعرؼ أين رويت ىذه الزيارة
من  102ػجزء لكنػي أأخذ نػموذجًا من علماء الػحديث الشيخ الػمجلسي يف بػحار األنوار وىذا ىو ال

نقل الزيارة الػجامعة الكبَتة كما ىي يف  127بػحار األنوار طبع مؤسسة الوفاء بَتوت لبناف يف صفحة: 
الكتب الػمتقدمة كما يف الفقيو كما يف التهذيب كما يف العيوف، بعد أف نقل الزيارة الػجامعة ماذا صنع 

ة نقل فيو العديد من الزيارات الػجامعة، نػحن الشيخ الػمجلسي، ىذا الباب أسػمو باب الزيارات الػجامع
لكن حُت نقل الزيارة  ،عندنا زيارات جامعة كثَتة الشيخ الػمجلسي جػمع العديد منها يف ىذا الػِجلد

الػجامعة الكبَتة بعد أف تتم ىذه الزيارة، الزيارة الوحيدة التػي أعقبها بشرح بقية الزيارات لػم يشرحها، 
باٌب كبَت باُب الزيارات الػجامعة، ىناؾ عندنا العديد من الزيارات الػجامعة منها  فيو 102ىذا الػجزء 

ما ىو مػختصر ومنها ما ىو مطوؿ ومنها ما ىو أطوؿ أصاًل من ىذه الزيارة، الشيخ الػمجلسي ذكر 
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لوحيدة من الزيارات العديد من ىذه الزيارات َلمَّا وصل إىل الزيارة الػجامعة الكبَتة زيارتنا التػي بُت أيدينا ا
التػي شرحها أعقبها بشرح، شرح قطعًا مػخػتصر لكنو مطوؿ بالقياس إىل ما يقـو بو الػمجلسي بعد ذكر 
األحاديث وذكر الزيارات، باعتبار الزيارة حديث حينما يذكر حديثًا أكثر األحاديث ال يعلق عليها، 

 134الػجامعة الكبَتة بدأ تعليقُو عليها من صفحة: أىم األحاديث يذكر عنها تعليقاً صغَتاً بينما الزيارة 
بعد أف أتػم شرحُو الػُمختصر  144ويف آخر التعليق قاؿ، ماذا قاؿ؟ ىذا يف صفحة:  144إىل صفحة: 

 للزيارة الػجامعة الكبَتة أقوؿ، الشيخ الػمجلسي يقوؿ، أقوؿ:
إظلا بسطُت  -بقية األحاديث والزيارات يعنػي أكثر من  -إظلا بسطُت الكالـ يف شرح تلك الزيارة قلياًل 

إظلا بسطُت الكالـ  -يعنػي ما أعطيتها حقها  -الكالـ يف شرح تلك الزيارة قلياًل وإف مل استويف حقها 
ألهنا أصح الزيارات  -ألي شيء؟  -يف شرح تلك الزيارة قلياًل وإف مل استويف حقها حذرًا من اإلطالة 

ألهنا أصح الزيارات  -داً، الزيارة مروية يف الفقيو والتهذيب ويف العيوف قطعًا أصح الزيارات سن -سندًا 
أعمها موردًا يقصد أعمها موردًا أعمها استعمااًل بُت شيعة أىل البيت أعمها  -سندًا وأعمها موردًا 

مواظبة وروداً، يعنػي ورد عن أىل البيت التأكيد على استعمالػها، التأكيد على قراءتػها، التأكيد على الػ
عليها، ىذا الػمقصود أعمها مورداً، كل تأكيد على زيارة أىل البيت بالدرجة األوىل يشمل الزيارة 
الػجامعة الكبَتة، يعنػي مثاًل الػحديث الذي قرأتو قبل قليل إف لكل إماـ عهداً يف عنق شيعتِو ومن تػماـ 

و ىذا الػحديث ىو الزيارة الػجامعة الكبَتة، الوفاء بالعهد من الوفاء بالعهد زيارتو، أوؿ معنػى ينطبق علي
 :تقوؿ يل ِلماذا؟ أقوؿ لك ألف اإلماـ قاؿ ىذه الزيارة جواباً على سؤاؿ
فاإلماـ جوابُو على قدر السؤاؿ  .علمنػي يا ابن رسوؿ اهلل قواًل بليغًا كاماًل أقولو إذا زرت واحدًا منكم

حدث األئمة عن الزيارة قطعًا يقصدوف أفضل الػموارد أمت يعنػي ىذا الػجواب قوٌؿ بليٌغ كامل، فحينما يت
الػمصاديق، أفضل الػموارد أمت الػمصاديق يعنػي األفراد الكاملة كما يقولوف، الفرد الكامل، الفرد الكامل 

الزيارة الػجامعة الكبَتة، كلُّ حديث ورد عن أىل البيت يف الػحث على الزيارة  ،لػهذا الػمفهـو الزيارة
داؽ األوؿ ىو الزيارة الػجامعة الكبَتة ِلماذا؟ ألنػها ىي الفرد األكمل وقطعًا اإلماـ يتحدث عن الػمص

ولذلك يُزار بػها الػجميع ونزور بػها واحدًا واحداً، سأأيت على خصوصياتػها، فماذا يقوؿ  ،الفرد األكمل
طبعًا ىو قاؿ قوٌؿ بليٌغ   -ظًا ألهنا أصح الزيارات سندًا وأعمها موردًا وأفصحها لف -الشيخ الػمجلسي 

ىو ىذا الذي نقولو ىي ىذه زيارة آؿ ُمػَحمَّد،  -وأفصحها لفظًا وأبلغها معًٌت وأعالىا شأنًا  -كامل 
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وىذا الكالـ ال يتفرد بو الػمجلسي لوحدِه كل علمائنا األجالء أصحاب الػخربة والػمعرفة بػحديث أىل 
أصح الزيارات سندًا وأعمها موردًا وأفصحها  -زيارة الػجامعة ال -ألهنا  -البيت يقولوف ىذا الكالـ 

، %20ىذه قرائن، ورود الزيارة يف الفقيو قرينة قد تكوف بنسبة  -لفظًا وأبلغها معًٌت وأعالىا شأنًا 
، %20، ورودىا يف عيوف أخبار الرضا قد تكوف بنسبة %20ورودىا يف التهذيب قد تكوف بنسبة 

، باعتبار أف الشيخ %10أو أقل أو  %20وتوثيقُو لػها قد يكوف بنسبة قبوؿ الشيخ الػمجلسي 
الػمجلسي كاف بعيدًا عن زماف كتب األئمة األصلية، لكن الشيخ الػمجلسي ال يػمثل نفسو، الشيخ 
الػمجلسي وأمثالو كثَت، قبوؿ العلماء لػهذه الزيارة واعتقادىم بػها بػهذا النحو بأنػها أصح الزيارات سنداً 

ىذا الكالـ الذي تقدـ ىذا  ،أعالىا موردًا وأعمها موردًا وأصحها لفظًا وأبلغها معنػًى وأعالىا شأناً و 
يعطينا قرائن يعطينا دفعة أخرى باتػجاه قبوؿ الزيارة الػجامعة الكبَتة، ىل يقف الػحد عند ىذا؟ أبداً، 

لزيارة الػجامعة الكبَتة وغَت أبداً، تالحظوف كم ىي مظلومية أحاديث أىل البيت، كم ىي مظلومية ا
 الزيارة الػجامعة الكبَتة، واىاً آلؿ ُمػَحمَّد.. 

 وآُؿ أحػَمد َمظلوموَف َقد ُقِهروا   ال أضحَك الّدىُر ِسّن الدَّىِر إف َضِحكت
كتاٌب آخر يروي الزيارة الػجامعة، ىل ىو من األصوؿ األربعة؟ أبداً، ىل ىو من الكتب التػي يف 

األربعة؟ أبداً، ىل ىو من كتب الشيخ الطوسي الشيخ الػمفيد؟ أبداً، كتاٌب سنػٌي  مستوى األصوؿ
يروي الزيارة الػجامعة بكاملها بل فيو خصوصية لػم تكن موجودة يف الكتب األخرى سآيت  100%

 للمحدث إبراىيم الػجوينػي الػخراساين، طبعة دار الػحبيب، ىذا (فرائد السمطُت)على ذكرىا بعد قليل، 
ىجري بتحقيق العالمة الشيخ مػحمد باقر الػمحمودي  1428ىو الػجزء الثاين، الطبعة يف إيراف 

وما بعدىا، الزيارة الػجامعة الكبَتة مثل ما قرءناىا يف مفاتيح الػجناف مثل ما ىي موجودة  179صفحة: 
الزيارة الػجامعة  يف الفقيو، مثل ما موجودة يف تػهذيب األحكاـ، مثل ما موجودة يف عيوف األخبار

إنػما أقرأ  - فَالَراِغُب َعنُكم َماِرؽ والاَلِزـُ َلُكم اَلِحق -الكبَتة من أولػها إىل آخرىا اقرأ مقاطع منها 
فَالَراِغُب َعنُكم َماِرؽ والاَلِزـُ  -ىذا الػمقطع كي يسمع الػمشاىدوف ماذا روى الػمخالفوف يف كتبهم 

 -َحقِِّكم زَاِىق والَحقُّ َمَعُكم َوِفيُكم َوِمنُكم َوإلَيُكم َوأَنُتم َأىُلُو َوَمعِدنُو َلُكم اَلِحق والُمَقصُِّر فػي 
بِأبي أَنُتم َوأُّمي َونَفسي َوَأىلي َوَماِلي َمن َأرَاَد اهلل َبَدأ ِبُكم وَمن وحدُه  -ىذه مقاطع الزيارة الػجامعة 
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عة الكبَتة يف كتاب فرائد السمطُت للمحدث إىل غَت ذلك، ىذه ىي الزيارة الػجام -قَِبَل َعنُكم 
الػجوينػي الػخراساين، ىل يقف الػحد عند ىذا؟ أبداً، القضية أبعد وأبعد وأبعد، كتب الػمزارات الشيعية  
كل الكتب التػي يستعملها الشيعة عرب العصور تشتمل على الزيارة الػجامعة الكبَتة، حُت أقوؿ كل 

يف الكتب وإال بعض كتب الػمزارات تكوف صغَتة ال تشتمل على كل الكتب أقصد باإلجػماؿ الغالب 
الزيارات، إنػما أتػحدث عن الكتب اليت تشتمل على كل الزيارات، ادلزارات اليت تشتمل على كل 
الزيارات عرب العصور عند الشيعة الزيارة اجلامعة الكبَتة ىي تاج تلكم الزيارات وبالفعل ىي تاج تلكم 

بليغًا كاماًل أقولو إذا زرُت واحدًا منكم، ىذه قرائن أخرى ُتضاؼ إىل القرائن الػُمتقدمة،  الزيارات، قوالً 
 .لو ذىبنا إىل ألفاظ الزيارة لَِننظُر مدى تطابق ألفاظ الزيارة مع الروايات اليت وردت عن أىل البيت

ُح الشيخ اإلحسائي َمِلُك أنا أقوؿ عندكم أواًل، عندكم شرح الشيخ اإلحسائي يف مػجلداتِو األربعة، شر 
شروح الزيارة الػجامعة، ىذا الكتاب لو راجعتموه لوجدمت كل كلمة من الزيارة الػجامعة الكبَتة يُتبعها 
الشيخ بروايات وروايات وروايات بأحاديث كثَتة، وىذا تطبيٌق وموافقٌة فيما بُت ما جاء يف الزيارة 

وافقة الػحديث لبقية حديث أىل البيت أقوى قرينة على الػجامعة الكبَتة وبُت روايات أىل البيت، م
قبوؿ الػخرب، ىذا الكتاب بأجزائِو األربعة، شرح الشيخ اإلحسائي مشحوٌف بأحاديث أىل البيت من 
الكتب األربعة ومن الكتب التػي يف مستوى الكتب األربعة من سائر كتب حديث أىل البيت، كل 

كلمات الزيارة، أليس ىذا ىو التوافُق مع حديث أىل البيت؟ الكتاب روايات يتبعها لكل كلمة من  
وىذه الطبعة ذات األجزاء األربعة أصاًل ىي ملحقة بػجزء خامس ليس من أصل الشرح وإنػما الذين 
حققوا الكتاب ألػحقوا بػهذه الطبعة جزء خامس كبَت، ىذا الػجزء الػخامس الكبَت نقلوا فيو كل الروايات 

لتػي جاءت يف كتاب الشيخ اإلحسائي، كمٌّ ىائل من األحاديث نقلها الشيُخ وذكروا مصادرىا ا
اإلحسائي وعنده ذوٌؽ خاص يف اختيار الروايات التػي تكوف فيها نفس الكلمات التػي ذكرتػها الزيارة 

حة الػجامعة الكبَتة، حينما ينقل مقطعاً يتتبع الروايات التػي ذكرت نفس األلفاظ وتلك ىي مطابقٌة صريػ
والكتاب موجوٌد ربػما يكوف ىذا الكتاُب كبَتًا قد يقوؿ أحد بأننػي ال أستطيع أف أطالع ىذا الكتاب، 
شرٌح آخر من الشروح الػجميلة جدًا وىو شرٌح مػختصر من لػم يستطع أف يقرأ شرح اإلحسائي فليقرأ 

اضل السيد حسُت ىذا الشرح )الشموس الطالعة يف شرح الزيارة الػجامعة( للسيد الػجليل الف
الدرودآبادي من تالمذة العارؼ الكبَت الشيخ حسُت قلي الػهمداين، ىذا من رموز الػمدرسة العرفانية 
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وىذا سيد الػمدرسة الشيخية، قلت قبل قليل إننػي أحًـت كل ىذه الػمدارس وأنتفع من كل ىذه 
وب العراقي األصيل مع الػمدارس وما تلك بػحشوية ولكن الذي يفهمها حشوية أقوؿ لو وباألسل

ىذا الكتاب أيضًا مع صغرِه مشحوٌف بالروايات التػي توافُق يف مضمونػها ويف  (للي)عقولكم تر احًتامايت 
أما من ال يػجد وقتًا للُمطالعة والناس يف ىذا الزماف ال تػحب الكتب،  ،معانيها الزيارة الػجامعة الكبَتة

اب، اآلف صار وشر جليس يف الزماف كتاب، تبدلت الناس، وخَت جليس يف الزماف كت :الػمتنبػي قاؿ
التكنولوجيا بكل سحرىا، الػحياة تغَتت، الناس ال تػميل إىل الكتاب، إذا كنتم ال تػميلوف إىل الكتاب 

دقيقة موجود على موقع القناة ولو  36ساعة و 63برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة يف ثالثُت حلقة 
 سوؼ أطبعُو ِلمن يريد أف يقرأ على الورؽ، ىذه الساعات التػي تػجاوزت سنحت الظروؼ يل فإين

الستُت مشحونة بػحديث أىل البيت، فانظروا كم ىو من التوافق بُت الزيارة الػجامعة الكبَتة وبُت 
حديث أىل البيت، صوت وصورة والكتاب أمامكم وأقرأ من نفس الكتب، روايات أىل البيت توافق 

معة الكبَتة يف كل أجزائها، أليست ىذه قرائن قطعية أف تكوف الزيارة الػجامعة الكبَتة موافقة الزيارة الػجا
 .لػهذا الكم الػهائل من الروايات واألحاديث، ىذه قرائن قطعية

لكن نقطة واحدة  ،لػم يقف الكالـ عند ىذا الػحد والوقت طاؿ بنا بقية الػحديث تأيت يف يـو غد
الكالـ، أتعلموف ِلماذا تركُت فرائد السمطُت مفتوحاً؟! غايٌة يف نفسي، ِلماذا حُت قرأت  أقولػها وغداً أمُِتُّ 
 - بِأبي أَنُتم َوأُّمي َونَفسي َوَأىلي َوَماِلي َمن َأرَاَد اهلل َبَدأ ِبُكم وَمن وحدُه قَِبَل َعنُكمىذا الػمقطع: 

َمن َأرَاَد  -قرأ الزيارة الػجامعة يف الػمفاتيح وقفت ما كملت ِلماذا؟! ستتبُت الػحكمُة اآلف، نػحُن كيف ن
وَمن َقَصَدُه  -ىنا يف فرائد السمطُت  - اهلل َبَدأ ِبُكم َوَمن َوّحَدُه قَِبَل َعنُكم وَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو ِبُكم

َقَصَدُه تَػَوجََّو وَمن  -والػمعنػى عميٌق جداً، يعنػي ما جاء يف كتاب الػمخالفُت أكثر ُغُلواً  - تَػَوجََّو إليُكم
وىو الػمعنػى الدقيق لكننػي ما أشرُت إليو يف الربنامج أردت أف أمشي  - تَػَوجََّو ِبُكم -وليس  - إلَيُكم

مع الػمشهور ألننػي ما أردت أف أثَت قضية التحريف يف بعض الروايات، وإال فذلك باٌب وسيع وال أريد 
ألنو ما سيأتينػي من الػحجارة اآلف  ،يف وقتو إف شاء اهللأف أضع يدي عليو اآلف إذا حلَّ وقتُو نتحدث 

يكفينػي، أتكلم بقدر ما أتوقع من الػحجارة والدعايات والُسباب والشتائِم التػي ستأتينػي إىل الػحد الذي 
َصَدُه تَػَوجََّو َمن َأرَاَد اهلل َبَدأ ِبُكم َوَمن َوّحَدُه قَِبَل َعنُكم وَمن قَ  -يػمتلئ الوعاء، ال أعبأ بذلك أبدًا 
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أنا حتػى يف شرحي توجو بكم ضمنتُو ىذا الػمعنػى، يف طبعات مفاتيح الػجناف القديػمة حتػى  - إليُكم
يف بعض الػمزارات القديػمة حينما يكتبوف يكتبوف توجو بكم وتوجو إليكم، يكتبوف النسختُت، لكن 

قد تقوؿ  .وَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إليُكم -نػي اآلف الػمفاتيح الػموجود ما مكتوب فيو إليكم، ىذا كتاٌب سُ 
َمن َأرَاَد  :  308ىذا سنػٌي يريد أف يُػحرِّؼ أبداً، يف عيوف أخبار الرضا الزيارة ىكذا وردت، يف صفحة 

ُم الػحديث أكتفي بػهذا الَقَدر، غداً أُتػِ  - اهلل َبَدأ ِبُكم َوَمن َوّحدُه قَِبَل َعنُكم وَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إليُكم
 .وَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إليُكم -ىل ىو توجو بكم أو توجو إليكم  - وَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إليُكمعند: 

تتجلى لكم مظلومية حديث أىل البيت، تتجلى لكم مظلومية إماـ زماننا، تتجلى لكم مظلومية معارؼ 
م مظلومية علّي صلوات اهلل وسالمو عليو أىل البيت، تتجلى لكم مظلومية أولياء أىل البيت، تتجلى لك

 وأيَُّة مظلومية، ختاماً أقوؿ يف ختاـ ىذه الػحلقة:
دامت لياليكم باألفراح، الليلة ليلة عباسنا من ىنا وإىل كربالء، من ىنا وإىل جوار الػحسُت، من ىنا وإىل 

ّب وَبشِفَ اٌىَشةِ ػٓ ًجوِ ؤخْهَ  : َّب وَبشِفَ اٌىَشةِ ػَٓ ًجوِ ؤخْهَ اٌـحُغني ّب ؤثب اٌفضً،أيب الفضل

 .اٌـحُغني ؤوشِف اٌىَشةَ ػٓ ًجٌىنب ثِحَكِّ ؤخْهَ اٌـحغني، ّب ؤخب اٌـحٌساء ّب عبلِ آي ُِـحََّّذ
يا ُعشاؽ أيب الفضل العباس ُمبارٌؾ لكم ىذه الليلة أسألكم الدعاء فػي أف أُوفق لػِخدمة ُمػَحمَّد وآؿ 

كم غدًا الػحلقة السادسة من َملفُّ العصمة، الشاشة ىي الشاشة، الػموّدة ُمػَحمَّد وفػي أف أُوفق لػخدمت
 موّدتكم والػخادـ خادمكم أسألكم الدعاء فػي أماف اهلل.

 
 

  الثالثاء      
5  /7  /2011 
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 اٌغبدعخ احلٍمخ 

 عنذ ًِنت اٌضّبسح اجلبِؼخ اٌىجريح 
 

اهلل أوقاتػكم، يوـٌ شعبايٌن مبارٌؾ جديد، يػوـُ أبػي الفضل  َسالـٌ َعليُكم أحباَب علّي وآِؿ علػّي، أسعد
 .صلوات اهلل وسالمو عليو وليلٌة سػجاديٌة مباركة إف شاء اهلل تعالػى

احللقة السادسة من برنارلنا َملفُّ الِعصَمة، الزاؿ حديثنا متواصاًل يف أجواء ادلتوِف واألسانيد ويف آخر 
إىل الزيارة اجلامعة الكبَتة وقبَلها كاَف حديٌث عػمَّا قالو سيدنا اخلوئي حلقتنا ادلاضية وصل الكالـ بنا 

 رضواف اهلل تعاىل عليو يف ُمعَجم رجالو، بشكل موجز أَمرُّ على الكالـ كي يتواصل البحث مستوسقاً.. 
بكتب  الػجزء األوؿ من معجم رجاؿ الػحديث للسيد الػخوئػي، كالمو رضواف اهلل تعالػى عليو فيما يتعلق

أصحاب األئمة فقاؿ: إف أصحاب األئمة عليهم السالـ وإف بذلوا غاية جهدىم واىتمامهم فػي أمر 
الػحديث وحفظو من الضياع واالندراس حسبما أمرىم بو األئمة عليهم السالـ إال أنػهم عاشوا فػي دور 

 تػمل علػى نقطتُت: إلػى آخر كالمو، كالمو يش ...التقية ولػم يتػمكنوا من نشر األحاديث علناً 
 النقطة األولػى: اىتماـ أصحاب األئمة بنقل الػحديث. 

والنقطة الثانية: مشكلتػهم مع التقية وعدـ تػمكنػهم من نشر الػحديث فلذا كيف نطمئن إلػى أف ىذه 
الكتب التػي وصلت إلينا األحاديث فيها صحيحة معتمدة صادرة عن الػمعصومُت، كالـٌ منطقيٌّ، كالـٌ 

وجاىٌة يستند إلػى قضيٌة مقبولة عقاًل، ولكن ىل أف ىذا الكالـ ىو الشيء الوحيد الذي يُقرُّه العقل  لو
وال يتوقع العقل غَته؟ قطعًا ال، كالـٌ مػحتمٌل وىناؾ وجٌو آخر أيضًا يػحتملو العقل، فكالـ السيد 

ػمكن أف يكوف ليس الػخوئػي يػحتمل وجهُت يػمكن أف يكوف صحيحًا بنسبة خػمسُت بالػمئة وي
صحيحًا بنسبة خػمسُت بالػمئة أيضاً، كالمو فػي حد ذاتو كالـٌ وجيو، صحيٌح أف أصحاب األئمة 
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تػمل الوجو اآلخر الذي يػخالف ما اىتموا بالػحديث ولكنػهم كانوا فػي زماف تقية، ولكن العقل أيضاً يػح
ن أف يكوف ىو الذي وقع وىو واقع األمر استنتجو السيد الػخوئػي، فإذًا كالـ السيد الػخوئػي يػمك

 ويػمكن أف يكوف ال، فنسبة الصحة فيو بنسبة خػمسُت فػي الػمئة. 
أبػي بسندِه: عن مػَُحمَّد بن الػحسن بن ، األوؿ الرواية عن إمامنا الػجوادفػي الكافػي الشريف فػي الػجزء 
 -أي الباقر  - خنا رووا عن أبػي جعفرالثانػي: ُجِعلُت ِفداؾ إف مشايػ خالد قاؿ: قلت ألبػي جعفر

فكتموا كتبهم ولػم ُتروى عنهم فلما ماتوا  ،وأبػي عبد اهلل عليهما السالـ وكانت التقية شديدة
نفس الفرضية بالضبط، الػمشايػخ رووا الػحديث عن الباقر والصادؽ وكانت التقية  - صارت الكتب إلينا

ولـم يتـمكنوا من نشر األحاديث  مثلما قاؿ السيد ىنا: - فكتموا كتبهم ولػم تروى عنهم -شديدة 

الرواية ىذه روايٌة معتربة فػي الكافػي  .فقاؿ: حدثوا بػها فإنػها حق -فماذا قاؿ اإلماـ الػجواد؟  -علنًا 
الشريف ولكن دعونا نذىب مع االحتماالت، قد تكوف صادرة عن الػمعصـو بنسبة خػمسُت بالػمئة 

 .ًة عن الػمعصـو بنسبة خػمسُت بالػمئة، إذاً عندنا ىنا قضيتافوقد تكوف ليست صادر 
بروايات الكتب الػمنقولة عن  ،حدثوا بػها فإنػها حق :روايٌة فػي الكافػي عن اإلماـ الػجواد اإلماـ يقوؿ

،  %50األئمة يػحتمل فيها  ، لكن خػمسوف  %50أنػها قوؿ الػمعصـو أنػها ليست بقوؿ الػمعصـو
قوؿ الػمعصـو ىذا االحتماؿ قطعًا موجود، كالـ السيد الػخوئػي فػي معجم رجاؿ الػحديث  بالػمئة أنػها

أيضًا يُػحَتمل فيو أف يكوف صحيحًا بنسبة خػمسُت بالػمئة وأف يكوف ليس صحيحًا بنسبة خػمسُت 
ػي الػمئة أنػها بالػمئة، لنطرح الػجانب السلبػي من الطرفُت، فعندنا روايٌة عن جواد األئمة بنسبة خػمسُت ف

صادره عنو، وعندنا كالـٌ كتبو السيد الػخوئػي بنسبة خػمسُت فػي الػمئة أنو صحيٌح يوافق الواقع ألف 
العقل يػحتمل غَت ذلك، أي الطريقُت نسلك؟ بالنسبة لػي أنا أسلك فػي طريق جواد األئمة، بالنسبة 

علػى أضعف االحتماالت يػحتمل فيو أنو لكم أنتم وقناعاتكم ألف ىذا الكالـ كالـ اإلماـ الػجواد 
يكوف كالمًا معصوميًا بنسبة خػمسُت فػي الػمئة، وكالـ السيد الػخوئػي كالـٌ بشريٌّ عادي يػُحتمل 

 الصحة والػخطأ ونسبة الصحة فيو بنسبة خػمسُت بالػمئة، أي الػمنطقُت أي الطريقُت نسلك؟
ثوا  عدـ قبوؿ الروايات ورواية اإلماـ الػجواد تقوؿ:الػُمشكلُة ىي الػمشكلة السيد الػخوئػي أجاب ب َحدِّ

القضية ىي القضية، والػمضموف الذي أشارت إليو رواية الكافػي ىناؾ الكثَت من  - بػها فإنػها َحقّ 
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 نا مػمن تػمسك بػها ولو بالػجملة علػى أضعف االحتماالت.ئعلما
عن الشيخ البهائػي، والشيخ البهائػي ىو من ىو أنتػم  الػجزء األوؿ كالـٌ ينقلو (الػحدائق الناظرة)ىذا ىو 

 :من الػمقدمة الثانية من مقدمات الػجزء األوؿ من الػحدائق الناظرة 19تعرفونو، فػي الصفحة 
الوجيزة كتاٌب صغَت كتبو الشيخ  –ومن ذلك ما صرّح بو شيخنا البهائػي نّور اهلل مضجعو فػي وجيزتو 

ومن ذلك ما صرّح بو شيخنا البهائػي نّور  - (الوجيزة يف الدراية)ػحديث اسػمو البهائػي فػي علم دراية ال
 -انتبهوا إلػى كلمتو وىي كلمة خبَت ُمػحقِّق  -اهلل مضجعو فػي وجيزتو حيث قاؿ جػميع أحاديثنا 

ي إلػى أئمتنا جػميع أحاديثنا إال ما َنَدر ينته -وكما يقاؿ النادر كالػمعدـو  -جػميع أحاديثنا إال ما َنَدر 
 :- إلػى أف قاؿ -اإلثنػي عشر عليهم السالـ وىم ينتهوف فيها إلػى النػبػي صلػى اهلل عليو وآلو 

ئة كتاب تسمى اوكاف قد َجػَمَع قدماء زلدثينا ما وصل إليهم من كالـ أئمتنا عليهم السالـ يف أربعم
يعٍت من  -ى صباعٌة من ادلتأخرين ُث تصد -ئة، ىؤالء ىم أصحاب األئمة ااألصوؿ األربعم -األصوؿ 

لالنتشار ألف  -َشَكر اهلل سعيهم جلمع تلك الكتب وترتيبها تقلياًل لالنتشار  -ادلتأخرين عن األئمة 
تقلياًل لالنتشار وتسهياًل على طالِب تلَك  -ئة فأرادوا أف غلمعوىا يف مكاف واحد ااألصوؿ أربعم

فألَّفوا   -مضبوطة من جهة األسانيد ضبطت أسانيدىا ومتوهنا  -ة األخبار فألَّفوا ُكتُبًا مضبوطة ُمَهذب
كتبًا مضبوطة مهذبة مشتملة على األسانيد ادلتصلة بأصحاب العصمة عليهم السالـ كالكايف ومن ال 

مدينة العلم كتاٌب حديثيٌّ كبَت للشيخ الصدوؽ ال  -ػلضره الفقيو والتهذيب واالستبصار ومدينة العلم 
تاٌب ضاع، من صبلة الكتب احلديثية اليت فقدناىا وضاعت، وحبسب ما يُنقل يف كتب ظللكو اآلف ك

كتاٌب للشيخ   -ومدينة الِعلم واخلصاؿ  -العلماء عن ىذا الكتاب بأنو كتاٌب ضخم يف غاية األعلية 
يد كتاٌب للشيخ الصدوؽ أيضاً، وىناؾ األمايل للشيخ ادلفيد وىناؾ األمايل للس  -واألمايل  -الصدوؽ 

ومدينة العلم واخلصاؿ  -الػمرتضػى وىناؾ األمالػي للشيخ الطوسػي وىناؾ األمالػي البن الشيخ الطوسػي 
كالـ الشيخ البهائي واضح بأف   .وغَتىا –عيوف األخبار عيوف أخبار الرضا  -واألمايل وعيوف األخبار 

تصلٌة بادلعصومُت، وىذا ىذه الكتب صبُِعت فيها الروايات واألخبار وُضِبطت بشكل صحيح وىي مُ 
 نا فإننا سنجد الكثَت الكثَت من مثل ىذه الكلمات.ئمثاٌؿ لو أردنا أف نتتبع كلمات علما

لتعريف الكالـ وصل بنا إلػى الزيارة الػجامعة الكبَتة، وكاف الػحديث فػي تعريف الِعصَمة وقلت بأف ا
د صلوات اهلل عليهم، أما التفصيل فػي ىذا ىػي منزلة مػَُحمَّد وآؿ َمػَحمَّ  الػموجز للِعصَمة: العصمة
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التعريف فقد ذكرتو لكم فػي برنامػج الزيارة الػجامعة الكبَتة، زيارتنا الػحبيبة الػجامعة الكبَتة الػمروية عن 
إمامنا أبػي الػحسن الػهادي صلوات اهلل وسالمو عليو، تطبيٌق عملػي حوؿ مسألة القرائن، مرت اإلشارة 

فػي الػحلقة الػماضية ألجل أف يتواصل البػحث مستوسقًا متناسقاً، بشكل سريع أمر علػى إلػى مصادرىا 
 ذكر الػمصادر: 

الػمصدر األوؿ من مصادر الزيارة الػجامعة الكبَتة كتاب الفقيو، الفقيو لشيخنا الصدوؽ وىذا ىو الػجزء 
الزيارة  609لػجزء الثانػي صفحة: الثانػي من طبعة مؤسسة النشر اإلسالمػي فػي مدينة ُقم الػمقدسة، ا

من الػجزء الثانػي من أجزاء كتاب  617الػجامعة الكبَتة، وتستػمر علػى صفحات الكتاب إلػى صفحة: 
الفقيو لشيخنا الصدوؽ أحد األصوؿ األربعة، األصوؿ األربعة التػي تقدـ الكالـ عنها التػي قاؿ عنها 

حدثوا بػها فإنػها حق، وقاؿ عنها علماءنا ككالـ الشيخ إمامنا الػجواد فػي أصوؿ األصوؿ األربعة 
البهائػي وأضرابو بأنػها متصلٌة متواصلٌة ُمرتبٌة تنتػهي إلػى الػمعصومُت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، 
وىذا ىو أحد األصوؿ األربعة التػي ُجػمعت من تلك األصوؿ التػي قاؿ عنػها جواد األئمة حدثوا بػها 

حق، ىذا الػمصدر األوؿ قطعاً حُت أجد النص فػي كتاب الفقيو فػهذا يقربنػي إلػى الزيارة الػجامعة فإنػها 
الكبَتة فػي الػجانب اإليػجابػي، أنا ال أريد أف ُأَسلِّم بقطعية صدور روايات الكتب األربعة علػى أضعف 

ها صادٌر عن الػمعصومُت، االحتماالت، ىناؾ احتماٌؿ أف الكتب األربعة قطعية الصدور وكل ما في
وىناؾ قرائن وإشارات واستنتاجات كثَتة تؤكد ىذا الػمعنػى ولكن أريد أف أذىب إلػى أضعف 
االحتماالت، أضعف االحتماالت أفَّ ىذه الكتب فيها أحاديث وروايات نُِقلت من األصوؿ األربعمئة 

ل معها ال علػى أساس قطعية الصدور وىي أقرب ما تكوف إلػى األئمة، ىذه أحاديث األئمة لكننا نتعام
 وإنػما نػجػمع القرائن، القرينة األولػى ورود الزيارة الػجامعة فػي أصل من األصوؿ األربعة وىو الفقيو. 

القرينة الثانية ادلصدر الثاين كتاب هتذيب األحكاـ لشيخنا الطوسي وىذا ىو اجلزء السادس ىذه الطبعة 
ي، الزيارة اجلامعة أيضًا بكل ألفاظها وكلماهتا تبدأ من صفحة: ىجر  1418طبعة نشر صدوؽ لسنة: 

، أصٌل ثاين من األصوؿ األربعة ىذه قرينٌة أخرى تُقوي االعتقاد بأف 114وتنتهي يف صفحة:  107
الزيارة اجلامعة الكبَتة صادرة عن ادلعصومُت بأهنا زيارٌة صحيحة بأهنا نصٌّ صحيح، القرينة األوىل ورودىا 

 من األصوؿ األربعة وىو الفقيو، القرينة الثانية ورودىا يف أصل ثاف من األصوؿ األربعة. يف أصل 
القرينة الثالثة عيوف أخبار الرضا ومر علينا قبل قليل كالـ شيخنا البهائػي فػي أف ىذه الكتب التػي 
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عيوف أخبار الرضا فهو يشَت إلػى  ،وعيوف األخباررواياتػها متصلة بالػمعصومُت َعّدد جػملة منػها فقاؿ: 
فػي مستوى الكتب األربعة، الكتاب لشيخنا الصدوؽ وىذا ىو الػجزء األوؿ من منشورات مؤسسة 
األعلمػي بَتوت لبناف، الزيارة الػجامعة الكبَتة بألفاظها ومعانيها ومداليلها موجودٌة بُت أيدينا من 

الزيارة الػجامعة الكبَتة وتؤكد صدورىا  قرينٌة ثالثة تقربنا إلػى 310، 309إلػى صفحة:  305صفحة: 
عن الػمعصـو صلوات اهلل وسالمو عليو، إذًا زيارتنا الػجامعة الكبَتة وردت فػي أصلُت من األصوؿ 
األربعة وىػما شاىداف عادالف تثبت القضايا الشائكة بشهادة عدلُت كالـٌ مػجازيٌّ أقولو ىنا، القرينة 

فػي كتاب الفقيو، القرينة الثانية ورود الزيارة الػجامعة فػي كتاب تػهذيب األولػى ورود الزيارة الػجامعة 
األحكاـ، القرينة الثالثة ورود الزيارة الػجامعة الكبَتة فػي كتاب عيوف األخبار وىذا الكتاب بػمستوى 

 الكتب األربعة. 
ذا يعنػي أف العلماء تلقوىا القرينة الرابعة كتب الػمزارات بػنحو عاـ ذكرت الزيارة الػجامعة الكبَتة وى

نا، لو لػم يكونوا قد تلقوا ىذه الزيارة بالقبوؿ لَػَما ئبالقبوؿ ألف الذين جػمعوا كتب الػمزارات ىم علما
، 102ذكروىا فػي كتب الػمزارات، من جػملة ىذه الػمزارات: مزار البػحار ىذا ىو بػحار األنوار الػجزء 

من مزار بػحار األنوار، الشيخ الػمجلسي أورد الرواية  102الػجزء  ما يسػمى بػمزار البحار عدة أجزاء
أورد  127صفحة:  1983طبعة دار إحياء الًتاث العربػي بَتوت لبناف سنة:  127فػي صفحة: 

الزيارة، الباب الذي أورد فيو الزيارة ىو باٌب عنوانو باب الزيارات الػجامعة، فقد جػمع فيو شيخنا 
من الزيارات الػجامعة لكنو خص ىذه الزيارة التػي يدور الػحديث عنها بشرح من الػمجلسػي مػجموعة 

وىذا أمٌر  144وانتهت ىي وشرحها فػي صفحة:  127دوف باقػي الزيارات، الزيارة بدأت من صفحة: 
ما كاف يفعلو الػمجلسػي مع ىذه الزيارة لو لػم تكن لػها خصوصية وقد بُت ذلك فػي آخر كالمو صفحة 

إنػما بسطت الكالـ فػي شرح تلك الزيارة قلياًل وإف لػم أستوفػي  -الػمجلسػي يقوؿ  -: أقوؿ  144
حقها حذرًا من اإلطالة ألهنا أصح الزيارات سندًا وأعمها موردًا وأفصحها لفظًا وأبلغها معنػًى وأعالىا 

ماء الػحديث كلهم يقولوف نا الػُمطلعوف علئوىذا كالـ الشيخ الػمجلسػي ال ينفرد بو وحده علما .شأناً 
ىذا الكالـ قد تقوؿ ائتنػي بػمثاؿ؟ آتيك بػمثاؿ ىذه قرينٌة أخرى نضيفها وىو ورود الزيارة فػي كتب 

 .الػمزارات ومنها مزار البػحار وما قالو الشيخ الػمجلسػي وىو ال ينفرد بػهذا القوؿ
ومستنبط ادلسائل لشيخنا احملدث  ىذا ىو مستدرؾ الوسائل لشيخنا احملدث النوري، مستدرؾ الوسائل
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ينقل  : 416يف صفحة  10لُد النوري ىذه الطبعة طبعة مؤسسة آؿ البيت إلحياء الًتاث وىذا ىو اجل
كتاب البلد األمُت من كتب األدعية والػمزارات   (البلد األمُت)الػُمحدث النوري زيارة جامعة ينقلها عن 

الػمحدث  ،فػي ىذا الباب فػي باب األدعية والزيارات لشيخنا الكفعمػي وىو من الػمصادر واألصوؿ
النوري ينقل زيارة جامعة، ىذه الزيارة الػجامعة تتشابو ألفاظها مع زيارتنا الػجامعة الكبَتة لكن فيها 
ألفاٌظ مزيدة، قلت قبل قليل بأننا نػملك زيارات جامعة كبَتة عديدة، ىذه زيارٌة أخرى تتشابو مع زيارتنا 

 فػي كثَت من ألفاظها ولكن فيها زيادات، لػماذا استشهدت بػها؟الػجامعة 
استشهدت بػها ألف الػمضامُت الػموجودة فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة التػي نػحن بصدد الػحديث عنها 
موجودٌة فػي ىذه وفيها زيادة، يعنػي لو كاف فػي تلك الزيارة ُغُلو ىذه الزيادة الػموجودة فػي ىذه الزيارة 
فيها غلٌو أكثر والػمحدث النوري معروٌؼ عنو حساسيتو الشديدة اتػجاه النصوص التػي قد يكوف فيها 
غلو، وإف كنا ما عثرنا علػى نّص فػي كتب الػحديث فيو غلو ولكن الػمحدث النوري معروؼ يعرفو 

ك أورد ىذه علماء الػحديث عنده حساسية شديدة فػي قضية الروايات وفػي قضية مسائل الغلو، مع ذل
الزيارة، الزيارة التػي أوردىا تقريبًا تػماـ ألفاظ الزيارة الػجامعة الكبَتة بل ليس تقريبًا دقيقًا تػماـ ألفاظ 

 الزيارة الػجامعة الكبَتة وزيادة عليها، علػى سبيل الػمثاؿ مثالً من الزيادات:
ىذا غَت  -ػَمَقاليد َوَسخََّر َلُكم َما َخَلق َوَأعطَاُكم ال -يعنػي مقاليد الكوف  -َوأعطَاُكم الػَمَقاليد 

ولكن ألجل  -َوَذؿَّ ُكلُّ َشيء َلُكم  -موجود فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة وإف كاف يدخل تػحت عنواف 
 -َوَأعطَاُكم الػَمَقاليد َوَسخََّر َلُكم َما َخَلق  -أف تكوف الصورة واضحة وألجل أف يكوف البػحث علمياً 

لػَم تَػَزالُوا ِبَعيِن اهلِل َوِعّنَده فػي  - 421، 420، مثاًل كذلك فػي صفحة: 419فحة: ىذا فػي ص
أنتم فػي عالػمكم  -لػَم تَػَزاُلوا ِبَعيِن اهلِل َوِعّنَده فػي َمَلُكوتِو أَنَوارًَا تَأُمُروف  -أنتم عنده  -َمَلُكوتِو 

نَوارًَا تَأُمُروف َوَلُو تػََخاُفوف َوإيّاه ُتَسبِّػُحوف أَ  -النوري تأمروف أنتم أصحاب األمر إليكم يرجع األمر 
ىذا الضمَت يعود علػى اهلل، قد يقوؿ قائل يعود علػى العرش يػمكن ولكن إذا  -َوِبَعرِشو ُمػحِدُقوف َوِبِو 

َلُكم فػي بُػُيوت َأِذَف َوِبِو َحاّفوف َحتَػى َمنَّ بِػُكم َعَليَنا َفَجعَ  -أردنا أف نتتبع الضمائر كلػها تعود علػى اهلل 
 -اهلل تولػى تطهَتىا  -َتولّػى َعزَّ ِذكُره َتطهيَرىا -ىذه البيوت  - اهلُل َأف تُرَفع َويُذَكَر فيها اسػُمو َتولّػى

 - َوَرَضَي ِمن َخلِقو بَػَتعِظيمها فَػَرفَػَعَها َعلػى ُكّل بَيت َقدََّسو َوأعاَلَىا َعلػى َكلِّ بَيت َطّهَر فػي الّسػِماء
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 -واضح الزيارة تتػحدث عن طهارة بيوت أىل البيت علػى الكعبة وعلػى غَتىا، علػى كل بيت طهرىا 
َتولّػى َعزَّ ِذكُره َتطهيَرىا َوَرَضَي ِمن َخلِقو بَػَتعِظيمها فَػَرفَػَعَها َعلػى ُكّل بَيت َقدََّسو َوأعاَلَىا َعلػى َكلِّ 

اَل يُوازِيها َخَطر َواَل َيسػُمو إلػى  -ض يف السماء ويف األرض ليس فػي األر  -بَيت َطّهَره فػي الّسػِماء 
َسػَماِءىا النََّظر َواَل يَػَقع َعلػى ُكنِهَها الِفَكر َوال َيطػَمح إلػى أرِضها الَبَصر َوال يُغاِدر ُسّكانػها الَبَشر 

 .فَػَما َفوَقُكم َأَحٌد إالَّ اهللإلػى أف يقوؿ:  - ميَػتَػَمنّػى ُكلُّ َأَحد أَنَّو ِمنُكم َوال تَػتَػَمّنوف أَنَُّكم ِمن َغيرِكُ 
وبقية ألفاظ الزيارة الػجامعة كلها موجودة، مرادي أف الػمضامُت الػموجودة فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة 
موجودٌة ىنا وزيادة، يعنػي ىذه الػمضامُت مضامٌُت منتشرة فػي كتب الػحديث، وماذا يعلق الػمحدث 

يعنػي كتاب مستدرؾ الوسائل ىو ىذا الكتاب  -قلت وىذا الكتاب  -آخر ىذه الزيارة؟ النوري فػي 
ألي شيء وضعو الػمحدث النوري؟ عندنا كتاب الوسائل وسائل الشيعة للشيخ الػحر وىو كتاٌب جامٌع 

ة، لألحاديث الشرعية فػي األبواب الفقهية من باب الطهارة إلػى باب الديات وىو آخر األبواب الفقهي
الػمحدث النوري استدرؾ علػى الشيخ الػحر بأف ىناؾ أحاديث كثَتة ما ذكرىا الشيخ الػحر فػي كتابو 
الوسائل فكتب مستدرؾ الوسائل، مراده أف ىذا الكتاب كتاٌب متخصٌص فػي جػمع األحاديث الشرعية 

ر األدعية والزيارات وليس لػجمع الزيارات ومع ذلك يقوؿ: قلت وىذا الكتاب وإف لػم يكن موضوعاً لذك
أنا  -غَت شائعة  -مع اعتبار ىذه الزيارة  -الػمطوالت إال أف ىذه الزيارة الشريفة الػمروية مع اعتبارىا 

ىنا ال شأف لػي باألسانيد كالمػي مع الػمضموف فهو يتػحدث عن ىذا الػمضموف من أنو مضموٌف معترب 
ي رضواف اهلل عليو غفل عنها فلم ينقلها فػي مزار حتػى أف العالمة الػمجلسػ -وإف كاف ليس شائعًا 

 يعنػي ىذه الزيارة غَت موجودة فػي مزار البحار، نػحن ماذا نستفيد من ىذا؟ -البػحار 
نستفيد من ىذا أفَّ مضامُت الزيارة الػجامعة موجودة فػي مػختلف كتب الػحديث، أنا جئت بػهذا ألف 

وجئت بو علػى سبيل الػنموذج ويػمكننػي أف آتػي بنػماذج أخرى  ىذا الػمضموف ليس موجوداً فػي البػحار
من كتب الػحديث لكننػي جئت بالكتب الُعمدة، ىذه عمدة كتب الػحديث بُت علماءنا ابتداًء من 
الفقيو فتهذيب األحكاـ فعيوف أخبار الرضا فبػحار األنوار الػمزار فػمستدرؾ الوسائل للػمحدث النوري، 

وىذه ُعمدة األحاديث، كل ذلك قرائن وواهلل ما ىي بقرائن ىذه أدلٌة قطعية لكننا  ىذه ُعمدة الكتب
ماذا نصنع؟ نذىب مع أولئك الذين ُيشككوف وإال ىذا ىو حديث أىل البيت وال يػحتاج إلػى داللٌة 
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 أخرى وإلػى بػحث آخر لكننا نذىب إلػى أبعد ما يػمكن أف نذىب. 
والذي عرضتو أماـ الكامَتا فػي الػحلقة  (فرائد السػمطُت)ائن كتاُب وقرينٌة أخرى أيضًا من ىذه القر 

الػماضية كتاٌب سنػي لعالػم ُمػحدِّث سنػي وىذا ىو الػجزء الثانػي من طبعة دار الػحبيب الكتاب بتػحقيق 
تبدأ الزيارة الػجامعة بنفس األلفاظ وبنفس  179الشيخ العالمة مػَُحمَّد باقر الػمحمودي صفحة: 

ػمعانػي وبنفس الػمضامُت ىَي ىي إال فارٌؽ يسَت، يسَت فػي اللفظ عظيم فػي الػمعنػى، فػي صفحة: ال
 ىناؾ فارٌؽ فػي قوؿ الزيارة: 183

الػموجود اآلف فػي الػمفاتيح  - َمن َأرَاَد اهلل َبَدأ ِبُكم، َوَمن َوحََّدُه قَِبَل َعنُكم، َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إلَيُكم
الػموجود كذلك فػي كتاب  - تَػَوجََّو َبُكم -الػموجود كذلك فػي كتاب الفقيو  - تَػَوجََّو ِبُكم - الػمطبوعة

الػموجود كذلك  - تَػَوجََّو َبُكم -الػموجود كذلك فػي بػحار األنوار  - تَػَوجََّو َبُكم -تػهذيب األحكاـ 
الػموجود  -تَػَوجََّو َبُكم  - االحسائي الػموجود فػي شرح الشيخ -تَػَوجََّو َبُكم  -فػي مستدرؾ الوسائل 

تَػَوجََّو  -الػموجود فػي مصادر أخرى عديدة من الػمزارات  -تَػَوجََّو َبُكم  -فػي شرح السيد الدرودآبادي 
فػي مفاتػيح الػجناف  - إلَيُكمتَوَجَّهَ  -تَػَوجََّو َبُكم  -فػي بعض كتب الزيارات يكتبوف نسػختُت  -َبُكم 

من مصادرنا الشيعية التػي ورد فيها  - إلَيُكمتَوَجَّهَ  -تَػَوجََّو َبُكم  -يػمة مكتوب النسختُت الطبعات القد
وذلك فػي  -تَػَوجََّو إلَيُكم  -توجو إليكم ىو عيوف أخبار الرضا، فػي عيوف أخبار الرضا الزيارة وردت 

م َوأُّمػي َونَفَسػي َوَأىلَػي َوَمالػي َمن َأرَاَد بِأَبػي أَنتُ  -الػجزء األوؿ  -بِأَبػي أَنُتم َوأُّمػي  - 308صفحة: 
 .اهلل َبَدأ ِبُكم، َوَمن َوحََّدُه قَِبَل َعنُكم، َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إلَيُكم

فارٌؽ كبَت فػي الػمعنيُت بُت توجو بكم وتوجو إليكم، قد تقوؿ لػماذا شرحت الزيارة الػجامعة وفقاً للعبارة 
أواًل إننػي َضمَّنت توجو بكم معنػى توجو إليكم ولو بنػحو إجػمالػي، وثانيًا ال  ومن قصده توجو بكم؟

أردت وما أردت أف أخالف الػمشهور بُت علماءنا، وإال ومن قصده توجو بكم يػخالف نفس الزيارة 
هة الػجامعة الكبَتة ويػخالف الزيارات األخرى ويػخالف األدعية الػمروية عن أىل البيت، الصحيح من ج

الػمعنػى ومن قصده توجو إليكم وليس توجو بكم، ال يعنػي أنو ومن قصده توجو بكم الػمعنػى خاطػئ، 
الػمعنػى صحيح نػحن نتوجو  - َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو ِبُكم -الػمعنػى أيضاً صحيح نػحن نتوجو بػهم وإليهم 

ومن قصده توجو إليكم والذي يتوجو  بػهم بواسطتهم ولكن ىذا الػمعنػى ليس كاماًل، الػمعنػى الكامل
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إليكم ىو يتوجو بكم ويتوجو إليكم، نػحن إذا أردنا أف نلقػي نظرة علػى الزيارة الػجامعة، إذا أردنا نلقي 
نظرة علػى زيارتنا الػجامعة الكبَتة فنقرأ فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة وىذا ىو مفاتيح الػجناف بُت يدي 

إياب  -َوإياُب الَخلِق إلَيُكم، َوِحسابُػُهم َعَليُكم  - تعالػى عليو حينما نقرأ لشيخنا القمػي رضواف اهلل
 َوإياُب الَخلِق إلَيُكم، َوِحسابُػُهم َعَليُكم -الػخلق ليس مػحصوراً فػي العالػم األخروي مرد الػخلق إليهم 

ضية تنزؿ الػمالئكة فػي حسابػهم الدنيوي واألخروي، نػحن حُت نقرُأ فػي تفسَت سورة القدر وفػي ق -
ليلة القدر علػى اإلماـ الػمعصـو أيشك فػي ذلك شيعيٌّ؟ قلت شيعيٌّ وليس أمويٌّ يعيش فػي وسط 
الشيعة، قلت شيعيٌّ، الػمراد من الشيعي ليس الذي ينتسب إلػى عائلة شيعية أو إلػى مدينة شيعية أو إلػى 

لبًا شيعيًا إف كاف قد جاء من عائلة شيعية أو من بلد شيعي أبداً، الػمراد من الشيعي الذي يػحمل ق
عائلة ناصبية فػي أشد النصب، من يػحمل قلبًا شيعياً، إف اهلل ال ينظر إلػى أبدانكم وال إلػى ثيابكم وال 

 إلػى وجوىكم اهلل ينظر إلػى قلوبكم، ما عالقة أبػي أو أمػي أو عشَتتػي أو عائلتػي بػي؟
طة القلبية فيما بينػي وبُت أىل البيت، الػميزاف ىنا، الشيعي ىو الذي يػحمل العالقة الػحقيقة ىي الراب

قلباً شيعياً وال يوجد تعريٌف آخر وراء ىذا التعريف، الشيعػيُّ الذي يػحمل قلباً شيعياً، ال عالقة لنا بو من 
أردنا أف نشّخص أي بلد جاء، من أي قطر جاء، ال عالقة لنا بعائلتو بأمو بأبيو بعشَتتو بنسبو، إذا 

الشيعيُّ من يػحمل بُت جوانػحو من يػحمل فػي صدره قلبًا شيعيًا يتألأل بالتشيُّع لعلّي ىذا ىو  ،الشيعي
الشيعي، وإال ليس الشيعي من يعيش فػي وسطنا سواًء كربت عمامتو أو طالت لػحيتو أو أطاؿ شعراً 

عيُّ ىو من يػحمل قلباً شيعياً، الشيعيُّ ىو خنافس أو قد حلق شعره إلػى الصفر ال يفرؽ فػي ذلك، الشي
من تتسػجر نار ُحبِّ علّي ونار عشق علّي فػي فؤاده ىو ىذا الشيعي، الػحساب حساٌب فػي كل 
الػجهات، قلت بأننا حُت نقرأ فػي الروايات وفػي تفسَت سورة القدر ونزوؿ الػمالئكة علػى اإلماـ 

جاؿ الػخالئق طُراً وألعمارىا ولتقدير ما يػجري عليها، أليس الػمعصـو ألي شيء؟ أليس آلجاؿ الناس آل
ىذا ىو نػحو من أنػحاء الػحساب؟ وىناؾ حساب التوفيق والػخذالف، حُت نقوؿ ونعتقد بػأف اهلل سريع 
الػحساب بصريح القرآف، سرعة الػحساب ليست فقط فػي يـو القيامة، ىناؾ الػحساب الدنيوي الذي 

وىناؾ حساب البداء وتغَت األمور وما عبد اهلل بشيء مثل البداء، وىناؾ حساب  يكوف فػي ليلة القدر
التوفيق والػخذالف وكل ذلك بيد الػمعصومُت صلوات اهلل وسالمو عليهم لذلك ىو يكوف شاىدًا علػى  
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من ىذه الرؤيا  ما ىػي الثػمرة ًَادلُاِِنٌَُْ{ ًَسَعٌٌُُوُ ػٍَََّىُُ اٌٍّوُ فَغََْشٍَ اػٌٍَُّا }ًَلًُِكل شيء 
اإلحاطية؟ الثػمرة ألنو ىو الػمحاسب ىو الذي يػحاسب، فهو يرى كل شيء ألنو يػحاسب عن كل 

مرجع الػخلق إليكم  - َوإياُب الَخلِق إلَيُكم -باتػجاىكم، إليكم  - َوإياُب الَخلِق إلَيُكم -شيء 
اهلل سبحانو وتعالػى جعل أمره إليهم، إذا كاف  - َوَأمُرُه إلَيُكم مرجػعهم فػي كل شيء، ثػم نقرأ فػي الزيارة:

ثػم نقرأ  - َوَأمُرُه إلَيُكم - َوإياُب الَخلِق إلَيُكم -أمر اهلل إليهم فكيف بأمر العباد ال يكوف إليهم 
د َأَحبَّ َمن واالُكم فَػَقد واَلى اهلَل َوَمن عاداُكم فَػَقد عاَد اهلَل، وَمن َأَحبَُّكم فَػقَ  َوَأمُرُه إلَيُكم،مباشرًة: 

يعنػي أف بغضكم بغٌض هلل، أف حبكم حبٌّ هلل، يعنػي البغض  .اهلَل، َوَمن أَبَغَضُكم فَػَقد اَبَغَض اهللَ 
والػحب ىو لكم، إذا أبغضناكم أبغضناه، إذا أحببناكم أحببناه، إذًا القضية باتػجاىكم، إذا واليناكم 

فالسفة بعض العرفاء أيُّ نوع من الناس واليناه، ىذه االستحسانات التػي يذكرىا مثاًل بعض ال
استحساناٌت يأتوف بػها من جيوبػهم ىذه قضية راجعة إليهم كٌل وذوقو، لكن ىذا كالـ األئمة ما معناه؟ 

 ىذا ىو القوؿ البليغ الكامل:
يعنػي أف الػحب  - َمن واالُكم فَػَقد واَلى اهلَل َوَمن عاداُكم فَػَقد عاَد اهلَل، وَمن َأَحبَُّكم فَػَقد َأَحبَّ اهللَ 

والبغض والػمواالة والػمعاداة باتػجاىكم، حُت نػحبكم نػحبو، حُت نبغضكم نبغضو، حُت نواليكم نواليو، 
حُت نعاديكم نعاديو، يعنػي االتػجاه إليكم، القلوب تػحبكم، القلوب تواليكم، القلوب ال تبغضكم، 

 -إلَيُكم  -أمر اهلل  -َوَأمُرُه  - الَخلِق إلَيُكم َوإيابُ  -القلوب ال تعاديكم، إذًا القضية باتػجاىكم 
ىذا األماف ىل ىو فراٌر من حيواف مفًتس؟ نعم  - َوَأِمَن َمن َلَجَا إلَيُكم -أعتقد أف العبارات واضحة 
أمن من أي شيء؟ أِمَن من أشد الشدائد وأشد  -َوَأِمَن َمن َلَجَا إلَيُكم  -حتػى ىذا يدخل فيو ولكن 

ػهنم، وأشد الشدائد غضب اهلل، وجهنػم صورٌة لغضب اهلل، وأشد الشدائد الكفر، وأشد الشدائد ج
الشدائد الشرؾ، وأشد الشدائد النصب، وأشد الشدائد كل شيء يبعدنا عن اهلل، وأشد الشدائد كبائر 

ين الذنوب، وأشد الشدائد غفلة القلوب، وأشد الشدائد كل ما ىو يبعدنا عن اهلل سبحانو وتعالػى، أ
 الذي يلجأ إليكم، إليكم، إليكم.. - َوَأِمَن َمن َلَجاَ إلَيُكم -األماف، أين ىو األماف، فػي أي جهة؟ 

 كما يقوؿ الكميت رضواف اهلل تعالػى عليو:
 َنوازُِع من قلبػي ِضمػاٌء وألبُػبُ  إليكم ذوي آؿ النبػي تطلعػت  
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واالُكم فَػَقد واَلى اهلَل َوَمن عاداُكم فَػَقد عاَد اهلَل، وَمن َوَأمُرُه إلَيُكم، َمن  - َوإياُب الَخلِق إلَيُكم

إليكم  - َوَأِمَن َمن َلَجَا إلَيُكم - َوَمن أَبَغَضُكم فَػَقد اَبَغَض اهللَ  -أنتم، أنتم  - َأَحبَُّكم فَػَقد َأَحبَّ اهللَ 
َوَمِن اعَتَصَم ِبُكم فَػَقِد  -ُم بكم أنتم أنتم، أنتم أعَتصِ  - َوَمِن اعَتَصَم ِبُكم فَػَقِد اعَتَصَم بِاهللِ  -أنتم 

َوَذؿَّ   -ىل يوجد أكثر من ذلك؟  - َوَذؿَّ ُكلُّ َشيء َلُكم -أعتقد أف األلفاظ واضحة  - اعَتَصَم بِاهللِ 
َوَأعطَاُكم  -لكم، مر علينا فػي مستدرؾ الوسائل قبل قليل  لكل شيء قد ذل  - ُكلُّ َشيء َلُكم

ه الػمقاليد يعنػي مفاتيح كل شيء، الػمقاليد يعنػي الػمفاتيح، أعطاكم الػمقاليد الذي بيد - الػَمَقاليد
كل شيء مسخرٌّ لكم   - َوَسخََّر َلُكم َما َخَلق -يعنػي أعطاكم الػمفاتيح، يعنػي جعل بيدكم األسباب 

حينما يذؿ كل شيء  - َوَذؿَّ ُكلُّ َشيء َلُكم -الػمعانػي واضحة  - َوَأمُرُه إلَيُكم -يعنػي يعود إليكم 
َأراَد اهلَل َبَدأَ مَن  -لػهم يعنػي أف كل شيء ىو تػحت عزتػهم والذليل عينو لػمن؟ إلػى العزيز باتػجاه العزيز 

الذي يريد اهلل بكم يبدأ يعنػي  - َمن َأراَد اهلَل َبَدَأ ِبُكم -الذي يريُد اهلل انتبهوا للعبارات  - ِبُكم
 - َمن َأراَد اهلَل َبَدَأ ِبُكم، َوَمن َوحََّدُه قَِبَل َعنُكم، َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إلَيُكم -باتػجاىكم منكم البداية 

 َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إلَيُكم.  -توجو بكم الػمعنػى صحيح ولكن الػمعنػى األكمل 
الػمناسب نػحن حُت نذىب مثاًل إلػى دعاء الندبة، نػحن ال نشكك بدعاء الندبة ولو حاف الوقت 

لشرحو وبياف مضامينو العالية لبسط القوؿ فػي ذلك، دعاٌء عن األئمة الػمعصومُت مرويٌّ عن آؿ اهلل 
أيَن َوجُو اهلل  -صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، دعاء الندبة، ماذا نقرأ فػي دعاء الندبة الشريف؟ 

َوَمن  - أيَن َوجُو اهلل الِذي إلِيو يَػتَػَوجُو األُولِياء -و إليِو ما قاؿ الدعاء ب - الِذي إلِيو يَػتَػَوجُو األُولِياء
 . أيَن َوجُو اهلل الِذي إلِيو يَػتَػَوجُو األُولِياء - َقَصَدُه تَػَوجََّو إلَيُكم

إذا نذىب إلػى زيارة أمَت الػمؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو وىي الزيارة الػمطلقة السادسة فػي مفاتيح 
مرويٌة عن إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو، كيف ُنَسلُِّم علػى سيد األوصياء؟ الػجناف، الزيارة 

ـُ َعَلِيَك يَا َعين اللَّو الَناِظَرةُنَسلُِّم علػى سيد األوصياء:  يعنػي حُت نتوجو إلػى عُت اهلل كيف  - الساَل
ن نتوجو بو وإليو أيضاً، ىو عُت اهلل نتوجو؟ يعنػي نتوجو إلػى علّي ىو عُت اهلل الناظرة، ال نتوجو بو نػح
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ـُ َعَلِيَك يَا َعين اللَّو الَناِظَرة َوَيَدُه الَباِسطَة  -الناظرة نػحن نتوجو إليو  حُت نريد شيئًا من يد  -الساَل
اهلل الباسطة أال نتوجو إلػى اليد الباسطة؟ اليد الباسطة عليٌّ، ماذا أصنع أنا ىم يقولوف ىكذا إذا كاف 

ـُ  -بعض يستغربوف من كالمػي فما شأنػي بػهم، ىم يقولوف ىذا ىو كالمهم كالـٌ عربػي اآلف ال الساَل
ُو َعَلِيَك يَا َعين اللَّو الَناِظَرة َوَيَدُه الَباِسطَة وُأُذنَُو الَواِعية وِحكَمَتُو الَباَلِغة ونِعَمتو الَساِبَقة ونِقَمتَ 

ـُ َعلَػى َقِسيِم الػَجنَ ةالداِمغَ  حُت أريد الػجناف أتوجو لػمن؟ أليس لقسيم الػجنة والنار،  - ِة والنار، الساَل
 -حُت أريد الػخالص من النار لػمن أتوجو؟ أليس إلػى الػمسئوؿ عنها وعليٌّ قسيمػها فػماذا أصنع أنا؟ 

ـُ َعلَػى َقِسيِم الػَجَنِة والنار  ُُت ربػما تشيع فػي ابن أبػي الػحديد رضواف اهلل تعالػى عليو وىو معتزل -الساَل
 آخر أمره لكن كتبو كتٌب معتزلية يػخاطب سيد األوصياء..

 أطعت الػهوى والغػيَّ غير مػحاذر  إذا كنت للنيراف في الحشر قاسماً  
 فكن شافعػي يـو الػمعاد وناصػري  ػو  ػعػطػيػتػا بػما أسػيػدنػك فػي الػصػرتػن

ـُ َعلَػى َقِسيِم الػَجَنِة والنار، ـُ َعلَػى نِعَمِة اهلل َعلَػى األبَرار ونِقَمِتِو َعلَػى الُفّجار الساَل إلػى أف  - الساَل
ـُ َعلَػى َصاِحب الِداَلاَلت، واآليَاِت الَباِىرات، والػُمعِجَزاِت الَقاِىراتتقوؿ الزيارة:  ثػم ماذا  - الساَل

ـُ َعلَػى َصاِحب  -لكات ىو الػمنجػي من الػه - والػُمنِجػي من الػَهَلَكات -تقوؿ الزيارة؟  الساَل
ىو الػمنػجػي إذا   - الِداَلاَلت، واآليَاِت الَباِىرات، والػُمعِجَزاِت الَقاِىرات، والػُمنِجػي من الػَهَلَكات

ال تػخشػى من ىذه األصوات التػي تنادي  - والػُمنِجػي من الػَهَلَكات -كنت تريد النػجاة توجو إليو 
ىؤالء ىم الػمشركوف، حُت نقوؿ يا علػّي ىو ىذا عُت التوحيد، دعك  ،شرؾيا علّي مُ  :بأف من يقوؿ

من ىؤالء الػحوالف والعمياف والعوراف، دعك من ىذه األصوات النشاز، يا  ،من ىذه الوجوه الػُمغبَػرّة
ـُ َعلَػى َصاِحب الِداَلاَلت، واآليَاِت الَباِىرات، والػُمعِجَزاتِ  -علػّي ىو عُت التوحيد   الساَل

ـُ َعلَػى اسػِم اهلل الَرضّي، َووجهَو  -إلػى أف تقوؿ الزيارة  - الَقاِىرات، والػُمنِجػي من الػَهَلَكات الساَل
أيَن  -أريد أف أتوجو إلػى وجو اهلل من ىو وجو اهلل؟ عليٌّ  - الػُمضّي، َوَجنِبو العلػّي ورَحػَمُة اهلل وبَػرََكاتُو

سادتػي، توجو  - َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إلَيُكم -إليو يتوجو األولياء  -ألُولِياءَوجُو اهلل الِذي إلِيو يَػتَػَوجُو ا
بكم وتوجو إليكم، سواء كانت الزيارة قالت توجو بكم أو قالت توجو إليكم الػمعانػي صحيحة ولكن 

لِيو يَػتَػَوجُو أيَن َوجُو اهلل الِذي إتوجو إليكم أعمق فإف لػم تكن الزيارة كذلك فدعاء الندبة يقولػها: 



  6 ح   العصمةملف 

210 

زيارة علّي تقولػها ومئاٌت من الزيارات والنصوص تقولػها، والقضية أعمق من كل ىذه  - األُولِياء
التفصيالت لكن الػمقاـ ليس منعقدًا للولوج فػي مثل ىذه الػمطالب، ونػحن مع الػمشهور من علماءنا 

َوَمن َقَصَدُه ػ َمن َأراَد  - تَػَوجََّو إلَيُكم -خبار وإف جاء فػي عيوف األ - َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو ِبُكم نقوؿ:
سادتػي آؿ مػَُحمَّد، الزلنا فػي القرائن  - اهلَل َبَدَأ ِبُكم، َوَمن َوحََّدُه قَِبَل َعنُكم، َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو ِبُكم

امعة الكبَتة وخصوصًا أعمق التػي تتعلق بالزيارة الػجامعة الكبَتة، من القرائن موافقة معانػي الزيارة الػج
معانيها آليات الكتاب الكريػم وىذا ما آتػي علػى بيانو فػي حلقة يـو غد، ستتضح لكم الصورة كيف أف 
زيارة الػجامعة الكبَتة موافقٌة فػي أعمق معانيها لكتاب اهلل وبشكل واضح جلػي، وىل ىناؾ من قرينة 

 يٌل قاطع. أقوى من ىذه القرينة؟ ىذه ليست قرينة ىذا دل
ومن القرائن أيضًا موافقة الػمضامُت الػموجودة فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة لزيارات كثَتة مروية عن األئمة 
ولكتب الػحديث، أصاًل كل الػمضامُت الػموجودة فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة موجودة فػي الػجزء األوؿ 

امُت، والذين رافقونػي فػي برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة من كتاب الكافػي فػي كتاب الػُحجَّة، كل الػمض
كػمٌّ ىائل  يالحظوف دائمًا أننػي أورد الروايات من الكافػي وكأننػي أريد أف أشرح الزيارة بكتاب الكافػي،

من األحاديث الػموجودة يف كتب حديثنا تتناغم وتتوافق وتتطابق وتتسق وتستوسق وتتضمن لكل معاين 
شرح اجلامعة  ،اجلامعة الكبَتة، وعلى سبيل ادلثاؿ شرح الشيخ اإلحسائي ىذه األجزاء األربعة الزيارة

الكبَتة لشيخنا أضبد اإلحسائي قدس سره الشريف، ىذا الشرح من أولو إىل آخره ىذه األجزاء األربعة 
ألربعة لشرح الزيارة تالحظوهنا أربعة أجزاء شرح الشيخ اإلحسائي رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذه األجزاء ا

اجلامعة مشحونٌة حبديث أىل البيت، ما من كلمة يذكرىا من كلمات الزيارة إال ويعقبها بعديد وغفَت 
من روايات أىل البيت، لذلك ادلؤسسة اليت طبعت الكتاب أردفت الكتاب جبزء خامس ىذا ليس من 

زء صبعوا فيو سباـ الروايات اليت أصل الكتاب ادلؤسسة أردفتو وىو جزٌء كبَت كما تالحظوف، ىذا اجل
أستشهد هبا الشيخ اإلحسائي يف شرحو للزيارة اجلامعة الكبَتة، أنا قمت بعملية مقارنة عدد صفحات 

صفحة، جزٌء كبَت جداً، ىذه الصفحات ما فيها إال روايات أىل البيت اليت استلوىا  867ىذا اجلزء: 
دد صفحات األجزاء األربعة، عدد صفحات األجزاء من كتاب الزيارة اجلامعة الكبَتة، وأحصيت ع

، عدد 1694صفحة، إذًا عندنا عدد صفحات األجزاء األربعة للشيخ اإلحسائي:  1694األربعة: 
يعٍت أكثر  867صفحات كالـ أىل البيت ادلوافق للزيارة اجلامعة الكبَتة الذي أورده الشيخ اإلحسائي: 
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بينما عدد  847الناتج  2على  1694نا قّسمت صفحة، أ 847، 1694من النصف، ألف نصف 
، يعٍت ىذا الشرح ليس شرحًا للشيخ اإلحسائي، ىذا شرح أىل البيت 867صفحات ىذا الكتاب 

للزيارة ألف كالـ أىل البيت ادلوجود يف ىذا الكتاب أكثر من كالـ الشيخ اإلحسائي، علمًا أف كالـ 
يات، يعٍت ما جاء بشيء من جيبو، تالحظوف القضية الشيخ اإلحسائي ىو ترصبٌة وإعادة لنفس الروا

صفحة، وىذه األجزاء األربعة  867واضحة، قضية زلسوبة حسبوىا حساب عرب، قضية واضحة ىذا 
يعٍت كالـ أىل البيت أكثر من النصف وكالـ  867ىذا  847، 1694صفحة، نصف  1694

الحظوف الكم اذلائل من الروايات الشيخ اإلحسائي الباقي ىو إعادة ترصبو لكالـ أىل البيت، ت
 واألحاديث اليت جاءت متطابقة ومتوافقة مع الزيارة اجلامعة الكبَتة !!

 (الشػموس الطالعة فػي شرح الزيارة الػجامعة)ونفس الشيء إذا نذىب إلػى ىذا الشرح وىو شرٌح وجيز 
ن األدلة العقلية واألدلة الذوقية ىذا الشرح أيضًا أورد عددًا ىائاًل من الروايات وأورد عددًا ىائاًل م

وادلكاشفات العرفانية يف تأييد مضامُت الزيارة اجلامعة الكبَتة، وإظلا جئت هبذا الكتاب ظلوذجًا دلن ليس 
لو ادلقدرة على قراءة الكتب األربعة للشيخ اإلحسائي، وكما قلت ادلؤلف السيد حسُت الدرودآبادي ىو 

وسيد ادلدرسة العرفانية يف ىذا العصر الشيخ حسُت قلي اذلمداين من تالمذة العارؼ الكبَت أستاذ 
رضواف اهلل تعاىل عليو، أستاذ ىذا ادلؤلف ىو سيد ادلدرسة العرفانية، ومؤلف ىذا الكتاب ىو سيد 
ادلدرسة الشيخية، وأولئك ىم أكثر الناس فهمًا وعمقًا لعقائد أىل البيت، ادلدرسة الشيخية ؽلكن أف 

ضيح منهج ىذه ادلدرسة بأهنا ىي ادلدرسة اإلخباريُة الػُمعمَّقة، عندنا مدرسٌة أصولية، عندنا أقوؿ عنها لتو 
مدرسٌة إخبارية ومدرسٌة عرفانية ومدرسٌة شيخية، ردبا الكثَت من ادلشاىدين ما مسعوا عن ادلدرسة 

عيٌة بامتياز إذا أردت أف الشيخية أو مسعوا بامسها وما مسعوا إال الذَـّ عنها، ادلدرسة الشيخية مدرسٌة شي
أَُعرِّفها ىي ادلدرسُة اإلخباريُة ادلتعمِّقة، إذا كاف يف كلمات أىل البيت يف كلمات اإلماـ السجاد يف 
ـٌ متعمقوف ادلدرسة الشيخية وادلدرسة العرفانية علا مصاديق  الكايف ويف غَتِه بأنو سيأيت يف آخر الزماف أقوا

البيت، ادلدرسة الشيخية ىي ادلدرسُة اإلخباريُة احلديثيُة ادلتعمقة اليت ألولئك ادلتعمقُت من شيعة أىل 
فهمت احلديث فػي أعمق معانيو، كل ىذا قرائٌن بل أدلٌة قطعيٌة تتػحدث عن عبق وطيب أريج زيارتنا 

 الػحبيبة الزيارِة الػجامعِة الكبَتة، وال تقف القرائن عند ىذا الػحد. 
الػمخالفُت مثلما أوردُت كتابًا من كتب الػمخالفُت ذكَر الزيارة بػكامل لو ذىبنا إلػى كتاب من كتب 
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فػي كتب القـو الػمئات من النصوص  - َوَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إلَيَكم :نصها بل ذىب إلػى أعمق معانيها 
عن وإذا يتذكر الػمشاىدوف الذين رافقونػي فػي الػملفات فػي الػملّف العلوي جئت بكتاب ىو عبارة 

مكتبة )إحقاؽ الػحق وإزىاؽ الباطل( مع ملحقاتو ىو كتاٌب مركب من كتاب إحقاؽ الػحق للشهيد 
القاضػي الػمرعشػي التسًتي والػملحقات للػمرجع الدينػي السيد الػمرعشػي السيد شهاب الدين 

ل البيت،  الػمرعشػي، كتاٌب عبارة عن مكتبة من أولو إلػى آخره مشحوٌف بأحاديث القـو فػي فضل أى
كل تلك األحاديث فػي ذلك الكتاب الضخم، بل فػي تلك الػمكتبة ىي تؤيد وتطابق الػمعانػي التػي 
جاءت فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة، إذًا ماذا يريد القوـُ الذين يشككوف فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة من 

 أدلة؟!دليل؟ َعػميت قلوبػهم وما عػميت بصائرىم , ماذا يريدوف من 
كل ىذا وال ينتهػي الكالـ عند ىذا، إذا ذىبنا إلػى منت الزيارة الػجامعة الكبَتة، إذا أردنا أف ندرس 
الػمنت نفس الػمنت، البنية اللغوية، البنية البالغية، الػمعانػي الكثَتة الػمذكورة فضاًل عن الًتكيب الرقمػي 

ًتاكيب الرقمػية، لكننػي أشرت إلػى بعضها وإنػما أشرت الػموجود فػي ىذه الزيارة وال أريد الػحديث عن ال
إلػى بعضها ُمتُػَعمِّدًا فػي بعض حلقات برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة، ُمتَػَعمِّدًا حتػى حُت أورد مثل ىذا 

يارة الكالـ أقوؿ أنا أشرت إليها، أنا ىنا ال أريد الدخوؿ فػي الًتكيبة الرقمية وفػي الػهندسة الرقػمية للز 
الػجامعة الكبَتة، وإال ىػي مشػحونٌة بػهذه الػحقائق بػحقائق رقػمية كثَتة، وقد بينت لكم نػماذج منها فػي 
الػحلقات األخَتة من برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة فػي أياـ شػهر رجب، بينت بعضًا من ىذه النػماذج 

قػميٌّ رياضيٌّ متكامل فضاًل عن البنية اللغوية والبالغية، واألمثلة، الزيارة الػجامعة الكبَتة بناٌء ىندسػيٌّ ر 
وبػخربتػي الػمحدودة فػي البالغة واألدب وفػي لغة العرب واهلل أقوؿ بعيداً عن كل ىذه القرائن ىذا النص 
نٌص مػُعِجز ال يستطيع أحٌد أف يأتػي بػمثلو، وأقولػها بػملء فػمي أتػحدى أحدًا أف يأتػي بنص كهذا 

فػي بنائو اللغوي فػي صوره البالغية فػي عميق دالالتِو فػي كثرة مضامينو الػمضامُت الػموجودة فػي النص 
ىذا النص، صحيح النص طويل نسبيًا لكن إذا قيس بالػمعانػي النص فػي غاية الِقصر، عظيم الػمعانػي 

جػميع الػجهات لغوياً  الػموجودة فػي ىذا النص ىو وجٌو من وجوه إعجاز ىذا النص، نصٌّ متكامٌل من
بالغيًا معنويًا وأعمق من كل ذلك البعد الػمعرفػي فػي ىذه الزيارة، ولذلك أىل البيت يريدوف مّنا أف 
نتوجو إلػى الُبعد الػمعرفػي فيها ال يريدوف منَّا، أىل البيت ال يريدوف منَّا أف نزور بػها ألجل الزيارة وطلب 

س مطلوباً منَّا فػي ىذه الزيارة، إف طلب مّنا فذلك أمٌر َعَرضػي، أىل الثواب، ىذا أمٌر حسن لكن ىذا لي
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البيت ال يريدوف مّنا أف نزور بػها بعنواف الزيارة لطلب الثواب، إف أريد ذلك فذلك خٌَت علػى خَت شيءٌ 
للتأثر  عرضػي فػي حاشية الػمطلب، أىل البيت ال يريدوف مّنا أف نقرأ الزيارة حتػى نبكػي بعنواف البكاء

العاطفػي فقط، إذا حصل ىذا فهو فػي حاشية الػمطلب وىو خٌَت ال شك، أىل البيت صلوات اهلل 
عليهم ال يريدوف منّا أف ننشغل فػي أي قضية جانبية تُبِعدنا عن الػجانب الػمعرفػي وىذا الشيء ليس من 

شيء واإلنساف فػي آخر الزيارة ماذا عندياتػي وإنػما تعالوا لننظر فػي ىذه الزيارة، تعالوا لننظر، آِخُر 
 يطلب؟ يطلب أىم شيء، آخر شيء فػي الزيارة:

َأسأَُلَك َأف  -ىذا آخر شيء تطلبو فػي الزيارة  - َأسأَُلَك َأف ُتدِخَلِني ِفي ُجمَلِة الَعارِِفيَن ِبِهم َوِبَحقِِّهم
َوِفي زُمَرِة الَمرُحوِميَن ِبَشَفاَعِتِهم  -آخر طلب ىذا ىو  - ُتدِخَلِني ِفي ُجمَلِة الَعارِِفيَن ِبِهم َوِبَحقِِّهم

ُو َونِعَم ِإنََّك َأرَحُم الرَّاِحِميَن َوَصلَّى اللَُّو َعَلى ُمَحمَّد َوآِلِو الطَّاِىرِيَن َوَسلََّم َتسِليما َكِثيرا َوَحسبُػَنا اللَّ 
َأسأَُلَك َأف ُتدِخَلِني ِفي ُجمَلِة  -تػهى انتػهت الزيارة الػجامعة الكبَتة، النص األصلػي لػها ان -.الوَِكيلُ 

ىذا نصٌّ معرفػي لو أردنا أف نتفحص الزيارة ىل ورد فيها ذكٌر لصالة الزيارة، لو  .الَعارِِفيَن ِبِهم َوِبَحقِِّهم
أراد الزائر أف يزور بػها ويصلػي شيٌء مػمدوح لكننػي أقوؿ الزيارة ورد فػي نصها شيٌء عن صالة؟ لػم 

الصالة فيها لػماذا؟! ألف النص نٌص معرفػي، حتػى الصالة ما جاءت كػي تقطع الزيارة، كي تقطع ُتذَكر 
النص الػمعرفػي ليبقى النص الػمعرفػي متواصاًل متدفقاً، ال توجد فػي زيارة، تصفحوا الزيارة ىل يوجد فيها 

ات األخرى مشػحونة لػماذا؟ ألف اقًتب من القرب وقَػّبلو أو ضع خدؾ األيػمن عليو؟ ال يوجد فيها، الزيار 
النص نٌص معرفػي، اإلماـ يريد مّنا أف نعرؼ ماذا فػي ىذا النص، أف نقرأ بتدبر بػمعرفة، حتػى الصالة ما 
ذكرىا اإلماـ، لكن لو أراد إنساف أف يصلػي ىذا أمٌر مػمدوح الصالُة مػمدوحة علػى كل حاؿ، لكننػي 

 .ة الزيارةأنا والزيارة ال يوجد فيها ذكٌر لصال
علػى سبيل الػمثاؿ لو أردنا مثاًل أف نذىب إلػى زيارة قصَتة ال إلػى زيارة طويلة زيارة قصَتة، مثاًل زيارة 
الػحسُت فػي ليالػي القدر وىي زيارة قصَتة أقل من صفحة قصَتة جداً، الحظوا الًتاتيب الػموجودة فيها 

فاتيح الػجناف وفػي غَته، زيارة الػحسُت فػي ليالػي القدر موجودة الزيارة فػي م - فإذا وقفَت علػى قبره -
 - وقل -تػحديد الػمراسيم  - فإذا وقفت علػى قبره فاستقبلو بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك -

بعد ما قرأت مقطع  - ثػم انكب علػى القبر وقّبلو وضع خدؾ عليوتبدأ الزيارة مقطع ثػم تقوؿ الزيارة: 
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 - وُقل -حركة أخرى  - قبر وقّبلو وَضع خدؾ عليو ثػم انػحرؼ إلػى عند الرأسثػم انكب علػى ال -
ثػم انػحرؼ  ،علػى القبر وقبلو وضع خدؾ عليو -بعد ما تسلم  - ثػم انكب -وتسلم على اإلماـ 

وصلي بػعدىػما ما تيسر ثػم تػحوؿ إلػى عند الرجلين وزر  ،إلػى عند الرأس فصلي ركعتين للزيارة
وادُع بػما تريد ثػم زر  -وبعد أف تقرأ مقطعًا من الزيارة  - ػحسين عليو السالـ وقلعلي بن ال

الشهداء منػحرفًا من عند الرجلين إلػى القبلة فقل، ثػم أمضػي إلػى مشهد العباس بن أمير الػمؤمنين 
 ىذه - ثػم صلي تطوعًا فػي مسػجده ما تشاء وانصرؼ -وبعد ما تسلم  - فإذا وقفت عليو فقل

زيارة قصَتة كم فيها من التقطعات؟ وكم فيها ذكٌر للدعاء والصالة؟ وىي زيارة قصَتة ىذه الزيارة 
بػمقدار صفحة واحدة وأقل من صفحة ألف فيها تفاصيل مذكورة ال تتعلق بالزيارة ىذه الصفحة التػي 

رفة أأخذ مثااًل واحداً أمامكم، زيارة قصَتة مشحونة بكل ىذه التقطعات، مثاًل زيارة الػحسُت فػي يـو ع
ثػم قبل الضريح وصلػي عند الرأس ركعتين تقرأ فيهما ما أحببت من السور فإذا فرغت فقل:  :منها

اللَُّهمَّ ِإنػّي َصلَّيُت َورََكعت َوَسَجدت َلَك َوحَدَؾ ال َشريَك َلك ألفَّ الصَّالة َوالرُكوع والُسجود ال 
اٌت وأدعيٌة، وأدعيٌة تتػحدث عن الصالة وعن غَت الصالة وتقبيٌل إلػى آخر الدعاء صلو  .َيكوف إالَّ لكَ 

للقرب وانكباٌب عليو وانػحراٌؼ إلػى الرأس وانػحراٌؼ إلػى الرجلُت، وغَت ذلك من التفاصيل األخرى التػي 
 .ىي من أجزاء منسك الزيارة الشريفة وىذا موجوٌد فػي كل الزيارات

ألنػها نٌص معرفػي، األئمة يريدوف مّنا أف نذوب فػي  يٌت من كل ذلك؟لػماذا الزيارة الػجامعة الكبَتة خل
معرفتها، حتػى الصالة ال يريدوف منَّا أف نقطع الزيارة بالصالة، ما ذكروا الصالة، ىذه الزيارة تالحظوف 

يات نزور بػها من؟ نزور بػها الػجميع ويػمكن أف نزور بػها واحدًا واحداً، الزيارات األخرى لػها خصوص
زيارة خاصة لكل إماـ، وحتػى الزيارات الػجامعة األخرى فهػي ال تتمتع بػهذه الػِمَيز، ال تتػمتع بػهذه 
الػخواص الػموجودة فػي ىذا النص الػمقدس ىذه زيارٌة الزيارة الػجامعة زيارٌة نزور بػها من قريب ومن بعيد 

حداً، ال تقطعها صالة وال أدعية وال حركات لػماذا؟  نزور بػها جػميع األئمة أو نزور بػها أفرادىم واحداً وا
كي ال تنقطع سلسلة األفكار، ألنػها نٌص معرفػي القيمة الػمهمة يف ىذه الزيارة أنػها نٌص معريف، بعبارٌة 
أخرى ىػي دستور قانوف اآلف البلداف أليس فيها دساتَت، ىناؾ دستور لكل بلد من البلداف، حينما 

ات أو السلطة التشريعية فػي البلد قانوف يقارنوف فيػما بينو وبُت الدستور إذا كاف موافقاً ُتَشرِّع الربلػمان
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للدستور القانوف يػجري بشكل طبيعي إذا كاف معارضاً لػمادة من مواد الدستور لفقرة من فقرات الدستور 
ليٌغ كامل ىو ىذا الدستور، ىي ىذا القانوف ال يػجري يتوقف يُلغى أو يُػَحوَّر وفقاً لػمراد الدستور، قوٌؿ ب

عصمة أىل البيت ىي ىذه العصمة، عصمة أىل البيت أف  ،ىذه العصمة، إذا أردت أف تعرؼ العصمة
تعرؼ الزيارة الػجامعة الكبَتة، الزيارُة الػجامعُة الكبَتة ىذه شروحها من أفضل شروحها شرح الشيخ 

أخرى لكننػي أعتقد بأف ىذين الشرحُت من  اإلحسائػي وشرح السيد حسُت الدرودآبادي، ىناؾ شروحٌ 
أفضل شروح الزيارة الػجامعة، شرٌح شيخيٌّ أحػمديٌّ إحسائػيٌّ وشرٌح عرفانػيٌّ، ومع ذلك إذا كنتم ال 

برنامج الزيارة الػجامعة )فإنػي قد شرحتها فػي  ،ترغبوف فػي الػمطالعة أو ال تتوفر ىذه الكتب لديكم
دقيقة ما ىي بالشيء الكثَت أف اإلنساف  36ساعة  63يعة أىل البيت حلقة يا ش 30فػي  (الكبَتة

يقضيها فػي معرفة أىل البيت فػي خدمة أىل البيت، يا شباب شيعة أىل البيت ىذا الكالـ ليس  
كالمػي حينػما أحثكم علػى مراجعة برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة ال ألنو برنامػجػي وحق الػحسُت ألف 

موجود فيو حديث أىل البيت، أنا مػجرد ناقل أنا مػجرد جػهاز صوتػي أنقل لكم حديث الػحديث الػ
ساعة  63أىل البيت، مػجرد واسطة كالػمكربة الصوتية كػجهاز التسجيل أنقل لكم حديث أىل البيت 

 وقع موجود علػىادل -اآلف على موقع زىرائيوف  – دقيقة ما ىو بالشيء الكثَت، الػموقع موجود 36مع 
اإلنًتنت، وأعتقد اآلف عنواف الػموقع أمامكم علػى الشاشة والػموقع أمامكم تالحظوف اآلف الصفحة 
األولػى ىذه الصفحة األولػى من صفحات الػموقع إذا تتابعوف الصور إلػى الصورة التػي كتب عليها 

 30إلػى حلقة  1ة الػحلقة برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة وىي ىذه مكتوب عليها الزيارة الػجامعة الكبَت 
إذا ما ضغطتم كلك ىنا أخذتػم كلك ستتدخلوف إلػى داخل الػموقع وىذه ثالثوف حلقة تروف علػى 
الشاشة ىذه ثالثوف حلقة، ىذه ثالثوف إيقونة ىنا لكل حلقة إيقونة ومكتوبة أرقاـ الػحلقات، ىنا 

كنكم أف تراجػعوىا وأف تستفيدوا وأف تنتفعوا حلقات الربنامج موجودة بصيغة األوديو وبصيغة الفيديو يػم
 ،منها، لكن نصيحتػي ألبنائػي وبناتػي من الػجامعيُت من الشباب الػمثقفُت أف تكوف الػمتابعة متواصلة

وإذا كانت بشكل مػجموعة ألجل التباحث فيما بينكم تكوف القضية أفضل، إذا تكوف مػجموعات، 
 . آفة العلم النسيافمػجموعات وتكوف متواصلة يومياً وإال

وىا بعد الزيارة مباشرًة بعد الزيارة الػجامعة الكبَتة قصة السيد أىناؾ قصة موجودة فػي مفاتيح الػجناف اقر 
الرشػتػي، ما عندي وقت وإال ذكرتػها لكم، قصة جػميلة عن لقاء باإلماـ الػحجة واإلماـ الػحجة يقوؿ 
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عة، الػجامعة، الػجامعة، اهلل اهلل فػي الزيارة الػجامعة معرفة لػهذا الشخص الذي التقػى بو يوصيو الػجام
أىل البيت فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة اهلل اهلل فػي الزيارة الػجامعة، كما قلت قبل قليل العصمة التػي ىي 

التعريف ىػي منزلة مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد صلوات اهلل عليهم، شرح ىذا  :أساس عقيدتنا تعريفها الػمختصر
موجوٌد فػي الزيارة الػجامعة الكبَتة، وشرح ىذه الزيارة موجوٌد لديكم علػى اإلنًتنت ال تفوت عليكم 
الُفَرص راجعوىا فػي ىذه الكتب أو علػى اإلنًتنت وتباحثوا فيها فيما بينكم، الزيارة الػجامعة ىي التػي 

ي النورية الػحقيقية، وستالحظوف حُت تقوؿ عن نفسها كالمكم نور تنّوروا بنور أىل البيت، ىذه ى
تفهموف معانػي الزيارة أف ىذه الزيارة ال تػحتاج فػي توثيقها إلػى كل ىذا الكالـ الذي قلتو، ىػي دالٌة 
بنفسها علػى نفسها وحُت تتعشقونػها وتواظبوف عليها باإليػماف ستعرفوف حقيقتػها ال بػكالمػي ىذا وال 

ب كالـ الػمتكلمُت ىذا الكالـُ كالـٌ لو أفق معُت أما حديث اإليػماف بغَت كالمػي ىذا، كالـ الكت
حديث الػمناجاة مع أىل البيت حُت تُناجػي القلوب أىل البيت أىل البيت يناجوف تلك القلوب، إذا 

فذلك ىو حديث اإليػماف حينئذ تتػجلػى ىذه الػمعانػي بشكل صريح،  ،ناجػى أىل البيت تلك القلوب
نطلب الػهداية بعد   ،اىدنا الصراط الػمستقيم :نصلػي فػي كل يـو نصلػي ونلهج فػي صلواتنا نػحن يومياً 

 كل التفاصيل الػمتقدمة نقوؿ:

 :وذلك اعتقاٌد مّنا بأف كل شيء إظلا ىو يبدأ بسم اهلل كما قاؿ سيد األوصياء - اٌشَّحُِِْ اٌشَّمحِٓ اهللِ ثِغُِ

وىو إقراٌر بربوبيتو  - اٌؼَبٌَِّنيَ سَةِّ ٌٍّوِ احلَّذُبعده ومعو وفيو ُث نقوؿ: ما رأيت شيئًا إال ورأيت اهلل قبلو و 
جل شأنو وتعاىل لكل العامل وربميٌد احلمد هلل، احلمد باأللف والالـ كما يقوؿ علماء البالغة األلف 

صبيع أنواع احلمد اليت  - نيَاٌؼَبٌَِّ سَةِّ ٌٍّوِ احلَّذُ -والالـ ىنا استغراقية صبيع أنواع احلمد كل أنواع احلمد 
نعلمها واليت ال نعلمها كما نقوؿ الػحمد هلل كما ىو أىلو، الػمالئكة تسجل حُت يقوؿ العبد الػحمد هلل 

الػحمد هلل عدد الرمل  :يسجلوف التحميد بػمقدار العبد فػمقدار العبد معلوـٌ عندىم، وحُت يقوؿ القائل
ػى يسػجلوف، لكن حُت يقوؿ القائل الػحمد هلل كما ىو أىلو والػحصػى يعرفوف أعداد الرمل والػحص

يسألوف الباري ماذا نكتب؟ قاؿ اكتبوىا كما قالػها، من يعرؼ مقدار الػحمد إذا كاف الػحمد ىكذا 
الػحمد هلل كما ىو أىلو كما ىو أىٌل للػحمد، الػحمد ىنا الػحمد هلل كما ىو أىلو بعد ىذا اإلقرار 
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 ٌََِّ َِبٌِهِ -نقر برحػمانيتو ورحيميتو  - اٌشَّحُِِْ اٌؼَبٌَِّنيَ ـ اٌشَّمحِٓ سَةِّ ٌٍّوِ شَّحُِِْ ـ احلَّذُاٌ اٌشَّمحِٓنقوؿ: 

ونقر بػمالكيتو ليـو الدين ويـو الدين مػجمع السلطة كلها، ىناؾ يفنػى كل ملك وليس من ملك  - اٌذِِّّٓ

 ٌٍَِّوِ -لو وحده  - ٌٍَِّوِ اٌٌَََْ اٌـٍُّهُ ٌَِِّٓ -لو وحد  إنػما يفنػى الػملك االعتباري وإال فالػملك الػحقيقي

بعد كل ىذا ىذه  - اٌذِِّّٓ ٌََِّ َِبٌِهِ -فكل ملك اعتباري قد انقهر تػحت قّهاريتو  - اٌمَيَّبسِ اٌٌَاحِذِ

 ًبَِّّبنَ َٔؼجُذُ نَبَِّّبعقيدة التوحيد بتػمامها أيُّها الػمؤمنوف ىذه عقيدة التوحيد بتػمامها بعد كل ىذا نقوؿ: 

يعنػي نستعينك يف عبادتنا فػي كل شيء، حتػى عبادتنا  - َٔغزَؼِنيُ ًبَِّّبنَ -وىذه عبادة التوحيد  - َٔغزَؼِنيُ
 ىػي منك، نػحن بأي قدرة نعبد؟ بقدرتك، بأي جسد نعبد؟

نا؟ بػهذا بػهذا الػجسد الذي ىو ملكك، بأي لساف نتكلم؟ بػهذا اللساف الذي ىو منك، وكيف صلي
 سَعٌُالً األُِِِّّْنيَ فِِ ثَؼَثَ اٌَّزُِ ىٌَُ -الدين الذي أرسلتو لنا، ومن علمنا؟ ذلك النػبػي الكرًن الذي علمنا 

الذي علمنا ىو ذلك الرسوؿ  - ًَاحلِىَّخ اٌىِزَبةَ ًَُّؼٍَُِّّيُُُ ًَُّضَوِّْيُِ آَّبرِوِ ػٍََْيُِ َّزٌٍُ -من أنفسهم  - ِِّنيُُ

 َٔؼجُذُ بَِّّبنَ -أنفسنا ومن بيننا، رسوٌؿ منهم من أنفسهم يعلمهم يزكيهم كل شيء عائٌد إليو الذي من 

 اىذَِٔـب -ثػم تأتػي اآليُة صريػحًة بعد ىذا التوحيد وبعد ىذه االستعانة وبعد ىذه العبادة  - َٔغزَؼِني ًبَِّّبنَ

لػى أي شيء كّنا؟ كنّا علػى صراط أعوج، أليس أفما ُكّنا علػى صراط مستقيم؟ ع - ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ
 ،تلك العبادة وتلك االستعانة وتلك العقيدة وذلك التػحميد وذلك اإلقرار بالربوبية علػى كل العالػمُت

وذلك االعتقاد بػمالكية يـو الدين وذلك االعتقاد بسػم اهلل الذي تبدأ بو كل األشياء كل ىذا كاف 

 ؟ وما ىو الصراط الػمستقيم؟{ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ اىذَِٔـب} صراطاً أعوج؟ لػماذا نقوؿ:
ىل ىو خٌط وىػمي كخط االستواء أو كخط غرينتش كخطوط الطوؿ والعرض كسائر الػخطوط 
الوىػمية؟ ىل ىو خطٌّ ىندسػي يػمتد بُت نقطتُت، ىل ىو طريٌق مبلط أو طريٌق جبلي؟ ما ىو ىذا 

الكريػم الذي فيو ُمػحكٌم ومتشابو الذي قاؿ عنو عليٌّ ال تػحتجَّ  الصراط الػمستقيم؟ ىل ىو القرآف
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عليهم بالقرآف فإنو حػمػَّالٌة ذو وجوه؟ ما ىو ىذا الصراط الػمستقيم؟ ىل ىو الرسالة العػملية؟ ىل ىو  
كتب احلديث؟ ىل ىو الكتاب الفقهية واالعتقادية؟ ما ىو ىذا الصراط ادلستقيم؟ ىل ىو بنايٌة معينة 

 دىا؟ ىل الصراط ادلستقيم شيٌء نستطيع أف نشًتيو من السوؽ؟ ما ىو الصراط ادلستقيم؟نقص
، واىدنا الصراط ادلستقيم اجعلنا  {ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ اىذَِٔـب} الصراط ادلستقيم ىو اإلماـ ادلعصـو

 -ساٌس روحاين نصل إىل ىذه العالقة اذلداية ليست شيئًا مادياً، اذلدايُة إؽلاٌف إحساٌس نفسي إح
اجعل لنا رابطًة روحيًة معنوية مع ىذا الصراط احلقيقي، الصراط عليٌّ  {ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ اىذَِٔـب}

صلوات اهلل وسالمو عليو، الصراط إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو، ضلن طلاطب إماـ زماننا فماذا 
 -ىو الصراط ادلستقيم وىو ابن الصراط ادلستقيم  -ِقيم يَابَن الِصَراِط الػُمستَ  -نقوؿ يف دعاء الندبة 

لكن الصراط ادلستقيم لقٌب لو خصوصيٌة يف علّي، جوىرية الصراط ادلستقيم  -يَابَن الِصَراِط الػُمسَتِقيم 
يَابَن الِصَراِط  عليٌّ ولذلك عليٌّ مع احلق واحلق مع علي يدور معو حيثما دار، طلاطب إماـ زماننا:

فقط ألفت نظركم  - ِقيم، يَابَن الَنَبأ الَعِظيم، يَابَن َمن ُىو فػِي أـِ الِكتاِب َلَدى اهلل َعِليٌّ َحِكيمالػُمستَ 
يَابَن َمن ُىو فػِي أـِ الِكتاِب َلَدى  -إىل ىذه القضية إىل التقارف بُت الصراط ادلستقيم وبُت ىذه العبارة 

يَابَن الِصَراِط الػُمسَتِقيم، يَابَن الَنَبأ الَعِظيم، يَابَن َمن  -ة تالحظوف فػي دعاء الندب -اهلل َعِليٌّ َحِكيم 
َِٓ ىٌُ فـِِ ؤَِ } ىناؾ اقًتاف بُت الصراط ادلستقيم وبُت اآلية .ُىو فػِي أـِ الِكتاِب َلَدى اهلل َعِليٌّ َحِكيم

 ة ىذا يف دعاء الندبة. ادلعٌت ادلأخوذ من اآلية القرآنية الكرؽل {اٌىِزبةِ ٌَذٍَ اهلل ػٌٍَِِّ حَىُِْ
إذا نذىب إىل زيارة أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو الزيارة ادلطلقة السادسة واليت قبل قليل قرأت 

ـُ َعلَػى َصاِحب الِداَلاَلت، واآليَاِت الَباِىرات، والػُمعِجَزاِت الَقاِىرات، والػُمنِجػي من منها:  الساَل
حَىٌُِْ ـ  ٌَؼٌٍَِِّ ٌَذَّنَب اٌىِزَبةِ ؤَُِّ فِِ ًَبَِّٔوُ: }اهلل فػِي ُمحَكِم اآليَات فَػَقاَؿ تَػَعالَػى الػَهَلَكات اَلِذي ذََكَرهُ 

نذىب إلػى روايات أىل البيت صلوات اهلل وسالمو  {حَىٌُِْ ٌَؼٌٍَِِّ ٌَذَّنَب اٌىِزَبةِ ؤَُِّ فِِ -عليٌّ  - ًَبَِّٔوُ
للسيد ىاشم  (للوامع النورانية فػي أسػماء علّي وأىل بيتو القرآنيةا)عليهم أجػمعُت، الرواية ىذا ىو كتاب 

اسػم ألمَت الػمؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو ورد فػي القرآف  1000البػحرانػي، يذكر فيو أكثر من 
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الكريػم ألف ومية علػى ما أتذكر وأربعة وخػمسُت اسػم من أسػماء سيد األوصياء ألف ومية أعتقد واثنُت 
ربػما ىذه الطبعة ما ثبتت فيها األرقاـ ألف ىذا الكتاب كتاٌب جديد ما كنت قد تصّفحتو،  ،مسُتوخػ

اسػم من أسػماء أمَت الػمؤمنُت يف القرآف اللوامع النورانية فػي أسػماء  1154آخر اسػم  1154نعم 
إبراىيم، أوؿ بن  علّي وأىل بيتو القرآنية للسيد ىاشم البػحرانػي صاحب كتاب الربىاف ينقل عن علي

عن أبػي بصير  :إبراىيمبن  اسػم من أسػماء علّي فػي سورة الفاتػحة الصراط الػمستقيم عن تفسَت علي
 قاؿ: ىو الطريق ومعرفة اإلماـ{ ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ اىذَِٔـب} عن أبػي عبد اهلل عليو السالـ فػي قولو:

ىو الطريق ومعرفة  -والػمعنػى الدقيق ىو معرفة اإلماـ  ىو الطريق كلمة الصراط فػي اللغة ىو الطريق -
ومعرفة اإلماـ أين تتػجلػى اآلف فػي ىذا الػميداف الذي نػحن فيو؟ تتػجلػى فػي الزيارة الػجامعة  - اإلماـ

 .قاؿ: ىو الطريق ومعرفة اإلماـ{ ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ اىذَِٔـب} -الكبَتة 

قاؿ: ىو { ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ: }عن أبػي عبد اهلل عليو السالـ فػي قولوعن حػّماد الرواية الثانية: 
الصراط الػمستقيم ما ىو؟ أمَت الػمؤمنُت ومعرفتو كما قلت  - أمير الػمؤمنين صلوات اهلل عليو ومعرفتو

ـ زماننا قبل قليل الػمراد من اىدنا الصراط الػمستقيم الصراط الػمستقيم عليٌّ، الصراط الػمستقيم إما
والػهداية ىي العالقة النفسية العالقة الروحية معو، وال تكوف ىذه العالقة إال بػمعرفة، حُت نتفاعل مع 
الزيارة الػجامعة الكبَتة ستثبت عندنا بالوجداف اإليػمانػي بالروحانية الشيعية من دوف الػحاجة إلػى كل 

{ ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ} عليو السالـ فػي قولو: عن حػّماد عن أبػي عبد اهلل -ىذا الكالـ الذي ذكرتو 
والدليل علػى أنو ثػم يأتػي اإلماـ بدليل يقوؿ:  - قاؿ: ىو أمير الػمؤمنين صلوات اهلل عليو ومعرفتو

علػى أف الصراط ىو أمَت الػمؤمنُت ألف سورة الفاتػحة ما فيها اسػٌم يػمكن أف يكوف  - أمير الػمؤمنين

 اٌشَّمحِٓ -من أسػماء اهلل  - اٌذِِّّٓ ٌََِّ َِبٌِهِالػمؤمنُت إال الصراط الػمستقيم ال نقوؿ: دليٌل علػى أمَت 

ال تكوف من أسػماء أمَت الػمؤمنُت االسػم  - اٌضَّبٌِّنيَ ًاَلَ ػٍََْيُِ ادلَغضٌُةِ غرَيِ -من أسػماء اهلل  - اٌشَّحُِِْ
والدليل علػى أنو أمير  -علػى ىذه القضية يقوؿ  الوحيد الباقػي ىو الصراط الػمستقيم اإلماـ يستدؿ
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 ٌَؼٌٍَِِّ ٌَذَّنَب اٌىِزَبةِ ؤَُِّ حَىٌُِْ ـ فِِ ٌَؼٌٍَِِّ ٌَذَّنَب اٌىِزَبةِ ؤَُِّ فِِ ًَبَِّٔوُ:}-قوؿ اهلل  - الػمؤمنين قولو:

ِـّ  وىو أمير الػمؤمنين ِفي -وأـ الكتاب ىػي الفاتػحة  -{حَىٌُِْ  اٌصِّشَاطَ:}والِكَتاِب فػي قول ُأ

يَابَن الِصَراِط دليٌل واضح لذلك قبل قليل قلت تالحظوف الربط فػي دعاء الندبة بُت  -{ادلُغزَمَُِْ
ىناؾ ربط واضح  - الػُمسَتِقيم، يَابَن الَنَبأ الَعِظيم، يَابَن َمن ُىو فػِي أـِ الِكتاِب َلَدى اهلل َعِليٌّ َحِكيم

فػي اآلية الكريػمة  -: والدليل علػى أنو أمير الػمؤمنين قولو تعالػى -ة الرواية ىنا تشَت إلػى ىذه الػحقيق

ِـّ  وىو أمير الػمؤمنين ِفي {حَىٌُِْ ٌَؼٌٍَِِّ ٌَذَّنَب اٌىِزَبةِ ؤَُِّ فِِ}-التػي تػحدثت أنو  الِكَتاِب فػي  ُأ

 {. ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ}قولو: 
عن الػمفضل بن عمر، عن الػمفضل بن عمر ، الروايُة: والرواياُت عديدٌة وكثَتٌة فػي ىذا الػمضموف

عن سيد العابدين علػي بن  -ثابت الُثمػالػي ىو أبو حػمزة الثػمالػي  -قاؿ: حدثنػي ثابت الُثمالػي 
قاؿ: ليس بين اهلل وبين ُحّجتو ِحجاب وال هلل  -والليلُة ليلة ميالده  -الػحسين صلػى اهلل عليهما 

كما قلت قبل قليل إماـ زماننا ىو   -أبواب اهلل ونَػحُن الصراط الػمستقيم  دوف ُحّجتو ستر نػحن
ونػحن تراجػمة  ،ونػحن عيبة علمو ،ونػحن الصراط الػمستقيم ،نػَحُن أبواب اهلل -الصراط الػمستقيم 

عمر عن بن  ىذه الرواية منقولٌة عن الػمفضل -ونػحن موضع سره  ،ونػحن أركاف توحيده ،وحيو
بن  مػَُحمَّد .قاؿ: حدثنػي ثابت الثػمالػي عن ُمػَحمَّد بن سناف عن الػمفضل بن عمري، منقولة الثػمالػ

 عمر مغالػي أيضاً فػي كتب الرجاؿ. بن  سناف مغالػي أيضاً فػي كتب الرجاؿ، الػمفضل
اهلل عليو  قاؿ: سألت أبا عبد -عمر، رواية ثانية وىي روايٌة صبيلٌة جدًا بن  الروايُة أيضًا عن ادلفضل

السالـ عن الصراط المستقيم فقاؿ: ىو الطريق إلى معرفة اهلل عّز وجل وُىما صراطاف صراٌط في 
الدنيا وصراٌط في اآلخرة فأمَّا الصراط الذي في الدنيا فهو اإلماـ المفترض الطاعة من عرفو في 

الصراط الذي ىو جسر جهنم في َمرَّ على  - {ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ }اىذَِٔب – الدنيا واقتدى بهداه
إذاً ىذا  - اآلخرة ومن لم يعرفو في الدنيا زلت قدمو على الصراط في اآلخرة فتردى في نار جهنم
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أيُّ معنػًى ىو؟ ىذا الػمعنػى  {ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ اىذَِٔـب}ادلعنػى الذي نقولو فػي صلواتنا فػي كل يـو 
ىذا ىو تفسَت أىل البيت دعنػي من تفاسَت الػمخالفُت ومن  ىو مضموف الزيارة الػجامعة الكبَتة،

تفاسَت علماء الشيعة الذين اتبعوا الػمخالفُت دعنػي من أقواؿ ىؤالء، ىذا كالـ الصادؽ صلوات اهلل 
وسالمو عليو، ىذا كالـ السجاد والباقر ىذا كالمهم، الصراط الػمستقيم عليٌّ، الصراط الػمستقيم إماـ 

 أوصلنا إلػى معرفتو أين ىي الػمعرفة يا شيعة أىل البيت؟ {ادلُغزَمَُِْ اٌصِّشَاطَ ـباىذَِٔ}زماننا 
معرفة أئمتكم فػي ىذه الزيارة، ىذا نصٌّ دستوري، الزيارة الػجامعة الكبَتة نٌص دستوريٌّ معصومي يعرفنا 

اإلنساف حُت يفقد عزيزاً أىل البيت، نػحن بػحاجة إلػى مدارستو وبػحاجة إلػى فهمو وبػحاجة إلػى تدبره، 
مثاًل صديقًا أخًا زوجًة أختًا أمًا يػحتفظ ببقايا من ثياب أعزتو أو برسائل قديػمة أو بصور لػهم، وإذا  
كانت ىناؾ صورة صبيلة ألمو لزوجتو لصديقو ذلذا الذي يعزه وػلبو ػلتفظ هبا احتفاظًا شديداً حبيث لو 

جلامعة الكبَتة ىذه صورة أئمتنا، اإلماـ قاؿ عنها بأهنا قوٌؿ بليٌغ  فُِقدت أو ضاعت يتأذى كثَتاً، الزيارة ا
ألف اإلماـ أجاب على ىذا السؤاؿ واجلواب على قدر السؤاؿ، الزيارة اجلامعة الكبَتة قوٌؿ بليٌغ   ،كامل

، كيف ال نقدره؟ كيف ال ضلًتمو؟ ، ىو صورة ادلعصـو  كامل صادٌر من ادلعصـو
ناقنا صبيعًا أف ننشر يف الوسط الشيعي خصوصًا يف األجياؿ اجلديدة يف واهلل مسؤوليٌة شرعية يف أع

األجياؿ الػُمعاصرة يف األجياؿ اجلامعية يف شبابنا أف ننشر ثقافة الزيارة اجلامعة، وحينما أربدث عن ثقافة 
قرأ الزيارة الزيارة اجلامعة فإنٍت ال أقصد الذىاب إىل زيارة ادلراقد ذلك شيٌء مطلوب، وال أربدث عن أف ن

ببكاء وضليب وىذا شيٌء مطلوب، لكنٍت أربدث عن ثقافة الزيارة اجلامعة عن فكر الزيارة اجلامعة عن 
االعتقاد دبضامينها كما ىم وضعوىا إلينا، ال ذكروا فيها صالًة وال ذكروا فيها طقوسًا وضعوىا لنا نّصاً 

صبيع األئمة أو نزور األئمة واحدًا واحداً، وبعبارة  معرفيًا كاماًل نزور هبا من البعيد ومن القريب نزور هبا
اللَُّهمَّ  :أدؽ نزور هبا إماـ زماننا، يعٍت أف معرفة إماـ زماننا ىي ىذه، إذا أردمت أف تعرفوا إماـ زمانكم

أف  وإذا يقوؿ أحٌد بأننا ال نستطيع .َعرفنِػي ُحَجَتك فإِنك إف لَػم تُعرفنِػي ُحَجَتك َضَلَلُت َعن ِدينِػي
وىذا شرح السيد الدرودآبادي حجٌة  ،نفهم الزيارة اجلامعة الكبَتة ىذا شرح اإلحسائي ُحجٌَّة عليكم

وىذا برنامج الزيارة اجلامعة الكبَتة على اإلنًتنت ُحجٌَّة عليكم، معرفة إماـ زماننا ىي يف ىذا  ،عليكم
امعة الكبَتة، ألف معرفة معٌت العصمة النص الدستوري، غلب علينا أف نشيع بُت الشيعة ثقافة الزيارة اجل



  6 ح   العصمةملف 

222 

ىو معرفة أساس عقيدتنا، والعصمة ىي منزلة مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، أما تفصيل القوؿ فذلك يف الزيارة 
وىا من دوف وضوء أوىا تدبروا فيها إذا ما كاف عندكم وقت أقر أاجلامعة الكبَتة، يا أشياع أىل البيت أقر 

وىا مقاطع يف كل يـو خذوا مقطعاً وفكروا فيو، اصرفوا دقائق قليلة للتدبر ء، أقر من دوف االذباه إىل القبلة
وف أي كتاب، إهنا نٌص ءوىا قراءًة كما تقر أيف الزيارة اجلامعة الكبَتة من دوف وضوء ومن دوف استقباؿ اقر 

يعة واهلل قبل معريف للتعريف بأئمتنا صلوات اهلل وسالمو عليهم أصبعُت، غلب علينا صبيعًا بوجوب الشر 
ولكن الناس دائمًا تتجو إىل الوجوب الشرعي، الوجوب العقائدي  ،وجوب العقيدة فوجوب العقيدة أوىل

أقوى وأوىل وأىم من الوجوب الشرعي، غلب علينا بالوجوب العقائدي وبالوجوب الشرعي أف ضليي أمر 
ق أىل البيت، األصوات ادلسعورة أىل البيت، يف زماف تتعاىل األصوات ويكدح اإلعالـ كدحاً لتضييع ح

واألنكى من ذلك يف وسطنا الشيعي من يريد اإلساءة ومن  ،يف كل مكاف تريد اإلساءة إىل أىل البيت
يسيء فعاًل إىل أىل البيت إف كاف عن قصدًا أو كاف عن سوء فهم وعن جهل أو كاف بسبب ثقافتو 

البيت، ىو غلعل نفسو يف موضع الناطق باسم  السنية البعيدة عن أىل البيت، الثقافة ادلخالفة ألىل
التشيع وىو ال ؽللك من حقيقة التشيع شيئاً، ؽللك فتاتاً من أحاديث أىل البيت وذىنو مشحوٌف بأفكار 
ادلخالفُت ألىل البيت، ال استثٍت من ذلك ال اخلطباء احلسينيُت وال غَتىم، ادلنابر احلسينية صارت 

ديث أىل البيت، الفضائيات مشحونة باألحاديث ادلخالفة حلديث أىل مشحونة باألحاديث ادلخالفة حل
البيت، فضائيات قليلة مشخصة معروفة الفضائيات اليت ترفع شعار أىل البيت وتنادي باسم أىل البيت 
وإال ىناؾ العديد والكثَت من الفضائيات الشيعية اليت ىي يف غاية البعد عن أىل البيت، فقط األمساء 

عمر رضواف اهلل تعاىل عليو، بن  تالحظوف ىذه الروايات وأعلهما الروايات اليت رواىا ادلفضل .وادلسميات
بن  وإظلا أريد أف أشَت إىل ىذا ادلثاؿ الذي ربدثت عنو فيما مر من احللقات السابقة وىَو أفَّ ادلفضل

طالب العميقة وذلذا السبب عمر رضواف اهلل تعاىل عليو من الرواة الذين نقلوا لنا األحاديث وادلعاين وادل
سناف ذلذا السبب اُتػهم بالغلو ألنو نقل أحاديث أىل بن  عمر اتُػِهَم بالغلو وكذلك مػَُحمَّدبن  ادلفضل

البيت يف مقاماهتم الغيبية ويف منازذلم العلية ذلذا قيل ما قيل عنهم، أنا ىنا ال أريد أف أفتح كل القضايا 
 انيد وبكتب الرجاؿ، أعتقد أنٍت ربدثت كثَتاً يف احللقات ادلاضية. وكل اجلزئيات فيما يتعلق باألس

لذلك القرينة التػي أقف عندىا وأنػهي الػحديث فػي ىذه الػحلقة ىػي القرينة اإليػمانية، بعد كل ىذه 
شِعرُنا القرائن، التفاعل اإليػمانػي والتفاعل الوجدانػي مع الزيارة الػجامعة الكبَتة ُيشِعرُنا بػحقيقتها ويُ 
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بصدقها، حينما نتفاعل مع ىذا النص الشريف وتتػجلػى لنا الػمعانػي العميقة والػحقائق النورية الواضحة 
فػي كالـ إمامنا الػهادي تتأكد ىذه الػحقيقة بأف ىذا النص نصٌّ معصومػي، فضاًل عن كل ىذه القرائن،  

أخذنا الزيارة الػجامعة الكبَتة بػمعزؿ عن كل ولكننا لو  ،كل ىذه القرائن التػي مرت تؤكد ىذه الػحقيقة
ىذه الػمقدمات وبػمعزؿ عن كل ىذه الػحقائق وتعاملنا معها تعامل القلب الشيعي مع رسالة من إمامو 

كما يتعامل الػمحبوف مع آثار مػحبيهم مع آثار أعزاءىم، إذا كاف   ،الػمعصـو مع صورة إلمامو الػمعصـو
ندؾ منو آثاٌر أال تػحتفظ بػها؟ أال تػحن إليها بُت الفينة والفينة تعود إلػى إنساف عزيز وفقدتو وبقيت ع

تصفيحها وتقليبها تعود إلػى تصحيفها أو تصفيحها وتقليبها، الزيارة الػجامعة الكبَتة ىي قوٌؿ بليٌغ كامٌل 
تصفحها، علينا أف أثٌر عزيٌز من إمامنا الػهادي صلوات اهلل وسالمو عليو، علينا أف نقلبها، علينا أف ن

وأعتقد أف ىذا القدر من القرائن الداخلية . نػخوض فػي ِغمار معانيها، علينا أف نتدبر بػها وفيها وحولػها
والػخارجية يكفػي ولكن مع ذلك الػحلقة القادمة فػي يـو غد وىػي الػحلقة السابعة من حلقات ملفِّ 

الػمضمونػي بُت أعمق وأجلػى الػمعانػي العميقة فػي سأتناوؿ فيها التطابق الػمعنوي والتطابق  ،العصمة
وسأحاوؿ أف ألػخص معنػى العصمة، أحاوؿ أف استنتج  ،الزيارة الػجامعة الكبَتة وبُت القرآف الكريػم

القواعد والركائز التػي علػى ضوءىا نفهم معنػى العصمة، علػى ضوء ىذا الدستور الػمقدس أيُّ دستور؟ 
 عرفة اإلماـ الػمعصـو الزيارة الػجامعة الكبَتة ألنػها ىي القوؿ البليغ الكامل.دستورنا الشيعي فػي م

بػهذا القدر أكتفػي فػي ىذه الػحلقة موعدنا غداً إف شاء اهلل تعالػى مع الػحلقة السابعة من حلقات ىذا 
ائػي لكم الػملّف وربػما تكوف األخَتة حيث يكوف الكالـ فػي أجواء الكتاب والعًتة الػمطهرة، دع

بالتوفيق فػي معرفة الزيارة الػجامعة الكبَتة، أمنياتػي لكم بالنػجاح وباليػُمن والربكة فػي أجواء مػَُحمَّد وآؿ 
مػَُحمَّد فػي ىذه األوقات الكريػمة فػي أوقات شػهر شعباف فػي أوقات شهر رمضاف، أسألكم الدعاء 

ياكم تػحت راية الزىراء فػي الدنيا واآلخرة بػحق جػميعًا أسأؿ اهلل سبحانو وتعالػى أف يػجمعنػي وإ
   صاحب ىذه الليلة إمامنا زين العباد صلوات اهلل وسالمو عليو فػي أماف اهلل. 

 
 

 اء ػعػاالرب    
6  /7  /2011 
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 اٌغبثؼخ احلٍمخ 

 اٌؼصّخ ِبثني اٌمشآْ ًاٌؼرتح
 

تِظروَف إماـ زمانػهم صلوات اهلل وسالمو سالـٌ عليكم أحباب علّي وآؿ علّي، سالـٌ عليكم أيُّها الػُمن
 .عليو، يوـٌ سجادي مبارٌؾ عليكم

يف ىذا الػملّف يف الػحلقات الػماضية ويف ىذه الػحلقة  ،الػحلقة السابعة واألخَتة من َمَلفُّ العصمة
، أكوُف قد استعرضُت الػخطوط العامة لػمفهـو الِعصمة وذلك بالرجوع إىل الزيارة الػجامعة الكبَتة

التفاصيل أو بعبارة أخرى التطبيقات الػجزئية لعقيدة الِعصمة تأتينا إف شاء اهلل تعاىل يف الػملّف 
الػمهدوي والذي إف أمكننػي أف أقدمُو يف خدمتكم يف أياـ شهر شعباف، فإف لػم يكن ذلك قطعاً 

لوقت سيكوف الػملفُّ سيكوف الػَملفُّ الػمهدوي أحد برامج شهر رمضاف، إف تػهيأت األسباب وأسعفنا ا
الػمهدوي يف األياـ األخَتِة من شهر شعباف، وإال فموعدُه األكيد سيكوف يف أياـ شهر رمضاف وستِعلُن 

 .القناة أخبارىا ومواعيد الربامج على شريط أخبار القناة
ما بُت  لةدورة معرفية في الثقافة الشيعية األصيإذا تَػمَّ الكالـُ يف الػملّف الػمهدوي ستكوف عندنا 

ثالثُت حلقة برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة وما بُت الػملفات السبعة والتػي ستتجاوز حلقاتػها األربعُت 
حلقة، الػملفُّ الفاطمي، الػملفُّ العلوي، الػملفُّ العاشورائي، َملفُّ الشعائر الػحسينية، َملفُّ الشهادة 

ة األخَتة من ىذا الػملف، ويأتينا الػملفُّ الػمهدوي إف شاء اهلل الثالثة، َملفُّ الِعصمة وىا نػحن يف الػحلق
تعاىل، جػمعاً بُت حلقات برنامج الزيارة الػجامعة الكبَتة وبُت حلقات ىذه الػملفات السبعة تػجتمع ىذه 

ػي الدورة الػمعرفية يف الثقافة الشيعية األصيلة أضعها بُت يدي إخواين وأخوايت وأبنائي وبنايت من مػحب
أىل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعيػن، إف سنحت الظروؼ طُِبعت ُكلُّ ىذه 
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الػمطالب، إف لػم تسنح الظروؼ لذلك فإننا سنعاود عرضها على قناة الػمودَّة ما دامت ىذه القناة 
وتية، وسنحاوؿ  موجودة، وىي موجودٌة بكاملها على موقع قناة الػموّدة اإللكتػروين على الشبكة العنكب

كذلك أف نطبعها على أقراص مدمَّػجة لنسهل الػحصوؿ عليها ولنوفرىا لػمحبػي أىل البيت صلوات اهلل 
 وسالمو عليهم أجػمعيػن.

أعوُد إىل احللقة األخَتة من حلقات ملفُّ الِعصمة، ما تقدـ من كالـ يتلخُص يف أف الزيارة اجلامعة 
ح يف معرفة الِعصمة يف معرفة أىل البيت، ال أعيد ما تقدـ من  الكبَتة ىي الدستور ادلعصومي الواض

كالـ، كاف احلديُث يف احللقة ادلاضية عن القرائن اخلارجية والداخلية اليت ربف ىذا النص الشريف، 
موافقة مضامُت الزيارة اجلامعة الكبَتة . وبقيت قرينة ىي من أىم القرائن بل دليٌل من أىم األدلة القطعية

الكتاب وال نستطيع أف نتمسك بالكتاب نستطيع أف نتمسك بالعًتة من دوف  ا الكرًن، ضلن اللكتابن
من دوف العًتة، فالكتاُب ىم وىم الكتاب صلوات اهلل عليهم، وحُت أقوؿ ىم الكتاب ىم حقيقة 

ب احلقيقة الكتاب، الكتاب يف ألفاظِو ال يُػَمثُِّل إاّل حروفًا وكلمات وأصوات، أمَّا حقيقة ىذا الكتا
الُعظمى ىم عليٌّ وآُؿ علّي، وحُت أقوؿ عليٌّ وآؿ علّي فإف ىذا عنواٌف ِلُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل 
وسالمو عليهم أصبعُت، ال أُطيُل يف احلديث عن القرآف وعن موافقة الزيارة للقرآف وعن انطباؽ ادلعاين 

حُت نتحدُث عن القرآف فإننا ال نتحدُث عن  ن أّي قرآف؟القرآنية مع معاين الزيارة اجلامعة الكبَتة ولك
ألفاظ، اللفُظ حبد ذاتو ال ؽلثل شيئاً، اللفظ إظلا تكوف لو قيمة بوجود معناه، إذا سلبنا ادلعاين من األلفاظ 

حينئذ تكوف األلفاظ فارغة احملتوى، القرآف الذي  وأعطينا لأللفاِظ معاف أخرى فما قيمُة تلك األلفاظ؟
ه سلالفو أىل البيت ما ىو بقرآف إنو ألفاظ فارغة احملتوى وىذا ىو التحريف الذي تؤكده روايات يفسر 

أىل البيت، روايات أىل البيت اليت تتحدث عن ربريف القرآف فإهنا ال تتحدث عن ربريف األلفاظ، 
رٌَّؼ من أولِو إىل ألفاظ القرآف ىَي ىي، روايات أىل البيت تتحدث عن ربريف معاين القرآف، القرآف ُمػحَ 

آخرِه لكن ليس ربريفًا لفظيًا وإظلا ىو التحريف ادلعنوي، الذين خالفوا أىل البيت َحرَّفوا القرآف من أولِو 
إىل آخرِه، َصَدَر األمر األوؿ يف ربريف القرآف من سقيفة بٍت ساعدة من ىناؾ بدأ ربريف القرآف ُحرَِّؼ 

ريِف متواصلًة إىل يومنا ىذا، وما ذلك دبستغرب أف أعداء رسوؿ القرآف بكاملِو، وال زالت عمليات التح
اهلل ىم أعداء القرآف البد أف يُػَحرِّفوا قرآف ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو، كما أهنم قَػَتلوا بنت ُمػَحمَّد وقَػَتلوا 

 أوالد ُمػَحمَّد فقد قَػَتلوا قرآف ُمػَحمَّد، كيف قتلوا قرآف ُمػَحمَّد؟
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ُمػَحمَّد قُِتلت بكسر أضالعها وإسقاط جنينها وبتعذيبها وضربػها بالسياط وبكل ما فعلوا  إف كانت بنتُ 
معها، وإف كانوا قَػَتلوا ُحَسُت ُمػَحمَّد بالسيوؼ والرماح بالػحجارة والسهاـ، ُث داسوا صدرُه بػحوافر 

بعجب، قالػها شػمٌر لػحسُت  الػخيوؿ فقد ذبػحوا قرآف ُمػَحمَّد أف حرَّفوه من أولِو إىل آخرِه وما ذلك
صلوات اهلل عليو إين أذبػحك بغضًا ألبيك، ما ذلك بعجب أف يُػحرِّفوا القرآف بُغضًا لعلّي، فكل آية يف 
آيات الكتاب تتحدث عن علّي عن أولياء علّي عن أعداء علّي، فليس من عجب أف يذبػحوا القرآف 

نستمع إىل متحدثُت وإىل علماء وأف نقرأ يف كتب إظلا العجب أف . بتحريف مضامينو وبتحريف معانيو
التفسَت الشيعية وىم يقولوف إف ىذا التفسََت وفقًا دلنهج ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وىم يَعّبوف من العيوف 
الَكِدرة ومن ادلياه اآلسنة اليت َصبَّ فيها أعداُء أىل البيت كل أوساخهم وكل قاذوراهتم، الَعَجُب أف 

يعِة شلن يصعد ادلنابر أف يعّب من ىذه العيوف الَكِدرة ُُث يلقي بذلك على أشياع أىل البيت نػجَد من الش
وىم ال يعلموف احلقيقة ويوصلو إليهم وكأنو من حديث أىل البيت، وحديُث أىل البيت بعيٌد كلُّ البعِد 

وحتػى يف كتب تفسَتىم، عن ىذه ادلعاين اليت يُطرح الكثَت منها على منابر الشيعة ويف فضائيات الشيعة 
حديُث أىل البيت شيٌء آخر تفسَت أىل البيت للقرآف شيٌء آخر ومنهجهم شيٌء آخر، لذلك سألقي 
الضوَء على منهج أىل البيت بشكل ُمػجمل يف القرآف الكريػم ويف فهم القرآف الكريػم ُث بعد ذلك 

 أحاوؿ أف أطبق ما بُت الزيارة وما بُت الكتاب الكريػم.
كالـُ علّي، ما اختارُه الشريف الرضي رضواف اهلل تعاىل عليو من كلمات   (نػهج البالغة الشريف)و ىذا ى

سيد األوصياء، شيٌء وجيٌز من كالـ علّي َجػَمعُو الشريف الرضي يف هنج البالغة الشريف، وأنا أقتطُف 
الكالـ، ماذا يقوؿ سيد  شيئًا وجيزًا من كالـ علّي صلوات اهلل وسالمو عليو، وكالـُ علّي ىو عليُّ 

األوصياء عن الكتاب الكرًن؟ يتحدَُّث عن الفقهاِء عن الُقضاة الذين يُػجانبوف طريق أىل البيت فيقوؿ 
َترُِد َعَلى َأَحُدىم الَقضيُة في ُحكم ِمَن األحَكاـ فَػَيحُكم فيها ِبَرأِيو، ثُمَّ َترُِد تِلَك : 18يف اخلطبة 

ثم َيجَتِمع الُقضاُة  -يعٍت خبالؼ قوؿ األوؿ  -فَػَيحُكم فيها بِػخالؼ َقولو الَقضيُة بعينها َعلى َغيره 
وىذا حدث يف زماف أيب بكر يف زماف عمر يف زماف عثماف  -بذلك عنَد اإلماـ الذي استقَضاُىم 

وىذا  - ثم َيجَتِمع الُقضاُة بذلك عنَد اإلماـ الذي استقَضاُىم -واألمَت يتحدُث عن ىذه القضايا 
ن أف ػلدث أيضًا يف وسطنا الشيعي يف ادلستوى الفقهي، يف ادلستوى التفسَتي، يف ادلستوى ؽلك



 7 ح   العصمةملف 
 

227 

َترُِد على َأَحُدىم الَقضيُة في ُحكم  -العقائدي ويف أي مستوًى من ادلستويات ؽلكن أف ػلدث ذلك 
 - يحُكم فيها بِػخالؼ َقولوِمَن األحكاـ فَػَيحُكم فيها برأيو، ثُمَّ َترُِد تِلَك الَقضيُة بعينها َعلى َغيره ف

ثم َيجَتِمع الُقضاُة بذلك عنَد اإلماـ الذي استقَضاُىم فُيَصوُِّب آرائُهم جميعاً  -خبالؼ قوؿ األوؿ 
ىل أف اهلل  - وكتابهم واحد أفأمرىم اهلل سبحانو باالختالِؼ فأطاعوه، وإلػهُهم واحد ونبيهم واحد

ِلماذا اختلفوا والربُّ  - أـ نهاىهم عنو فعصوه -طاعوه أمر باالختالؼ فاختلف ىؤالء يف آرائهم فأ
واحد والنيب واحد والكتاُب واحد؟ ىل أمرىم الباري باالختالؼ فأطاعوه، وىل يُعقل ذلك !! أـ ىل 

أـ أنزؿ اهلل سبحانو دينًا ناقصاً هناىم عن االختالؼ فاختلفوا فعصوه، ويستمر بعد ذلك، فيقوؿ: 
أـ كانوا ُشركاء لو فلهم أف يقولوا وعليو أف يرضى أـ أنزؿ اهلل سبحانو فاستعاف بهم على أتمامو 

 فَرَّطنَا }هَّاديناً تاماً فقصَّر الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن تبليغِو وأدائِو واهلل سبحانو يقوؿ: 

 اختالؼ وفيو تبياٌف لكل شيء وذكر أفَّ الكتاب يصدؽ بعضُو بعضًا وأنو ال {شَيء هِي النِخَابِ فِي

 ثم يقوؿ: {مَثِرياً اخخِالَفاً فِيوِ لٌََجَدًُا اللّوِ غَريِ عِندِ هِي مَاىَ }ًَلٌَ فيو فقاؿ سبحانو:
وإف القرآف ظاىرُه أنيق وباطنُو عميق ال تفنى عجائبو وال تنقضي غرائبو وال ُتكشُف الظلمات إال 

 يعرؼ اسم العلف والػحشيش يف القرآف فمن ذا الذي يػمكنُو أف يدرؾ ىذه الػحقائق؟ ذلك الذي ال. بو
الذي يعرفو كل الُرَعاة وىو اسٌم متداوٌؿ بُت العرب وكلمٌة شائعٌة بُت العرب، ال يعرؼ اسم العلف 
والػحشيش، أـ غَتُه من أتباعِو، أـ أولئك الذين يف وسطنا الشيعي يتابعوف أولئك، من الذين يُدركوف 

 ُه فمن الذي يُدرؾ حقائق القرآف؟حقائق القرآف؟ ىناؾ عليٌّ وىناؾ غَت 
ىذا الباطن  - وإف القرآف ظاىرُه أنيق وباطنو عميقىذه الػمعاين الػتػي يتحدث عنها حُت يقوؿ: 

من الذي يُدرؾ لنا ىذه  - ال َتفنى عجائبو وال تنقضي غرائبو العميق من الذي يُدرِكو؟ ُث يقوؿ:
من الذي  - وال ُتكشُف الظلمات إال بوضي، ُث يقوؿ: العجائب التػي ال تفنػى والغرائب التػي ال تنق

يستطيع أف يكشف الظلمات بالقرآف؟ ىل غَُت علّي وآُؿ علّي؟! ىل كل من كتب تفسَتًا فهو قادٌر 
على أف يُدرُؾ ىذا الباطن العميق للقرآف، اهلل سبحانو وتعاىل ىل أنزؿ قرآنا بألفاظ مػحدودة وجعل 

ظ أـ يف شيء ما وراء األلفاظ، قطعاً حقيقة القرآف يف شيء ما وراء األلفاظ حقيقة القرآف يف ىذه األلفا
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ظاىرُه  - وإف القرآف ظَاِىرُه أنيقوإال ىذا الوصف ال ؽلكن أف نتلمسُو يف األلفاظ القرآنية حُت يقوؿ: 
كن احلقيقة يف ألفاظِو يف بالغتِو يف ُحسن رصفِو يف حالوتِو يف صبالِو يف طالوتِو ىذا يف ظاىر اللفظ ل

ىذا شيٌء  - وباطنو عميق ال تفنى عجائبو وال تنقضي غرائبو وال ُتكشُف الظلمات إال بو -أين؟ 
 وباِطنو عميقىذا شيٌء ظاىر ما وراء ىذا الظاىر:  - القرآف ظاىرُه أنيقوراء البالغة وراء األناقة، قاؿ: 

من منا يستطيع أف يُدرؾ معًٌت واحد  - ال تفنى عجائبو وال تنقضي غرائبو يف ىذا الباطن العميق: -
ال تفنى عجائبو وال تنقضي غرائبو وال ُتكشُف الظلمات  من ادلعاين القرآنية اليت ال تفٌت تبقى متواصلة،

ىذه احلقائق ال يدركها إالَّ عليٌّ صلوات اهلل عليو وحُت أقوؿ ال يدركها إالَّ عليٌّ فإين أعٍت  - إال بو
مَّد، فعليٌّ ىو العنواف األصبل وىو العنواف األحلى الذي يُػحبُُّو ُمػَحمٌَّد صلى اهلل عليو ُمػَحمَّدًا وآَؿ ُمػحَ 

وآلو، لِػُحبِّ ُمػَحمَّد لعلّي إين أقوؿ عليٌّ عليٌّ علّي، ىو قاؿ َزيِّنوا رلاِلَسُكم بذكر علّي، إين أَُزيُِّن حديثي 
 بعلّي كما قاذلا ُمػَحمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.وأَزيُِّن رللسي وأَُزيُِّن ديٍت وأَُزيُِّن عقيديت 

ماذا يقوُؿ سيُد األوصياء؟ وىو يتحدُث عن العلماء الذين ابتعدوا عن علّي وآؿ علّي  87يف الػخطبة 
اقتبس جهائل  - فَاقتَبس جهائل من ُجّهاؿ -ما ىو بعالػِم  - وآخُر قد تسمى عاِلماً وليس بويقوؿ: 

وآخُر قد تسمى  -مخالفوف ُجّهاؿ يأخذوف من عُت الػجهل من العيوف الَكِدرة من الػمخالفُت، الػ
عاِلمًا وليس بو فَاقتَبس جهائل من ُجّهاؿ وأضاليَل من ُضاّلؿ وَنَصَب للناِس أشراكًا من حبائل 

ئل وآخُر قد َتَسّمى عاِلماً وليس بو فَاقتَبس جها -القوؿ الزور ىو قوؿ الػمخالفُت  - غرور وقوؿ زور
من ُجّهاؿ وأضاليَل من ُضاّلؿ وَنَصَب للناِس أشراكًا من حبائل غرور وقوؿ زور، قد حػمَل الكتاَب 

قد َحػَمَل الكتاَب على آرائِو وعطف الػحق على أىوائِو يؤمُن الناس  -ال على قوؿ علّي  - على آرائوِ 
ومن ىذه الشبهات  - فيها وقعمن العظائم ويُهوُِّف كبير الجرائم يقوؿ بالقوؿ أقُف عند الشبهات و 

ويقوؿ أعتزُؿ الِبدَع  ،يقوؿ أقُف عند الشبهات وفيها وقع -أحاديُث الغلو يقُف عندىا فيُنكرىا 
ال يعرؼ باب الػُهدى فيتبعُو وال باَب  ،فالصورة صورة إنساف والقلب قلُب حيواف ،وبينها اضطجع

أعالـ أىل  -أنى تؤفكوف واألعالـ قائمة العمى فيصد عنو وذلك ميُت األحياء، فأيَن َتذَىبوف و 
فأين تذىبوف وأنى تؤفكوف واألعالـ قائمة واآلياُت واضحة والػمناُر منصوبة  -البيت قائمة واضحة 

ىم أعالـُ اهلل َمرَّ علينا يف الزيارة الػجامعة، ىم األعالـ وىم اآليات الواضحة وىم الػمنار الذي نصبُو  -
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فأين تذىبوف وأنى تؤفكوف واألعالـ قائمة واآلياُت واضحة والػَمناُر منصوبة  -اهلل يف بالدِه ولػخلقو 
إىل أين ذاىبوف؟ ِلماذا تذىبوف إىل العيوف الَكِدرة؟  - فأين يُتاُه بكم وكيف تعمهوف وبينكم عترة نبيكم

كم عترة واألعالـ قائمة واآلياُت واضحة والػَمناُر منصوبة فأين يُتاُه بكم وكيف َتعَمهوف وبين -
أنزلوىم  - نبيكم وُىم أزمَُّة الػحق وأعالـُ الدين وألسنُة الصدؽ فأنزلوىم بأحسن منازؿ القرآف

بأحسن منازؿ القرآف، وما منازؿ القرآف؟ منازؿ القرآف منازؿ اهلل، أنزلوىم بأحسن منازؿ القرآف، القرآف  
 :-كالـُ اهلل، منزلة القرآف من منزلة اهلل سبحانو وتعاىل 

 - وردوىم، وردوىم ورود الػهيم الِعطاش -ُث ماذا يقوؿ األمَت؟  - زلوىم بأحسن منازؿ القرآففأن
 -أنزلوىم بأحسن منازؿ القرآف ومنازؿ القرآف ىي منازؿ اهلل، منازؿ القرآف ىي أسػماء اهلل الػُحسنػى 

أين؟ إىل النهر كي الورود ىو حينما يذىُب اإلنساف إىل  - فأنزلوىم بأحسن منازؿ القرآف ورُِدوىم
اذليم اإلبل والعطاش التػي ىي يف حالة  - وِرُدوىم ورود الهيم الِعطاش -يرتوي، وَرَد َورَد إىل النهر 

العطش الشديد، واإلبل صبورة على العطش، لكن إذا اشتد عطشها إىل الدرجة األخَتة فإنػها إذا ما 
يُم الِعطاش، كيف َترِد الػهيُم الِعطاش إىل النهر؟ وردت الػماء وردت الػماء بشكل جنوين، كيف َترِد الػه

َترِد بػهذه الصورة راكضًة بأقصى سرعة ال ترى أمامها شيئًا إال داستو ال تعبأ بأي شيء، تتدافع فيما 
بينها حتػى َترِد إىل النهر ألنػها ترى أف حياتػها يف ىذا الػماء، أمَت الػمؤمنُت ىو ىكذا يقوؿ، أتقولوف لنا 

وردوىم ورود الػهيم  -إذا ُجنننا يف علّي وآؿ علّي بأننا قد خالفنا الصواب !! ىو يقوؿ لنا  حينئذ
أيُّها الناس ُخذوىا عن خاتم النبيين صلى اهلل عليو وآلو : - عليٌّ يقوؿ - الِعطاش، أيُّها الناس

أيُّها الَناس ُخذوىا  - 78ماذا يقوؿ خامت النبيُت؟ عليٌّ يقوؿ وىذا نػهج البالغة وىذه الػخطبة  - وسلم
وليس  -من آؿ ُمػَحمَّد  - إنَُّو يػموت من مات منا -ماذا يقوؿ خاتػُم األنبياء؟  - عن خاتػم النبيين

بينما قبل قليل تَػَحدَّث عن أولئك العلماء الذين يشذوف عن طريق  - إنُو يػموت من مات منا - بػميت
حيواف ال يعرؼ باب الػهدى فيتبعو وال باب الَعَمى  فالصورة صورة إنساف والقلب قلبُ علّي، قاؿ: 

ىذا ىو يف حياتِو ميت أما عليٌّ يف موتِو حي، ىكذا يقوؿ ُمػَحمٌَّد  - فيصد عنو وذلك ميُت األحياء
إنَُّو يػموت من مات منا وليس بػميت ويبلى من بَلي منا وليس بباؿ فال تقولوا  -صلى اهلل عليو وآلو 
 . أكثر الػحقِّ فيما تُنكروف، فإفَّ أكثر الػحقِّ فيما تُنكروف بػما ال تعرفوف فإف
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 :ىذه أبيات معروفة للشيخ البهائي رضواف اهلل تعاىل عليو
 ةػػػػػػػوسػػػػػػوه وسػػػػػمػػتػػمػػلػػػعػػا تػػل مػػػػك  ةػػذي فػي الػمدرسػقػـو الػأيُّػهػا ال

 األخرى نصيبما لكم في النشأة   ذكركم إف كاف في غير الحبيب
فإفَّ أكثر الػحقِّ فيما عبارة واضحة:  -فال تقولوا بػما ال تعرفوف فإف أكثر الػحقِّ فيما تُنكروف 

إنُو  -فإفَّ أكثر الػحقِّ فيما تُنكروف  -ما تنكرونو من مقامات أىل البيت ىو الػحُق بعينِو  -تُنكروف 
ُخذوىا عن خاتم النبيين إنو يػموت من مات خذوىا أيُّها الناس عليٌّ يقوؿ:  -يػموت من مات منا 

إنػهم يػختلفوف عن كل الػخالئق، إنػهم شيٌء آخر  -منا وليس بػميت ويبلى من بلي منا وليس بباؿ 
ولكن ال حياة لػمن تنادي وذلك ميُت األحياء كما قاؿ سيُد األوصياء، ىذه الكلمات بػحاجة إىل شرح 

 ي كالـٌ كثَت.طويل لكن الػمقاـ ال يسُع لذلك وعند
وتَػَفّقهوا فيو  ،وتعلموا القرآف فإنو أحسُن الػحديث :ماذا يقوؿ سيد األوصياء 110ثػم يف الػخطبة 

أيُّ  - وأحسنوا تالوتُو فإنو أنفع الَقَصص ،واستشفوا بنورِه فإنَُّو شفاء الصدور ،فَإنَُّو ربيُع الُقلوب
وتفقهوا فيو  ،لموا القرآف فإنو أحسُن الػحديثوتع -قرآف ىذا الذي ىو ربيُع القلوب وتفقهوا فيو 

أيُّ قرآف؟ ىذا الذي ينسب األخطاء  - واستشفوا بنورِه فإنو شفاء الصدور ،فإنو ربيُع القلوب
ِلُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو وينفي عصمتُو أيُّ تفسَت ىذا؟! ىذا الذي يَعبُّ َعبًَّا من كتب الػمخالفُت 

أيُّ قرآف ىذا، القرآف الذي ىو ربيُع القلوب الذي يتحدث عنو عليٌّ  ،للقلوب ىو ىذا الذي يكوف ربيعاً 
وتفقهوا فيو فإنو ربيع القلوب واستشفوا بنورِه فإنو شفاء البد أف يصدر فقهُو من علّي، حُت يقوؿ: 

ينطق سيأتينا، سيأتينا كالـُ علّي بأف ىذا القرآف لن نستطيع أف نستنطقو يػحتاج إىل ناطق  - الصدور
عنو ىو ىكذا يقوؿ يف نػهج البالغة الشريف، إذًا ىذا التفقو الذي يولد لنا ربيع القلوب وىذا 

 االستشفاُء بنورِه من شفاء الػجهل البد أف يكوف من طريق علّي صلوات اهلل عليو.
 - ينىذا القرآف إنػما ىو َخٌط مستوٌر بين الدفتىو يقوؿ عليٌّ صلوات اهلل عليو:  125يف الػخطبة 

حروؼ، ىذا القرآف إنػما ىو حروؼ، حروؼ مكتوبة بقلم بػحرب، ىذا القرآف إنػما ىو خط مستوٌر 
ىذا القراف إنػما ىو خٌط مستوٌر بين الدفتين ال ينطق  -وليس مسطور مستور خفي معانيو خفية 

القراف إنػما ىو  ىذا ليس لو لساف أيُّها العقالء من أشياع علّي وآؿ علّي ىذا عليُّكم يقوؿ: - بلساف
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 -إذاً من ينطق عنو يا أبا الػحسن؟  - خٌط مستوٌر بين الدفتين ال ينطق بلساف وال بُد لو من َترُجماف
وأيُّ رجاؿ؟ أولئك الذين تقدـ ذكرىم قبل قليل، أولئك الذين قاؿ ردوىم  - وإنػما ينطق عنو الرجاؿ

الرجاؿ الذي أُِمرنا أف نَرِد إليهم أف نَرَِد إىل  ردوىم تقدموا إليهم وردوىم ورود الػهيم العطاش، أولئك
 عيونػهم الصافية كما َترِد اإلبل العطاش بػجنوف.

 ذلك القرآف فاستنطقوهويقوؿ عليٌّ صلوات اهلل وسالمو عليو يف الػخطبة الثامنة والػخمسُت بعد الػمئة: 
ذلك القرآف فاستنطقوه  -يقوؿ عليٌّ  أيُّها الذين تقولوف بأننا نستنطق القرآف بعقولنا اسػمعوا ماذا -

ذلك القرآف فاستنطقوه  -لن ينطق لكم، ىذا القرآف ال يتفاىم إال مع أىلِو إال مع علّي  - ولن ينطق
من الذي  - أال إف فيو علم ما يأتي -بػماذا تُػخربُنا يا سيد األوصياء  - أخبركم عنو ولن ينطق ولكن

القرآف، ىل ينطق القرآف فُيخرب أحداً بعلم ما يأيت؟ ولكنَّ عليَّاً ىو يستطيع أف يستخرج علم ما يأيت من 
أال إف فيو علم ما يأتي والػحديَث عن الػماضي ودواء داءكم  -القرآف فحُت ينطق فقد نطق القرآف 

 ىذا ىو القرآف قرآُف علّي.  - وَنظم ما بينكم
ىذه ىي الػخطبُة السادسة  - ىذا الُقرآف واعَلموا أفَّ ويستمر عليٌّ صلوات اهلل وسالمو عليو فيقوؿ: 

  - واعَلموا أفَّ ىذا القرآف ىو الناصح الذي ال يغش والػهادي الذي ال ُيِضل -والسبعوف بعد الػمئة 
كيف وكل فرقة تستدؿ بالقرآف، إذا كاف ناصحًا ال يغش كيف تستدؿ كلُّ فرقة بالقرآف، إذا كاف ىو 

واعَلموا أفَّ ىذا القرآف ىو  -ُكلُّ فرقة من الِفَرؽ تستدُؿ بالقرآف   الػهادي الذي ال يضل ال ُيضل كيفَ 
واعَلموا أفَّ  -إذا كاف مع العًتة، الػجزء الػحقيقي للقرآف اإلماـ الػمعصـو  - الناصح الذي ال يغش

ىذا القرآف ىو الناصح الذي ال يغش والػهادي الذي ال ُيِضل والػُمَحدُِّث الذي ال َيكِذب وما 
إذا كاف القرآف ُمػَحدِّث ال يكذب إذًا ما ىي ىذه التفاسَت الكثَتة؟! وكلُّ  - َلَس ىذا القرآف أحدٌ َجا

تفسَت يقوُؿ شيئاً، قطعًا فيها كذب، البُد أف يكوف قسم من ىذه التفاسَت الػمختلفة والػمتناقضة أف 
أف يكوف ىذا القرآف مَع علّي  يكوف فيها كذب، فكيف يكوُف القرآف يػَُحدُِّث اآلخرين وال يكذب؟ البد

واعلموا أف ىذا  :ذلك الذي قاؿ عنو ُمػَحمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو عليٌّ مع القرآف والقرآف مع عليّ 
القرآف ىو الناصح الذي ال يغش والػهادي الذي ال ُيِضل والػُمَحدُِّث الذي ال َيكِذب وما َجاَلَس 

ـَ عنو بزيادة أو نقصاف زيادة في ىدى أو نقصاف من عمى واعلموا أنَّو ليس  ىذا القرآف أحٌد إال قَا
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وال ألحد قبل القرآف من ِغنًى  -من فاقة يعنػي من حاجة  -على أحد بعد القرآف من فاقة 
فإف فيو شفاًء  -اللئواء الصعوبات والػمصائب  -فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا بو على لئوائكم 

الكفر والنفاؽ والغيُّ والضالؿ فاسألوا اهلل بو وتوجهوا إليِو ِبُحبِِّو  وىو -أيُّ داء  -من أكبر الداء 
واعلموا أنَّو شافٌع  -بػمثل القرآف  -وال تسألوا بو خلقو إنو ما توجو العباد إلى اهلل تعالى بػمثلو 

كوف ىذا يعنػي ىذا الكتاب ىو قائٌل ُمَصّدؽ وشافٌع ُمَشفَّع؟! البُد أف ي -ُمَشفَّع وقائٌل ُمَصّدؽ 
واعلموا أنَّو شافٌع ُمَشفَّع وقائٌل مصّدؽ وأنَّو من  -الكتاب ناطقاً، ىناؾ حقيقٌة ناطقة لػهذا الكتاب 

شفع لو القرآف يوـَ القيامة ُشفَِّع فيو ومن َمَحَل بِو القرآُف يـو القيامة ُصدَِّؽ عليو فإنَُّو ينادي مناد 
رثو وعاقبة عملو غير َحَرثَة القرآف، فكونوا من َحَرثِتِو وأتباعو يـو القيامة أال إفَّ ُكلَّ حارث مبتلًى بػح

اتػهموا عليو آرائكم أفَّ  -واستدلوه على ربكم واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليو آرائكم 
آرائكم ليست صحيحة، ُكلُّ رأي تتوقعونو بأف ىذا موجوٌد يف القرآف وىو من عندكم اتػهموه، أرجعوا 

واتهموا عليو آرائكم واستغشوا فيو  -صلي إىل الباب الصحيح إىل العُت الصافية إىل الػمصدر األ
واستغشوا فيو  -وإذا ما ماؿ ىواكم إىل معنػًى فاعتربوا أف ىذا الػميل ميٌل مغشوش  - أىوائكم
 .واتهموا عليو آرائكم واستغشوا فيو أىوائكم - أىوائكم

 - ال تػخاصمهم بالقرآف فإف القرآف َحػمَّاٌؿ ذو وجوهخوارج: ويقوؿ عليٌّ البن عباس َلمَّا ذىَب إىل الػ
، أيُّ قرآف ذلك؟ َذِلَك  إذاً أيُّ قرآف تػحدََّث عنو يف السابق بأنو ال يكذُب إذا تَػحدَّث وال ُيِضُل إذا بُتَّ

إف ال تػخاصمهم بالقرآف ف -عليٌّ صلوات اهلل عليو ذلك ىو اإلماـ الػمعصـو وىذا القرآف الػمكتوب 
لن  - القرآف حػمَّاٌؿ ذو وجوه تقوُؿ ويقولوف ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يػجدوا عنها مػحيصا

 يػجدوا عنها مػحيصا لن يػجدوا عنها مهربا، ىذا ىو يف وصاياه وكتبو تػحت الرقم السابع والسبعُت. 
من  -وحكم ما بينكم  وفي القرآف نبأ ما قبلكم وخبُر ما بعدكم :313ومن كلماتِو القصار، الكلمة 

الذي يستخرج ىذه الػمعاين؟! ابن كثَت، الطربي، أو أي مفسر شيعي آخر من مفسرينا، من الذي 
 وفي القرآف نبأ ما قبلكم وخبُر ما بعدكم وحكم ما بينكم. -يستطيع أف يستخرج ىذه الػمعاين 

ىذه  .من القرآف إال رسمو يأتي على الناس زماٌف ال يبقى فيهموكلمة أخَتة قاذلا سيد األوصياء: 
من الكلمات القصار لسيد األوصياء يف  369ىذه الكلمة وتفاسَته مأخوذٌة من ادلخالفُت،  األلفاظ
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فقط أنو مكتوب غَت زلرؼ، . يأتي على الناس زماٌف ال يبقى فيهم من القرآف إال رسمو :هنج البالغة
فاظِو كامٌل ُمَكمَّل ولكن يف معانيو ُمػَحرٌَّؼ من أولِو ضلن ال نعتقد بتحريف القرآف يف ألفاظِو، القرآف يف أل

وحىت يف تفاسَت الشيعة الذين اعتمدوا على آراء وعلى ذوؽ ادلخالفُت يف  ،إىل آخرِه يف كتب ادلخالفُت
 تفسَت القرآف، َحرَّفوا القرآف معهم واشًتكوا يف ربريف القرآف، القرآف ُمػَحرٌَّؼ يف مضامينِو ويف معانيو وإىل

 .يأتي على الناس زماٌف ال يبقى فيهم من القرآف إال رسمو :ىذا يشَُت سيُد األوصياء
عالػٌِم كبَت زار مدينة قم ُعِقدت لو ندوة، أسٌم المٌع جداً، كاف طالب العلـو الدينية يوجهوف لو األسئلة، 

قراءة تفسَت الربىاف وىو من مراجع الشيعة ومن علماء الشيعة، سألو أحُد الطلبة قائالً: ما رأيكم ب
للسيد ىاشم البحراين؟ بػماذا أجابُو، وىذا الػجواب ليس منحصرًا عند ىذا العالػِم فقط ىذا جواُب 
الكثَتين يف وسطنا العلمي، قاؿ لو: إذا كاف عندؾ وقٌت زائد وما عندؾ شيء تفعلو ال بأس بقراءة 

أ التفسَت لكاف أفضل، لكنو استهاف بالتفسَت تفسَت الربىاف، جواٌب يف غاية الػُخبث، لو قاؿ لو ال تقر 
إىل أبعد ما يػمكن، وما يف ىذا التفسَت إال حديُث أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، 
وىذا الرأُي رأٌي موجوٌد يُنقُل على الػمنابر بػمضمونِو يف كثَت من األحياف الػخطباء على الػمنابر بعضهم 

ودة يف تفسَت الربىاف ىم ال يقولوف ىذه الػمعاين جئنا بػها من تفسَت الربىاف وقد ينقلوف الػمعاين الػموج
ال يعلموف ذلك أصاًل ألنػهم ىم الكثَت منهم يستمعوف إىل أشرطة خطباء آخرين ويػحفظونػها يف بعض 

ادثة أو األحياف يػحفظوف حتػى األخطاء اللغوية والنحوية والتأريػخية، بعض الػخطباء يُػخطئ يف نقل ح
يُػخطئ يف نسبة شعر إىل شاعر آخر، ىؤالء الذين يقلدوف ذلك الػخطيب ينقلوف نفس الػخطأ، مثالً ىو 
ىذا الشعر ليس لػهذا الشاعر، الػخطيب األوؿ نقلُو خطًأ اشتبو نسى، الػخطيب الثاين ينقل ذلك الػخطأ 

ومثل ىذا  ،و لتلك الواقعةوىو يتصور بأف ذلك الػخطيب كاف على صواب يف نقلِو لػهذا األسم أ
يػحدث كثَت، يف كثَت من األحياف ينقلوف اآلراء الػموجودة يف تفسَت الربىاف وُيسفِّهونػها ويستسِخفونػها 
ويصفونػها بالػخزعبالت وىم ال يعلموف أو قد يعلموف ربػما ىذا كالـُ باقر العلـو أو كالـُ الصادؽ 

التفسَت الكبَت إىل القرطبػي إىل الػمراغي إىل الطربي إىل ابن كثَت صلوات اهلل وسالمو عليو ُث يػميلوف إىل 
إىل تفسَت الػمنار إىل تفسَت سيد قطب يف ظالؿ القرآف فيعّبوف منو عّبا وىنيئاً لػهم بذلك، ولذلك سيُد 

 .يأتي على الناس زماٌف ال يبقى فيهم من القرآف إال رسػمو األوصياء يقوؿ:
 ىو ىذا الزماف الذي ما بقي فيو من القرآف إال رسػمو، تُرَِؾ حديثكم وُىجرت وىا ىو يا أمَت الػمؤمنُت
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لكن بشرط أف يكوف  ،العًتة يف تفسَتىا ويف قرآنػها وذىب الناُس يػمينًا وشػمااًل يبحثوف عن ُكلِّ ُمفّسر
ن يف كثَت من بعيدًا عن أىل البيت، قد يقوؿ البعض ىذا الكالـ ليس واقعياً، واهلِل ىو ىذا الواقع لك

األحياف الػحقائق ال يراىا الناس، ىذا ىو الواقع، حُت أتكلُم عن ىذا األمر ولو أريُد إثباتو فإننػي سآيت 
بالتفاسَت الشيعية وأضعها على الطاولة وأقارف فيما بُت ما كتبو الػمفسروف الشيعة من الػماضُت ومن 

نًا شاسعًا كبَتا ولو تسنح الظروؼ يل فإين الػحاضرين وفيما بُت ما قالو أىل البيت، ستجدوف بو 
سأجػمع التفاسَت أمامكم على الشاشة وآيت بتفاسَت أىل البيت واقرأ من كتب الػمفسرين ومػما قالو أىل 

 البيت وأنتم ستالحظوف الفارؽ الكبَت.
ي بسندِه: أحاديث أىل بيت العصمة ماذا تقوؿ؟ ىذا زياد ابن أيب رجاء، الرواية ينقلها شيخنا الكلينػ

، ماذا يقوؿ إمامنا الباقر؟ -عن زياد ابن أبي رجاء عن أبي جعفر  َما َعِلمُتم َفقولوا  -عن باقر العلـو
  -َما َعِلمُتم َفقولوا وما لَػم تعلموا َفقولوا  -قبل قليل مرَّ علينا الكالـ نفس الكالـ يف نػهج البالغة  -

َما َعِلمُتم  -تُنكروف، قبل قليل مرَّ علينا نفُس ىذا الكالـ كما قاؿ أمَت الػمؤمنُت فإف أكثر الػحق فيما 
َفقولوا وما لَػم تعلموا َفقولوا اهلل أعلم إفَّ الرجَل لينتزع اآلية من القرآف َيخرُّ فيها أبعد ما بين 

عن الػحق، ما علمتم فقولوا ومن أين يأيت العلم؟ البد أف يأيت من ُمػَحمَّد وآؿ  -السماء واألرض 
َحمَّد، العلم بالقرآف ىل يأيت من غَت ُمػَحمَّد وآِؿ ُمػَحمَّد؟! إذاً ما علمتم بػما قالو ُمػَحمٌَّد وآؿ ُمػَحمَّد ُمػ

حتػى تعرفوا ماذا يقوؿ ُمػَحمٌَّد وآؿ ُمػَحمَّد  -َما َعِلمُتم َفقولوا وما لَػم تعلموا َفقولوا اهلل أعلم  -فقولوا 
َما َعِلمُتم َفقولوا وما لَػم تعلموا َفقولوا اهلل أعلم إفَّ الرجَل لينتزع  - ال أف تذىبوا إىل كتب الػمخالفُت

قطعًا ليس القصاب ىذا الرجل الذي ينتزع اآلية من القرآف وال ىو النجار وال ىو  - اآلية من القرآف
الطبيب وال ىو الػمهندس ىذا ليس من شغلهم، الػحديث عن الرجل الذي شغلو ينتزع اآليات من 

إفَّ الرجَل لينتزع اآلية من القرآف َيخرُّ فيها أبعد  -لقرآف ويتحدث عنها، يكتب عنها يتحدث عنها ا
 أبعد عن الػحق، ىكذا يبتعد عن الػحق فُيِضُل نفسُو وُيِضُل اآلخرين. .ما بين السَّماِء واألرض

قرآف برأيك حتػى تفقهُو عن إياَؾ أف تُػَفسَِّر الالرواية عن أمَت الػمؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو: 
العلماء من ىم؟ ُىم يقولوف نػحن العلماء وشيعتنا الػُمتعلِّموف وسائر الناس ىػََمٌج رعاع، ىم  - العلماء

إياَؾ أف تُػَفسَِّر القرآف برأيك حتػى تفقهُو  -قالوا ىكذا يف كلماتػهم، ىكذا تعلمنا منهم، ىم العلماء 
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الـٌ ك  - بُو كالـ البشر وىو كالـ اهلل وتأويلو ال يشبُو كالـ البشرعن العلماء فإنَّو ُرّب تنزيل يش
فإنَّو ُرّب  -دارس التفسَتية عن ىذا الػمنهج؟! ىذا منهُج علّي يف التفسَت منطقٌي عميٌق جداً، أيَن ادل

علم لذلك القرآف قاؿ من الذي ي - تنزيل يشبُو كالـ البشر وىو كالـ اهلل وتأويلو ال يشبُو كالـ البشر
ألنو كالـٌ بظاىرِه يشبو كالـ البشر لكن تأويلو ليس كتأويل   - الِعلمِ  ِفي َوالرَّاِسُخوفَ  الّلوُ  ِإالَّ  -تأويلو؟ 

 -كالـ البشر، قانوٌف واضح كلمة مػختصرة لكنها ترسم لنا منهاج تفسَت كامل مدرسة تفسَتية كاملة 
تأويلو ال يشبُو كالـ البشر كما ليس شيٌء من خلقِو فإنَّو ُرّب تنزيل يشبُو كالـ البشر وىو كالـ اهلل و 

يشبهو كذلك ال يشبو فعلو تبارؾ وتعالى شيئًا من أفعاؿ البشر وال يشبو شيٌء من كالمِو كالـ 
 - البشر وكالـُ اهلل تبارؾ وتعالى صفتو وكالـُ البشر أفعالػهم فال ُتَشبِّو كالـ اهلل بكالـ البشر فتهلك

ل اآلخرين، سطوٌر قليلة تبُت لنا منهاج علّي وآؿ علّي يف القرآف، أعيد قراءة النص وُتضِ  - وُتِضل - أنت
إياَؾ أف تُػَفسَِّر القرآف برأيك حتػى تفقهُو عن العلماء فإنَّو ُرّب تنزيل يشبُو كالـ البشر  -ألىػميتو 

ال يشبو فعلو وىو كالـ اهلل وتأويلو ال يشبُو كالـ البشر كما ليس شيٌء من خلقِو يشبهو كذلك 
تبارؾ وتعالى شيئًا من أفعاؿ البشر وال يشبو شيٌء من كالمِو كالـ البشر وكالـُ اهلل تبارؾ وتعالى 

كالـ اهلل صفتو ألف اهلل سبحانو وتعاىل ليس عنده جارحة يتكلم بػها   - صفتو وكالـُ البشر أفعالػهم
 - رؾ وتعالى صفتو وكالـُ البشر أفعالػهموكالـُ اهلل تبا -وإنػما يػخلق الكالـ وىو من صفاتو متكلم 

إذًا البُد أف يُفهم  - فال ُتَشبِّو كالـ اهلل بكالـ البشر فتهلك وُتِضل -نػحن حُت نتكلم نقـو بفعل 
 ىذا الكالـ يف قواعد يعرفها من يعرفها وىل غَُت علّي يعرفها؟!! 

تفسير القرآف ػ ليس شيٌء أبعد  عن زرارة عن أبي جعفر قاؿ: ليس شيٌء أبعَد من عقوؿ الرجاؿ من
من عقوؿ الرجاؿ من تفسير القرآف، إفَّ اآلية ينزُؿ أولػها في شيء وأوسطها في شيء وآخرىا في 

َب –نفس اآلية، ثػم يستدؿ بآية التطهَت  - شيء  اٌجَْذِ ؤَىًَ اٌشِّجظَ ػَنىُُُ ٌُِْزىِتَ اٌٍَّوُ ُّشِّذُ }بَِّّٔ

ذه جاءت يف سياؽ آيات تػخاطب نساء النبػي لكن الػخطاب تغَت توجو إىل ى - رَطيِرياً{ ًَُّطَيِّشَوُُ
ليس شيٌء أبعد من عقوؿ الرجاؿ من تفسير القرآف،  -ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، توجو إىل علّي وآؿ علّي 

واألمثلة كثَتة يف روايات أىل  - إفَّ اآلية ينزُؿ أولػها في شيء وأوسطها في شيء وآخرىا في شيء
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 يت على ىذا القانوف لكن الوقت ال يكفي للدخوؿ يف كل التفاصيل.الب
يا جابر إفَّ للقرآف بطناً  -جابُر الػجعفي  - عن جابر قاؿ: قاؿ أبو عبد اهلل عليو السالـ: يا جابر

وللبطن ظهراً، ثم قاؿ: يا جابر وليس شيٌء أبعد من عقوؿ الرجاؿ منو، إف اآلية لينزؿ أولػها فػي 
 ا فػي شيء وآخرىا فػي شيء وىو كالـٌ متصٌل يتصرُؼ على وجوه.شيء وأوسطه

عن ىشاـ بن سالػم عن أبي جعفر الباقر عليو السالـ قاؿ: من َفسََّر القرآف برأيِو فأصاَب لػم يؤجر 
ىذا ىو منهج التشيع ال كما يقوؿ بعضهم من أف الشيعة تقوؿ من أف  .وإف أخطأ كاف إثػمُو عليو

لو أجراف وإذا أخطأ لو أجر ىذا منهج أيب حنيفة، ىذا الػمنهج األموي الػمنحرؼ  الػمجتهد إذا أصاب
من َفسََّر القرآف برأيِو فأصاَب لػم يؤجر  ،عن سَتة ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو وليس منهجًا للشيعة

 وإف أخطأ كاف إثػمُو عليو. 
ومرت  .وا وما لػم تعلموا فقولوا اهلل أعلمما علمتم فقولإمامنا الباقر صلوات اهلل وسالمو عليو يقوؿ: 

 .فإف الرجل ينزُِع باآليِة فيخرُّ بها أبعد ما بين السماء واألرض -علينا الرواية قبل قليل 
من َفسََّر القرآف برأيِو إف أصاَب لػم يؤجر وإف أخطأ  عن أيب بصَت عن أيب عبد اهلل صلوات اهلل عليو:

 فهو أبعُد من السماء.
: َسِمعُت أبا عبد اهلل عليو السالـ يقوؿ: ليس أبعُد من عقوؿ رحمن بن الػحجاج قاؿعن عبد ال

 ال يوجد شيء أبعد عن عقوؿ الرجاؿ كالقرآف. .الرجاؿ من القرآف
عن الذي يػحكم برأيِو  - عن عمار بن موسى عن أبي عبد اهلل عليو السالـ قاؿ: ُسِئَل عن الػحكومة

: من َحَكَم برأيِو بين اثنين فقد كفر ومن َفسََّر برأيو آيًة من كتاب قاؿ -يف قضاء يف مسألة فقهية 
 .اهلل فقد كفر

ما  -يعٍت اإلماـ الباقر  -عن القاسم بن سليماف عن أبي عبد اهلل عليو السالـ قاؿ: قاؿ أبي: 
ُو كيف يضرب القرآف بعضُو ببعض؟ أف يفسر القرآف بعض  - ضرَب رجٌل القرآف بعضُو ببعض إالَّ كفر

ببعض دوف الرجوع إىل منهج أىل البيت، تفسَت القرآف أف نفسر بعضو ببعض ىذا منهٌج َعلوٌي لكن 
ما  :ضمن مقاسات أىل البيت ال ضمن مقاسات الػمخالفُت وال ضمن األىواء واالستحسانات الػخرقاء



 7 ح   العصمةملف 
 

237 

 َضَرَب رجٌل القرآف بعضُو ببعض إالَّ كفر.
فر عليو السالـ عن ىذه الرواية ما فػي القرآف آية إال ولػها عن الُفضيل بن يسار قاؿ: سألُت أبا جع

إال ولو حد ولكل حد َمطلع، ما يعنػي بقولو لها ظهٌر  -حتػى الػحروؼ  -ظهٌر وبطن وما فيو حرؼ 
وبطن؟ فقاؿ: ظهرُه تنزيلُو وبطنُو تأويلُو منو ما مضى ومنو ما لػم يكن بعد، يػجري كما تػجري 

 فِِ ًَاٌشَّاعِخٌَُْ اٌٍّوُ بِالَّ رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب}اء منو شيٌء وقع قاؿ اهلل تعالى: الشمُس والقمر كلما ج

ىم يعلموف مػجاري القرآف ومطالع القرآف ومنازؿ القرآف وظواىر القرآف  - ثم قاؿ: نػحُن نعلموُ  {اٌؼٍُِِ
 قاؿ: نػحُن نعلمُو. -وبواطن القرآف كل ذلك مردُه إليهم 

لرحمن السلمي أفَّ عليًَّا عليو السالـ مرَّ على قاض فقاؿ: ىل تعرؼ الناسخ من عن أبي عبد ا
القرآف  - الػمنسوخ؟ فقاؿ: ال، فقاؿ: َىلكَت وأىَلكت، تأويل كل حرؼ من القرآف على وجوه

ا وجوىُو ال تنقضي كما قاؿ قبل قليل سيُد األوصياء: بأنَّو ال تفنػى عجائبو وال تنقضي غرائبو، مرَّ علين
قبل قليل من أف ىذا القرآف ظاىرُه أنيق وباطنو عميق ال تفنػى عجائبو وال تنقضي غرائبو، يسأؿ القاضي 

ىل تعرؼ الناسخ من الػمنسوخ؟ فقاؿ: ال، فقاؿ: ىلكت وأىلكت، تأويل كل  :- سيد األوصياء
 .حرؼ من القرآف على وجوه

ماذا  - بن بكير عن أبي عبد اهلل عليو السالـ عن عبد اهللالرواية يرويها شيخنا الكلينػي يف الكايف: 
إذا ُفِهَم القرآُف بػهذه الػموازين  .َنزَؿ الُقرآُف بإياِؾ أعنػي واسَمعي يا جارة :-يقوؿ إمامنا الصادؽ؟ 

التػي مرت والتػي ستأيت وىذا الػميزاُف أيضاً فإفَّ ُكلَّ اإلشكاالت التػي تُثاُر يف التفسَِت ستزوؿ، كل اآليات 
لقرآنية التػي خاطبت النبػي والتػي يفهمها البعض يف خطأ النبػي صلى اهلل عليو وآلو أحدىم يسميو خطأ ا

اجتماعي واآلخر يسميو خطأ بسبب الظروؼ الػمحيطة بالنيب والػمالبسات وكل واحد يعطيو تسمية 
لفضائية، لو ُفِهَم وىذه كلمات شيعية منها ما ىو مكتوٌب يف التفاسَت ومنها ما يقاؿ على القنوات ا

عن عبد  -القرآف بػهذه القواعد ولكن ماذا نصنع مع القـو وىم بعيدوف عن أىل البيت وعن حديثهم 
 اهلل بن بكير عن أبي عبد اهلل عليو السالـ قاؿ: َنزَؿ الُقرآُف بإياِؾ أعنػي واسَمعي يا جارة. 

 - ا عاتب اهلل عّز وجل بو نبيوم :عن اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليووروايٌة أخرى: 
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 ثَجَّزنَبنَ ؤَْ ًٌٌََالَ} :فهو يعنػي بو ما قد مضى فػي القرآف مثل قولوِ  -اآليات التػي يظهر فيها العتاب 

 عنى بذلك غيره ألف القرآف نزؿ بإياِؾ أعني واسمعي يا جارة. لٍَِْالً{ شَْئبً بٌَِْيُِ رَشوَُٓ وِذدَّ ٌَمَذ

 .نزؿ القرآُف بإياِؾ أعني واسمعي يا جارةن إمامنا الصادؽ: ويف تفسَت العياشي ع
ما عاتَب اهلل نبيُو فهو يعني بو من قد مضى فػي القرآف مثل وعن ابن ايب عمَت عن إمامنا الصادؽ: 

بإياِؾ عنى بذلك غيره ألف القرآف نزؿ { لٍَِْالً شَْئبً بٌَِْيُِ رَشوَُٓ وِذدَّ ٌَمَذ ثَجَّزنَبنَ ؤَْ ًٌٌََالَ:}قولو
 أعني واسمعي يا جارة.

وىذه وجوٌه، ىذه الروايات كلماُت علّي صلوات اهلل عليو يف هنج البالغة وىذه أحاديُث أمَت ادلؤمنُت 
 أحاديث باقرىم وصادقهم كل ىذه األحاديث ترسم لنا ادلدرسة القرآنية عند أىل البيت ومنهج التفسَت.

ليو السالـ: أنتم الصالة فػي كتاب اهلل عزَّ وجل وأنتم عن داود بن كثير قاؿ: قلت ألبي عبد اهلل ع
قلت  -كثَت بن   داود -الزكاة وأنتم الػحج؟ فقاؿ: يا داود َنحُن الصالة فػي كتاب اهلل عز وجل 

ألبي عبد اهلل عليو السالـ: أنتم الصالة فػي كتاب اهلل عزَّ وجل وأنتم الزكاة وأنتم الػحج؟ فقاؿ: يا 
فػي كتاب اهلل عز وجل وَنحُن الزكاة وَنحُن الصياـ وَنحُن الػحج وَنحُن الشهر  داود َنحُن الصالة

 فَإَّنََّب}الػحراـ وَنحُن البلُد الػحراـ وَنحُن كعبُة اهلل وَنحُن قبلُة اهلل وَنحُن وجُو اهلل، قاؿ اهلل تعالى:

وَنحُن وجُو  -علّي، أينما تولوا، الرواية واضحة يعٍت أينما تولوا فَثمَّ عليٌّ وآُؿ  - {اٌٍّوِ ًَجوُ فَثََُّ رٌٌٌَُُّا

 وَنحُن اآلياُت وَنحُن البينات وعدونا فػي كتاب اهلل{ اٌٍّوِ ًَجوُ فَثََُّ رٌٌٌَُُّا فَإَّنََّب}اهلل، قاؿ اهلل تعالى:

قاؿ ، ُو اهللونحُن وج - وَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو ِإلَيُكموىذا يؤيد الػمعنػى الذي تػحدثُت عنو يف يـو أمس:  -

 -اإلماـ يفسر اآلية هبذا التفسَت أينما تولوا تولوا وجوىكم  -{ اٌٍّوِ ًَجوُ فَثََُّ رٌٌٌَُُّا فَإَّنََّب:}اهلل تعالى

 ُث يقوؿ اإلماـ: -{ اٌٍّوِ ًَجوُ فَثََُّ رٌٌٌَُُّا فَإَّنََّب} - وَمن َقَصَدُه تَػَوجََّو إليُكم
ونا فػي كتاب اهلل الفحشاُء والمنكر والبغُي والخمر والميسُر وَنحُن اآلياُت وَنحُن البينات وعد
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واألنصاُب واألزالـ واألصناـ واألوثاف واِلجبُت والطاغوُت والػميتُة والدـ ولػحُم الخنزير، يا داود إف 
 اهلل خلقنا وأكـر خلقنا وَفضلنا وجعلنا أمنائُو وَحفظََتُو وُخزَّانُو على ما فػي السماوات وفػي األرض

تالحظوف يف يـو  .وجعل لنا أضدادًا وأعداًء فسمانا فػي كتابِو وكنى عن أسػمائنا بأحسن األسػماء
 (اللوامع النورانية يف أسػماء علّي وأىل بيت القرآنية)أمس كنُت قد قرأُت بعضًا من الروايات من كتاب 
روايات التػي وصلت إىل يد ىذا ما جاء يف ال 1154وقلت بأف السيد ىاشم البحراين عدَّ من األسػماء 

وإال فالقرآُف من أولِو إىل آخرِه يف علّي وآؿ علّي، ألف القرآف ىو عليٌّ فكيف  ،السيد ىاشم البحراين
وكنى عن أسػمائنا  -أقوؿ بأف القرآف يف علّي وإنػما ىذا من حيثية من الػحيثيات فحقيقُة القرآف عليٌّ 

العدو وسػمى أضدادنا وأعداءنا فػي كتابو وكنى عن بأحسن األسػماء وأحبها إليو تكنيًة عن 
 .أسػمائهم وضرب لػهم األمثاؿ فػي كتابِو فػي أبغض األسػماء إليو وإلى عبادِه الػمتقين

وىذه قاعدٌة يف تفسَت القرآف، كلُّ ىذه الروايات التػي انتخبتها واقتطفتها من حديث أىل البيت تػمثل 
ها تشكل لنا منهجًا تفسَتيًا ومدرسًة واضحة يف تفسَت كتاب اهلل قواعد يف تفسَت القرآف وبػمجموع

نقرأ يف الزيارة الػجامعة، ىذا ىو النور الذي  .َكالُمكم نُور :معتمدين يف ذلك على ما قالوا ُىم ُىم
يكشف لنا حقائق القرآف، أنت تأتينػي برأيك رأيك ظُلمة أو تأتينػي برأي الػمخالف رأي الػمخالف 

نػي بػمصباح منَت، أين ىو الػمصباح الػمنَت؟ عند أصحاب النور الػحقيقي، من ىم أصحاب جئ ،ظُلمة
 جئنػي بػهذا الكالـ النوري كي أفهم القرآف الكريػم. َكالُمكم نُورالنور الػحقيقي؟ 

ػجزء الرواية يف الكايف الشريف، ىذه الروايات قرأتػها من تفسَت الربىاف لسيدنا ىاشم البحراين وىذا ىو ال
األوؿ من أجزاء تفسَت الربىاف، ىذا ىو الػجزء الثاين من الكايف الشريف ونػحُن نصوُؿ ونػجوُؿ ونػمرُح 
ونسرح أين؟ يف ميداف الكتاب والعًتة، ال أخرجنا اهلل من ىذا الػميداف وال جاء ذلك اليـو الذي نسرُح 

من كتاب الكايف كتاب فضل القرآف روايٌة  ونػمرُح يف ميداف ىو غَت ميداف علّي وآؿ علّي، الػجزء الثاين
 طويلة لكننػي أقرأىا ألنكم ستكتشفوف حقائق عظيمة يف ىذه الرواية:

يا طالب القرآف ىذا ىو القرآف، من الذي يُػحدثنا؟  - عن سعد الػخفاؼ عن أبي جعفر عليو السالـ
، القرآف يتحدُث عن نفسِو، القرآف بنفسو يػحدثنا، من ىو القرآف؟ أبو جعفر الباقر ىذا ىو القرآف

لنستمع إىل القرآف وىو يػحدثنا عن نفسِو ، الرواية عن سعد الػخفاؼ عن القرآف، عن أيب جعفر فأبو 
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القرآف يتحدث وىو  - عن َسعد الػَخّفاؼ عن القرآف عليو السالـ قاؿ: يا سعد -جعفر ىو القرآف 
ف يأتي يـو القيامة فػي أحسن صورة نَظَر إليها قاؿ: يا َسعُد تعلموا القرآف فإفَّ القرآ -أبو جعفر 

أعطوين انتباىكم بػحقِّ أيب جعفر عليكم، استمعوا إىل كالـ أيب جعفر  - الػخلق والناُس صفوؼ
 :-يتحدُث عن القرآف، ىذا ىو تعريف القرآف يف مدرسة ُمػَحمَّد وآِؿ ُمػَحمَّد 

ة فػي أحسن صورة نَظَر إليها الػخلق والناُس يا سعد تعلموا القرآف فإفَّ القرآف يأتي يـو القيام
 ،صفوؼ عشروف ومئة ألف صف ثػمانوف ألف صف أُمَُّة ُمػَحمَّد وأربعوف ألف صف من سائر األمم

فيأتي على صف الػمسلمين فػي صورة رجل فُيسلِّم فينظروف إليو ثُمَّ يقولوف: ال إلو إال اهلل الػحليم 
مين نعرفُو بنعتِو وصفتو غير أنَّو كاف أشد اجتهادًا منا فػي القرآف الكريم إفَّ ىذا الرجل من الػمسل

اللَّيُنَّ إًِّي أسألُل هي هبائل بأهباه، اللَّيُنَّ إًِّي أسألُل هي  - فمن ىناؾ ُأعطي من البهاِء والػجماِؿ والنور

اء ومن ىو أجػمل الػجماؿ ومن ىو من ىو أبػهى البه - جَوالِل بأمجلوِ، اللَّيُنَّ إًِّي أسألُل هي ًٌرِكَ بأًٌرهِ
ثُمَّ ُيجاوز حتى يأتي على  ،فمن ىناؾ ُأعطي من البهاِء والػجماِؿ والنور ما لػم نُعطو -أنور النور؟ 

صف الشهداء فينظروف إليو ثم يقولوف: ال إلو إال اهلل الربُّ الرحيم إفَّ ىذا الرجل من الشهداء 
ء البحر فمن ىناؾ ُأعطي من البهاِء والفضِل ما لػم نُعطو، نعرفُو بسمتِو وصفتو غير أنَّو من شهدا

قاؿ: فيتجاوز حتى يأتي على صف شهداء البحر فػي صورة شهيد فينظر إليو شهداء البحر فيكثر 
تعجبهم ويقولوف إفَّ ىذا من شهداء البحر نعرفُو بسمتِو وصفتو غير أفَّ الػجزيرَة التػي ُأصيَب فيها 

إفَّ ىذا  -ماذا يقوؿ شهداء البحر؟  - ىواًل من الػجزيرة التي ُأصبنا فيها كانت أعظم، كانت أعظم
من شهداء البحر نعرفُو بسمتِو وصفتو غير أفَّ الػجزيرَة التي ُأصيَب فيها كانت أعظم ىواًل من 

ز حتى الػجزيرة التي ُأصبنا فيها فمن ىناؾ ُأعطَي من البهاء والجماِؿ والنوِر ما لػم نُعطو، ثُمَّ ُيجاو 
ىذه مظاىر القرآف، ىذه مظاىر علّي صلوات  - يأتي صفَّ النبيين والػمرسلين فػي صورة نبي ُمرسل

حتى يأتي صفَّ النبيين والػمرسلين فػي صورة نبي ُمرسل فينظر النبيوف والػمرسلوف إليو  -اهلل عليو 
: ال إلو إال اهلل الحليم ويقولوف -يتعجبوف من ىذا الػجماؿ والنور والبهاء  - فيشتد لذلك تعجبهم

فيقولوف: ال  -عليٌّ َحيػََّر العقوؿ يف كل طبقة من طبقات ىذا الوجود  - الكريم إفَّ ىذا النبي ُمرسلٌ 
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ىو كاف باطنًا معهم، حقيقة  - إلو إال اهلل الحليم الكريم إفَّ ىذا النبي ُمرسٌل نعرفُو بسمتِو وصفتو

حقيقة النبوة ىي ىذه لذلك يعرفونو بسمتِو وصفتو وإال ال يُعقُل  -ناًمُنجُ هع األًبياء باط -نبوتػهم عليٌّ 
ثُمَّ  -أفَّ األنبياء ال يعرفوف حقائق األشياء ولو يف طبقة من الطبقات لكنهم رأوا نبوتػهم ظاىرًة متجلية 

و ُيجاوز حتى يأتي َصفَّ النبيين والػمرسلين فػي صورة نبي ُمرسل فينظر النبيوف والػمرسلوف إلي
فيشتد لذلك تعجبهم ويقولوف: ال إلو إال اهلل الحليم الكريم إفَّ ىذا النبي ُمرسٌل نعرفُو بسمتِو 
وصفتو غير أنَّو ُأعطَي فضاًل كثيرا قاؿ: فيجتمعوف فيأتوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو فيسألونُو 

مرجُع العباد، مرجُع  -؟! ُد من ىذايا ُمَحمَّ  -إياُب الػخلِق إليُكم  - ويقولوف: يا ُمَحمَُّد من ىذا؟!
 فيسألونُو ويقولوف: -الوجوِد إليهم، إياُب الػخلِق إليكم، يعودوف إليو إىل ُمػَحمَّد 

 - يا ُمَحمَُّد من ىذا؟! فيقوؿ لػهم: أوما تعرفونو؟ فيقولوف:ما نعرفو، ىذا مػمن لػم يغضب اهلل عليو
يقولوف ما نعرفو لكنُو ىذا التجلي النوري يكشف عن اهلل سبحانو وتعاىل يغضب لغضبو ويرضى لرضاه، 

ما نعرفو، ىذا مػمن لػم يغضب اهلل عليو، فيقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو:  -ىذه الػحقيقة 
حتى يأتي على صف الػمالئكة فػي  -يُػجاوز األنبياء  - ىذا ُحجَُّة اهلل على خلقو، فُيَسلُِّم ثُمَّ ُيجاوز

ب فتنظر إليو الػمالئكة فيشتد تعجبهم ويكبر ذلك عليهم ِلَما رأوا من فضلِو صورة َمَلك ُمقرَّ 
 -ىو ُمَعلُِّم الػمالئكة  - ويقولوف: تعالى ربنا وتقدس إفَّ ىذا العبَد من الػمالئكة نعرفُو بسمتِو وِصَفِتو

فمن ىناؾ أُلِبَس من النور  نعرفُو بسمتِو وِصَفِتو غير أنَّو كاف أقرَب الػمالئكة إلى اهلل عزَّ وجل َمقاماً 
والػجماؿ ما لػم نُلَبس، ثُمَّ ُيجاوز حتى ينتهي إلى ربِّ العزة تبارؾ وتعالى فيخرُّ تػحت العرش 

يا  -ىذا ىو القرآف الناطق  -فيُناديو تبارؾ وتعالى يا ُحجتػي فػي األرض وكالمي الصادؽ الناطق 
سك وَسل تُعطى وأشفع ُتَشّفع فيرفع رأسو ُحجتػي فػي األرض وكالمي الصادؽ الناطق أرفع رأ

فيقوؿ، فيقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ فيقوؿ: يا ربي منهم من صانني وحافظ َعَليَّ 
 ،ومنهم من َضيَّعني واستخَف بحقي وَكّذَب بي وأنا ُحجَُّتَك على جميع خلقك ،وَلم ُيَضيِّع شيئاً 

جاللي وارتفاع مكاني ألُثيبنَّ عليَك اليـو أحسَن الثواب وأُلعاِقبنَّ وعزَّتي و  فيقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى:
عليٌّ يتقلَُّب يف األشياء،  - عليَك اليـو أليَم الِعقاب، قاؿ: فيرجُع القرآف رأسُو فػي صورة أخرى
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اتو، أليس ىو صاحب الكرات والصوالت العجيبات، يتقلَُّب يف كرَّاتِو ويف دوراتِو ويف حيواتِو، وىذه كلم
 قاؿ: -أحاديُث أىل البيت ىكذا حدثتنا 

فيرجُع القرآف رأسُو فػي صورة أخرى، قاؿ: فقلُت لو: يا أبا جعفر فػي أي صورة يرجع؟ قاؿ: فػي 
فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كاف يعرفُو وُيجاِدُؿ بو  ،صورة رجل شاحب متغير يبصرُه أىل الػجمع

القرآف الذي تصوََّر بصورة الرجل الشاحب يأيت إىل  -ا تعرفنػي أىل الػخالؼ فيقـو بين يديو فيقوؿ: م
فيقوؿ: ما تعرفنػي؟ فينظر إليو الرجل فيقوؿ: ما أعرفك يا عبد  -الشيعي الػمدافع عن أىل البيت 

يتجلى عليٌّ بكل ُعاله، يف الػخلِق  -اهلل، قاؿ: فيرجع فػي صورتِو التػي كانت فػي الػخلق األوؿ 
قاؿ: فيرجع  -يف الػحقائق، ىذا ىو القرآف ىذا تعريف القرآف يف مدرسة علّي وآؿ علّي  األوؿ، يتقلَّبُ 

ويقوؿ: ما  -أنا الػحقيقة العلوية  -فػي صورتِو التي كانت فػي الػخلق األوؿ ويقوؿ: ما تعرفنػي 
ى أنا الذي أسهرُت ليلك وأنَصبُت عيشَك َسِمعَت األذ تعرفنػي؟ فيقوؿ: نعم، فيقوؿ القرآف:

ماذا يقوؿ القرآف؟ لػهذا  - ورُِجمَت بالقوِؿ فػيَّ أال وإف كلَّ تاجر قد استوفى ِتجارتو وأنا وراءؾ اليـو

إىل، إىل، إىل ىي مفردٌة من   َٔبظِشَحٌ{ سَثِّيَب بٌََِ َّٔبضِشَحٌ * ٌََِّئِز ًُجٌُهٌ} الػمدافع عنو بعد أف يتجلى لو
، أالء ما ىو مفردىا؟ أالء إذا أردنا أف نُرِجعها إىل الكلمة كلمة مػجموعة أالء، إىل ىي مفردة من أالء

 بٌََِ َّٔبضِشَحٌ * ٌََِّئِز ًُجٌُهٌ}الػُمفردة، أالء جػمع مفردىا إىل، إىل تُػجمع أالء، إىل ىي نعمة أو آية 

ليو الرجل فيقوؿ: ما فينظر إ -يعنػي آية ربػها ناظرة، يعنػي نعمة ربػها ناظرة وآية ربنا عليٌّ  َٔبظِشَحٌ{ سَثِّيَب
ىنا  -أعرفك يا عبد اهلل، قاؿ: فيرجع فػي صورتِو التي كانت فػي الػخلق األوؿ ويقوؿ: ما تعرفنػي؟ 

 -أنا الذي أسهرُت ليلك وأنَصبُت عيشَك  فيقوؿ: نعم، فيقوؿ القرآف:؟ -تتجلى الػمعرفة بالنورانية 
 -ُرِجػمت يعنػي اتُػهمت بالباطل  -وِؿ ِفػيَّ َسِمعَت األذى ورُِجمَت بالق -من الَنَصب وىو التعب 

تػجارتك اليـو تظهر  -ورُِجمَت بالقوِؿ ِفػيَّ أال وإف كلَّ تاجر قد استوفى ِتجارتو وأنا وراءؾ اليـو 
قاؿ: فينطلق بو إلى ربِّ العزة تبارؾ وتعالى فيقوؿ: يا رّبي يا رّب عبدؾ وأنت أعلُم بِو  -أرباحها 

قد كاَف َنِصبًا ِفػيَّ مواظبًا َعَليَّ يُعادي بسببػي وُيِحبُّ فػِيَّ  -َنِصبَا أي ُمتعبًا  -ػيَّ قد كاَف َنِصبًا فِ 
ىذه جنة خاصة، ىذه الػجنة الػمذكورة يف آخر  - ويُبِغض فيقوؿ اهلل عزَّ وجل: أدخلوا عبدي جنتي
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ػِجَبدُِ*  فِِ فَبدخٍُِِ َِّشضَِّْخً * سَاضَِْخً ثِّهِسَ بٌََِ ادلُطَّئِنَّخُ * اسجِؼِِ اٌنَّفظُ ؤََّّزُيَب }َّبسورة الفجر 

الػموطن الوحيد الذي ُنِسبت فيو الػجنة إىل اهلل ىو ىذا يف سورة الػحسُت، سورة  جَنَّزِِ{ ًَادخٍُِِ
الفجر تسميها الروايات سورة الػحسُت، وادخلي يف عبادي، وادخلي يف عبادي وادخلي يف جنتػي، 

م العباد؟ الروايات تقوؿ: ادخلي يف ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وادخلي يف جنتػي يف دخوؿ بُت العباد من ى
أدخلوا عبدي جنتي واكسوه ُحلًَّة من ُحلل الػجنة وتوجوه  فيقوؿ اهلل عزَّ وجل: -جنتػي الػخاصة 

ا ربي بتاج فإذا فُِعَل بو ذلك ُعِرَض على القرآف فُيقاؿ لو: ىل رضيَت ِبما ُصِنع بوليك؟ فيقوؿ: ي
بعد أف يُعطى وبأمر من اهلل يُعاُد إىل القرآف إىل حقيقة علّي  - إني أستقلُّ ىذا لو فزدُه مزيد الػخير كلو

فيقوؿ اهلل عزَّ وجل: أدخلوا عبدي جنتي واكسوه ُحلًَّة من ُحلل الػجنة وتوجوه بتاج فإذا فُِعَل بو  -
 ع بوليك؟ فيقوؿ:ذلك ُعِرَض على القرآف فُيقاؿ لو: ىل رضيَت ِبما ُصنِ 

اهلل سبحانو وتعاىل  - يا ربي إني أستقلُّ ىذا لو َفِزدُه مزيد الػخير كلو، فيقوؿ: وعزتي وجاللي وُعُلوي
وعزتي وجاللي وُعُلوي وارتفاع مكاني ألنػحلنَّ لو اليـو َخمسة أشياء ػ ألنػحلنَّ لو اليـو  -يقوؿ 

أال إنهم شباٌب ال يهرموف وأصحاٌء ال يسقموف  َخمسة أشياء مع الػمزيِد لو وِلمن كاف بػمنزلتوِ 
ال ّزًلٌْ فْيب بال :}وأغنياٌء ال يفتقروف وَفرحوف ال َيحزنوف وأحياٌء ال َيموتوف، ثُمَّ تال ىذه اآلية

أال إنهم شباٌب ال يهرموف وأصحاٌء ال يسقموف وأغنياٌء ال  -ىذا عطاء اهلل  -{ اٌـٌّرخَ األًىل

ال ّزًلٌْ }إمامنا الباقر تالىا: - زنوف وأحياٌء ال َيموتوف، ثُمَّ تال ىذه اآليةيفتقروف وَفرحوف ال َيح

قلُت: ُجِعلُت ِفداؾ يا أبا جعفر وىل يتكلم  -سعُد الػخفاؼ  -{ قال: فْيب بال اٌـٌّرخَ األًىل

، ألف اإلماـ تػحدث بشكل مفصل عن كالـ القرآف مع اهلل، اهلل يكلمو، ىو يكلم القرآف - !القرآف؟
قاؿ: قلُت:  -الػخفاؼ يتصور القرآف ىو ىذا، فيقوؿ وىل يتكلم القرآف؟ ألف القرآف شيٌء صامت 

ُجِعلُت ِفداؾ يا أبا جعفر وىل يتكلم القرآف؟! فتبسم ثُمَّ قاؿ: رَِحَم اهلل الضعفاء من شيعتنا إنهم 
 -والَصالة تتكلم  -لم ليس فقط القرآف يتك -أىُل تسليم، ثُمَّ قاؿ: نَعم يا سعد والّصالة تتكلم 
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قاؿ: قلُت: ُجِعلُت ِفداؾ يا أبا جعفر وىل يتكلم القرآف؟! فتبسم ثُمَّ قاؿ: رحم  -أعيد الكالـ 
اهلل الضعفاء من شيعتنا إنهم أىُل تسليم، ثُمَّ قاؿ: نعم يا سعد والّصالة تتكلم ولػها صورٌة وخلق 

 وقلُت: -ه الػمعاين استغربت ىذ -تأمر وتنهى، قاؿ سعد: فتغير لذلك لوني 
أيُّ ناس  - ىذا شيٌء ال أستطيع أنا أتكلم بو فػي الناس، فقاؿ أبو جعفر وىل الناس إال شيعتنا

 -وىل الناس إال شيعتنا فمن لػم يعرؼ الصالة فقد أنكر حقنا -تتحدث أنت؟ عن الػَهَمج الرعاع؟ 
فمن  -: أنا صالة الػمؤمنُت وصيامهم الصالة ىي الوالية والصالة ىي اإلماـ كما يقوؿ سيُد األوصياء

القرآف ىو يقوؿ بأف  -لػم يعرؼ الصالة فقد أنكر حقنا ثُمَّ قاؿ يا سعد: ُأسِمُعَك كالـ القرآف 
ثُمَّ قاؿ يا سعد: ُأسِمُعَك كالـ القرآف، قاؿ سعٌد: فقلُت:  -الصالة تتكلم، يف أي آية يا أبا جعفر 

تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكُر اهلل أكبر فالنهي كالـ  بلى صلى اهلل عليك، فقاؿ: إف الصالة
إف الصالة تنهى، النهي يف أصلِو يف لغة العرب ىو كالـ، كيف يكوف  -والفحشاء والمنكر رجاؿ 
فقاؿ: إف الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكُر اهلل أكبر فالنهي   -النهي؟ النهي يف أصلِو كالـ 
وَنحُن ِذكُر اهلل وَنحُن أكبر  -مرت علينا قبل قليل الرواية الػمفصلة  -جاؿ كالـ والفحشاء والمنكر ر 

إف الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكُر  - وَنحُن ِذكُر اهلل وَنحُن أكبر -أكرب من كل شيء  -
 .اهلل أكبر وَنحُن ذكر اهلل

البيت، إذا عرفنا القرآف بػهذه  ىذا ىو معنػى القرآف عند أىل البيت، ىذا ىو تعريف القرآف عند أىل 
الػمعرفة حينئذ يػَحل لنا أف نعرض الروايات على القرآف، أما أف تأتينػي بقرآف تأيت بو من جيب الصفحة 
أو من كتب الػُمخالفُت وتريد أف تعرَض حديث أىل البيت على ىذا القرآف فذلك القرآف قرآنك وذلك 

ػمعصـو وبكتاب اهلل، ىذا ىو القرآف بػحدودِه وأبعادِه العرُض عرضك وذلك لعٌب ولػهٌو بػحديث ال
وتعاريفِو التػي تُعرُض عليو الروايات، ألننػي أتػحدُث عن روايات الػمعارؼ لسُت متحدثًا عن األحكاـ 
الفقهية، أصاًل الروايات التػي تأيت يف باب األحكاـ الفقهية ال نستطيع أف نعرضها على القرآف ألنػها 

آيٌة  جٍَذَح{. ِِئَخَ ِِّنيَُّب ًَاحِذ وًَُّ فَبجٍِذًُا ًَاٌضَّأِِ }اٌضَّأَِْخُلقرآف، على سبيل الػمثاؿ: متعارضة مع ا
صريػحة أفَّ الزانية والزانية يُػجلدوف مئة جلدة، الروايات الػموجودة عندنا تقوؿ بأف الزاين والزانية ىؤالء ىم 

زاين بذات الػمحـر لو حٌد آخر والػمغتصب لو حٌد آخر غَت الػمحصنُت أمَّا الػمحصن فلو حٌد آخر وال
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وحدود متعددة موجودة، والزاين بالدابة لو حكم، الفاعل الفاحشة يف الدابة لو حكم، وكل تلك 
الروايات ىي معارضة لػهذه اآلية تتعارض معها، إذا كاف القصد ىو عرض الروايات على اآليات فهذه 

رضناىا حينئذ البد أف نرفضها، فالروايات الفقهية ال تعرض على آيات الروايات تػختلف مع اآلية إذا ع
األحكاـ، الروايات الفقهية أصاًل تفسر وتشرح آيات األحكاـ فتكوف ىي حاكمة على آيات األحكاـ 
ىي حاكمة على القرآف، ألف الػمفسر يكوف حاكمًا على الذي ُفسَِّر بِو، فنأخذ الػمعاين النهائية ليس 

نأخذىا من الروايات فالذي نأخذ منو الػمعاين النهائية ىو الػحاكم، القاضي ىو الذي  من اآليات
ُيصدر الػحكم النهائي، الػمراحل األوىل ال ُتصدر الػحكم النهائي، مساعدو القاضي ال يصدروف الػحكم 

 النهائي، من ىو القاضي؟ من ىو الػحاكم؟
م النهائي على اآلية من آيات األحكاـ؟ الروايات، الذي ُيصدر احلكم النهائي، من الذي ُيصدر احلك

فالروايات يف الفقو حاكمة ال تُعرض، وإظلا احلديث عن آيات ادلعارؼ، كيف نعرض آيات ادلعارؼ 
والعقائد على القرآف؟ البد أف نعرؼ القرآف كما يريد أىل البيت هبذا الفهم الذي بينتُو الروايات، حينئذ 

التعريف نعرض الروايات والزيارات ونأيت بالزيارة اجلامعة فنعرضها على قرآف  حينما نعرؼ القرآف هبذا 
ُمحرَّؼ، قرآف ادلخالفُت الػُمحرَّؼ ال باأللفاظ، ػكقرآف علّي هبذا الفهم، هبذا الفهم ال كقرآف ادلخالفُت ال

 والتفسَت. قرآننا وقرآهنم واحد من اجلهة اللفظية وإظلا ُمػحرٌَّؼ يف ادلعٌت وادلضموف والفحوى 
الزيارة الػجامعة الكبَتة واليت ىي تفصيٌل وشرٌح لػمعنػى العصمة، أتناوؿ الػخطوط العامة الػموجودة يف 

 الزيارة الػجامعة الكبَتة:
والِعلُم ىو حقيقة العصمة، ما الػمراد من  ،الِعلمالػموجود يف الزيارة الػجامعة الكبَتة ىو  الػخط األوؿ

؟ الػمعصـو ىو العالػِم وعلمُو يقينػي لذلك ال يقُع يف الػخطأ إذا أردنا أف ننظر إىل العصمة من  الػمعصـو
ىذه الػجهة فقط، اآلف اإلنساف عندُه يقُت بأنو إذا وضع يدُه يف النار تػحًتؽ، لن يضع يده يف النار 

قينًا بػهذه اإلنساف العاقل، لكن الطفل الصغَت يضع يدُه يف النار ألنو ال يػملك علمًا وال يػملك ي
القضية، الكبَت عنده علم بأف النار تػحرقُو وعندُه يقُت بػهذه القضية لن يضع يدُه يف النار، يفُر من النار 
لو كانت النار قريبة منو، الػميزة األوىل الصفة األوىل يف الػمعصـو الػحُد األوؿ يف العصمة ىو العلم، 

األوىل كلها تتحدث عن العلم سواء ما جاء بعنواف  وعلم أىل البيت ال حدود لو، الػمقاطع الػخمسة
أو الػمقاطع األخرى الػموجودة، نػحن تػحدثنا عن الزيارة الػجامعة الكبَتة  ،وُخزَّاَف الِعلممػخصوص: 
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 .بكل تفاصيلها لذلك أذىُب إىل القرآف
نتم أف تتتبعوىا، لنذىب إىل ولو تفاصيل مذكورة يف داخل الزيارة يػمكنكم أ، وُخزَّاَف الِعلم العنواف األوؿ:

كلمة العلم ،  وُخزَّاَف الِعلمالِعلم ِبُكلِِّو ال حدود لو، الزيارة قالت:  ،القرآف، ُىم ُخزَّاُف الِعلم، ُخزَّاُف الِعلم
ىذه أؿ التعريف الػموجودة ىنا، الػمراد من أؿ التعريف إما االستغراؽ أو الػحقيقة ىنا، استغراؽ يعنػي 

يعنػي حقيقة العلم وحقيقة العلم يعنػي ىي أيضاً  ،راتب العلمية ىو الػمراد الػحقيقةتستغرؽ كل الػم
تستغرؽ كل أنواع العلم ألف أنواع العلم متفرعة عن حقيقتِو، حينما نقوؿ: وُخزَّاَف الِعلم األلف والالـ 

يع أنواع العلم عندىم الػموجودة يف العلم إما ىي حقيقية أو استغراقية، إف كانت استغراقية يعنػي أف جػم
وإف كانت حقيقية يعنػي أف حقيقة العلم عندىم ىم ُخزَّانُو، فإذا كانت حقيقة العلم عندىم فإف جػميع 
أنواع العلم عندىم ألف ىذه الػحقيقة تتجلى يف جػميع أنواع العلم، نذىُب إىل القرآف إىل سورة آؿ 

تأويل الكتاب والكتاب تَػحدََّث { اٌؼٍُِِ فِِ ًَاٌشَّاعِخٌَُْ اٌٍّوُ بِالَّ رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب} عمراف، اآلية السابعة:
عن نفسِو بأنَُّو مهيمٌن على كل الكتب وبأف فيو تبياٌف لكل شيء، القرآف ىو ىكذا تػحدََّث عن نفسِو 

، القرآف وأنَُّو ال يأتيو الباطل، ال يأتيو الباطل يعنػي أف الػحقائق بتمامها موجودة فيو، كتاٌب مع صـو
وصف نفسُو بأنو ُمهيمٌن على كل الكتب، فيو تبياٌف لكل شيء وال يأتيو الباطل، يعنػي أف العلم بكلِو 

التأويل الػحقيقة إرجاُع الشيء  - رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب -يف ىذا الكتاب قطعًا يف حقيقتِو يف ما وراء األلفاظ 

اآلية صريػحة ساوت بُت علم اهلل وبُت { اٌؼٍُِِ فِِ ًَاٌشَّاعِخٌَُْ اٌٍّوُ الَّبِ رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب}إىل أوليتِو 
 علمهم ألف الكتاب فيو ُكلُّ شيء وحقيقُة ىذا الكتاب ال يعلمها إال اهلل ومن؟ الراسخوف يف العلم

اهلل وبُت علم الراسخَُت يف العلم  ساوت اآلية بُت علم{ اٌؼٍُِِ فِِ ًَاٌشَّاعِخٌَُْ اٌٍّوُ بِالَّ رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب}
 باعتبار أف ىذا الكتاب فيو تبياٌف لكل شيء. 

 ٌَغذَ وَفَشًُا اٌَّزَِّٓ ًََّمٌُيُ} سورة الرعد الػمباركة واآلية األخَتة من سورة الرعد: نسَُت مع القرآف إىل

تاب ِبُكلِِّو نفس اآلية ِعلُم الك اٌىِزَبةِ{ ُُػٍِ ػِنذَهُ ًََِٓ ًَثَْنَىُُ ثَْنِِ شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ لًُ ُِشعَالً

 ػِنذَهُ ًََِٓ}وىنا اآلية تؤكد ذلك الػمعنػى { اٌؼٍُِِ فِِ ًَاٌشَّاعِخٌَُْ اٌٍّوُ بِالَّ رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب} السابقة
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ضية وأيضًا ساوت بُت شهادتِو وبُت شهادة اهلل، الشهود ال يقاؿ لػهم شهود على ق{ اٌىِزَبةِ ػٍُُِ

 ػِنذَهُ ًََِٓ ًَثَْنَىُُ ثَْنِِ شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ لًُ}واحدة على موضوع واحد ما لػم يكن علمهم متساويًا 

إذًا ال يوجد شيء يف كل باب من أبواب العلـو إال ىو عندىم، اهلل سبحانو وتعاىل { اٌىِزَبةِ ػٍُُِ
إنِّي أسأُلَك من ِعلِمَك بأنَفذِه وُكلُّ ِعلمَك  اللَُّهمَّ  -أعطاىم كل علمِو بل ىم مظاىر علمِو األكمل 

 -أنفُذ العلم ىم، كما ىم أجػمل الػجماؿ وأجلُّ الػجالؿ  -نافذ، اللَُّهمَّ إنِّي أسأُلك بعلمَك ُكلِّو 
غَت  اهلل سبحانو وتعاىل ال يوجد يف علمِو الذايت علٌم أنفذ وعلمٌ  - اللَُّهمَّ إنِّي أسأُلَك من ِعلِمَك بأنَفذهِ 

أنفذ، علمُو عُُت ذاتِو سبحانو وتعاىل، علمُو حياتُو، ال يوجد يف علم اهلل شيٌء أسػمُو علٌم أنفذ وعلٌم 
نافذ ال توجد درجات ىذا تركيب، اهلل سبحانو وتعاىل ىو بسيط الػحقيقة ال يوجد فيو تركيب توجد فيو 

اللَُّهمَّ إنِّي  :فذ ىم صلوات اهلل عليهمدرجات ومراتب، إذًا ىناؾ مراتب يف تػجليات علمِو، العلم األن
 شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ لًُ} أسأُلَك من ِعلِمَك بأنَفذِه وُكلُّ ِعلمَك نافذ، اللَُّهمَّ إنِّي أسأُلك بعلمَك ُكلِّو

وعليٌّ مساواة يف الشهادة بُت علّي وبُت اهلل سبحانو وتعاىل  {اٌىِزَبةِ ػٍُُِ ػِنذَهُ ًََِٓ ًَثَْنَىُُ ثَْنِِ
 عنواٌف لػُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد.

أيُّ كتاب ىذا؟! ىل ىو كتاٌب  {اٌىِزَبةُ ًًَُضِغَ} 49نذىب إىل سورة الكهف، ماذا نالحظ؟ اآلية 

ذلك الكتاب ماذا فيو؟ فيو ُمػحكٌم ومتشابو، آياٌت  {رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب}مقروء؟ ىذه ذبلياُت علّي 

 ثَْنِِ شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ }لًُ،  اٌؼٍُِِ{ فِِ ًَاٌشَّاعِخٌَُْ اٌٍّوُ باِلَّ رَإًٍَِّوُ ؼٍََُُّ ًََِب}ُمػحكمة ومتشاهبة 

ىذا ذبّل  اٌىِزَبةُ{ }ًًَُضِغَىناؾ ذبّل لعلّي وىو حقيقة الكتاب  اٌىِزَبةِ{ ػٍُُِ ػِنذَهُ ًََِٓ ًَثَْنَىُُ

ىو قسيم اجلنة والنار يُدخل اجلناف يف جناهنم ويُغلُق  {فِْوِ َِِّّب ُِشفِمِنيَ ادلُجشِِِنيَ فَزَشٍَ}من ذبلياتِو 

 ُِشفِمنِيَ ادلُجشِِِنيَ فَزَشٍَ اٌىِزَبةُ ًًَُضِغَ}األبواب، يُدِخُل أىل اجلناف يف جناهنم وأىل النَتاف يف نَتاهنم 

 ػٌٍَُِّا َِب ًًََجَذًُا ؤَحصَبىَب بٌَِّب وَجِريَحً ًٌََب حًصَغِريَ ُّغَبدِسُ ٌَب اٌىِزَبةِ ىَزَا َِبيِ ًٍََّزَنَب َّب ًََّمٌٌٌَُُْ فِْوِ َِِّّب
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وجدوا ما َعِملوا حاضراً، ىذا ىو العلم احلضوري يف احلقيقة العلوية يف { ؤَحَذاً سَثُّهَ َّظٍُُِ ًٌََب حَبضِشاً

ىذه { ًَادلُاِِنٌَُْ وًَُسَعٌٌُُ ػٍَََّىُُ اٌٍّوُ فَغََْشٍَ اػٌٍَُّا ًَلًُِ} علّي وآؿ علّي نفس ادلعٌت يف اآلية:
اإلحاطة، ىذه الرؤية اإلحاطية، ىم الُشهداء على اخلالئق، ىذه الشهادة اإلحاطية، ىم الرجاؿ على 

 .األعراؼ، ىذه ادلعرفة اإلحاطية لعلّي وآؿ علّي، ىذا الكتاب ليس ىو الكتاب الذي يُعطى لإلنساف
 فِِ طَأئِشَهُ ؤٌَضَِنَبهُ بِٔغَبْ ًَوًَُّ} :14و  13 اآلية ماذا نقرأ يف ،نػحُن إذا نذىب إىل سورة اإلسراء مثالً 

 وَفََ وَزَبثَهَ الشَؤ}ىذا كتاب خاص لكل شخص  {َِنشٌُساً ٍَّمَبهُ وِزَبثبً اٌمَِْبَِخِ ٌَََّ ٌَوُ ًَُٔخشِجُ ػُنُمِوِ

ىذا الكتاُب  {ٌىِزَبةُا ًًَُضِغَ} :ىذا الكتاب الػمذكور يف سورة الكهف{حَغِْجبً ػٍََْهَ اٌٌَََْ ثِنَفغِهَ

{ اٌىِزَبةِ ىَزَا َِبيِ ًٍََّزَنَب َّب ًََّمٌٌٌَُُْ}ىذا للجميع { فِْوِ َِِّّب ُِشفِمِنيَ ادلُجشِِِنيَ فَزَشٍَ}الُكلي 

 الشَؤ}أما ىذا الكتاب الػخاص باألشخاص { ؤَحصَبىَب بٌَِّب وَجِريَحً ًٌََب صَغِريَحً ُّغَبدِسُ ٌَب}للجميع ىذا 

 .{َِنشٌُساً ٍَّمَبهُ وِزَبثبً اٌمَِْبَِخِ ٌَََّ ٌَوُ ًَُٔخشِجُ} ، {حَغِْجبً ػٍََْهَ اٌٌَََْ ثِنَفغِهَ وَفََ وَزَبثَهَ

 ؤَُِّخ وًُُّ جَبثَِْخً ؤَُِّخ وًَُّ جَبثَِْخً،، ًَرَشٍَ ؤَُِّخ وًَُّ ًَرَشٍَ} :29و  28إذا نذىب إىل سورة الػجاثية يف اآلية 

 وًُُّ جَبثَِْخً ؤَُِّخ وًَُّ ًَرَشٍَ}ُكلُّ أُمَّة ىناؾ كتاٌب لكل شخص وىناؾ كتاٌب لكل أُمَّة   وِزَبثِيَب{ بٌََِ رُذػََ

 َِب َٔغزَنغِخُ وُنَّب بَِّٔب ثِبحلَكِّ ػٍََْىُُ َّنطِكُ وِزَبثُنَب رَؼٌٍََُّْ * ىَزَا وُنزُُ َِب رُجضًََْ اٌٌَََْ وِزَبثِيَب بٌََِ رُذػََ ؤَُِّخ

الكتاُب  - اٌىِزَبةُ ًًَُضِغَ -ىذا كتابنا غَت كتاب األُمَّة، ىذا كتابنا ىو ىذا الكتاب  {رَؼٌٍََُّْ وُنزُُ
 .الُكلي، تالحظوف اقرأ كتابك كما مرَّ علينا يف سورة اإلسراء اقرأ كتابك بنفسك

ىذا كتاب خاص  زَبثِيَب{وِ بٌََِ رُذػََ ؤَُِّخ وًُُّ جَبثَِْخً ؤَُِّخ وًَُّ }ًَرَشٍَ 28وىنا يف سورة اجلاثية يف اآلية 

 وُنَّب بَِّٔب ثِبحلَكِّ ػٍََْىُُ َّنطِكُ} اآلية اليت بعدىا - وِزَبثُنَب ىَزَا -بكل أُمَّة، كتاب خاص بكل شخص 
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استنساخ عملية استنساخ نأخذ نسخة كاملة من عملكم، ىذه النسخة أين موجودة؟  {َٔغزَنغِخُ

 ىَزَا َِبيِ ًٍََّزَنَب َّب ًََّمٌٌٌَُُْ فِْوِ َِِّّب ُِشفِمِنيَ ادلُجشِِِنيَ فَزَشٍَ بةُاٌىِزَ ًًَُضِغَ}موجودة يف الكتاب الُكلي 

 }ىَزَاالعمُل حاضر، ألنو  {حَبضِشاً ػٌٍَُِّا َِب ًًََجَذًُا ؤَحصَبىَب بٌَِّب وَجِريَحً ًٌََب صَغِريَحً ُّغَبدِسُ ٌَب اٌىِزَبةِ

 ًَسَعٌٌُُوُ ػٍَََّىُُ اٌٍّوُ فَغََْشٍَ اػٌٍَُّا رَؼٌٍََُّْ{ }ًَلًُِ وُنزُُ َِب َٔغزَنغِخُ وُنَّب ببَِّٔ ثِبحلَكِّ ػٍََْىُُ َّنطِكُ وِزَبثُنَب

 ىؤالء يستنسخوف العمل، ىؤالء يستنسخوف العمل وىو حاضٌر بنفسِو يف ىذا الكتاب. ًَادلُاِِنٌَُْ{

 ًَوًَُّ ًَآثَبسَىُُ لَذٌَُِّا َِب ًََٔىزُتُ ادلٌَرََ ُٔحِِْ َٔحُٓ بَِّٔب}: 12إذا نذىب إىل سورة يس ادلباركة يف اآلية 

ىذا ىو الكتاب نفسُو ىو اإلماـ ادلبُت، وعليٌّ يقوؿ وأنا اإلماـ ادلبُت يف  {ُِجِني بَِِبَ فِِ ؤحصَْنَبهُ شَِء

ىؤالء  {ُِجِني بَِِبَ فِِ بهُؤحصَْنَ شَِء ًَوًَُّ ًَآثَبسَىُُ لَذٌَُِّا َِب ًََٔىزُتُ ادلٌَرََ ُٔحِِْ َٔحُٓ }بَِّٔبىذه اآلية 
 ىم آُؿ ُمػَحمَّد وىذه اآليات تتحدُث عن علمهم وعن إحاطتهم الكلية بكل شيء.

 َِِٓ ؤَحَذاً * بٌَِّب غَْجِوِ ػٍَََ ُّظيِشُ فٍََب اٌغَْتِ ػَبٌُُِ} :27 - 26إذا نذىب إىل سورة الػجن اآلية 

ػحرؼ الثالث والسبعُت من حروؼ األسم األعظم، على غيبِو الػخاص على ذلك ال سَّعٌُي{ ِِٓ اسرَضََ

على الغيب الػمتعلق باهلل { غَْجِوِ ػٍَََ ُّظيِشُ فٍََب اٌغَْتِ }ػَبٌُُِعلى الػحرؼ الػمستأثِر عند اهلل يف علمِو 

ىؤالء ُىم ُمػَحمَّد وآُؿ ُمػَحمَّد وىذا ىو علمهم الػمحيط،  {سَّعٌُي ِِٓ اسرَضََ َِِٓ }ؤَحَذاً * بٌَِّب
 وىذه تػجليات ُكلُّ آية تتحدث عن مرتبة من مراتبهم.
أيُّ شيء أُنزِؿ؟ ىذا  اٌمَذسِ{ ٌٍََْخِ فِِ ؤَٔضٌَنَبهُ بَِّٔب} حينما نذىب إىل سورة القدر مثاًل يف اآلية األوىل:

زاالً  إنزاٌؿ للكتاب مظهٌر آخر إنزاٌؿ كامل وىذه اآلية مفسرة عند الشيعة وعند غَتىم بأف القرآف أُنزِؿ إن
كاماًل مرة واحدة على قلب ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو، وىذا تػجل من تػجلياتػهم إنزاٌؿ كامل يعنػي أف 
القرآف موجوٌد يف قلب ُمػَحمَّد ال يػحتاُج إىل جربئيل، حاجتُو إىل جربئيل كحاجتِو إىل الطعاـ الذي 
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يستغنػي عنو، النبػي ُمػَحمٌَّد صلى اهلل يػمكن أف يستغنػي عنو، كحاجتِو إىل أي شيء آخر يػمكن أف 
إفَّ معي ريب يُطعمنػي ويسقينػي، ىو  :عليو وآلو يصـو صياـ الوصاؿ فيستغنػي عن الطعاـ والشراب

مستغن عن جربئيل وعن غَتِه، جربئيل يأيت فيػجلس بُت يديو جلسة العبد، ىو يتعلُم من ُمػَحمَّد صلى 
 واحدة وىذا تػجل من التجليات والػمعاين أعمق من ذلك.  اهلل عليو وآلو، فالقرآف نزؿ نزلةً 

 ؤَِش وًُُّ ُّفشَقُ فِْيَب ُِنزِسَِّٓ * وُنَّب بَِّٔب ُِّجَبسَوَخ ٌٍََْخ فِِ ؤَٔضٌَنَبهُ بَّٔب} وىذا الػمعنػى نفسُو يف سورة الدخاف:

بكلو على قلب ُمػَحمَّد أنزلناه يف ليلة واحدة يف وقت واحد يف لػحظة واحدة نزَؿ بكاملِو و  حَىُِْ{
 صلى اهلل عليو وآلو.

القرآف  ًَحُْوُ{ بٌَِْهَ ُّمضََ ؤَْ لَجًِ ِِٓ ثِبٌمُشآِْ رَؼجًَ ًٌََب} :114إذا نذىب إىل سورة طو اآلية 
موجوٌد يف قلبِو وإظلا نزوؿ جربئيل كاف دبثابة ساعة للتوقيت، حينما ينزؿ جربئيل فهو عالمة أف النيب 

ال تعجل بإخراجِو ألف القرآف  ًَحُْوُ{ بٌَِْهَ ُّمضََ ؤَْ لَجًِ ِِٓ ثِبٌمُشآِْ رَؼجًَ }ًٌََبالنية يُبدي اآلية الف

نتحدث يف وقت  ًَحُْوُ{ بٌَِْهَ ُّمضََ ؤَْ لَجًِ ِِٓ ثِبٌمُشآِْ رَؼجًَ ًٌََب}بكلِو يف قلبِو صلى اهلل عليو وآلو 
 دروس القرآف يف برنامج قرآننا سأربدُث آخر عن معٌت الوحي وعن وظيفة جربئيل بشكل مفصَّل، يف

 .ًَحُْوُ{ بٌَِْهَ ُّمضََ ؤَْ لَجًِ ِِٓ ثِبٌمُشآِْ رَؼجًَ }ًٌََبعن ىذا ادلعٌت إف شاء اهلل تعاىل يف شهر رمضاف 

نفس الػمعنػى  -ثِوِ{ ٌِزَؼجًََ ٌِغَبَٔهَ ثِوِ رُحَشِّن ٌَب} :16إذا نذىب إىل سورة القيامة ماذا نػجد يف اآلية 

 .ثِوِ ٌِزَؼجًََ ٌِغَبَٔهَ ثِوِ رُحَشِّن ٌَب -ال تُػخرِج الوحي، ال تُػخرِج القرآف  - ٌِغَبَٔهَ ثِوِ رُحَشِّن ٌَب -السابق 

ىذا القرآف الذي أُنزَِؿ على ُمػَحمَّد وىو القرآف  وَشٌُِّ{ ٌَمُشآٌْ بَِّٔوُ}وما بعدىا  77يف سورة الواقعة اآلية 

 ََّّغُّوُ *ٌَّب َِّىنٌُْ وِزَبة وَشٌُِّ * فِِ ٌَمُشآٌْ بَِّٔوُ}ػَحمَّد، حقيقُة علّي وآُؿ علّي الذي يف حقيقتِو حقيقُة مُ 

 رٌَِهَ} ُكلُّ ىذه الػمعاين تػجمعها آيٌة واحدة يف سورة البقرة:  اٌؼَبٌَِّنيَ{ سَّةِّ ِِّٓ *رَنضًٌِّ ادلُطَيَّشًَُْ بٌَِّب

روايات عديدة وكثَتة عن األئمة ذلك الكتاب: عليٌّ صلوات اهلل  مِنيَ{ٌٍُِّّزَّ ىُذًٍ فِْوِ سَّتَ الَ اٌىِزَبةُ
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ال ُيشِعُر  ،رٌه اٌىزبة :وسالمو عليو، وأيُّ ُمنِصف ينظر بنظر دقة إىل ىذه اآلية يف أوائل سورة البقرة
 ىذا الكالـ أف الػحديث عن ىذا القرآف الػمكتوب وإال لقاؿ القرآُف: ىذا القرآف ال ريب فيو، ذلك
الكتاب، صحيح ىم قالوا ذلك إشارة إىل ُعلو مقاـ القرآف وأعطوا تفسَتات بالغية لكن الػمنصف 

تشَت إىل الػم  * اٌـُ * رٌَِهَ{ اٌشَّحُِِْ اٌشَّمحِٓ اهللِ ثِغُِ}ليُنصت إىل اآلية وليتدبر يف اآلية وىو يقرأ: 

شيء خارج ىذا الكتاب  {زَبةُاٌىِ اٌـُ * رٌَِهَ}وىذه الػحروؼ ىي رموٌز لػحقائق أىل البيت 

ُّزَّمِنيَ{ ىُذًٍ فِْوِ سَّتَ الَ اٌىِزَبةُ رٌَِهَ}الػمسطور  ذلك الكتاُب الػحقيقة الكاملة ُمػَحمٌَّد وآُؿ  ٌٍِّ
ُمػَحمَّد، ُكلُّ ىذه اآليات تتحدث عن العلم الذي ال حدود لو عند ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل 

ىذا األفق األوؿ  .وذلك ىو الػمعنػى الذي ُتشَُت إليو الزيارة الػجامعة الكبَتة ،وسالمو عليهم أجػمعُت
الػحُد األوؿ من حدود العصمة يف الزيارة الػجامعة الكبَتة العلم الواسع الذي ال حدود لو، اهلل سبحانو 

 ػٍُُِ ػِنذَهُ ًََِٓ نَىًَُُثَْ ثَْنِِ شَيِْذاً ثِبٌٍّوِ وَفََ لًُ}وتعاىل ساوى بُت شهادتِو وبُت شهادة علّي 

يعنػي  اٌؼٍُِِ{ فِِ ًَاٌشَّاعِخٌَُْ اٌٍّوُ بِالَّ رَإًٍَِّوُ َّؼٍَُُ ًََِب}ساوى بُت علمِو وبُت علم األئمة  اٌىِزَبةِ{
 ،وُخزَّاَف الِعلمنفُس العلم ىنا نفس العلم ىنا، العلم الواسع الذي ال حدود لو ولذلك نقرأ يف الزيارة: 

 ونقرأ يف الزيارة أيضاً: ،َوَمعاِدف ِحكَمِة اهلل َوَحَفظَِة ِسرِّ اهلل وَحَمَلِة ِكتاِب اهللارة مثاًل: ونقرأ يف الزي
إىل غَت ذلك من األوصاؼ التػي تتحدُث عن العلم، لو لػم يكن  ،اصطََفاُكم ِبعلِمو َوراَتضاُكم ِلَغيِبو

َمن أرَاَد اهلل َبَدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبَل َعنُكم : علمهم علمًا إطالقيًا ال حدود لو َلَما خاطبتهم الزيارة
 .وَمن َقَصَدُه َتوجَّو ِبُكم، َمواليَّ ال ُأحصي ثَناَئُكم وال أبُلُغ من الػَمدِح ُكنَهُكم وَمن الَوصِف َقدرَُكم

 ِعلٌم إطالقٌي واسع، ىذا الػحد األوؿ من حدود العصمِة يف الزيارة الػجامعة الكبَتة.
آتَاُكم اهلل َما َلم يُؤتي لو لربػما من أوضح العبارات على ذلك:  العطاء الذي ال حدود: الثاين الػحد

والزيارة كلها  - آتَاُكم اهلل َما َلم يُؤتي أَحدًا مَن الَعاَلمين -عطاٌء ال حدود لو  - أَحدًا مَن الَعاَلمين
اأُلَوؿ ُكلُّها تتحدث عن العلم الواسع  تتضمن ىذه الػمعاين من أولػها إىل آخرىا، الػمقاطع الػخمسة

الذي ال حدود لو وعن العطاء الواسع الذي ال حدود لو، عطاٌء ال حدود لو، وىذا العطاء يتجلى أيضاً 
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 :يف آيات الكتاب الكرًن
اآلية واضحٌة صريػحة تػخاطب النبػي  َّغطُشًَُْ{ ًََِب ًَاٌمٍََُِ }ْإذا نذىب إىل سورة نوف والقلم 

ىذا الػُخلق الذي  ػَظُِْ{ خٍُُك ٌَؼٍََ ًَبَِّٔهَ}:صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىي اآلية الرابعة األعظم
يصفُو الباري بالعظمة أيُّ ُخُلق ىذا؟! ىل ىو الكـر والػجود والسماحة والعفو والبشاشة يف الوجو؟ ىل 

اف يف أي مػخلوؽ ولذلك ىذه ىو ىذا الػُخُلق العظيم؟! أبداً، ىذه األخالؽ يػمكن أف تتوفر يف أي إنس
الػحادثة أظنكم سػمعتم بػها تعرفونػها، ىذا اليهودي الذي جاء إىل الػمدينِة بعد شهادة النبػي األعظم 
صلى اهلل عليو وآلو فسأؿ عن خليفة رسوؿ اهلل فقيل لو أبو بكر فدخل على أيب بكر فقاؿ: أنا يهودي 

فبدا أبو بكر َيِصُف أخالؽ النبػي بالصدؽ واألمانِة  ،وجئت أبػحُث عن الػحق ِصف يل أخالؽ نبيكم
والكـر والػجود وإىل غَت ذلك، قاؿ اليهودي: ما ىذه بصفات نبػي، ما ىذه بأخالؽ نبػي وخرج، تَِبَعُو 
سلماف ويف رواية أرسلوه إىل الزىراء صلوات اهلل عليها والزىراء طلبت من سلماف أف يأخذُه إىل سيد 

األوصياء يعمُل يف بستاف فجاء سلماف مع ىذا اليهودي وسلماف أخرب األمَت  وكاف سيدُ  ،األوصياء
تستطيع أف تصف  ،ِصف يل الدنيا :واليهودي سأؿ، أمَت الػمؤمنُت سأؿ اليهودي قاؿ ،بػحاؿ اليهودي

، من يل كل الدنيا يعنػي بػجباذلا ببحارىا بأنػهارىا بػما ىو موجوٌد يف باطن بػحارىا ال يستطيع أيُّ أحد
الذي رأى ما يف باطن البحار !! من الذي رأى ما يف أكناف الػجباؿ ال يستطيع أحد أف يصف الدنيا 
بكل دقائقها، فقاؿ اليهودي: إين أعجُز عن ذلك، قاؿ ىذه الدنيا التػي أنت تعجز عن وصفها ويعجز 

 :الناس عن وصفها اهلل سبحانو وتعاىل يف كتابِو الكريػم قاؿ عنها
وقاؿ عن ُخُلق ُمػَحمَّد بأنَّو ُخُلٌق عظيم، فهذا ادلتاع القليل أنت والناس يعجزوف عن وصفِو  ،لمتاٌع قلي

فكيف تريد أف أِصَف لك شيئًا وصفُو اهلل سبحانو وتعاىل بأنو عظيم، اليهودي قاؿ: ىذه أخالُؽ 
ـ ىنا احلديث عن ليس الكال ،األنبياء، ىذا ُخُلُق نيب، ىذا ىو النيب الذي أحبُث عنو، ُخُلق عظيم

أخالؽ للتعامل يف ادلعامالت ويف اآلداب العرفية، ىذه ادلعاين ؽلكن أف يناذلا ُكلُّ أحد، ىذا الػُخلُق 
العظيم الذي يصفُو الباري بالعظمة ىذا شيٌء وراء ىذه ادلعاين احملدودة، ُمػَحمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو يف 

ىذا الػُخُلق العظيم  ،العادلُت رضبة فما بالك دبظهرِه األمت األوؿ مظهرِه األرضي أُرِسَل رضبة للعادلُت لكل
ىذه الرضبة اليت أُرِسلت إىل ُكل العادلُت وىي الرضبة اليت أشرؽ منها ُكلُّ موجود، ىذا ىو الػُخُلق العظيم، 
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اهلل َما َلم يُؤتي آتَاُكم  :ىذا ىو العطاء الواسع الذي أعطاه اهلل سبحانو وتعاىل ِلُمػَحمَّد وآِؿ ُمػَحمَّد
تَػجلَّت ُكلُّ أمسائِو فيهم فكانوا ُىم الرضبة الواسعة وكانوا ىم اللطف الواسع وكانوا  ،أَحدًا مَن الَعاَلمين

ىم اخلَت العميم، فكل خَت وُكلُّ صباؿ وُكلُّ فضل يعوُد إليهم يعوُد إىل احلقيقة الػُمَحمَّدية، ىذا ىو 
 . آتَاُكم اهلل َما َلم يُؤتي أَحداً مَن الَعاَلمين، العظيم الػُخُلق العظيم، ىذا ىو العطاء

الكوثر ىو العطاُء  اٌىٌَثَشَ{ ؤَػطَْنَبنَ }بَِّٔب ىو نفس ادلعٌت حُت نذىب إىل سورة الكوثر، اآلية األوىل:

وإنَّا أعطيناَؾ  إنََّك لعلى ُخُلق عظيماٌىٌَثَشَ{ ؤَػطَْنَبنَ }بَِّٔبالذي ال حدود لو، العطاء الذي ال هناية لو 
 الكوثر ُكلُّ ذلك ُيشَُت إىل ىذا ادلعٌت الواسع وإىل ىذه احلقيقة الواسعة من العطاء.

 َِب ًَلَبيَ}عن لساف إبليس:  20 إذا نذىب إىل سورة األعراؼ ماذا تقوؿ سورة األعراؼ؟ يف اآلية

من ىم الػخالدوف؟ ُمػَحمٌَّد  اخلَبٌِذَِّٓ{ َِِٓ رَىٌَُٔب ؤًَ ٍَىَنيَِِ رَىٌَُٔب ؤَْ بِالَّ اٌشَّجَشَحِ ىَـزِهِ ػَٓ سَثُّىَُّب َٔيَبوَُّب

أسػمى  اخلَبٌِذَِّٓ{ َِِٓ رَىٌَُٔب ؤًَ ٍََِىَنيِ رَىٌَُٔب ؤَْ بِالَّ اٌشَّجَشَحِ ىَـزِهِ ػَٓ سَثُّىَُّب َٔيَبوَُّب َِب}وآُؿ ُمػَحمَّد 
كة ُىم الػخالدوف، الػخالدوف ىذه الػحقائق معنػى كاف يعرفُو آدـ وأسػمى معنػى كانت تعرفُو الػمالئ

الػخالدة ىي الػحقائق التػي خاطبها الباري سبحانو وتعاىل: إنََّك َلَعَلى ُخُلق َعِظيم، إنَُّكم َلَعَلى ُخُلق 
آتَاُكم اهلل َما َلم  ،َعِظيم، إنَّا أعطيناُكم الكوثر، الكوثر العطاء الكثَت الذي ال حدود لو يف كل شيء

إنَّكم َلَعَلى ُخُلق َعِظيم، إنَّا أعطيناكم الكوثر، ىؤالِء ىم الػخالدوف الذين  ،َحدًا مَن الَعاَلمينيُؤتي أ

 ؤًَ ٍََِىَنيِ رَىٌَُٔب ؤَْ باِلَّ اٌشَّجَشَحِ ىَـزِهِ ػَٓ سَثُّىَُّب َٔيَبوَُّب َِب ًَلَبيَ}وسوس الشيطاُف إىل آدـ بػخصوصهم 

 .اخلَبٌِذَِّٓ{ َِِٓ رَىٌَُٔب

 األَػٍََ ادلَثًَُ ًٌََوُ ػٍََْوِ ؤَىٌَُْ ًَىٌَُ ُّؼِْذُهُ ثَُُّ اخلٍَكَ َّجذَؤُ اٌَّزُِ ًَىٌَُ} :27نذىب إىل سورة الرـو اآلية  إذا

َبًَادِ فِِ ولُو الػَمَثُل األعلى، لو ىناؾ شيٌء أسػمُو الػَمَثُل األعلى،  - احلَىُُِْ{ اٌؼَضِّضُ ًَىٌَُ ًَاألَسضِ اٌغَّّ
 حد الثالث من حدود العصمة.ىذا ىو الػ

 الػحُد األوؿ: العلُم الواسع، العلم اإللػهي الواسع الذي ظهر فيهم.
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 .اٌىٌَثَشَ ؤَػطَْنَبنَ بَِّٔب ،الػحد الثاين: العطاُء اإللػهي الواسع
التػي  نا يف الزيارةأ، كما قر الػمنزلة العالية التػي ليس فوقها شيٌء إال اهلل سبحانو وتعالىالػحُد الثالث: 

ذكرىا الػمحدث النوري يـو أمس يف مستدرؾ الوسائل، الزيارة الػجامعة: وليَس أحٌد َفوَقُكم إالَّ اهلل وما 
 }ًَىٌَُمن سورة الرـو  27من أحٌد فوقكم إالَّ اهلل، الػمنزلُة العالية، اآلية تشَت إىل ىذا الػمعنػى اآلية 

الػَمَثُل األعلى َميزُه عن الػخلق أعطاُه ميزة  األَػٍََ{ ادلَثًَُ ًٌََوُ ػٍََْوِ ؤَىٌَُْ ًٌََىُ ُّؼِْذُهُ ثَُُّ اخلٍَكَ َّجذَؤُ اٌَّزُِ

ىذا ىو الػخلُق الثاين الذي تػجلى من الػمشيئة أوؿ ما خلق اهلل خلق  - ُّؼِْذُهُ ثَُُّ اخلٍَكَ َّجذَؤُ اٌَّزُِ ًَىٌَُ -

ىذا الػَخلُق الذي ُخِلَق من  - ُّؼِْذُهُ ثَُُّ اخلٍَكَ َّجذَؤُ اٌَّزُِ ًٌََىُ -الػمشيئة بنفسها ُُثَّ خلَق الػخلق بالػمشيئة 

الػَمَثُل األعلى ُىم وىذا ىو الذي  ًَاألَسضِ{ ٌَادِاٌغََّّ فِِ األَػٍََ ادلَثًَُ ًٌََوُ} الػمشيئة، أمَّا الػمشيئة
 طع الثاين:نا يف الػمقأقر  ،ناه يف الزيارة الػجامعة الكبَتةأأيضاً َمرَّ علينا وقر 

 الدُّجى َوَأعالـِ التُّقى َوَذِوي النُّهى َوُأوِلي الِحجى وََكهِف الَورى السَّالـُ َعلى أَِئمَِّة الُهدى َوَمصابِيحِ 
ُىم الػَمَثُل األعلى ووضاح أفَّ الػَمَثل األعلى شيٌء ىو غَت الػخلق  - علىَوَورَثَِة األَنِبياِء َوالَمَثِل األَ 

ىذا ىو الػُممكن الثاين الػخلُق  ػٍََْوِ{ ؤَىٌَُْ ًَىٌَُ ُّؼِْذُهُ ثَُُّ اخلٍَكَ َّجذَؤُ اٌَّزُِ }ًَىٌَُالثاين، من اآلية 

الػَمَثُل األعلى ىذا الذي تػحّدثت عنو سورة النور الػمباركة يف اآلية  األَػٍََ{ ادلَثًَُ }ًٌََوُالثاين 

ىذا ىو الػَمَثُل األعلى، الػَمَثُل األعلى الذي  ٌُٔسِهِ{ َِثًَُ سضًَِاألَ اٌغٌَََّّادِ ٌُٔسُ }اٌٍَّوُالػخامسة والثالثُت 

يف السماوات واألرض، يف  ًَاألَسضِ{ اٌغٌَََّّادِ فِِ األَػٍََ ادلَثًَُ }ًٌََوُمرَّ علينا يف سورة الرـو الػمباركة 

َثُل األعلى، ىناؾ يف سورة الرـو ىو ىذا الػمَ  {ًَاألَسضِ اٌغٌَََّّادِ ٌُٔسُ اٌٍَّوُ}آية النور يف سورة النور 

َبًَادِ فِِ األَػٍََ ادلَثًَُ }ًٌََوُ  ٌُٔسُ }اٌٍَّوُىنا يف سورة النور يف اآلية الػخامسة والثالثُت  {ًَاألَسضِ اٌغَّّ

 ٌُّلَذُ دُسٌُِّّ وٌَوَتٌ يَبوَإََّٔ اٌضُّجَبجَخُ صُجَبجَخ فِِ ادلِصجَبحُ ِِصجَبحٌ فِْيَب وَِّشىَبح ٌُٔسِهِ َِثًَُ ًَاألَسضِ اٌغٌَََّّادِ
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 اٌٍَّوُ َّيذُِ ٌُٔس ػٍَََ ٌُّٔسٌ َٔبسٌ رَّغَغوُ ٌَُ ًٌٌََ ُّضِِءُ صَّزُيَب َّىَبدُ غَشثَِّْخ ًٌََب شَشلَِّْخ ٌَّب صَّزٌُِٔخ ُِّجَبسَوَخ شَجَشَح ِِٓ

ىذه ىي أعلى آية يف القرآف الكرًن  ػٌٍَُِْ{ شَِء ثِىًُِّ ًَاٌٍَّوُ ٌٍِنَّبطِ األَِثَبيَ اٌٍَّوُ ًََّضشِةُ َّشَبءُ َِٓ ٌِنٌُسِهِ

تعبٌَت ربّاين جػميل، يكاد، يكاد  {ُّضِِءُ صَّزُيَب َّىَبدُ}تتحدث عن أعلى مقاـ ِلُمػَحمَّد وآِؿ ُمػَحمَّد 
من أفعاؿ الػمقاربة، اهلل سبحانو وتعاىل ىكذا يقوؿ كأف ىذا الزيت لعلو منزلتِو كأنو يكاد أف يضيء 

ال َفرَؽ بيَنَك وبيَنها إالَّ أنػَُّهم ِعباُدَؾ  :دوف اهلل سبحانو وتعاىل إشارة إىل ُعلو الػمنزلةبنفسِو من 
اآلية ما قالت بأنُو ىو يشتعل بنفسِو يضيء بنفسِو، يكاد، يكاد، تعبَت جػميل جداً، تعبَت  - وَخلُقك

 –نتصورىا ِلُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد  قرآين، تعبَت رباين جػميل يتحدث عن ُعلو الػمنزلة التػي ال نستطيع أف
ىذه النار نار القدرة نار  {َٔبسٌ رَّغَغوُ ٌَُ ًٌٌََ ُّضِِءُ صَّزُيَب َّىَبدُ -ىذه الشجرة  - ُّضِِءُ صَّزُيَب َّىَبدُ}

القدرة اإلذلية، اهلل سبحانو وتعاىل يريد أف يقوؿ إفَّ ىذه الشجرة زيتها يضيء من وحدِه من ذاتِو، يكاد، 
اد، وإال ُمػَحمٌَّد وآؿ ُمػَحمَّد من دوف اهلل ال شيء لكن اهلل يريد أف يعرب لنا أف يبُت لنا ىذا ادلعٌت كما يك

 جاء مثالً يف دعاء االستئذاف الذي نقرأُه حينما نزور األئمة صلوات اهلل وسالمو عليهم أصبعُت:
لو كاف حاضرًا يف  ،َلو َكاَف َحاِضرًا فػي الػَمَكاف الػَحمُد هلِل اّلذي َمنَّ َعلينا ِبُحكَّاـ يَقوُموَف َمقاَمو

أيضًا ىنا النص يريد أف يشَت إىل قُرب أىل البيت من اهلل سبحانو وتعاىل إىل ُعمق عالقتهم  ،الػمكاف
وكأنػهم لعلو مرتبتهم ما  {ُّضِِءُ صَّزُيَب ىَبدُ}َّباهلل، اهلل سبحانو وتعاىل يعرب عن ىذه الػحقيقة 

من الفضل وكأنػهم لعلو مرتبتهم يكادوف أف يضيئوا من دوف نار القدرة، يكاد يعنػي فعل  أعطاىم اهلل
 مقاربة وىو إجالٌؿ من اهلل لػهذه الػحقيقة كما يقوؿ األئمة صلوات اهلل عليهم مثالً:

شيعتُنا َأصبَػُر َنحُن ُصبَّر وَ  -ىل حقيقة أف الشيعة أصرب من األئمة؟!  - َنحُن ُصبَّر َوشيعتُنا َأصبَػُر ِمنَّا
يريدوف أف يُعطوا منزلة لشيعتهم، يقولوف ألننا صربنا على ما نعلم وىم صربوا على ما ال يعلموف  -ِمنَّا 

على ما ال يعلموف، ألننا صربنا على ما نعلم وىم صربوا على ما ال يعلموف، عبارات تقريبية ناشئة من 
منزلة فيقولوف لػهم بأنكم أصرُب منا، نفس الشيء الػُحب من ُحبِّ األئمة لشيعتهم يعطونػهم ىذه الػ

والػحاؿ يف الػحقيقة  {َٔبسٌ رَّغَغوُ ٌَُ ًٌٌََ ُّضِِءُ صَّزُيَب َّىَبدُ} عبارات من ُحبِّ اهلل ألىل البيت يقوؿ:
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ويف الواقع أفَّ ىذا الزيت ال يضيء ىذا الزيت ىو من اهلل سبحانو وتعاىل واإلضاءُة من اهلل لكن ىذه 
 ت ربانية تشَت إىل منزلة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد.عبارا

 خٍََمذُ ٌَِّب رَغجُذَ ؤَْ َِنَؼَهَ َِب بِثٍِْظُ َّب }لَبيَ ، إبليس اهلل يػخاطبو:75اآلية  إذا نذىب إىل سورة ص

: نَػحُن أنَت من العالُت، من ىم العالوف؟ اإلماـ الرضا يقوؿ اٌؼَبٌِنيَ{ َِِٓ وُنذَ ؤََ ؤَعزَىجَشدَ ثَِْذََُّ
ىم الػَخاِلدوف الذين َمرَّ ذكرىم قبل قليل يف سورة األعراؼ، يػمكنكم أف ترجعوا إىل موقع قناة  ،العالوف

بياف الػخامس )الػمودة اإللكًتوين على االنًتنيت يف الصفحة األوىل ىناؾ برنامج صورة مكتوب عليها 
 احتفاؿ حسينية اإلماـ الػمهدي ىذا البياف كلمٌة ألقيتها يف (1431 عشر من شهر شعباف لسنة

ضمنتها مضامُت ىذه اآليات وتتبعتها يف الكتاب الكريػم فيو فائدٌة عميمة لو رجعتم إىل ىذا البياف 
الػَمَثُل األعلى،  اٌؼَبٌِنيَ{ َِِٓ وُنذَ ؤََ ؤَعزَىجَشدَ ثَِْذََُّ خٍََمذُ ٌَِّب رَغجُذَ ؤَْ َِنَؼَهَ َِب بِثٍِْظُ َّب }لَبيَ
زيُتها ُيضيء، العالوف، ُعلو الػمنزلة، ُكلُّ ىذه اآليات تتحدث عن ُعلو منزلة أىل البيت صلوات  َيكادُ 

 َوال يَػُفوُقُو فاِئق يَلَحُقُو الِحق َوال َحيُث الاهلل وسالمو عليهم أجػمعُت والتػي تُػخرب عنها الزيارة الشريفة: 
إىل أف  ..وو َمَلٌك ُمَقرَّب َوال نَِبيُّ ُمرَسلٌ  ّتى ال يَبقىَيسِبُقُو ساِبق َوال َيطَمُع ِفي ِإدراِكِو طاِمع، حَ 

ـَ نُورُِكم ِإاّل َعرَّفُهم َجالَلَة َأمرُِكم َوِعَظَم َخَطرُِكم وَِكبَػرَ  :تقوؿ َوِصدَؽ  -تػماـ نوركم  - َشأِنُكم َوَتما
َلَديِو َوُقرَب  وََكراَمِتُكم َعَليِو َوخاصَِّتُكمَمَحلُِّكم َوَمنزِلَِتُكم ِعنَدُه  َمقاِعدُِكم َوثَباَت َمقاِمُكم َوَشَرؼَ 

ُكلُّ ىذا تشَُت اآليات الكريػمة التػي أشرُت إليها إىل ىذه الػمضامُت: وَلُو الػَمَثُل األعلى،   .َمنزِلَِتُكم ِمنوُ 
 َيكاُد زيتها ُيضيء، استكربت أـ ُكنَت من العالُت، وىذه نػماذُج من اآليات وتالحظوف اآليات دالة
بنفسها على نفسها ال تػحتاُج إىل روايات يف تفسَتىا لكن ىذه الػمعاين ال تكوف مستوسقًة إال يف ضوء 

 َفهمنا للقرآف بػحسب الفهم الذي بينتُو وقدمتُو يف أوؿ الػحلقة.
، اآليتاف عن أي شيء تتحدثاف؟ تتحدثاف عن األفق 13و  12إذا نذىب إىل سورة الػجاثية اآلية 

اؽ العصمة، اآلف تػحدثنا عن العلم اإللػهي الواسع الذي ال حدود لو عندىم، العطاء الرابع من أف
اإللػهي الواسع الذي ال حدود لو عندىم، الػمنزلة اإللػهية العالية التػي ليس فوقها إال اهلل، ال حدود 

عطاٌء ُمطلق، منزلٌة فوقها، اهلل سبحانو وتعاىل فوقها، الػحُد الرابع ألنػهم بػهذه الصفة: ِعلٌم ُمطلق، 
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 ، يف الزيارة الػجامعة:واليًة ُمطلقةُمطلقة، اهلل سبحانو وتعاىل جعل لػهم 

 ثِإَِشِهِ فِْوِ اٌفٍُهُ ٌِزَجشَُِ اٌجَحشَ ٌَىُُُ عخَّشَ اٌَّزُِ : }اٌٍَّوُاآليتاف يف سورة الػجاثية - وَذؿَّ ُكلُّ شيء َلُكم

 فِِ بَِّْ ِِّنوُ جَِّْؼبً األَسضِ فِِ ًََِب ٌَادِاٌغََّّ فِِ َِّب ٌَىُُ شىُشًَُْ * ًَعَخَّشَرَ ًٌََؼٍََّىُُ فَضٍِوِ ِِٓ ًٌَِزَجزَغٌُا

ىذا التسخَت صحيح قد يفهمو البعض تسخَت لعامة الناس ولكن أيُّ شيء َّزَفَىَّشًَُْ{  ٌَّمٌََ ٌَأَّبد رٌَِهَ
يف ىذه السماوات ونػحُن نسكُن لنا من القدرة على تسخَت ما يف السماوات واألرض؟! األرض نقطة 

يف أمتار مػحدودة وحتػى ىذه األمتار الػمحدودة يػمكن أف تػخرج منها دودة حشرة عقرب فتلدغنا 
فنموت، أيُّ تسخَت ىذا !! تطبيق معنػى التسخَت على عامة الناس بنحو مػجازي، اآليات تػخاطب 

خَت األكمل ال يػمكن أف يكوف إال ألفراد  األفراد األكمل واآليات تتحدث عن التسخَت األكمل، التس
 ،كاملوف يف العلم كاملوف يف العطاء اإللػهي بػحيث يستطيعوف أف يتصرفوا يف العطاء وكاملوف يف الػمنزلة

 فِِ َِّب ٌَىُُ }ًَعَخَّشَلذلك اآليات يف الػحقيقة تػخاطب أىل البيت تُػخاطب ُمػَحمَّدًا وآؿ ُمػَحمَّد 

 ِِّنوُ{. جَِّْؼبً األَسضِ فِِ ًََِب ٌَادِاٌغََّّ

نػحن متػى رأينا أف اهلل َسخَّر لنا  - رَشًَا ؤٌََُ :20ويف سورة لقماف اآلية تكوف أجلى وأوضح وأبُت اآلية 

 فِِ َِّب ٌَىُُ عَخَّشَ اٌٍَّوَ ؤََّْ رَشًَا }ؤٌََُما يف السماوات وما يف األرض متػى رأينا؟! خطاب لػحقائق رأت 

َبًَادِ أنا متػى رأيت أف اهلل َسخَّر يل الشمس؟ يقوؿ قائل يػمكن بالًتقيع نرقع { األَسضِ فِِ ًََِب اٌغَّّ
أننا نرى الشمس ونرى فائدة الشمس ومنفعة الشمس واإلنساف اآلف وصل إىل درجة ينتفع من الطاقة 

تطيع أف الشمسية ومثل ىذه الػمعاين لكن ىذه معاين سطحية، ىذه معاين جزئية، ىل نػحن اآلف نس
َبًَادِ فِِ َِّب ٌَىُُ عَخَّشَ اٌٍَّوَ ؤََّْ رَشًَا }ؤٌََُنسخر الشمس بكلها؟ الػحديث عن تسخَت لكل شيء   اٌغَّّ

ما يف السماوات كلُّ ما نراه من الػمجرات ىو زينٌة  {ًَثَبطِنَخً ظَبىِشَحً ِٔؼََّوُ ػٍََْىُُ األَسضِ ًَؤَعجَغَ فِِ ًََِب
ماوات وما بعدىا كيف ُسخِّرت لنا؟ وأيُّ تسخَت ىو يتعلق بنا؟ ىناؾ حقائق أما الس ،للسماء الدنيا
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مػحيطة، ىذه الػحقائق الػمحيطة عندىا علٌم مػحيط وعندىا عطاٌء من اهلل مػحيط، بعطائها تنفق وتعطي 
 وتػمنع، كما مرَّ علينا يف الزيارة الرجبية التػي تُقرأ يف أياـ شهر رجب:

فيما إليكم التفويض، كيف يكوف لػهم  - ُلُكم فيما إليُكم التفويض وعليكم الَتعويضأَنَا َسائِلُكم َوآمِ 
التفويض إذا لػم يكن العطاء الػموجود عندىم عطاء ال حدود لو، وكيف يكوف عندىم عطاء ال حدود 
 لو إذا لػم يكن عندىم علم ال حدود لو حتػى يستطيعوف أف يتصرفوا بػهذا العطاء الذي ال حدود لو،

وكيف يكوف لػهم علم ال حدود لو وعطاء ال حدود لو وليست لػهم منزلة ال حدود لػها، فهم عندىم 
علٌم ال حدود لو وعطاٌء ال حدود لو ومنزلٌة ال حدود لػها لذلك ُسخِّرت لػهم األشياء من دوف حدود،  

ليكم التعويض فَِبُكم ُيجَبر أنا َسائِلُكم َوآِملُكم فيما إليُكم التفويض وع -ُكلُّ األشياء خاضعة لػهم 
ىذه أمثلة، الػمهيض الذي ُكِسَر جناحُو سواء ُمراد ُكِسر جناحُو ماديًا كالطَت أو معنوياً   -الػمهيض 

ـُ وما  -كاإلنساف حينما تصيبُو الػمصائب  فَِبُكم ُيجَبر الػمهيض وُيشفى الػمريض وما تزداُد األرحا
 َترجم يل ىذه العبارة: -شيء َلُكم  وَذؿَّ ُكلُّ  -ما تغيض ما تنقص  -َتغيض 

 َعَليُكم َوَأسَبغَ  اأَلرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي مَّا َلُكم َسخَّرَ  اللَّوَ  َأفَّ  تَػَروا أََلم -وَذؿَّ ُكلُّ شيء َلُكم 
ُؿ يف اهلل أولئك الذين من الناس من يُػجاد - اللَّوِ  ِفي ُيَجاِدؿُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ  َوبَاِطَنةً  ظَاِىَرةً  نَِعَموُ 

 يقولوف بأف ُمػَحمَّد وآَؿ ُمػَحمَّد عطاءىم مػحدود وال يقبلوف أف نقوؿ بأف اهلل أعطاىم العطاء الػمفتوح
تالحظوف التعبَت: كتاب منَت،  ُِّنِري{ وِزَبة ًٌََب ىُذًٍ ًٌََب ػٍُِ ثِغَريِ اٌٍَّوِ فِِ ُّجَبدِيُ َِٓ اٌنَّبطِ }ًََِِٓ

 -كالُمكم نور، ألف ىذا الكتاب سيكوف ُمظلمًا إذا لػم يكن مصحوبًا بالكالـ الػُمنَت منَت بأي شيء؟  
إذاً ىناؾ كتاب ُمظلم وكتاب منَت، الكتاب الػمنَت ىو الذي يكوف كتاباً ألولئك الذين  - ُِّنِري وِزَبة ًٌََب

َُّبدِ َِِّٓ ُّخشِجُيُُ}ماذا يفعُل لػهم؟  - آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ًٌَُِِّ اٌٍّوُ -  ؤًٌََِْأئُىُُُ وَفَشًُا ًَاٌَّزَِّٓ اٌنٌُُّسِ بٌََِ اٌظٍُّ

َُّبدِ بٌََِ اٌنٌُّسِ َِِّٓ -من أي شيء؟  ُّخشِجٌَُٔيُُ{ اٌطَّبغٌُدُ من نور اإليػماف إىل ظلمات أعداء  - اٌظٍُّ
مَّد إىل ظُلمة الكفر بعلّي، علّي ىكذا ىم آمنوا بِػُمػَحمَّد ثُػمَّ كفروا بعلّي فخرِجوا من نور اإليػماف بِػُمػحَ 

تالحظوف أف الػمعاين مستوسقة ومتسقة ومتناسقة ومًتابطة بعضها يشُد البعض اآلخر وىذا مصداٌؽ 
 بسيٌط خافٌت من حديِث النبػي األعظم:
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إنِّي ُمَخلٌِّف فيُكم، إنِّي تاِرٌؾ فيُكم كتاَب اهلل وعترتي أىل بيتي ما إف َتمسكتم بهما لن تضلوا 
 اٌٍَّوَ ؤََّْ رَشًَا }ؤٌََُتالحظوف التعانق والتوافق والتطابق والتواثق فيما بُت الكتاب والعًتة  ،بدابعدي أ

 فِِ ُّجَبدِيُ َِٓ اٌنَّبطِ ًََِِٓ ًَثَبطِنَخً ظَبىِشَحً ِٔؼََّوُ ػٍََْىُُ ًَؤَعجَغَ األَسضِ فِِ ًََِب ٌَادِاٌغََّّ فِِ َِّب ٌَىُُ عَخَّشَ

يػُجادُؿ بكتاب ُمظلم كذاؾ الذي يقوؿ بأف القرآف بكلِو ال  {ُِّنِري وِزَبة ًٌََب ىُذًٍ ًٌََب ٍُػِ اٌٍَّوِ ثِغَريِ
يوجد فيو شيٌء يدؿ على الوالية التكوينية ِلُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، والقرآف بكلِو يدؿ على أف الوالية 

ولكنو يرجُع إىل كتاب ُمظلم إىل كتاب ليس  التكوينية ىي ثابتٌة بثبات الضرورات لِػُمػَحمَّد وآِؿ ُمػَحمَّد،
كهذا الكتاب الػمنَت، الكتاب الػمنَت ىو كتاُب ُمػَحمَّد وآُؿ ُمػَحمَّد ىو الكتاُب الذي ُيضاُؼ إىل العًتة 

 ٌَادِاٌغََّّ فِِ َِّب ٌَىُُ }عَخَّشَ ، {ُِّنِري وِزَبة ًٌََب ىُذًٍ ًٌََب ػٍُِ اٌٍَّوِ ثِغَريِ فِِ ُّجَبدِيُ َِٓ اٌنَّبطِ }ًََِِٓ

 -اآلية ىنا تتحدث عن العطاء الواسع الذي أشرُت إليو قبل قليل  {ِٔؼََّوُ ػٍََْىُُ ًَؤَعجَغَ األَسضِ فِِ ًََِب

عطاء واسع ال حدود لو إنا أعطيناؾ الكوثر، إنا أعطيناؾ الكوثر  - ًَثَبطِنَخً ظَبىِشَحً ِٔؼََّوُ ػٍََْىُُ ًَؤَعجَغَ

ونػحن نػخاطبهم: إينِّ مؤمٌن بظاىركم  - ًَثَبطِنَخً ظَبىِشَحً ِٔؼََّوُ ػٍََْىُُ ًَؤَعجَغَ -ه ىذه اآلية تفسر معنا
وباطنكم يف الزيارة الػجامعة ويف غَتىا، نػحن نؤمن بظاىرىم وباطنهم وىذه تػجليات ظواىرىم وبواطنهم 

م يا آَؿ ُمػَحمَّد بَُت ُكلِّ حرؼ وحرؼ ُتشرُِؽ واهلِل إين أجدك - ًَثَبطِنَخً ظَبىِشَحً ِٔؼََّوُ ػٍََْىُُ ًَؤَعجَغَ -
 أنواركم يف كتابكم ىذا بُت كل آية وآية بُت كل سطر وسطر. 

 ِِّٓ سَثِّيُِ ثِةِرِْ فِْيَب ًَاٌشًُّحُ ادلٍََبئِىَخُ }رَنَضَّيُ :4لذلك حُت نرجع إىل سورة القدر الػمباركة ونقرأ يف اآلية 

نات العلوية أعظم من كل أنواع الػمالئكة وإال جربئيل داخٌل يف الروح ىو أعظم الكائ ؤَِش{ وًُِّ

ألي  - فِْيَب ًَاٌشًُّحُ ادلٍََبئِىَخُ رَنَضَّيُ -الػمالئكة كما بُت لنا أئمتنا صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت 
بكلها  شيء؟ ألجل تنظيم ىذا الكوف الػُمَسخَِّر وىذا مظهر من مظاىر تسخَت الكوف لػهم، الػمالئكة

والروح بكلِو، ىؤالء الػمالئكة بكلهم ىل يكوف نزولػهم نزوالً مادياً؟! األرُض ال تسعهم، ىذا الروح خلٌق 
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أعظم من كل الػمالئكة، األرض ال تسعهم، ىناؾ من الػمالئكة من ال يػمكن أف تسعُو األرض حتػى لو  
ػمالئكة والروح فيها؟ تتنزؿ على كربت ماليُت الػمرات، الروايات تػحدثنا عن ذلك، كيف تتنزؿ ال

، ىذه الػحقيقة الػمحيطة ذات العلم الػمحيط، ذات العلم الػمحيط، ذات  الػحقيقة الػمحيطة للمعصـو
العطاء الػمحيط، الذات التػي ُسخِّر لػها ُكلُّ شيء، تتنزؿ الػمالئكة على ىذه الذات التػي تًتاءى لنا يف 

الػحسن صلوات اهلل وسالمو عليو وإال ىذه الػمالئكة  بن  ىو الػحجة إماـ من لػحم ودـ يسَُت فيما بيننا
وا صفات الػمالئكة يف أي أوا صفات الػمالئكة، اقر أكيف تتنزؿ؟ يف أي مكاف؟ أيُّ مكاف يسعهم؟ اقر 

مكاف يتنزلوف؟ قد يتحذلق الػمتحذلق فيقوؿ يتنزلوف كما كاف يتنزؿ جربئيل بصورة دحيا الكلبػي، 
ارات يتنزلوف كيف؟ مليارات من البشر، دحيا الكلبػي تلك حالة تأريػخية خاصة معينة يف الػمالئكة ملي

مكاف معُت يف زماف معُت، الػمالئكة كلها تنزؿ بػما فيها جربئيل وميكائيل وإسرافيل، ىل يًتكوف 
محيط، ىذا منازلػهم يف السماء؟ كيف ىو ىذا التنزؿ؟ ىذه أسرار آؿ ُمػَحمَّد، ىذا ىو معنػى العلم الػ

 ىو معنػى العطاء الػمحيط، ىذا ىو معنػى الػمنزلة العالية الػمحيطة وإال كيف تتنزؿ الػمالئكة؟
ىذا مظهٌر من مظاىر التسخَت ألف الذي ُتَسخَُّر لو الكائنات ويػملك ذلك العلم الػمطلق فهو الذي 

لكم الكائنات، فما من شيء ينظم الكائنات والفيُض واللطف ينزؿ من خاللِو ويصل من خاللِو إىل ت
مذكورة يف مزر البحار ويف غَتِه:  منا كما يف زيارة الُندبة وىو غَت دعاء الُندبة زيارة خاصة لإلماـ الػُحجَّة

ولذلك نػحن نقرأ يف الزيارة الػجامعة ماذا نقرأ؟  .فما من شيء منا إال وأنتم لو السبب وإليو السبيل
. والسَّبيُل اأَلعَظم قَوـُ ن اعَتَصَم ِبُكم فَػَقد اعَتَصَم بِاهلِل، أَنُتُم الصِّراُط األَ َومَ نقرأ يف الزيارة الػجامعة: 

السبيل األعظم موجود على الػحاشية يف نسخة من ُنسخ الزيارة وىو من أسػمائهم الػخاصة بػهم، ىم 
ىذا التنزؿ ىو فرع ذلك التسخَت،   ؤَِش{ وًُِّ ِِّٓ سَثِّيُِ ثِةِرِْ فِْيَب ًَاٌشًُّحُ ادلٍََبئِىَخُ }رَنَضَّيُالسبيل األعظم 

كل شيء ُسخِّر لػهم وىذا التنزُّؿ ألجل التنظيم فالػمالئكة كلها تأخذ أوامرىا ما يػخطو َمَلٌك قدمًا عن 
الػحسن، فهو كما يقوؿ أمَت بن  قدـ إال بإذين كما يقوؿ عليٌّ صلوات اهلل وسالمو عليو إال بإذف الػُحجَّة

الػحسن ىو قلب بن  وكما يقوؿ األئمة: ونَػحُن قلُب اهلل الواعي، أنا قلُب اهلل الواعي، الػُحجَّةالػمؤمنُت 
 اهلل الواعي الذي يُعربِّ عنو العرفاء والعلماء بأنو قلُب عالػم اإلمكاف ىو قلُب اهلل الواعي.

 اجلٍََبيِ رًُ سَثِّهَ ًَجوُ ًََّجمََفَبْ *  ػٍََْيَب َِٓ }وًُُّ: 27 - 26إذا نذىب إىل سورة الرضبن وإىل اآلية 
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 إىل أين تشَت اآلية؟ ُتشَت إىل األفق اخلامس من أفاؽ العصمة.  ًَاإلِوشَاَِ{
 الػمتجلي فيهم. العلم اإللػهي الواسع :اآلف تػحدثنا عن األفق األوؿ

 إذلٌي ال حدود لو. الذي ال حدود لو، علٌم إذلٌي ال حدود لو، عطاءٌ  العطاء اإللهي الواسع :األفق الثاين
 ، اهلل فوقهم فقط، يُد اهلل فوؽ أيديهم.الػمنزلة العالية التػي ال حدود لػهاالػمنزلة الثالثة أو األفق الثالث 

حيُث َسخََّر اهلل لػهم كل شيء وىم الػُمَنظِّموف لكل  الوالية الػُمطلقةاألفق الرابع من أفاؽ العصمة وىو 
مالئكة والروح تتنزؿ عليهم، من كل أمر تتنزؿ، بكل أمر، والسورة شيء، سورة القدر واضحة أف الػ

 تػحفظونػها وواضحة يتنزلوف من كل أمر وبكل أمر. 
ُكلُّ ىذه الػمعاين تعطينا أنػهم ىم وجو اهلل، ىم الػجهة التػي إذا أراد اإلنساُف أف يتوجو إىل اهلل أف يتوجو 

 .َدُه قَِبَل عنكم وَمن َقَصَدُه توجَّو ِبُكم وَمن َقَصَدُه توجََّو إليُكمَمن أراَد اهلل َبَدأ ِبُكم وَمن َوحَّ  :إليهم
ُىم الػجهة ىذه الػجهة ىي التػي ال تتعرُض للفناء، لػماذا؟ علٌم ال حدود لو، عطاٌء ال حدود لو، واليٌة ال 

عاىل أعطى ىذا العطاء حدود لػها، منزلٌة ال حدود لػها، ُكلُّ ىذه األشياء ال حدود لػها، اهلل سبحانو وت
 نا يف أدعية ليلة الػمبعث ويف يـو الػمبعث:أال ألف يفنػى ىذا العطاء ألف يبقى ىذا العطاء، كما قر 

فأسأَُلّك بِو وباسِمَك األعَظِم األعظِم األعَظم األجل األكـر الذي خلقتُو فاستقرَّ فػي ِظلِّك فال 
لِّك فال يػخرج منك إىل غَتؾ لن يفنػى، الذي ال يستقر خلقتُو فاستقرَّ يف ظِ  - َيخرُج منَك إلى غيرؾ

الذي خلقتُو فاستقرَّ يف ِظلِّك، كيف يفنػى إذا ىو كاف  فَبْ{ ػٍََْيَب َِٓ }وًُُّيف ظلك ىو الذي يفنػى 
 مستقراً يف ظلك، ونػحُن نقرأ يف الزيارة الػجامعة أيضاً:

ت الػمستقرة الثابتة يف أمر اهلل كيف تفنػى؟ ال يػمكن أف مستقروف، الذوا - َوالُمسَتِقرِّيَن ِفي َأمِر اهلل
حقائق تامة ىذه ال يصيبها الفناء،  - َوالُمسَتِقرِّيَن ِفي َأمِر اهلل َوالتَّامِّيَن ِفي َمَحبَِّة اهلل اهلل -تفنػى 

قوا الػحقائق التامة لن يصيبها الفناء، يا أحػمد خلقتك ألجلي وخلقُت الػخلق ألجلك، الػخلق ُخلِ 
ألجلِو، يا أحػمد خلقتك ألجلي، فال يفنػى أحػمد لكن الكوف يفنػى ألنو ُخِلَق ألجل أحػمد، أحػمٌد يف 

 َِٓ }وًُُّالػحقيقة فاين لكنو خلقُو ألجلو لذلك ال يفنػى، أما غَت أحػمد فألنو ُخِلق ألحػمد فيفنػى 

كل الػموجودات مػحكومة الػموجودات،  ىنا، الػحديث عن فناء الػحديث ليس عن الػموت  فَبْ{ ػٍََْيَب
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ذو الػجالؿ واإلكراـ ىذا وصف للوجو وإال ربك  ًَاإلِوشَاَِ{ اجلٍََبيِ رًُ سَثِّهَ ًَجوُ }ًََّجمََبالفناء 

فَبْ *  ػٍََْيَب َِٓ }وًُُّمػجرورة ويبقى وجُو مرفوع، ربك ذو مرفوع، ذو الػجالؿ واإلكراـ صفٌة للوجو 

ذو الػجالؿ، الػجالؿ الػمنزلة العالية واإلكراـ يأيت من العطاء  ًَاإلِوشَاَِ{ اجلٍََبيِ رًُ سَثِّهَ ًَجوُ ًََّجمََ
الواسع، منزلٌة عالية وعطاٌء واسع نفس الػمعطيات التػي تقدـ الكالـ عنها قبل قليل، العلم اإللػهي الذي 

ليس فوقها إال اهلل، الوالية الػمطلقة  ال حدود لو، العطاء اإللػهي الذي ال حدود لو، الػمنزلة العالية التػي
على جػميع األشياء، ُكلُّ ذلك يػجعل الكائنات يػجعلنػي ويػجعلك أف تتوجو إليهم فكل شيء بيدىم 

 ًَجوُ فَبْ * ًََّجمََ ػٍََْيَب َِٓ }وًُُّ أيَن وجُو اهلل اّلذي إليِو يتوجَُّو األولياء -وىذا معنػى ىم وجُو اهلل 

 وىم يقولوف: نػحن وجُو اهلل، ىم وجو اهلل الباقي. {ًَاإلِوشَاَِ ٍَبيِاجلَ رًُ سَثِّهَ

 بٌَِّب ىَبٌِهٌ شَِء وًُُّ ىٌَُ بٌَِّب بٌَِوَ ٌَب آخَشَ بٌَِيبً اٌٍَّوِ َِغَ رَذعُ }ًٌََب :88لنذىب إىل سورة القصص، اآلية 

 اٌٍَّوِ َِغَ رَذعُ ًٌََب -يػخرج منك إىل غَتؾ  ىذا الوجو الػُمنَتِسُب إليو، خلقتُو فاستقرَّ يف ِظلِّك فالًَجيَوُ{

لو الػحكم  - رُشجَؼٌَُْ ًَبٌَِْوِ احلُىُُ ٌَوُ ًَجيَوُ بٌَِّب -ُكلُّ شيء   - ىَبٌِهٌ شَِء وًُُّ ىٌَُ بٌَِّب بٌَِوَ ٌَب آخَشَ بٌَِيبً
ليكم وحسابػهم لوجهِو الػحكم، الضمَت يعود على األقرب، وإليو إىل وجهِو ترجعوف، إياُب الػخلِق إ

والرجوع إىل وجهو رجوٌع إليو، ألف األشياء الػهالكة ىي  - احلُىُُ ٌَوُ ًَجيَوُ ىَبٌِهٌ بٌَِّب شَِء وًُُّ -عليكم 
الػتػي ترجع، وجهُو ليس بػهالك، فالراجُع إىل وجهِو راجٌع إليو ومن أراد اهلل بدأ بكم ومن وحده قَِبَل 

 ىَبٌِهٌ شَِء وًُُّ ىٌَُ بٌَِّب بٌَِوَ ٌَب آخَشَ بٌَِيبً اٌٍَّوِ َِغَ رَذعُ }ًٌََب ؿ ُمػَحمَّدعنكم ومن قصدُه توجو إليكم ساديت آ

 .رُشجَؼٌَُْ{ ًَبٌَِْوِ احلُىُُ ٌَوُ ًَجيَوُ بٌَِّب
، وىؤالء الذين يسألوف األئمة ىل ىناؾ آيٌة خاطبت عليَّاً  64ولذلك إذا نذىب إىل سورة النساء اآلية 

ماـ الباقر يقوؿ ىذه ىي اآلية التػي خاطبت عليَّاً بشكل مباشر، من اآليات الواضحة بشكل مباشر؟ اإل
ٌَُّا بِر ؤََّٔيُُ }ًٌٌََ :سورة النساء 64الصريػحة   اٌشَّعٌُيُ ٌَيُُُ ًَاعزَغفَشَ اٌٍّوَ فَبعزَغفَشًُا جَأئًُنَ ؤَٔفُغَيُُ ظٍَّ



 7 ح   العصمةملف 
 

263 

لو كانت جاؤوؾ يا ُمػَحمَّد  -يا علّي  -جَأئًُنَ  ؤَٔفُغَيُُ ظٌٍََُّّا بِر يُُؤََّٔ ًٌٌََ - سَّحِّْبً{ رٌََّاثبً اٌٍّوَ ٌٌََجَذًُا

لقالت اآلية: واستغفرت لػهم يا ُمػَحمَّد، لو كاف  - اٌشَّعٌُيُ ٌَيُُُ ًَاعزَغفَشَ اٌٍّوَ فَبعزَغفَشًُا َلَما قالت اآلية:

ٌَُّا بِر ؤََّٔيُُ ًٌٌََ -مراد اآلية  يا ُمػَحمَّد فاستغفروا اهلل واستغفرت لػهم، أما اآلية ال  - نَجَأئًُ ؤَٔفُغَيُُ ظٍَّ

اآلية  سَّحِّْبً{ رٌََّاثبً اٌٍّوَ ٌٌََجَذًُا اٌشَّعٌُيُ ٌَيُُُ ًَاعزَغفَشَ اٌٍّوَ فَبعزَغفَشًُا }جَأئًُنَ تقوؿ ىذا، تقوؿ:
يت بصائرىم معذوروف واضحة ما تػحتاج إىل َجَدؿ كثَت إالَّ ىؤالء الذين َعميت بصائرىم، الذين َعم

ٌَُّا بِر ؤََّٔيُُ ًٌٌََ -عمياف ماذا نصنع لػهم  يا علّي جاءوؾ أنَت أنت، ومن َقَصَدُه  - جَأئًُنَ ؤَٔفُغَيُُ ظٍَّ

 ؤََّٔيُُ ًٌٌَََقَصد اهلل باالستغفار، أريُد أف أقصد الباري باالستغفار أيُّها القرآف علمنػي، القرآف يقوؿ ىكذا: 

ٌَُّا بِر ومن قصده توجو إليكم، اآلية ما قالت توجو  - اٌٍّوَ فَبعزَغفَشًُا -يا علّي  - جَأئًُنَ ٔفُغَيُُؤَ ظٍَّ

ٌَُّا بِر ؤََّٔيُُ ًٌٌََ -بكم توجو إليكم، توجهُت إليَك فاستغفرت اهلل   - اٌٍّوَ فَبعزَغفَشًُا جَأئًُنَ ؤَٔفُغَيُُ ظٍَّ
علم، مركز العطاء، مركز العلو، مركز الوالية، كل شيء ىم وجُو اهلل، نػحن بعد أف عرفنا أنػهم مركُز ال

كل شيء ىالٌك إال   - سَثِّهَ ًَجوُ فَبْ * ًََّجمََ ػٍََْيَب َِٓ وًُُّ -تػحت أيديهم فهم ذواٌت ال تفنػى 
وجهو ىذه ذوات ال تفنػى، إذًا الػخطاب معها خطاٌب مع اهلل، من واالكم فقد واىل اهلل ىو ىذا 

اكم فقد عادى اهلل، ىو ىذا معنػى أف مواالتػهم مواالٌة هلل، ذواٌت ال تفنػى، خلقتُو الػمعنػى، من عاد
فاستقرَّ يف ِظلِّك فال يػخرج منك إىل غَتؾ، كيف يفنػى وىو يف ظلو؟! لذلك نتوجو إليهم باالستغفار 

ٌَُّا بِر ؤََّٔيُُ }ًٌٌََ  سَّحِّْبً{ رٌََّاثبً اٌٍّوَ ٌٌََجَذًُا اٌشَّعٌُيُ ٌَيُُُ ًَاعزَغفَشَ اٌٍّوَ فَبعزَغفَشًُا جَأئًُنَ ؤَٔفُغَيُُ ظٍَّ
 جاءوؾ جاءوَؾ قصدوؾ، أيَن وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء.

 ًَادلُاِِنٌَُْ{ ًَسَعٌٌُُوُ ػٍَََّىُُ اٌٍّوُ فَغََْشٍَ اػٌٍَُّا }ًَلًُِ :105لذلك إذا نذىب إىل سورة التوبة اآلية 
اإلحاطي وتَػَقدـ الػحديث عن علمهم الػُمحيط، واآلية تشَت إىل شهادتػهم اآلية ُتشَت إىل العلم 
ىو مردُه إىل ىذه اآلية بل ىو مشتٌق  ،إياُب الػخلق إليكم وحسابػهم عليكم :اإلحاطية وإىل حسابػهم
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 من ىذه اآلية وإال ما الػحكمة من أنػهم يروف أعماؿ العباد وأعماؿ الكائنات؟! ألنػهم ىم الذين بيدىم
أيضًا اآلية متضمنة ومن قصدُه  ًَادلُاِِنٌَُْ{ ًَسَعٌٌُُوُ ػٍَََّىُُ اٌٍّوُ فَغََْشٍَ اػٌٍَُّا }ًَلًُِأزمَّة الػحساب 

توجو إليكم، حينما أعتقُد بأف اهلل يراين ومعُو ُمػَحمٌَّد ومعُو آُؿ ُمػَحمَّد واآلية تقوؿ اعملوا فإهنم يرونكم 
ىذا يعٍت أين يف كل عمل أستحضُر ىذا ادلعٌت أعتقد بأف اهلل ينظر إذا كنت أعتقد االعتقاد الصحيح 

إيّل وأف ُمػَحمَّدًا ينظُر إيلَّ وأف إماـ زماين ينظُر إيلَّ فاستحي منهم، اآلية أال تعٍت ىذا ادلعٌت؟ ىل تعٍت 
ِلماذا  - ااػٌٍَُّ ًَلًُِشيئًا آخر !! الظاىر اللفظي أليس ىو ىذا الذي تدؿ عليو اآلية، اآلية تقوؿ: 

نعمل؟ ألف اهلل ينظر إىل عملكم وألف ُمػَحمَّدًا ينظر وألف آَؿ ُمػَحمَّد ألف إماـ زمانكم ينظر إىل 
عملكم، يعٍت أنا يف كل عمل أستحضُر ىذا ادلعٌت: ومن َقَصَدُه توجو إليكم، توجو بكم وتوجو إليكم، 

 ، اآلية واضحة ال ربتاج إىل كثَت تأمل.ضلن نتوجو هبم ونتوجو إليهم صلوات اهلل وسالمو عليهم أصبعُت
وانقطع  سَََِ{ اٌٍّوَ ًٌََـىَِّٓ سََِْذَ بِر سََِْذَ }ًََِب من سورة األنفاؿ الػمباركة: 17آخر آية ىي اآلية 

ىذه اآلية  سَََِ{ اٌٍّوَ ًٌََـىَِّٓ سََِْذَ بِر سََِْذَ }ًََِبالػخطاب اآلية واضحة صريػحة أفَّ اهلل تػجلى فيو 
معٌة مانعة كما يقوؿ الػَمَناِطقة، أليس ىناؾ تعريٌف جامٌع مانع، يعنػي يػجمع كل شيء يػخص ذلك جا

الػمعرؼ ويػُخرُِج ُكلَّ شيء ال يػخص ذلك الػُمَعرَّؼ جامٌع مانع، حقيقٌة جامعٌة مانعة، ىذه اآلية جامعٌة 
اهلل تػجلى فيك يا ُمػَحمَّد، اهلل  سَََِ{ اٌٍّوَ ًٌَََّٓـىِ سََِْذَ بِر سََِْذَ }ًََِبمانعة لكل الػمعاين الػمتقدمة 

تػجلى يف ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وأعتقد أفَّ ُكلَّ الػمعاين الػمتقدمة جػمعتها ىذه اآلية، والػمقاـ طاؿ بنا كاف 
 بودي أف أتػحدث أكثر وىذه نػماذج من آيات الكتاب واهلل ُكلُّ آيات الكتاب إذا ُفِهمت وفقًا لسياؽِ 

فكل اآليات تشَت إليهم وُكلُّ اآلياِت ىي تفسٌَت للزيارة الػجامعة  ،فهم وقانوف القرآف عند أىل البيت
الكبَتة والزيارة الػجامعة الكبَتة ىي تفسٌَت لكل اآليات، القرآف وأىل البيت ىم متطابقاف والزيارة 

م وُىم القرآف، فكيف ال تتطابق الػجامعة الكبَتة ىي صورٌة لفظية مػختصرة عن أىل البيت والقرآف ىُ 
الزيارة الػجامعة الكبَتة مع القرآف، كلُّ آيات الكتاب الكريػم تتحدث عن الزيارة الػجامعة وكل ألفاظ 

 .الزيارة الػجامعة تتحدُث عن القرآف، عليٌّ ىو القرآف والقرآف ىو عليّ 
و شيٌء من القصوِر والتقصَت ومن إف كاف يف قويل شيٌء من احُلسن فهو من فيضهم وُلطفهم وإف كاف في
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 اإلساءة والنقص فهو مٍت واهلل، فما منهم إال اجلماؿ والكماؿ وما منا إال النقص والتقصَت واإلساءة.
 أقوؿ ساديت آَؿ زُلَمَّد سيدي يا بقية اهلل:

ُب إين ال أطلُب رضاؾ ال واهلل، فكيف يتصور الناس أين أطلُب رضاىم، بعض الناس يتصوروف أين أطل
رضاىم، أنا ال أطلُب رضا أحد، أنا ال أطلب رضاؾ أنت سيدي يا صاحب الزماف ألين ال أستحقو، 
أطلُب عفوؾ يا ابن رسوؿ اهلل فلطالػما يعفو الػموىل عن عبدِه وىو عنو غَُت راض وأختم كالمي بالفقرة 

يا صاحب الُغرباء ويا ِعزَّ الفقراء األخَتة من الزيارة الػجامعة الكبَتة: أسألك أف ُتدخلٍت يا آلو العالػمُت 
يا أماف اخلائفُت يا أرحم الراضبُت يا عماد من ال عماد لو ويا سند من ال سند لو ويا ُذخَر من ال ُذخَر 

أُقِسُم عليَك بوجِو حبيبك ُمػَحمَّد وأُقِسُم عليَك ِبُكلِّ قطرِة دـ سالت من رأس علّي وىو يف ميادين  لو،
ُم عليك بكل عضو من أعضاء الػحسُت أف ُتدخلٍت ومن ُأِحب إخويت الػمؤمنُت جهادؾ وعبادتك، أُقسِ 

أخوايت الػمؤمنات أبنائي وبنايت يف مشارؽ األرض ويف مغارهبا يف صبلة العارفُت هبم وحبقهم ويف زمرة 
 الػمرحومُت بشفاعتهم إنََّك أرحُم الراضبُت. 

بن   أقرب الربامج التػي سألتقيكم فيها برنامج الػحجةأسألكم الدعاء جػميعاً وإىل لقاء قريب إف شاء اهلل
 اً أسألكم الدعاء يف أماف اهلل .الػحسن العسكري انتظروين قريب
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 وفي الختاـ :
ال بُّد من التنبيو الى أنّنػا حاولنػا نقػل نصػوص البرنػامج كمػا ىػي وىػذا المطبػوع ال 

لو من أخطاء وىفوات فمن أراد الدقّة الكاملة عليػو مراجعػة تسػجيل البرنػامج يخ
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.

 
 
 

 مع التحيات
 الػُمتابَعة
 زىرائيوف
 ىػ 1433
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