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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ى اهلل عليك سيدي يا بقية اهلل
َّ
ل
َ
 ص

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م3/4/2013 ةاحللقة السادس

 

ثُت ، وقد حتد  املنهج ما بني التنزيل والتأويل ة يفكان الكالُم يف احللقة املاضية يف بياِن مالمح املشكلة الشيعي  
هاِت هذه املالمح والتفاصيل ثُت عن أم  ا حتد  التفاصيل إن   ث عن كلِّ مل أحتد  ،عن أهمِّ مالمح هذه املشكلة

( وفعاًل سيكون احلديُث يف علم الرجال الشيعيت عنوان )تأيت تِباعًا ووعدتكم أنَّ هذه احللقة ستكون حت
، املنهج ما بني التنزيل والتأويل ة يفكاَن احلديُث عن املشكلة الشيعي    ؟لماذا هذا العنوانهذه األجواء ولكن 

، املسَتعَملنا مع املصطلح ولكن   علم  ، وما هو بِ  إىل علم الرجالالشيعِة إىل اللجوءِ  املشكلة اليت قادت علماءَ 
ن جبهل  نَّ قَ ت ُ ها ولكن   ، هناك معلوماتٌ ُط ببعض املعلوماتتلِ وتَ  مجٌع بني جهل  وجهاالت   هويف احلقيقِة 

ه وأنا حٌر بقناعتِ  هو حر   ،، هذه قناعيت إذا كان البعض ال يقبل بذلكعلم الرجالت بِ يَ وُس   وجهاالت  
 الكثيِ  فهمِ  خرى عدمُ وبعبارة  أُ حلة التنزيل والتأويل د ما بني مر هو الرتد  و  ،ة يف املنهج، املشكلة الشيعي  بقناعيت

لوا بنفس قواعد مرحلة التنزيل لوا أن يعمَ ا وحاوَ خصوصياتُ أصوهُلا و ها و التأويل هلا قواعدُ  مرحلةَ  من العلماء أن  
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صوا من دوا وسيلًة كي يتخلَّ ا دفعهم إىل أن يَِ لط م  ث اخلبُط واخلَ دَ لًة يف أيديهم فحَ مِ كتَ وهي أيضاً مل تكن مُ 
وايات من الر  حوا ما بقيَ طِّ سَ ، وحاولوا أن يُ بين مرحلة التأويلُس ويَ ؤسِّ الكثي من حديث أهل البيت الذي يُ 

، فقدٌم يف مرحلة التنزيل وقدٌم د  ويف ترد   قوا يف حية  لذلك بَ  ،هم ال يستطيعون، ولكن  ليذهبوا إىل مرحلة التنزيل
 وحينما هم على املنبِ ة وما بني حالتِ ة الشخصي  هم الوجداني  مرحلة التأويل وحيٌة ما بني حالتِ تزلزٌل يف مُ 

هو السيُف الذي  الرجالِ  علمُ  ،زة  ئوا إىل علم الرجال وبعبارة  موجَ ت حني لَ مَ فاقَ تَ  املشكلةَ  ، ولكن  يكتبون
، صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني البيت ألجلها أهلِ  دماءُ  تكَ ، املرحلة اليت ُسفِ ت به مرحلة التأويلُذِبَ 

، ال أريُد أن  أهل البيت من الوريد إىل الوريدالذي ُذِبح به حديثُ  السيفُ  ألن هلذا حديثي عن علم الرجال 
األغلب هي  ويف األعمِّ ة ة يف أجواءنا احلوزوي  قاشات  حول علم الرجال كالنقاشات التقليدي  َل يف نِ أدخُ 

حاول أن أختصَر املطالب، قطعاً حلقة ين أُ ، إن  ن أهل البيتًة عن احلقيقة وبعيدًة عديتكون بع هةٌ نقاشاٌت تاف
الدهاليز ويف واريب األقوال َل يف زَ ين لن أدخُ كبى ولكن    ةٌ ه طام  ألن  واحدة ال تكفي للحديِث عن علم الرجال 

 سؤاالً  عُ ضَ ، أنا أَ عقل اإلنسان وإلدراكهحرتام لوى املضيعة للوقت وعدم اإلخول فيها سِ اليت ال معىن للدُ 
 وُأجيب على هذا السؤال.

 ؟ الرجالعلم   ض  لماذا أرف   السؤال:

لكن ضطرارًا ألجل توضيح املطلب و إه على بعضِ  يتآوس، هفي الذي ال فائدةَ  لِ دَ والَ  بعيدًا عن النقاشاتِ 
 ؟ًة وتفصيلً مل  ج   لماذا أرفض  علم  الرجال: ليس يف هذه احللقة، إذاً سؤايل هنا

 :ة جهات  د  جوابي على هذا السؤال من عِ 

، إذا يف حلقتنيا اآلتية ورب   لقةة احلديث تأتينا يف احلوبقي  سأتناول جهًة من هذه الهات  لقةهذه احليف 
وإن كنُت  احلديث إىل حلقة  ثالثة   ر  مِ ستَ  سيَ ُه وإال  احلديث يف احللقة القادمة فسأمجعُ  أطرافَ  نت أن أمجعَ ك  تَ 

 كثرةِ   ضرورةَ  ي ولكن  لق  املتَ  ت ذهنُ تَّ شَ تَ احللقات كي ال ي َ  عددَ  رَ ث ِّ كَ وأن أُ طيَل يف احللقات أن أُ  ال أرغبُ 
 .اتاحللق لقة وأن ُأَكث َِّر عددَ طيَل يف احلضي يف بعض األحيان أن أُ قتَ املعلومات تَ 
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، الواقع من رادي، مُ لرجال بسبِب دراسيت وفهمي للواقعين أرفُض علم اأن   هي الهة اليت أتناوهلا يف هذه الليلة
يف الواقع  لُ ، يف هذه احللقة سأجتوَّ واقٌع بشري   ، الواقع الشيعي  الواقع الشيعي   ،الواقع البشري   ،عاشالواقع امل
هذه  لكن   ،ظلمة  مُ  ال من نقطة   ،نا هذاوإىل يومِ  من الزمن الصفويِّ  ضيئة  من نقطة  مُ  ئاً دِ بتَ مُ  الشيعيِّ 
 .على طول اخلط ةستمرَّ تبقى مُ  املظلمةَ  قاطَ النُ  ها ألن  يف حلظتِ  فئُ نطَ تَ  املضيئةَ النقطة َ 

 عقدةِ قدة بني العلماء معروفة بِ وعندنا عُ  ،عاصراً للشيخ البهائيِّ وكاَن امليداماد أيضًا مُ  شيخنا البهائيِّ  امِ إىل أي  
 هم مع البعضِ ال يتواصل بعضُ  ،رهم اآلخَ م أحدُ رتِ ال يَ  عصر  واحد  عيشون يف ، يعين العلماء الذين يَ املعاصرة

أو  ا صريح  واضح  أسلوب  إم  منه بِ  ينتقصُ  ،اآلخر بعضهم للبعضِ  كيدُ يَ  ،راآلخَ  هم البعضَ د بعضُ سُ يَ  ،راآلخَ 
الدروس  ستويات ة يف أعلى مُ  بات يف البحوث العلمي  حت   ،وهذه القضايا معروفةٌ  ،بالتلميِح وباإلشارة

ا وإن   ،ة لو كانت مهم  حت   آراء معاصريهمالعلماء إىل  ضُ عرَّ تَ ال ي َ  ،كالبحث اخلارج أو يف ما هو أدناها
هذه ، و من العلماء املعاصرين شأن عالِ م   اعلو يُ ريدون أن م ال يُ م من العلماء ألن  ن تقدَّ مَ  بحثون دائماً يف آراءِ يَ 

سة ات واملؤسَّ ريبون من أجواء املرجعي  الذين هم قَ و ة احلوزات العلمي   ها الدارسون يفيعرفُ  واضحةٌ  ةُ القضي  
 .ةالديني  

لنات يف أحوال العلماء روضات امن كتب تراجم العلماء املعروفة، )( وهو روضات الناتهذا هو )
، وال اإلسالمية بيوتثاين، طبعُة الدار ، هذا هو الزء النساري اإلصفهايناد باقر اخلو ( للميزا حمم  والسادات
، ماذا د مي باقر داماديف ترمجة السي   62 الصفحة، يف معروفٌ  الكتابُ  ،لذكر الطبعات ين باجة  أعتقد أن  

 ةٌة تامّ أيضًا خلط   وامليداماد _ _ بني الشيخ البهائي   ماوكان بينه  ) ُيدُِّث يف كتابِه صاحب الروضات؟
ا وال ِسي مبتأريخ العلماء _  وهو خبيٌ  ثُ _ يتحد   العلماء ها في سلسلةِ د نظير  ل ما يوج  عجيبة ق    اخاةٌ ؤ وم

نا أمامَ  مَ سِ رتَ كي تَ   خذ لقطات  ، أنا آ، هذه لقطةٌ _ ألن  ال توجد مؤاخاة بني املعاصرين المعاصرين منهم
 ،هو الواقع والواقعُ  ،منهُد فيِه على التقييمات اخلارجة مَ عتَ هل يُ  ،واقعًا مثل هذا ؟ لنرى أن   الواقع، ملاذاصورةُ 

نا لننظر لكن   ،أيضًا على األزمنة القدمية النظرَ  طُ لِّ سَ ، وسأُ كان يف األزمنة القدمية  إنو إن كان يف زماننا هذا 
حينما  ،رأنا قرأت يف بعض الكتب على ما أتذك    ،من هنا ومن هناكخمتلفٌة  رٌ صوَ  ،ماذا يري حولنا
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الزمان كان بين  ونوادرِ  انِ وّ الخ   تات الدهرِ ل  ومن ف   : )، يكتبونالةعن هذه احلبعض العلماء ثون يتحد  
، إذا  رةكدَّ ق مُ عالئِ  بني العلماء على طول اخلطِّ  قَ العالئِ  ؟ ألن  ملاذا ،(ةٌ ومودّ  البهائي والميرداماد صفاءٌ 

 ، هذه صورٌة.أيضاً  رةً مكد   التقييماتُ  تكون ،رةً كد  مُ  كانت العالئقُ 

ة علمائنا وهذا الكتاب د مهدي بر العلوم رضوان اهلل تعاىل عليه من أجلَّ من زمن السي  خذها آخرى صورٌة أُ 
ث احملد   ،439ث النوري وهذا هو الزء الرابع طبعة دار البالغة وهذه هي الصفحة ( للمحد  )داُر السالم

 ةُ ين وهؤالء هم خاص  ر صفهاين وعن املوىل زين العابدين السلماسي وآخَ علي رضا اإل اآلغاينقل عن  النوري  
األساء اليت  ه _مرام   الل   ح  وقال أنج   :د بر العلوم إىل أن يقولث عن منازل السي  ويتحد  د بر العلوم، السي  

عيان جماعًة من ال   أنّ  عن السيد بر العلوم _ _د و ِمم ا اشت ِهر  عن السيّ  إليها _ سبقت وأشرتُ 
منهم  ،رًا عندي اآلنتوفِّ الكتاب ليس مُ  لكن    هؤالء العلماء،أساءَ خرى أُ  أنا قرأت يف كتب   والعلماء _

من العلماء كانوا ُيسمَّون بأصفياء  ، هناك جمموعةٌ اء الذين ُيشي إليهم هنا بالملةمراجع تقليد هؤالء العلم
من  ،كما يقولونحال  والرتِ  يرافقونه يف احللِّ  ،يقيمون معه ،سافرون معه إذا سافرد مهدي بر العلوم يُ السي  

 أعرف  فإين  ا غي مذكورة يف الكتاب وإال  ين ال أشي إليها ألن  لكن   أعرف األساءَ  ، أناأملع األساء الشيعية
د بن ه صاحب  الزمان محمّ من العيان والعلماء ظنوا أنّ  جماعةً  أنّ  دو ِمم ا اشت ِهر  عن السيّ  _ التفاصيل

ى رأوه شك  في الصلِة بين السجدة ة لبعض الِحك م حتّ الحسن عليه السلم برز بهذه الكيفيّ 
 ، علماءٌ  من الصورصورةٌ  _  يعين لعصمة اإلمام _من السهو ه ليس إمامًا لعصمتِه موا أنّ والسجدتين فعلِ 

خطئون يف سيُ  أيضاً  مون الناسحينما يقي   ،مون األمر هكذا!! إذا كانوا يقي  مون األمر هكذاويقي   وأعيانٌ 
 ةِ األم   ، إذا كان أعيانُ  إىل تعليق  باجة   تة ليسالقضي   وأعتقد أن  اخلطورة  ة يف غايةِ وهذه قضي  تقييمهم 

الرجال هل  بَ تُ ، أولئك الذين كتبوا كُ هبذا املستوى من اخلطأ واإلشتباه، وهذه طبيعُة البشر ةِ األم   وعلماءُ 
ُه وأجيب سؤاٌل طرحتُ  ،ين كما قلتلكن   ،ى دراسة كتب الرجال شيئًا فشيئاً وسنأيت عل ؤالء؟خيتلفون عن ه

، من جهة  بسببها أرفُض علم الرجالجهات   ةُ ؟ هناك عدَّ أرفُض علم الرجال مجلًة وتفصيالً ملاذا  ،عليه
هكذا  ،مزمانِ  أبناءِ م وبِ بزمانِ  الناسِ  م من أعرفِ م بأن  هم وأصحاهبَ البيت وصفوا فقهائَ  ، وأهلُ للواقع دراسيت

، ما جاء يف ًا بزمانِه وبأبناء زمانهأن يكون عارف ،عليه اللوابسُ  مُ جُ هو الذي ال تَ  الفقيهَ  وردت الروايات أن  
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إِذَا أَرَادَ اهللُ بِرَجُلٍ )  ملعرفة إمامهِ  ُه للفقه احلقيقيِّ قهه يعين وف  فق   (إِذَا أَرَادَ اهللُ بِرَجُلٍ خَرياً فَقَّهَهُ فِي الدِّينالروايات )

بَصَّرَهُ بِمَواضِعِ إِذَا أَرَادَ اهللُ بِرَجُلٍ خَرياً ( ) بَصَّرَهُ بِعُيوبِ الدُّنَياإِذَا أَرَادَ اهللُ بِرَجُلٍ خَرياً ( ) بِعُيوبِ نَفْسِه بَصَّرَهُخَرياً 

ها على ين ينفتُح بعضُ واملعا ،( يف والية عليٍّ وآل عليٍّ أَدْخَلَهُ فِي هَذا األمر خَرياً إِذَا أَرَادَ اهللُ بِرَجُلٍ( ) الشَّيْطَان

 ع عندنا لوحةٌ جم  تَ  ت َ هذه الصور حت   ضُ ولذلك أنا سأعرِ  وال حتتاج إىل تعليق   ة واضحةٌ ، القضي  البعِض اآلَخر
 .ي الذي هو جزٌء من الواقع البشريعن الواقع الشيع

مهدي بر العلوم د للسي   مقارب   أذهب إىل عصر   ،(هذا هو الزء اخلامس من )روضات النات ،ةٌ ثالث صورةٌ 
أحد الكتب  (القوانني)صاحب   امليزا أبو القاسم القم ي، َعَلمان معروفان يف الوسط الشيعيِّ يف نفس الفرتة

وال زال بعض العلماء يُوصي بدراستها  ة إىل وقت  قريب  من منهج احلوزة العلمي   ة اليت هي جزٌء مهم  األصولي  
املوسوعات الفقهي ة، مرجعان  أهم ِّ من الذي  (رياض املسائل)ب د علي الطباطبائي صاحالسي  و  ،وتدريسها

السي د علي  دعا ،ي كان يقطن يف النجفُن يف كربالء وامليزا القم  الرياض كاَن يقطُ  ، صاحبُ كبيان
حنن ؟ أين القضي ة ،ومرجُع كربالءالنجف  ، مرجعُ زياراتِه لكربالءيف أحِد امليزا القم ي إىل وليمة   الطباطبائي

 البهائيِّ  يف حالةِ  كما مرَّ   ،نادرًا ما تكون ،عصر   نة بني املراجع يف كلِّ سَ القة حَ د عَ قبل قليل قلنا ال توجَ 
ع يف الكشمش إذا ُوضِ  أن  ،  هذا الرأيَ بىن  تَ هو ي َ  فقهي   عنده رأيٌ ي امليزا القم   :ة هنا، القضي  وامليداماد

 يف دخلَ أريد أن ، أنا هنا ال أُ ة العصي العنبِّ ه بقضي  قُ لحِ لى ويُ ه قد غخ فيقول إن  وطُبِ  رق  مَ يف  ، مثالً الطعام
 جتري حت   الطعام خ يف املرق وطُبخ يفالكشمش إذا طُبِ  يز أكلَ ه ال يُ ، اخلالصة أن  هذه التفاصيل الفقهي ة

، وهذا  الكتب الفقهي ةة ويفيف الرسائل العملي   موجودٌ  تفصيلٌ  ،ثاهلُ أن يذهب ث ُ  العنبِّ  العصيِ  عليه أحكامُ 
راعات ت صِ ثَ دَ ي وحَ عن امليزا القم   مشهورٌ  هذا الرأيَ  ه يعرفُ لكن  و د علي الطباطبائي احلكم ال يقول به السي  

الء هؤالء يدعون هؤ  د علي صاحب الرياض ألن  ي وما بني مقلدي السي  دي امليزرا القم  قل  يف النجف ما بني مُ 
ُه مع امليزا د علي نفس األمر فعلَ سي  ال لكن  ل منهم كن أن تُقبَ العوام ميُ ، الكشمش يف الطعام ويضعون هلم

يف  أمر بوضع الكشمشو  ،ء واألعيانالضمن الفُ  كبيةٌ   وكان معه جمموعةٌ  ة  بَ ي وهو الذي دعاه إىل مأدُ القم  
يف  ة موجودةٌ ، هذه القص  وألقاها من فمِه وغسل فمه قامَ  ،وأحسَّ  قمة  لُ  لَ أو   ذَ أن أخَ  دِ جر  بُ امليزا  الطعام،
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 الرياض مخالفاتٌ  وقد كان بينه  وبين صاحبِ : بتَ ، أقرأ ما كَ )من روضات النات( 357الصفحة 
بيب الز   ة  رم  ح   ي _امليزا القم   ة وغيرها وكان هو يرى _المسائل العلميّ  من في كثير   كثيرةٌ   ومنافراتٌ 

الذي هو  د  السيّ  ولكنّ  ،ها أيضًا قبل ذلكيه ويقول بنجاستِ ث  ل  ث    والطبيخ قبل ذهابِ أق ر  في الم   المغلي  
له بأرض  زيارة   ه  الل أضافه في سفرِ م  رحِ  السيد   فق أنّ فاتّ  ،هِه وطهارتِ م بحل  كان يحك  الرياض   صاحب  
موالنا الميرزا  د  ة وم  م  الطعِ  ت ظروف  ط  سِ ت المائدة وب  ر  حضِ ا أ  ها السلم فلمّ فِ شر  ر على م  طه  الم   الحائرِ 

ه فحينما وضعها في فمِ  اء ووضع اللقمة  له من الغذ د  عِ ما أ   ده  الشريفة إلى مطبوخ  كان في جملةِ ي  
به  ل  ه  الشريف وقام من فورِه ناويًا الماء ليغس  ر وجه  غي  في ذلك المطبوخ فت   بكون الزبيب المغلي   أحس  

يتنا : مرحبًا بإضافتك وإكرامك وإنعامك فقد آذ  اه بقولهِ إيّ بًا عاتِ د م  ه وأقبل على جناب السيّ ما مس  
، هو َكلََّمُه باللغة  هنا مرحباً طبعًا هو مكتوبٌ  ولم ي  ق ر ب بعد ذلك يده  إلى الطعام _وأطعمتنا النجاسة 

بني  شبيهة باللغة الدارجةا مرحبًا وإن   ةم باللغة العربي  جَ رتَ ة ال ت ُ ، مرهبا باللغة الفارسي  وقال له )َمرَهبا(ة الفارسي  
اُت ، املوضوع هنا إذا كانت عقلي  ةً مهم   ةُ القضي   تليس حال   على أيِّ ، (ويوي )ما يقولون العراقيني مثل

 ،الرتاجم تبَ ع كُ بَّ تَ ن ت َ ، أنا م   يف هذهمنحصرةً  تة ليسهبذا املستوى ومثل هذا كثي القضي  و العلماء هبذا النحو 
قرأت )روضات ، ع  تتب   وقرأتا قراءةَ  تقريبًا تصل إىل سبعني جلد، هي ومستدركاتا (،أعيان الشيعةقرأت )
ا داتا الثمانية بجلَّ ( النات وكذلك   الواقع،أن أعرفَ و  احلقيقةَ  أعرفَ ريد أن أُ  ،ثالث أو أربع مراترب 

رها، هلا إىل آخِ و  أ ( من، قرأت املوسوعة الكبية )طبقات أعالم الشيعة()رياض العلماء وحياض الفضالء
ين، )آثار و د التنكابللميزا حمم  باللغة الفارسية ( )قصص العلماء، الدين د حرز( للشيخ حمم  )معارف الرجال

اً د الرازي وهو كتاٌب قيِّمٌ ( للشيخ حمم  احلجة من قريب  الكتب املعاصرة اليت هلا عالقة هبذا املوضوع  ومن،  جد 
، )هكذا عرفَتهم( لعفر اخلليلي، بَّ د جواد شُ ( للسي  لخاقاين، )أدب الطف( لشعراء الغريأو من بعيد مثل )

ات عادل تابكِ   ،رةتابات املتأخِّ إىل الكِ  ، إضافةً د داخل السي د حسن، وغي ذلك كثي( للسي  معجم اخلطباء)
فة واملتصوِّ راجم العرفاء ت يف تفَ لِّ غي الكتب اليت أُ  ،، وغي هذهالكشميي د حسن، كتابات السي  رؤوف

 طَ قِ وأنا أريد أن ألتَ  إياز   هو مقامُ  املقامَ  يف الكتب لكن   ، هناك الكثي من هذه التفاصيل موجودةٌ والسالكني
ه هذه مُ كُ حتَ  ، واقعٌ ين يف برنامج له وقٌت حمدودٌ ألن  لة طوَّ ة غي مُ من هناك وصور جزئي   من هنا وصورةً  صورةً 
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د فيه السي   ثُ يتحد   ء موجودٌ سيِّ  الصادرة وطبعًا هناك كالمٌ  على التقييماتِ  كن أن نعتمدَ هل ميُ  ،احلاالت
 .أنتم راجعوا هذه الكتب إذا أردمت ،شيءِ  كلَّ   ، أنا ال أريد أن أقرأَ يالطباطبائي عن امليزا القم   علي

ث عن امليزا يتحد   )امليزا حمم د باقر اخلوانساري اإلصفهاين( الروضات لكن أيضاً وحنُن يف هذا الو صاحبُ 
رأينا الكثي من ذلك  ،وهذا موجوٌد يف كتب العلماء غريبةٌ  من الكرامات وهي كرامةٌ  ،ر له كرامةً ذكُ ي ويَ القم  

يف غاية   جاف  أصويل   كتابٌ   وهوأصابَُه الصمم،  القوانني تب كتابَ َلمَّا كَ  أن ه ،ةسة الديني  يف وسط املؤس  
 دة  عق  يف قوالب مُ  ب  صُ ها تَ لكن   ةٌ سطحي   األصول علومٌ  الرجال وعلمُ  علمُ  ، يف نفس الوقتسطحي  و الفاف 

ِه وقد أ صيب  بعد فراغِ ) :يث عن كرامة  للميزا القم  وهو يتحد   362 يف الصفحة ،من ذلك ًا ال أكثرَ لفظي  
ب حُتسَ  هل (من هذا التأليف في سمعِه الشريف وابت لي  بثقل السامعة وثقيل آفة الصمم دون الخفيف

 فما كان ويف  ى على مرجع  تُ بار صل  املراجع الكِ  ، أحدُ حنن عشنا هذه احلالة ،إليكم راجعٌ  هذه كرامة؟ األمرُ 
ب ت عِ ونُِقلَ ًأ ها خطَ أُ قرَ وكان يَ  ؤه الصالةَ قرِ ن يُ ظ وكان هناك مَ فَ ما كان يَ  ت، واهلِل العظيمامليِّ  صالةَ  ظُ فَ يَ 

م، وواهلِل عثَ لَ ه وت َ ي أمامَ صل  احلجة عليه السالم كان يُ  اإلمامَ  ن  قالوا بأ ؟كيف رُق َِّعت  ،ة واضحةٌ القضي   ،التلفزيون
 ، أنا عندي من هذه املعلومات الشيءُ  يف هذه التفاصيلحال  حنُن ال نريد الدخولَ  ، على أيِّ ما كان كذلك

ين ال أملك ، ألن   أو خوفًا من أحدليس جماملًة ألحد   ،ر األساءَ ذكُ ين ال أَ لكن  من املعلومات  اللٌ تِ  ،الكثي
قرأت ولكن  ،املصادرو  تبِ هات الكُ مَّ وأنا جئت بأُ  املهدويِّ  يف برنامج امللفِّ  ، هذه حقائقٌ وإال   يَّ احلس   الدليلَ 

 أي  ! املخابراتتا عدَّ هذه الكتب أَ  يقولون بأن   ،تافهةٌ  ، نكتةٌ ها ُنكتةٌ ين ذلك ولكن  هم  نرتنت وال يَ على اإل
؟ الثيان أيضاً ، ثياناصميناحلمي قد تُ  كيف أصُف هؤالء؟ محي؟  ،ُكُتٌب معروفٌة يف املكتباتهذه  ؟ خمابرات  
ت عَ هم وقد مجُِ رموزِ  رج أحدُ ة خيَ يف بعض قنوات الوهابي   ،ةتابع القنوات الفضائي  ، أنا أُ حال   ، على أيِّ ال تقبل

 ضِّ غَ بِ  ،على التلفزيون جُ رُ وخيَ  لر وأحوَ أعمى وأعوَ  يف نفس الوقت إليه فهو إذا نظرتَ  ،لقةِ اخلِ  فيه كماالتُ 
، األشخاص ولكن مجع مع قباحِة العقل قباحة املنظرسه أنا هنا ال أريد احلديث عن األساء و االنظر عن 

هذه  ،ت الشاشةَ ك قد غطَّ وهيبتَ  كنورَ  صلون ويقولون له يا شيخ إن  املت   يت صلُ  صالت تلفونياً أوصل به املت  وتت  
، اً(حي   يتَ من لو نادَ  عتَ سَ لقد أَ )ولكن  ، ومثُل هذا كثيٌ  املعجزاتنفسُ اليت مرَّ ذِكرُها، املعجزة  مثل معجزةٌ 

،املكذوبُ  ، ليس الواقعُ ب لنا صورَة الواقعِ قرِّ هي اليت تُ  هذه األجواءُ   ة وأكثرُ مثالي   هناك صورةٌ  ، الواقع احلقيقي 
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ث عن الصورة أنا أحتد  و  ةٌ ي  حقيق وهناك صورةٌ  الشيعيِّ  الشيعة للواقع الديينِّ  ةُ ها عام  رِسُ يَ  ،ةسطوري  أُ ة، مثالي   من
ب تُ ، هذه كُ من الكتبعلى أرض الواقع وهي  املوجودةِ  احلقائقِ  ،ما وراء الكواليس ،ة ما وراء الستائري  احلقيق

؟  عكر  أي  ماء   ،الَعِكر ُد يف املاءِ يَّ صَ ين أتَ يقولون بأن  و ج البعض ، سيخرُ ، من هذه الكتب أنا أحتد ثعلمائنا
 يف ال يكون إال   السمكِ  صيدَ  ك إن  ، ولعلمِ  َعِكرٌ ا ماءٌ هذه هي الكتب يعين أنت تصف هذه الكتب بأن  

 الصافية تكون األساُك فيها قليلًة.املياه  ، ألن   أي ها الاهلالَعِكرِ  املاءِ 

وعة فقهية كبية نا موسبني علمائِ  ة  فقهي   موسوعة   ( أكبُ ، كتاب )جواهر الكالمخرىإىل صورة  أُ  ذهبُ أَ 
 الواهر هي املوسوعةُ  موسوعةَ  د الشيازي ولكن  السي   موسوعةُ  ،منها أكبُ  ، هناك موسوعةٌ ومعروفة ومشهورة

 هو ،د حسن النجفي( للشيخ حمم  اإلسالماهر الكالم يف شرح شرائع جو ) هدينبني الفقهاء واجملتَ  األشهرُ 
ه من السادة كتب هذا الكتاب حينما كان يذهب إىل السادة العذارات فأم  يقول  د حسن النجفي شيخ حمم  ال

هذا  وَلمَّا وصل واحد   ة يف كتاب  ، فيذهب يف مواسم التبليغ فكان يمع أقوال الكتب الفقهي  العذارات
د حسن النجفي ولكن  شيخ حمم  البه كتَ الكالم   جواهرِ  كتابُ   ؟ الذي نَ قَّحهُ  نُ قِّح، منة إىل املرجعي   الكتاب

د حسن النجفي ما كان يؤمن بعلم والشيخ حمم  ، طاء اإلمالئي ة والنحوي ة والل غوي ةكان مشحونًا باألخ
قال ال تريد أن يُ  ةَ األصولي   املدرسةَ  يف الكتاب وألن   ةُ األصولي   ى وأُدِخَلت املطالبُ ى من تصد  فتصد   ،األصول

إبنُه ب كتاباً يف األصول وألقاه تَ ه كَ فقيل بأن   ةً خرتعت قص  إد حسن النجفي ال يؤمن باألصول الشيخ حمم   بأن  
، هذا هو يضاً هلا يف كتب الرجال أ مشاهبةٌ  يف احللقة القادمة قصصٌ ة ستأتينا حفظوا هذه القص  إ، يف البئر
ت نسخته  الوحيدة ف  ت لِ  وله كتاٌب في الصول) رفَّ د رضا املظالشيخ حمم   تبهامة كَ ملقدِّ الكالم وهذه ا جواهرُ 

له وليدًا صغيرًا تناول هذا الكتاب أثناء  تها أنّ وقصّ _  واحدةٌ  نسخةٌ و  واحدٌ  _ كتابٌ  هِ التي هي بخط  
له يومئذ   الشيخ يسمح   ه  ولم يكن وقت  ه قد انمحت كلمات  وجدوا أنّ بِه وألقاه في البئر وبعد إخراجِه عِ ل  

الشيخ  ، نفسُ إذا أردنا أن نتتب ع املوضوع لنرىحنُن  ،ةهذه القص  ( هتأليف   عيد  وهو المرجع للتقليد أن ي  
 جد  والذي صار بعد ذلك وكياًل له يف الكاظمي ة، د حسن آل ياسني الواهري ماذا يقول لتلميذِه الشيخ حمم  

ع ، هو يف نفس املوضو هو هكذا يقولكيف ألََّف كتاب الواهر املوجودة يف الكاظمي ة،   آل ياسني ُأسرةِ 
 إليه الناس ع  رجِ أن يكون كتابًا ي   والل يا ولدي أنا ما كتبته  على) :ف رد رضا املظالذي ذكرُه الشيخ حمم  
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 وليس عندي كتبٌ ل ئل عن المساج إلى العذارات وهناك أ سأ  خر  ما كتبته  لنفسي حين كنت أ  وإنّ 
فيه  يعين يمعُ  عًا عند الحاجة _ كتابًا يكون لي مرجِ   ب  فعزمت  على أن أكت   ي فقيرٌ أحملها لنّ 

 رياضِ  أن يكون على نحوِ  حب  فًا في الفقه لكنت أ  ن  ص  كتابًا م    ولو أردت  أن أكتب  املالحظات _ 
ة فقط مل يكتب فيه شيئاً مجع فيه املسائل الفقهي   كتابٌ   دُ الواهر هو جمر   صاحبِ  هذا هو كالمُ  (،المسائل

 حينما نقول يرفض علمَ  ،بٌ طالِ ، سيقولون هناك مَ اً صاحب الواهر يرفض علَم األصولوأساس ،من األصول
يف علم األصول  الكثيُ  ا هناك الشيءُ وإن   رفوضٌ شيء  يف علم األصول هو مَ  كلَّ   األصول ال يعين أن  

ها ة واضحة، هناك أشياء يف علم األصول يقبلُ هذه قضي   ،عن أهل البيت قطعاً  مأخوذةٌ  هناك أشياءٌ  ،مرفوضٌ 
)قص ة الكتاب(  ةُ ، وهذه القص  ة يف الواهرمسائل أصولي  و باحث د هناك مَ ولكن ال يوجَ الواهر  صاحبُ 

 .ةٌ عَ رَ ت َ خمُ  ةٌ قص  

يف حياة الشيخ  ، حينما نقرألالزء األو  رز الدين وهذا د ح( للشيخ حمم  إىل كتاب )معارف الرجال ناإذا ذهب
 ما كان اً مرجع قبل أن يصيَ الشيخ حمم د حسن النجفي )صاحب الواهر( ، طبعًا حسن َقفطان السعدي

يف حياة  نقرأ ،إختلفت األمور اً َلمَّا صار مرجع لكن باألخطاءِ  اً مشحونه كان ه ألن  ب كتابَ قلِّ يُ  يوجد أحدٌ 
الشيخ حسن  _ الجواهر ن استنسخ كتاب  وهو ممّ )معارف الرجال(: )من كتاب ان الشيخ حسن قفط

_  هاه  في تصحيحِ نفس   د  جه  وأ  نتبهوا للعبارة _ إ ،ةِه الميل وبعرفته املتينة بالعربي  قفطان كان معروفًا خبطِّ 
_ يعين ولوال الشيخ واله ول  _ كة بِ رتَ _ يعين المل واملفردات مُ  فرداتج م ًل وم  _  خطاءِ باأل ا مشحونةٌ ألن  

 ة معروفة أن  وهذه القص    وهو ليس كالمي،واضحٌ  ، هذا كالمٌ (أو ل ص ع ب نتفاع  بهال ق ل  اإلحسن قفطان _ 
د حسن الذي كتبه الشيخ حمم   الكتابَ  جواهر الكالم ألن   كتابِ   ةَ الشيخ حسن قفطان هو الذي أعاَد كتابَ 

 ة اخلطِّ داءمَجََع بنَي رَ  ،ن إمالئه ضعيفاً كا  ،ةباألخطاء اإلمالئي   اً ونًا وكان مشحديئًا جد  ُه رَ النجفي كان خط  
، وُيضاف إليها أيضًا يف نفس ة معروفةوهذه قضي   واللغوي   اإلمالء وبني اللحن واخلطأ النحوي   وبني ضعفِ 

د حسن وكان معاصرًا للشيخ محمّ ) : باقر الرتكييف حياة املال   125 يف الصفحة( )معارف الرجالالكتاب 
 ،د حسن باقروكان معاصرًا للشيخ محمّ  د حسن النجفي صاحب الواهر _شيخ حمم  ال_ هو  باقر

_ يعين مباحث علم  ةق بالعلوم العقليّ ما يتعل   قيل  وكل  ِه _ _ من خواص   ائهِ صّ الجواهر ومن أخِ  صاحب  
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وليس من صاحب الواهر _  باقر الرتكي _ كان من املال   كان منه    ،الكلم في كتاب جواهرِ األصول _ 
هم الذين نقلوا هذه إىل أسائِ  فُ املؤلِّ  شيُ ات يُ من العلماء والشخصي   _ جمموعةٌ (...وحد ث أيضًا بذلك

 . ال حتتاج إىل شرح  واضحةٌ  ةُ ، القضي   يف املوضوعالع  ط  إ ة وهم أصحابُ القضي  

ف املعروف رضوان اهلل تعاىل العار  هبجت املرجعكتاب صادر من مكتب الشيخ ال، هذا حت الشيخ هبجت
( العقيدة والعرفان واألخالق يف مدرسة آية اهلل العظمى العارف الشيخ هبجت يفعليه، الكتاب الذي عنوانه )

هذا  435 الصفحةيف  ،إعداد لنة ترمجة ونشر آثار الشيخ هبجتحة قَّ ن َ ل والثاين طبعة جديدة ومُ الزء األو  
لم يكن صاحب الجواهر رحمه  الل يولي اهتمامًا بأصول الفقه وكان يقول ) :شيخ هبجتال كالمِ   نص  

 الشيخ هبجت ينقلها باللهجة العراقية، ،على علم األصول حرام _ ، هذا حرامعتراض شنو هذابلسان اإل
 أن مين   ريدُ تُ  ، يف مثل هذا الوِّ ضيُع احلقائق، أال تالحظون كيف تَ الشيخ هبجت ليس كالمي هذا كالمُ 

 ،وفالن وفالن شي  والكَ  والطوسي   الذي عاشه النجاشي   هو نفسُه ذلك الوِّ  التقييمات وهذا الوِّ  أعتمدَ 
المرحوم الشيخ النصاري الذي كان يحضر  لكنّ  ، الناس هي الناس والبشر هم البشر _نفس األجواء

( ناه لم يكن يقصد أصول  يقول بأنّ  كان_ والشيخ األنصاري هو أبو األصول _ الجواهر  صاحبِ  درس  
 باقر ال  كان املة  ُه باملطالب األصولي  ًا من األصول والذي ملَ ؟ هو كتابُه أصاًل كان خلي  إذًا يقصد أصوَل من

، ه كان عنده كتابأن   ،رينمن آخَ  امن عندِه هو نقله تر قطعًا ليسف  د رضا املظة الشيخ حمم  ، فقص  لرتكيا
وله كتاٌب في الصول ت لفت ) ،رف  د رضا املظما كتبه الشيخ حمم   التوضيحات نقرأ تالحظون اآلن بعد هذه

له وليدًا صغيرًا تناول هذا الكتاب أثناء  تها أنّ وقصّ بة _ رتَّ ة مُ _ قص   نسخته  الوحيدة التي هي بخطهِ 
ولم يكن _  سعيدةً  _ وعاشوا عيشةً  ه قد انمحت كلماته  وبعد إخراجه وجدوا أنّ لعبِه وألقاه  في البئر 

واهلِل ؟! و يف هذا الوِّ تت ضُح احلقائُق  هل( ئذ  وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفهوميوقت الشيخ يسمح له 
 .مثُل هذا كثيٌ 

د حرز ل الشيخ حمم  ( الزء األو  ا مل يسمع هبا الكثي، أيضاً )معارف الرجالرب   قطةٌ ل ،خرىنذهب إىل لقطة  أُ 
وثوقًا في سنة  لنا م   وي  ور  ) 48الصفحة ، يف العظمى املرعشي النجفيآية اهلل  مكتبة، منشورات الدين
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صفهاين د أبو احلسن اإل_ هذا يف ترمجة السي   م لهرج  ت  الم   د  السيّ  أنّ ؟ _ _ ما هي الرواية هجري 1345
والشيخ جواد املراجع _  ، أستاذُ _ أستاُذ السي د اخلوئي والميرزا النائينيرضوان اهلل تعاىل عليه _ 

ًا من ة معروفة جد  ة علمي  _ شخصي   د علي الطباطبائي آل بحر العلوم النجفيد محمّ الجواهري والسيّ 
خوند ل، جنل اآلالطراز األو  من _ أيضًا من العلماء  خوندالميرزا مهدي ن جل اآل والشيخل _ الطراز األو  
_ هذا الراوي  ومن حاشيتهم داً شاهِ الراوي لنا وكان م   ر لم يذكره  وبعٌض آخ  _ الشيخ كاظم  ،اخلراساين

_ يعين هؤالء  جتمعوا في حرم أمير المؤمنين عليه السلم في النجف ليًل قبل الفجر بساعتينإ_ 
كان أمحد   ؟جتماع ما هواإل _ هلوية يومئذ  في إيران رضا خان الب  بوزير الحربيّ ؟ _ بن اجتمعوا ،األعالم

الشاه القاجاري على  نقلبَ ن يَ فقوا معه على أفاجتمعوا وات   ،للعالج إيران القاجاري خارجَ شاه السلطان 
مقصودي ، ه بعد ذلك َضَحك عليهمدونه يف ذلك واشرتطوا عليه شروطًا ولكن  وهم يؤيِّ  امللكويكون هو 

أنقلب  اً،خاطئكان هم  تقييمَ  أن   تَ ثبَ أَ  الواقعُ  ؟هم صحيحاً كان تقييمُ هل  هؤالء العلماء  مقصودي أن   ،هنا
ج بجاهبا رُ ، املرأة إذا تَ  احلجابعَ نَ مَ  ،العام وأعلن السفورَ  ،لبسوا العمائمَ أن يَ  الدينِ  نع رجالَ أصاًل مَ  ،عليهم

د في رِ ألم ي  ) :ُه املشهورةقال كلمتَ  ،حتجاجاتدونا من ثياهبا وحينما صارت اإلر  الشرطة يف الشارع يُ 
املناطق من رشت مناطق مشال ( وهو من تلك من قزوين فيهتك أستارها الزنديق  ج خر  ه ي  رواياتهم بأنّ 

 وي ولكن  لهب تُه طويلة ليس احلديث عن رضا شاهقص   ،(الذي يهتك أستارها أنا ذلك الزنديق  ) :، قالإيران
على هذا املصدر  أعتمدُ ة وأنا هنا ال ي  ة حقيقص  وهذه ق ،ةاألم   مراجعُ  ،ةاألم   هؤالء علماءُ  هي هذه أن   ةَ القص  

ث هكذا يف هذه القضايا ال أحتد   لٌ مفص   العٌ ط  اوعندي قنوات كثية وعندي فقط أنا عندي مصادر كثية 
الميرزا النائيني و صفهاني د أبو الحسن اإلالسيّ نتبهوا للساء _ إ ، سطرًا من السطورد أن أجدَ ر  جمُ  زافاً جُ 

 الخراساني بن الخوندإمهدي آل بحر العلوم والميرزا  عليد محمّ د والشيخ جواد الجواهري والسيّ 
ة يومئذ  ل الفجر بساعتين بوزير الحربيّ جتمعوا في حرم المير عليه السلم في النجف ليًل قبإرون وآخ  

ون إيران وكان ه القاجاري وتداولوا الحديث في شؤ ن أحمد شااطلحكومة السلوي لهرضا خان الب
 مان أن يسير  ي  وال  واثيق هود والم  رضا شاه هو الذي يكون سلطانًا وبعد أن أخذوا عليه الع   أنّ الم نوى 

هو  الرسمي   المذهب   ة وأنّ من المراجع الدينيّ  خمسةِ  الشورى بنظرِ  برأي العلماء وأن يكون مجلس  
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حمد شاه وكان جوعِه خلعوا أوي إلى إيران وبعد ر  لهالب، ثم رجع  إلى غير ذلكالجعفري   المذهب  
الِمج ن ولِل  ب ظهر  ل  وصفا له الجو ق    البهلوي في الحكم ت أظفار  ب  ش  ستشفاء ول م ا ن  خارج إيران لإل

 األمورَ  مَ قيِّ ، أنا هنا ال أريد أن أُ ومصائبما جرى من جرائم  من هنا يف البدايُة كانت يعين _ المور عاقبة  
الرجاليني ليس  تقييمَ  أريد أن أقول بأن   فقط حديثي هنا، ،َعَلم  من أعالمنا ال أريد اإلساءة إىل أيِّ و  وُأحلِّل،

ضح سيتَّ و  من النجاشي ومن غيهِ  معلَ وأَ  أشرفُ  هؤالء األعالمَ  أن  وأنا أعتقد  ،أحسن من تقييم هؤالء األعالم
، من خالل شيء  آخرخالل كتابِه ال من  ضح مستواه العلميِّ ه ويت  ب كتابَ قلِّ جهل النجاشي غدًا حينما نُ 

عن السياسة يف إيران وماذا جرى يف السابق  خاً وال أريد احلديثَ ، أنا هنا لست مؤرِّ أعتقُد أن  الصورَة واضحةٌ 
هؤالء األعالم  أن   كئُ نبِ تُ  هذه اللقطةَ  بأن   حديثي أن أقولَ  ، كل  ال شأَن يل بكلِّ ذلك ،ل املراجععَ وماذا ف َ 

 .ذه يسيئون التقييم يف غيهايف ه التقييمَ  يسيئونما مثل، وا التقييمَ أساءاملراجع و 

َلمَّا كتب طبقات  ،ة معروفة( وهذه القص  ، اآلغا بزرك الطهراين صاحب )طبقات أعالم الشيعةخرىوصورٌة أُ 
 (نقباء البشر)عشر َلمَّا بدأ يكتب عن القرن الرابع  ،على القرون جمموعات  إىل  مةٌ قسَّ مُ وهي أعالم الشيعة 

 (البشر يف القرن الرابع بعد العشرنقباء لقرن الرابع عشر )فها عن علماء األ  عنوان هذه اجملموعة للكتب اليت 
كتب  قبل سنني،تويف  و املرجع الذي عاصرناه يف مدينة قم د املرعشي عن السي  ث يف الطبعة األوىل حني حتد  
وهذه  ،ث غي  الكالمث معه من حتد  حني حتد  ت إليه وبعد ذلك لَ صَ للمعلومات اليت وَ  ئةً سي   عنه كتابةً 

  د حاالتٌ توجَ  ، الكالمآلغا بزرك الطهراين وغي  أوصلت معلومات صحيحة  ، إذا كانت هناك أسبابٌ حقيقةٌ 
د السي  )د املرعشي السي  أحُد تالميِذ ، ضيع وتكون التقييماُت غَي صحيحة  وتَ  ل احلقائقُ صِ ًا ال تَ جد   كثيةٌ 

 :، أنقُل نصَّ الكالم(يد املرعشقبسات من حياة السي  ) هكتابيف  ينقل عنه هذه القص ة  (عادل العلوي
ه كان نتيجة الحسد ال غير فإنّ  شيخ هادي من علماء النجف الشرف قد ك ف ر و ض ِرب  بعصا الكفرال)

على الكفر  ي دل  _ ما املرعشي يقول د السي   _  الصواب ولم أجد في كتاباتهِ عاِلمًا فاضًل لم يكتب إاّل 
امليزا حبيب الرشيت من  ه زار الميرزا حبيب _أنّ ؟ _ _ كيف نشأ القول بتكفيرهِ ما كان م  وإنّ  والزندقة

 امليزايف باب منزل  ثنان من العلماءإ كان _في الباب وكان شيخان امِه الخيرة في أيّ  العلماء املعروفني _
ه الشيخ هادي وأتى الخادم ورفع ب  رِ بالشاي وش  فجيء ستعالمات _ يعين عند اإلحبيب الرشيت 
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، لعنة الل عليهما _ :د املرعشي يقول_ هو السي  ستكان وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين اإل
رعان ما انتشر ب منه الكافر وس  رِ ه قد ش  ستكان فإنّ الميرزا يقول ط ه روا اإل للخادم _ _ قاال فقاال له

ل ولم ي سأ  _  مات _ام أيّ  _ وارتحل الميرزا بعد ثلثةِ  ة للميزا حبيب الرشيتاملرجعي  وكانت هذا الخبر _ 
سدًا بالشيخ هادي ولكن بقي تكفير هما قاال ذلك من عند أنفسهما حت أنّ ب  عن حقيقة الحال ولكن ث   

، أ، ذه األفالم حنن شاهدناها وعشناهاه (على ألسنة العوام الشيخِ  هذه األفالم نا عشتها بشكل  شخصيٍّ
قبل قليل أشرت إىل املصادر اليت تتناول تراجم ، ما موجود اآلن موجود سابقاً ومثل ، هذا الواقع موجودُمستمرَّة

وهذه  ،ة موجودة على طول اخلطِّ هذه القضي  يتَّضح أن  ها أنا كما درستُ   دقيق   ت بشكل  سَ العلماء إذا ما ُدرِ 
ة وباوي  ، لكن هذه الصورة الطَّ الشيعُة جزٌء من الواقع البشري ،مكان يف كلِّ بل  ،خاصة بالشيعة فقط تليس

على فراش الوفاة وجاء الشيخ  ، مرجعٌ ة، هذا املوجود يف الواقعغي حقيقي   م للواقع الشيعي هذه صورةٌ اليت تُرسَ 
امليزا  اآلغايون الذين كانوا جالسني قالوا للخادم بأن   ،شرب الشاي ،ستكان الشايموا له إقد   ،هادي لزيارتهِ 

 . الذي شربه كافرستكان ألن  روا اإلاملرجع قال طهِّ 

ث عن الشيخ هادي هو يتحد  )الشيخ حمم د حرز الدين(  إذا نذهب إىل معارف الرجال الزء الثالث وهو
م من المهاجرين ونسبوا له فحسده  بعض القو ) 225 الصفحةيف  يقول ،نفسه الشيخ هادي الطهراين

_ ما هي ه بريٌء منها أنّ  والحق   _ يعين أشياء جدًا واطئة _ ضًا عن مثلهر  ف    أشياء ال تليق بأوطأ رجل  
 ثمّ  أشد _ يعين_  وهثم رم   هو يشي إىل هذه القضية _ ،من مجلة ما اتموه أيضًا باللواط؟ هذه األشياء

ه إذا َمَدَح طريقة ، يعين كأن  هم أتباع الشيخ اإلحسائي ة شيعةٌ والشيخي   _ ةه ي حس ن طريقة الشيخيّ بأنّ  وهرم  
د حرز الدين ، الشيخ حمم  املؤلف هذا الكالم من !!مة اللواط، أي  كالم  هذاة هذه احلالة أسوأ من تُ الشيخي  

ده الستاذ فخذلوه وأيّ هكذا _  ة القضيةُ يف نظر املؤسسة الديني  !! ولكن هذا أيضًا رجايل، أي  كالم  هذا
بقيت  ،_ ولكن ما نفع د حسين الكاظمي ونفى عنه تلك الت همشيخ محمّ الالمرجع الكبر في العراق 

وهو ُهَو يف هذا  ، هذا هو الواقع البشري  ، هذا هو الواقع الذي حنُن نعيُش فيهوالشائعات موجودةٌ هذه التهم 
 . بالتقييمات أن أقتنعَ فكيف تريد مين  ، قلك األزمنة يف السابق ويف الالحالزمان ويف ت
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د ، أترككم مع آية اهلل السي  سن احلكيم رضوان اهلل تعاىل عليهد حمأذهب إىل صورة أخرى إىل زمان السي  
س ة بل هو املؤسِّ الدعوة اإلسالمي  ست حزب َ شخصيات اليت أس  الأبرز ومن موجود  طالب الرفاعي وهو حي  

 (د باقر الصدربن السي  إد جعفر يقصد السي  )د جعفر سي  ال: حيثما رآين ويقولر هذه العبارة كرِّ وهو دائمًا يُ 
 ويقوهلا على سبيل اإلفتخار، ة حزب الدعوة والسياسةطت والدي يف قضي  ك أنت الذي ور  يقول يل بأن  

قطع من برنامج وهو مَ  ، نستمع إىل هذا الفيديوحي  د طالب الرفاعي أيضًا السي  و  د جعفر حي  السي  و 
كذلك على موقع قناة   على اليوتيوب وموجودٌ و نرتنت  على اإلموجودٌ و ة تُه قناة العربي  ث  الذي ب َ  (إضاءات)

مع  لقاءٌ  ،مه تركي الدخيل اإلعالمي السعوديقد  إىل األرشيف فاكتب إضاءات برنامج يُ  إذا دخلتَ  ،ةالعربي  
ب عليه كذبًة بيضاء د حمسن احلكيم وكيف كذ  خديعته للسي  ثنا عن د  د طالب الرفاعي وهو يُ آية اهلل السي  

ه هو وهو أشار بأن   طبد قُ سي  على  ف احلكمَ فِّ ُه خيُ ًة إىل مجال عبد الناصر لعل  رقي  بَ  وكيف خدعه يف أن يكتبَ 
، هذا احلكم قضَّ تلك الليلة اليت صدر فيها احلكم إىل الصباح مل ينامواد مرتضى العسكري وآخرون والسي  

قبة )تني ع خبب تفجي القب  د طالب الرفاعي َلمَّا سَِ السي   سائل هل أن  أنا هنا أتَ  ، احلقيقةُ مضاجعهم
ه ذلك ومل ينم تلك الليلة أم والتفجي الذي حدث يف سرداب الغيبة الشريف هل قضَّ مضجعَ  (العسكريني

د أن وهو يقول أنا وظيفيت تيئة السي  وفعاًل خدعُه  الشيعةِ  مرجعَ  عُ دَ شيٌء آخر بيث خيَ  طبد قُ سي   أن  
، البنامج واحلديث يف التلفزيون يف هو يتحدث ،(د مهدي احلكيمالسي  )د احلكيم بن السي  إه بشاركة أخدعَ 

نا ، هذه زعامتُ ة وهذه مرجعياتُنابالتقييمات الرجالي   قَ  أن أصدِّ إذا كانت األمور هكذا كيف تريدون مين  
 ..د طالب الرفاعي السي  ، فلنستمع إىل الشيعي ة

يد طون للس  كم حاولتم أن تتوس  دة مع اإلخوان املسلمني لدرجة أن  : حضرتكم لكم عالقة جي  ماملقد  ]: الفيديو
 د احلكيم ليكتب إىل مجال عبد الناصر رسالًة ..طتم السي  فوس  طب رمحُه اهلل من اغتياله قُ 

 ..بنفسي دخاطبت السي  د أنا رحت للسي  : أنا نفسي السي د طالب الرفاعي

 ؟املقد م: ملاذا ما هي القص ة

 املسلمني واملسلمني سبقونا يف الدعوة  حنن رفقاء طريق مع اإلخوان :د طالب الرفاعيالسي  
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 ؟م: أنتم يف حزب الدعوةاملقد  

 .مع اإلخوان املسلمني ،: نعتب نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحريرالسي د طالب الرفاعي

 أنظمتهم من تنظيمهم؟ فدمت منستإ: املقد م

 .: بال شك أسبق من عندنا هم، أسبق من عندناد طالب الرفاعيالسي  

 مثالً تنظيماتم ويتعاونون معكم؟عطونكم : وكانوا يُ ماملقد  

غرفيت يف مدرسة لعندي  ء، يعين آنا قبل بداية حزب الدعوة َلمَّا تشكَّل جاا نلتقي: كن  د طالب الرفاعيالسي  
د مهدي لتقينا معهم أنا والسي  ، وحنُن أيضًا إمن املسلمني منهم من حزب التحرير ومنهم من اإلخوانالقوام 

 د باقر احلكيم رمحة اهلل عليه.د حمم  اهلل يرمحه والسي  

 د مهدي احلكيم؟: السي  ماملقد  

اركوا لنا وكانوا على هبم وأخبناهم وبلتقينا إد باقر د مهدي احلكيم وأنا والسي  : السي   الرفاعي السيد طالب
 .ا نعمل يعينعلم م  

فوا هذا احلكم د قطب أردمت أنتم أن توق  سي  ر مجال عبد الناصر أن يقيم أن يغتال : ولذلك َلمَّا قر  ماملقد  
 د احلكيم ..فرحت للسي  

ننا  ب أقدر أقولك ماد قطأقلك يعين ليلة إذاعة البيان يف احلكم بإعدام سي   أقدر د طالب الرفاعي:السي  
 .تلك الليلة

 ؟املقد م: وين كنتوا ذاك الوقت

قال  إيل د مرتضى العسكريالسي   ر أن  ، أنا أتذك  ا موجودين يعين كل واحد يف مكانه: كند طالب الرفاعيالسي  
 .هذا احلكمبعد أن سعت د طالب أنا البارحة ما نت سي   :يل  
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 الناصر؟عند عبد د احلكيم : مل تنفع وساطة السي  ماملقد  

احلكيم هو الرمز د السي  ه ن  أ: أي فبقينا شنسوي ما عندنا شنسوي ما عندنا غي د طالب الرفاعيالسي  
لمال ة د يبق برقي  ه السي  أن  رنا حنا قر   إثين قال يل  حد  بنه إد مهدي سي  الفجاءين اإلسالمي املوجود بني أيدينا 

 .عند عبد الناصر عة ومكانة حمرتمةعبد الناصر والسيد له كلمة مسمو 

 م: بسبب موقفه من عبد الكرمي قاسم.املقد  

، قلت له شنو اللي مكانته د أقدم من عبد الكرمي قاسم: يعين هذا وقبل ذلك ال السي  د طالب الرفاعيالسي  
د إىل السي  ة اسرتحام بالنسبة برقي  د يبعث السي   ر أن  ، قال تقر  رواا قر  ، أنا ما كنت معاهم يف تلك الليلة مل  قر رتوه

، دأنت تواجه السي   أن   ر، قال تقر  وأنا شنو باملوضوع له ، قلتهما يصلأي  بتخفيف احلكم أو الباءة قطب 
ولك مكانة عند  ناأنت أجرأأنا ما أقدر أواجه والدي ، قال أنا ما أقدر واجه روح بنهآنا وأنت إ قلت له ليش

ال وسع يل اجملد هو يف بيته العامر يف الكوفة فذهبت إىل السي  ، قدرأ إذا أروح له ما ، أناد يستمع إلكالسي  
وهذا شخص من رموز ة ة اإلسالمي  دنا أنت أبو األم  وقلت له سي  ذا املوضوع ثته هبًا وحد  والتقيت به شخصي  

 سالمي كبيار إوهذا وراءه تي  إن مل تفعل شيء بالنسبة هلذا الرجل ذن إ ة اإلسالم وأنت يعين تتحمل مسؤولي  
أنت ترى هكذا؟ قلت له الواقع يرى هكذا ، قال ة ترسل؟ قلت له برقي  يعد باملاليني قلت له، قال ماذا أفعل

من العلماء أيضاً د ارة كان أكو السي  َلمَّا ركبنا بالسي  السيارة فب ،، قال زين ركبنامو أنا، مكانتك ترى هكذا
 دد وهو جالس عن ميينه والسي  يسار السي  د مجال اهلامشي فكنت أنا جالس عن د حمم  السي  سه إرمحة اهلل عليه 

د أن يتوسط د طالب تريد السي  سي  اليل بكلمة يعين شديدة إه ارة مالته فسمع حديثي معاه فاجت  بالسي  بالوسط 
 ؟بن أيب طالب يشرب اخلمرهلذا الذي يقول علي  

 د قطبم : اللي هو السي  املقد  

، ين، يعين قبل التحرمي يعد قطب ذاكرهموجود هو السي  ، راح يسقط كل ما عندي: الرفاعيد طالب السي  
نتهينا فهل أنتم منتهون يعين عادي إنتهينا إاخلمر مو يشرب هو صاحب كلمة عمر كان يشرب يكرع كرعاً ب

فيه  اخلمر كان داخل حتت اإلباحة مل يصدر ،مباح يعين ،حد يشرب ماي يشرب بيبسي يشرب شايالوا
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د دنا أنت متأك  ة قلت له سي  د راح ميتنع إذا سع هباي القص  ، السي  ذاك فأنا ُأسِقَط ما يف يدي شسو يحترمي آن
د قطب، مو قطب إثنني أخوه حمم   لود قطب د هو سي  نت متأك  دنا أ، قلت له سي  يعين هنا عملت خباثة

 .كذبة بيضاء، فسكت، هاي  دد وليس سي  حمم   ه، قلت له آنا أدري أن  وكالمها إسالمي، قال ها ما أدري

 د: فكتب برقيًة السي  ماملقد  

أته ألن د هي  ، قلت له آنا السي  د مهديأخب السي   ،نتهى دوريقال يل أنا إد فالسي  : د طالب الرفاعيالسي  
ة وأنا ه يكتب البقي  د تقي احلكيم خل  د حمم  د مهدي قاله روح للسي  صل به فرحل السي  ت  إة فأنت يبعث البقي  

ر ورجل يعين مواصفات كبية وعظيمة عنده وأستاذنا د تقي احلكيم أديب وعالِ م ومفك  د حمم  سي  ال ،عهاأوقِّ 
د تقي احلكيم هو الذي كان د حمم  السي   ،يعين ،انا تربية، رب  د مهدي أستاذنا يعينهو أستاذي وأستاذ سي  

اك؟ قال ال، ا من  ، أقوله ما تاف َعَليَّ أروح من  قف شيء لتكون شيئاً، ما يتو قرأ كلَّ إد طالب  سي  يقول يل  
 .اآلن ما ينخاف عليك

 .عثت إىل عبد الناصر: فكتب الرسالة وبُ ماملقد  

ة وأخذها بقي  الد تقي احلكيم د حمم  د مهدي بأمر والده كتب السي  : فكتب الرسالة السي  د طالب الرفاعيالسي  
 د فقط.، أنا دوري تيئة السي  د مهديالسي  

 .د قطبقيم على سي  : لكن احلكم أُ ماملقد  

ليا على ة عُ ة إىل عبد الناصر أو كان عبد الناصر يعين أكو قو  موا البقي  : يظهر ما سل  د طالب الرفاعيالسي  
الروس ذاك الوقت كانوا يريدون هذا وعبد الناصر   يقال أن  وُ ة نافذة د قطب أكو قو  عبد الناصر بإعدام سي  

سه يف األمريكان خذلوه فألقى نف و أسلحته منهم ه، وحق  بأيدي الروس يف قبال أمريكا يعين كان تقريباً يعين
 .[أحضان هؤالء يو شرق يو غرب

ه ال يد ُث عن كذبتِه البيضاء واألنكى من ذلك أن  د آية اهلل طالب الرفاعي، وهو يتحد  ستمعتم إىل السي  إ
ال  ماءاً ه يشرُب ه كالبيبسي كأن  ال يرى يف ذلك شيئًا فإن   ،املؤمنني يشرُب مخراً  أميَ  د قطب أن  فيما قاله سي  
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ذ له مثل هذا وإىل يومك هذا حيثما ذهب تؤخَ السي د فعل  ع  هذا؟!! والغريب أن  ي  شَ ، أي  تَ إشكال يف ذلك
ة من الشيعي  سات ت له املؤس  دَ قَ نظر كم عَ ل على اإلنرتنت وادخُ أُ  ،ةسات الشيعي  يف املؤس  ة ات العسكري  التحي  

د طالب الرفاعي وال بغيِه ولكن أقول هذه حال  ال شأن يل بالسي   ، وعلى أيِّ الت ومراسم التكرميفَ حَ 
صورة وهذه برقيًة احلكيم د ع وفعاًل وباخلديعة كتب السي  ع هكذا ُتدَ ة التشي  مرجعي   ،د احلكيمُة السي  مرجعي  
 يف ، الشعارعبد الناصر وتالحظون هذا الشعار د حمسن احلكيم إىل مجالالسي  هها ة اليت وج  ة األصلي  البقي  

د آية اهلل السي  عتم وقد سَ  ،ةالبيد والبق العراقي   إدارةُ  :هنا مكتوبٌ  ،قدميٌ  شعارٌ  وهو قاسم ام عبد الكرميأي  
، هذا بكذبة  بيضاء؟ خبديعتِه ، كيف يُهي ئ السي ددَ ئ السي  هيِّ أنا وظيفيت أن أُ  طالب الرفاعي وهو يقول بأن  

ين أقول لكم لو ولكن  من احلقائق ما هو أكثر من ذلك  هناك وواهلِل توجد ،الكالم هو قاله بنفسِه ما أنا قلتهُ 
اآلن مع ؟! وهذا يري احلكيم هل ُيَصدَّق؟ أال يكون زنديقاً  حمسن دام حياة السي  أي  أحداً قال هذا الكالم  أن  

ة وال شأن ، أنا هنا ال أريد احلديث عن املرجعي  ، نفس املوضوعةنفس القضي   ،فس الشيءاملراجع املوجودين ن
من املرجعيات وال  ة  ل مرجعي  مثِّ ة وال أُ وال أعمل مع املرجعي  ة ، أنا ال عندي مشكلة مع املرجعي  يل باملرجعي ة

 ، أنا كل   هذا العاملمن املرجعيات وال شأن يل بكلِّ  ة  عادي مرجعي  من املرجعيات وال أُ  ة  دافع عن مرجعي  أُ 
ذبح حديث أهل البيت من الوريد إىل الرجال علمًا يَ  علمَ  دُ  أجِ الدفاع عن إمام زماين، إين  شأين  كل    ،هديف

حديثًا عن أهل البيت فقال من أحٌد من الشيعة  د أن يسمعَ جر  ب ،الوريد وقد ُذِبح وُسلِّم إىل عوام الناس
علينا قبل قليل  ما مر  قبائح مثل لو كانت عن العلماء حت   ر كراماتٌ ذكَ ولكن حني تُ  ه صحيحٌ سندَ  أن  بول يق

ث عن هذه ؟ أنا أحتد  فاء مع ُم َحمَّد  وآل ُم َحمَّد  ؟ ملاذا هذا الويتسامل عليها الناس ملاذا تصبح كراماتٌ 
ية وال ماد   ، ال حاجةً تاجًا أليٍّ منهمحمُ  ين لستُ ، ألن  ما عندي مشكلٌة مع أحد   ،أحد   بأيِّ  ة وال أعبأُ القضي  
ام زماين صلوات اهلل وسالمه ، شأين مع إم، لسُت حمتاجًا لذلك ال أبايل هبم، ال شأن يل هبمةمعنوي   حاجةً 
 .هو نفسُه الواقع عب التأريخهذا الواقع  يا مجاعة ، ولكن أقولعليه

واهلل سعتها بنفسي  ،ة أنا سعتها بنفسي( والقص  ةبيان األئم  كتاب )د اخلوئي وهذا  إذا نذهب إىل زمن السي  
اه جملس مجعين وإي   ،شيخ مهدي زين العابدين يف مدينة قم حني كنت يف مدينة قم سعتهاالمن املؤلف من 

لطبعة ل من كتابِه ويف ايف الزء األو  ين قد قرأُت هذا الكالم ثين ألن  من اجملالس وسألتُه عن املوضوع وحد  
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أنا قرأتا  ،د اخلوئيسم السي  ر إذكَ الطبعات التالية مثل هذه الطبعة مل يُ د اخلوئي لكن صرَّح باسم السي   ،األوىل
 ثين بتفاصيل  ة وحد  د اخلوئي وسألت الشيخ زين العابدين عن القص  سُم السي  إيف الزء األول الذي ذُِكر فيه 

اين ة ( وهذا الزء الث، هذا هو ) بيان األئم  بالذي موجوٌد يف الكتاب سأكتفي ينلكن  ا هو يف الكتاب أكثر م  
)الشيخ مهدي وهو  _ أساتذتي بعض   ر  خبِ وقد كنت أ  ) 475 يف الصفحة، الطبعة األوىل دار الغدير قم

ستناداً إىل الروايات اليت كان _ إعن وقائع قبل وقوعها د اخلوئي _ معروف من تالمذة السي  زين العابدين( 
_  وأهل الفضل والصالحين وكنت أقول لهكتسفير العلماء والمؤمنين _  الشيخ زين العابدين يمعها

خرجوا خرجوا أهل العلم منها وي  دنا لو سافرت من النجف قبل أن ي  يا سيّ  د اخلوئي _ يقول للسي  
ة ما شيء  أنت اعتمدت الرواية الفالني   ه يسأله على أيِّ ألن   ناقش في أسناد الروايات _المؤمنين فكان ي  

ه د بن يحيى فقال إنّ في صدر سندها أحمد بن محمّ  ر  ذ كِ  ةٌ مهمّ  وذكرت له روايًة فيها واقعةٌ  سندها _
ها إلى أن حل  وقت  تلك العلئم وشرعوا في تسفير أهل العلم والمؤمنين وهجم  ضعيف فل أقبل  

ة من أهل العلم وقبضوا على عدّ  د اخلوئي _مسجد السي  على  الشرطة  على المسجد بعد الدرس _
ذهبت  إلى دارِه لراه  ،روا اآلخرينوا قسمًا منهم في السجون وسفّ جّ حة وز  ارة المسلّ بوهم في السيّ رك  وأ  
وا خوفًا من ا قد اختف  أصحابه  إمّ  فرأيت الدار خالية وهو جالٌس وحده لنّ  د اخلوئي _إىل دار السي   _

مت  عليه فرد  ع ل ي  الس لم وقال العجب من أخبار  أسنادها غير ق ِبض  عليهم فسلّ قد ا وإمّ  الظ ل م ة
يعين  ة واضحة، القص  476يف الصفحة إىل آخر الكالم املذكور  _معلومة وهي تقع وتتحقق في الخارج 

 .قص ة األسانيد ال معىن هلا

 :ث عن أمرينة هنا تتحد  القص  

 د اخلوئي يف تقييم الظروف،ة السي  عن عدم دق   األمر األو ل

 ة الروايات.يف قضي   ةٌ علمي   ةٌ ة الثانية قضي  والقضي  

يف روايات ضعيفة السند ردت بعد ذلك كيف حدثت هذه األمور وهي قد وَ ب ه يتعج  واألنكى من هذا أن  
 يف مثل هذه األجواء ومن مثل هؤالء ريد مين  ، تُ قكن أن تتحق  السند يعين ال ميُ  إذا كانت ضعيفةَ  الروايةَ  وكأن  
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، أنا قلت  حديث أهل البيت؟ أنا ال أفعل ذلكخذ تقييمًا وعلى أساس هذا التقييم أذبحُ آاألشخاص أن 
ة هو معرفيت بالواقع، ويف هذه احللقة سأتناول جانباً من الواقع وبقي   ل جهة  : أو  ين أرفض علم الرجال لهات  إن  

 .ين سأختصره قدر اإلمكانلكن  عن علم الرجال  واحلديُث طويلٌ  القادمة لقةاحلاحلديث تأتينا يف 

ث عن عاديني أنا أحتد   ناس  ث عن أُ ، تالحظون أنا ال أحتد  د اخلميين رضوان اهلل تعاىل عليهالسي   ،خرىصورٌة أُ 
 علم النجاشي  ولل ،عن الرجاالت من الطراز األول ،عن الزعماء من الطراز األول ،لاألو   املراجع من الطراز

د ومثل السي   ةً وصي   بُ يكتُ  وإنسانٌ د اخلميين ة السي  هذه وصي   .وأمثال النجاشي ما كانوا من الطراز األول
وغيَّ فيها وهذه النسخة  ةة ثانيراجعها مر   د ث  ة كتبها السي  وهذه الوصي   املة  سيكتب من دون جمُ اخلميين 

ته ماذا ، يف آخر وصي  ةة اإلسالمي  د ومن المهوري  من عائلة السي  ًا النسخة األخية الصادرة رسي  األخية، 
يت  الفقيه وكان هو احلاكم فضاًل عن عالقة الناس بِه ال د اخلميين كان هو املرجع وكان هو الويل  ؟ والسي  يقول

غير  مورال   بعض   إلي   ب  نس  ت   _ وهو حي  _ اآلن إذ أنا حاضرٌ ) :كانت تتجاوز هذه العناوين، هو يقول
 ما  إلّي إاّل  لما ن ِسب  أو ي نسب ة  ال صح   هد أنّ لذلك أؤكّ ة ومن الممكن أن يزداد حجمها بعدي الواقعيّ 

ة توقيعي بتشخيص من ذوي الخبرة أو ما قلته من خلل تلفاز الجمهوريّ كان بصوتي أو بخطي و 
هذا  ا ك ذ ب   ،ي من بيانات  يكتبون ما صدر منّ  هم كانوابأنّ  د عوا وأنا حي  إ : ث م ة  أشخاص  ة، ثانياً اإلسلميّ 

اً وهذا ليس مهم   هذا وهو حي  من تلك البيانات _  ى اآلن أي  بيان  لم يكتب غيري حتّ  ،ة  الكلم بشد  
رابعًا خلل مدة النهضة _ ة ألجل هذه النقطة الرابعة ، أنا جئت بالوصي   هنا، النقطة الرابعةعندي، املهم  

 ونراءم  هم أنّ مت  بعدها فهِ  يت  عليهم ثمّ وأثن   كرهم _د ذَ هو السي   بعض الفراد _ أسماء  ت  كر والثورة ذ  
ذلك النبوغ  وبكلِّ تلك اإلمكانات  د اخلميين بكلِّ السي   مكرهم قد انطلى ع ل ي  _ متظاهرون باإلسلم وأنّ 

، ه مثرة عمريالشيخ منتظري بأن  ، أمل يقل عن م وبعد ذلك األمور صارت بشكل  آخرفمدحه والذكاء وُخدِعَ 
ُه مصطفى حينما  ولدَ  ، كيف أن  ةر هذه القضي  ذكُ قم بنجاسته وهو يَ  فيت فقهاءَ د اخلميين أمل يُ هو نفسُه السي  

 رون الكوز باعتبار أن  من الكوز كانوا يطه   ة فحني يشرُب املاءَ كان صغيًا ويأيت مع أبيه إىل املدرسة الفيضي  
 حينما ذهب ، وحت   يكب وخيتار طريقهوهذا الطفل صغي وحكم الصغي حكم أبيه حت   د اخلميين جنسالسي  

ذلك املرجع  أوالدُ  ،د لزيارتهتفاصيلها َلمَّا ذهب السي   املراجع وعندي كل   لبيت أحدِ  معروفةٌ  زيارةٌ إىل النجف 



 1( علم الرجال الشيعي ج 6لحلقة ) ا                                                            ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي  
 

- 21 - 
 

من هذا  ،، هذا هو الواقع املوجودييند اخلماملرافقون للسي  سها نجِّ  ال يُ مجعوا األقداح واألواين حت  وحاشيته 
؟! ما لكم كيف أهل البيت حديثَ ر دمِّ تقييمات وهبذه التقييمات أُ ال أن أقبل ر تريد مين  الواقع الذي يتكر  

هذه  د بكلِّ إذا كان هذا السي   هم قد انطلى ع ل ي  _مكر   وأنّ  :د اخلميين يقولفهذا السي  ؟ حتكمون
 خاطئة هوهذه تقييماتذلك النبوغ والذكاء والتجربة وطول العمر واخلبة  وبكلِّ املتوفرة عنده اإلمكانات 

ال هذه التقييمات  ضح لنا األمر أن  ، سوف يت  من أين جاءتأساسًا ال ندري  فكيف نعتمد على تقييمات  
رتاء ال بَ ًا ، ستجدون هذه الكتب كتب واحداً واحداً ع الكتبَ ، سنتتب  دري من أين جاءت وَمن الذي جاء هبان

، إىل آخر الكالم د ر  حين كانوا ي بدون التزامهم _م قد انطلى ع ل ي  ذلك الثناء ص  مكره وأنّ  أصَل هلا _
خرى وينطلي على غيِه الذي هو ة أُ ة ينطلي عليه يف قضي  يف هذه القضي  د اخلميين ما انطلى على السي  فمثل

ذكاًء د اخلميين املراجع اآلخرون كانوا دون السي   هذه حقيقة ،التجربةنُه يف اخلبة ودونُه يف دونُه يف الذكاء ودو 
الذي واجه د ، فإذا كان ينطلي على هذا السي  وما خرجوا من بيوتمناس جلسوا يف بيوتم أ، وخبًة وجتربة

 .موجودةٌ  هذه حقائقٌ  ؟الدنيا أفال ينطلي على غيهِ 

د السيستاين أطال ث عن السي  هذا الفيديو القصي وهو يتحد  ، نستمع إىل د الصدرد حمم  السي   ،صورٌة أخرى
 .اهلل عمره

د السيستاين من الصالة يف مسجد منع السي   دنا إذن إشكاهلم اآلخر يقولون بأن  م : بلى سي  ] املقد  الفيديو :
 ؟فهذا دليل آخر على قوهلمد الصدر أن يصلي يف احلرم احليدري د حمم  اخلضراء وإبقاء السي  

د الصدر : حقيقي أنا قلت يف جوابه طبعًا وأن كان بيان على كل حال أقول مهما كان خمتصر د حمم  السي  
ًا ويسن الظن الناس به ومن يوافقونه ويظهرون مدحه من يعارضونه يصعد اجتماعي   م يعلمون أن  مفيد أن  

د دائمًا فلذا ُضِرَب السي   ويعين ال أقل غض النظر عنه ينزل اجتماعيًا ويساء الظن به وهذا تطيط موجود
 وتطيطات أخرى اهلل العامل [لنفعه السيستاين لكي يصعد 

 الكالمُ  ،د السيستاين وال تعليق يلد الصدر رضوان اهلل تعاىل عليه عن السي  حمم   دالشهيد سعتم حديث السي  
د د حمم  مقابالت السي  نرتنت وهذه املقابالت حنن سعناها منذ زمن  بعيد يف التسعينات  على اإلموجودٌ 
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اس الذي صدر ر  ؟ الكُ د الصدر أيضاً ماذا قيل عنهد حمم  ، السي   على اإلنرتنتموجودةٌ  معروفةٌ  مقابالتٌ الصدر 
 وإذا أردتَ  ة معروفة وال حتتاج إىل إثبات  والقضي  اجمللس األعلى  من د باقر احلكيمد حمم  من جهة السي   عَ زِّ ووُ 

الصدر الثاين )، هذا الكتاب عالقَة للتيار الصدريِّ هبا رشدك إىل مصادر السأُ اس على هذا الكر   لعَ ط  أن تَ 
يف هذا مختار األسدي وهو أيضًا من أعضاء اجمللس األعلى لل اهد والشهيد الظاهرة وردود الفعل(الش

يف  اس الذي نشرُه أفراد اجمللس األعلى يف ذلك الوقتوما بعدها جتدون نص الكر   125 يف الصفحةالكتاب 
، وهذا مصدر ثاين د الصدرد الشهيد حمم  لى السي  م واضح وإساءة عرج العراق وهو تج   خاالعراق وحت  

شرُه املختار األسدي، اس الذي نَ نفس الكر   410 الدعوة )عادل رؤوف(، يف الصفحةمن حزب  كان  فهُ مؤل  
(  مشروعه التغييي ووقائع اإلغتيال ،ة امليدانمرجعي  )صادق الصدر  حمم د دحمم   هذا الكتاب لعادل رؤوف

( نفس الشيء الميني، احملامي فائق الشيخ علي )إغتياُل شعبليس من اإلس كتاٌب ثالث لشخص  مستقلٍّ 
غ املبل   شرت جريدةُ ماذا نَ اس ستعرفون التفاصيل وتعرفون وا الكر  إقرأ 83 يف الصفحةاس منشور بكاملِه الكر  

، أنا ال أريد أن أثي موضوعاً من املوضوعات وإنا أريد أن أقول هذا هو الواقع، ولكن بعد عروفةوالتفاصيل م
آخذ أتريدين أن  ،بثأرِه ويف إعالمهم طالبونوا يُ بدأ ، نفس هؤالء الهات واألشخاصدستشهد السي  اأن 

 ؟ هذا ، أي  واقع  التقييم من مثل هذا الواقع

الصفحة إذا نذهب إىل  ،د حسن الكشمييخطيب املعروف السي  ل( لمظلمةيز )جولٌة يف دهال كتاٌب جديدٌ 
ي  رٌ ) :(حتت عنوان )َحرِّك عقلك فمن هو 29  رص _ب يصطاد الف  تقلّ أم ثعلٌب ماكر أم تاجٌر م   إنساٌن م ح 

تفاصيل ال، ويف زمان  واحد )يف إيران(وهم يعيشون يف مكان  واحد ث عن الشيخ علي الكوراين يتحد  
ج بمواهبِه قطن النجف الشرف وتدرّ  ،من عمرهنتصف العقد الثاني نشأ في لبنان وفي م  ة_ طويل

ث فأصبح من ثم تشبّ د باقر الصدر د محمّ _ وأصبح من تلميذ الشهيد السيّ  و إىل آخرهِ  _قة الخّل 
صبح فيها إمام يلة ثم قفز إلى دولة  خليجيّ ة في أوائل السبعينيات في حزب الدعوة اإلسلميّ مين المنظ  

وكال له من د الشيرازي د محمّ ة السيّ مرجعيّ لل للمهاجمين  الوّ  لخط  في ااندفع  ثمّ  مسجد  حيوي  
د الشيزاي هم السي  ، الشيخ علي الكوراين يت  هذا هو الواقع ى وصفه بالعمالة إلسرائيل _التهم ما كال حتّ 

ة معروفة وتفاصيلها  سجد النقي يف الكويت والقص  ث هبا يف مإلسرائيل وهذه حقيقة كان يتحد   ه عميلٌ أن  
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، هاجم الشيخ علي الكورايند حسن الكشميي يُ ، ونفس الشيء اآلن السي  هلا إىل آخرهاها عندي من أو  كل  
من  ، الشيخ علي الكوراين عالِ مٌ د حسن الكشمييكما وصفه السي  هو  الشيخ علي الكوراين  أن  أنا ال أقول 

ر آخَ  أختلف معه يف مكان  و فق معه يف هذا املكان  آرائه قد أت  بالنتيجة اإلنسان تتغي  ولكن علماء الشيعة 
نصر ع  ضحايا هذا ال إنّ  :أن يقول يف األخي ب إىلمتقل   ه ثعلٌب ماكر أو تاجرٌ ولكن ليس هبذا الوصف أن  

نه باللعب بالعواطف الشيعة حيث يستدرجهم بكلماتِه المعسولة وتفنّ  لوب هم مغفّ ثعلب والمتقلّ ت  الم  
_ وطبعًا مل يذكر إسه  ة الزهراء عليها السلمق النفسية واستثمارِه لمظلوميّ ر  وإجادته الط  والمشاعر 
، هذه واضحة هو الشيخ علي الكوراينة _ القضي  كتشف ذاكرتك وذكائك ؟ إفمن هو هذا: باألخي قال

ا ال أريد الدفاع عن الشيخ علي الكوراين ، أنا هن32و 31، 30، 29الصفحة يف هبا ث التفاصيل حتد  
يل بن قال وما قال وبن قيل  د حسن الكشميي وال عالقةَ نتقاد للسي   الدفاع وال أريد اإلوالرجل يستحق  

قبل مئتني إىل زمان النجاشي  ،هو هذا وهذا الواقع نفسه قبل مئة سنةالواقع الشيعي  ، أريد أن أقول أن  فيه
ترج من مثل هذا الواقع وهذا الواقع  ، فلماذا تريدين أن أعتمد على تقييمات  هَي هيَ ي القضي ة والكش  

؟ ما ملاذاحديث أهل البيت  مُ ، وتريدين هبذه التقييمات أقضِ مكان   يف كلِّ الشيعي هو نفس الواقع البشري 
 ؟ فماذا نصنعءٌ سي   ؟ إذا كان الواقع هو واقعٌ هل البيت وما ذنُب حديثهمذنب أ

هذه الصور  ،هو هذا واقعنا لكن ، هناك مطالب عديدة أخرى يف بايل أن أشي إليهاوإال  يري سريعاً  الوقت
 ن احلديث عن رموز  كول واحدة   بت كالمي على جهة  بَ تالحظون أنا ما صَ  ،اهاتجت  املختلفة ويف مجيع اإل

هي موجودة يف  املخابرات نة وحقائق موجودة وهذه الكتب واملصادر ما جئت هبا منبيِّ و شاخصة و واضحة 
 على املستوى الفكري وعلى املستوى حت  فقط على مستوى األشخاص  تة ليس، والقضي  املكتبات
 يف حت  ، يف املساجد على املنابر حني يصعدون من العلماءو ، وحنن صغار هكذا سعنا من اخلطباء املعلومايت

 :الذي قال هذه األبياتمه عليه هو د الشهداء صلوات اهلل وسالسي   الكتب أن  

 ااكال لكي آرـيـُت العـمـتـوأي  ااكاً في هور  تركُت الخلَق ط
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،  سي د الشهداء قد قاهلاويف الكتب يقولون بأن  ات د الشهداء والغريب إىل اآلن يف الفضائي  وواهلِل ما قاهلا سي  
نكرونه والشيء الذي يقولونه يُ ، حديث أهل البيت  على ذلكإشارة   د الشهداء وال توجد أي  ما قاهلا سي  

ة عها يف الكتب البعض من الصوفي  ؟ هذه األبيات إذا أردنا أن نتتب  يقله أهل البيت يقولون به ملاذا الذي مل
هذه  أن  وهو الذي أُرجُِّحُه أنا  يقولون خنيوهناك من املؤر  ة وهي شبيهة بأشعارها وي  دَ ينسبها إىل رابعة العَ 

على هب صاحب كتاب الفتح الوَ  ب املتنب   من تالمذة أيب الطي  بن ُجين  أبو الفتح عثمان األبيات أبيات 
د ، أبيات ما قاهلا سي  ة، له كتب معروفة من املدرسة املوصلي  املتنب   ، شارح ديوانب املتنب  ت أيب الطي  مشكال

ويكاد أن يسبق  بعض األحيان ، بيٌت آخر إىل اآلن أنا أنسى يفد الشهداءل عن سي  نقَ ها تُ الشهداء ولكن  
، بل وجدُت يف بعض الكتب ذلكين منذ نعومة أظفاري وأنا أسع احلسني قد قاله ألن   على لساين أقول بأن  

ها أنا قلتُ ذيين وقد نَ يوف خُ  قال يا سُ ت احلسني عليه السالم حت  ما مس   السيوفَ  من كبار العلماء يقول إن  
، قد يكون )يا سيوف خذيين( ما وجدتاين بعد ذلك حنَي بثُت عن هذه الكلمة ًا على املنب ولكن  شخصي  

اليوم ما اعتمدت على قول  ، ومنذ ذلكد الشهداءمل يقلها سي   صحيحة   غيُ  اللفظةَ  لكن   اً حقيقي   املضمونُ 
من  كالم عالِ م  ذلك اليوم ما وثقت ب بداية الثمانينات منذ من ث هبذا احلديث، أنا أحتد   من العلماءعالِ م  

احلسني قد  ات يقولون بأن  إىل اآلن يف الكتب وعلى املنابر ويف الفضائي   ، ألن  ُه بنفسيعَ ى أتتب   العلماء حت   
 ، واهلل ما قاهلا احلسني وال توجد يف أيِّ ( بقتلي يا سيوف خذيينإن كان ديُن ُم َحمَّد  مل يستقم إال  ) :قال

يف بعض السنوات يف مقتل احلسني،   الشيخ عبد الزهرة الكعب وقرأههُ قتطفَ  من املصادر، هذا بيٌت إمصدر  
أخذُه الشيخ عبد  بيتٌ ، ة معروفةقصيدة نوني   من شعراء كربالء، بالشيخ حمسن أبو احلَ قتطفه من الشاعر إ

يكتبون:   يف بيانات  وحت  ثون على املنابر ، اآلن العلماء يتحد  ا نسمعُه وحنُن صغارالزهرة الكعب وحنن كن  
 يقولونه تنكرونه ، أنتم ملاذا تنسبون إليهم ما مل يقولوه والذي)كما قال احلسني(، ما قال احلسني هذا الكالم

 .وسوُء توفيق   !! هذا خذالنٌ ما لكم

، للهجرة يوم اإلثنني 1305  يف العشرين من ذي القعدة سنة تويف   ب الذيهذا ديوان الشيخ حمسن أبو احلَ 
 :ذه القصيدة النوني ةه 168الصفحة  يف

  في الهوى يغرينيكِ ما زال لوم  ي ــَعلَيَّ دعين فقةـشـِت مـنـإن ك
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ِ غـــإني إذاً في الحُ   ع  ـامــِك ســال تحسبي أني للوم  ُر أمينِ ــيـب 

 :إىل أن يقول

ٍد لم يستقمــاَن ديــإن ك  وف خذينيـيـا سـلي يـتـقـ بإال    ُن ُمـَحمَّ

، ديوان الشيخ حمسن أبو احلب 169 يف الصفحةلثالث والعشرون االبيت هو  168 الصفحة،القصيدة يف 
هذا الشيخ حمسن  ،أيضًا للشيخ حمسن أبو احلب الصغي وهو خيتلف ثان  ديوان  يشتبه عليك فرتجع إىل  ال

افرتيت ين فال ترجع إىل ذلك الديوان وتقول بأن   ،الشيخ حمسن أبو احلب الصغي أبو احلب الكبي وهو جد  
 من الشيخ محسن أبو الحبّ  ت  أنا نقل، الشيخ حمسن أبو احلب ديوان سم، هناك ديوانان بارهذا األم

 .يوان الشيخ حمسن أبو احلب الصغي، هو حفيد هذا الشاعر، وهناك دالكبير

النجفي خ بشي وأسئلة وإجابات للمرجع املعاصر الشي( فتاوى ة ومراسيم العزاءالشعائر احلسيني  هذا كتاب )
ٌم، قسَّ ستفتاءات مُ ، قسُم اإلاستفتاءات ، يف البداية بيانات ث  اإلستفتاءات، هذا قسم أطال اهلل يف عمره

ت للمرجع الشيخ بشي النجفي هَ ُوجِّ يعين أسئلة عن روايات  (بيان روايات)سه هناك قسٌم من اإلستفتاءات إ
، وايات، أسئلة عن ر ربعة الكبار أحد األربعة الكبارم األونسم  املوجود يف النجف كما يُ  املرجع املعاصر احلي  

، موطن إىل آخره ؟ي وأنا من حسينحسيٌن منّ أريد معرفة ما معنى  :ة مثل السؤال األولروايات عن األئم  
، الطبعة السادسة صيف ، هذا الكتاب املطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم214الصفحة هنا يف الشاهد 
الشيخ بشي والكتاب بإشراف مكتب  ،ةللثقافة والتنمي  ة سة األنوار النجفي  الناشر مؤس   1431، 2010
ا أن  مع  يف فصل الروايات ه يف فصل الروايات يعين هم وضعوهايوج   ، سؤالٌ 214يف الصفحة ، النجفي
زِم فهز امون ِقدماً ما معنى كلمة اإلمام الحس) :روايةً ليست  فهز امون ِقدماً، مكتوبة فإن نُ ْهَزم  ،ين فإن ن  ه 

ز م ف  غ   هزِم ف هّزام ون  ِقدماً فإن ن  ، الكتابة خاطئة الذي طبع الكتاب أو كتب  يبدو أن   _؟انير م ه ز ِميوإن ن  ه 
_ يقول سيجيب املرجع ،حركة واحدة ليس يف ِه خطأٌ التحريك بكلِّ  ة ألن  هذه األسئلة ال ُيسن القراءة العربي  

ه  ه ووالد  فإنّ  ب  ج  : إن كانت الغ ل ب ة في هذه الحرب في الظاهر له فليس ذلك بع   العاِلمالسلم واللعليه 
ة عليه لألعداء فل ي  ع د  ار والمنافقين سابقًا وإن غ ِلب  وق ِتل وكانت الغ ل ب ة  الظاهريّ ه قد غلبوا الكفّ وجد  
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ن ًا كما أشار في البيت  ( انولة آخريٌن ولكن .. منايانا ود  : )وما إن ِطب نا ج ب  اللحقذلك هزيمًة له وال ج ب  
من الحرب والمبارزة ولو كان في غير من لم يصل إلى مقصودِه ة ليّ ما الهزيمة الحقيقعاِلم وإنّ والل ال

ن من سقي اإلسلم بدمِه الطاهر ليبقى إلى د الشهداء عليه السلم قد أحرز غرضه  فتمكّ سيّ  القتال فإنّ 
 موضوعٌ  الكالمُ  م يزيد الذي كان يسعى في محو اإلسلم والل العاِلم وهو ولي  التوفيق _ز  وه  م القيامة يو 

قول اإلمام ، يعين هذا ما معىن كلمة اإلمام احلسني، املرجع يقول: واهلل العاملِ السائل يقول  ،يف قسم الروايات
، هذه األبيات أنا  ما هو بقول اإلمام احلسني ، وهذا214يف الصفحة ، هذا موجود احلسني معناه كذا كذا

بن طاووس وقد حفظتُه إد ( للسي  عشر سنوات وأعطاين والدي كتاب )اللهوف يف قتلى الطفوف كان عمري
 ث  ة يف ذهين قَ ومنُذ ذلك الوقت العبارة عالِ وال زلت أحفظ الكثي منه  يف ذلك الوقت واهلل على ظهر قلب

 :بن ُمَسيك املراديت فروة أنشد اإلمام احلسني أبيا

امون قِدما زِ ه  فإن نَ مين  م فهزَّ َزم فغير ُمَهزَّ  اوإن نُه 

أ النص من اللهوف كان يف البداية يقر   هوهذه الكلمة أيضاً كان يقرأها الشيخ عبد الزهرة الكعب يف املقتل ألن  
 يبدو( و البعض اآلخر )اللهوفن )امللهوف( ويف نوَ عَ بعض الطبعات مُ يف ، هذا املقتل يف قتلى الطفوف

، وهذه أبيات قاهلا فروة بن فوف وليس امللهوف يف قتلى الطفوفسه اللهوف يف قتلى الطإاألرجح هو 
، حدثت قومِه والقبائل القريبة من قومه عاماًل علىالنب  جعله  ،ة وحينما أسلميك املرادي يف الاهلي  سَ مُ 

 لو أردنا أن ، وحت  عركةمراد فقال هذه األبيات يف املقبيلة معركة بني قبيلة مهدان وقبيلة مراد وفروة كان شاعر 
د ، السي  ملثل وقد ذكروا هلا أكثر من قائلضرب اب مَ هذه األبيات ُتضرَ  نرجع إىل كتب األدب جند أن  

ت بَ سِ ت إىل الفرزدق ونُ بَ ، ويف احلماسة ُنسِ صبع العدواينيل نسبها إىل ذي األر يف األمااملرتضى على ما أتذك  
الفرزدق بعض أبياتا إىل صفهاين نسب أليب الفرج اإليف األغاين  ،عاس وإىل أكثر من واحدإىل عمر بن قُ 

، ةة معروف، ولكن هذه قضي  ع هذه الكلمةخرى كثية أنا هنا لست بصدد تتب  ومصادر أُ  رظةالعالء بن قُ  خاله
كن أن ما ينسب إىل اإلمام احلسني ما ليس له ميُ ة خيطئ يف غيها، مثلطئ املرجع يف هذه القضي  ما خيمثل

أهل  املوازين من داخل حديث علينا أن نستخرجَ  ،وناءنا خط  كل  ر  ، حنُن بشينفي أيضاً ما قاله اإلمام احلسني
لكن لنرتك اآلن هبا من املخالفني  جاءواوإن كان املوازين دعين من املخالفني  البيت ال أن نأيت باملوازين
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املوازين من ج ِر ، ملاذا ال نُ لتقطيع حديث أهل البيتمن جيوهبم  يأتون باملوازين، احلديث عن املخالفني
اخلب ووضعوا لنا موازين يف  ؟ أهل البيت وضعوا لنا موازين يف قبول اخلب ويف ردِّ داخل حديث أهل البيت

ملة على املوازين وقواعد شتغي مُ ة يف كالمهم كن أن تكون النوري  هل ميُ  (نوركم كلم  ) ،فهم حديثهم
نتقَص من أ، أنا هنا ال أريد أن مراجعنا، أيضاً من األربعة الكبار من يضاً معاصر أ ، هناك فيديو ملرجع  التقييم

علينا أن ، يُعتمُد عليها  غي صحيحة التقييماتٌ  التقييمات الصادرة من هذا الواقع هديف أن أقولَ  كل    ،أحد  
من داخل حديث أهل  ستل  مُ  منهجٌ و  البد أن تكون عندنا قواعدٌ  ،يها بالعقل العلويِّ سم  نُ  س لقواعد  نؤسِّ 

 من داخل هذا الواقع الرديء الذي ترونه وهو واقعٌ  ال تقييماتُم إليه كِ تَ البيت وهذا هو العقل الذي حنَ 
 وهذا هو حال البشر، لنستمع إىل مرجع   حنُن بشرٌ  ،رآخَ  مكان   أيِّ ر يف آخَ  وليس أردأ من واقع   بشري  

 .أطال اهلل يف عمرهاض الشيخ إسحاق الفي  من مراجع التقليد أحد األربعة الكبار  معاصر  

ركة يُدرس العرفان على ضوء  ومن جانب  آخر سعنا أن يف هذه احلوزة املبا: ]اضصوت الشيخ إسحاق الفي  
بن العريب كل من قرأ هذا الكتاب  كتاب إوإن  ما على شبابنا وهذا خطٌر على احلوزة وال سي  بن العريب كتاب إ

قيقي هو معرفة فقه ة العرفان احل، العرفان هو األحكام اإلهلي  باهلل تعاىل وتقدسزنديٌق وال إمياَن له ه يعتقد بأن  
ومعرفة ة ان احلقيقي هو املعرفة األحكام اإلهلي  لتزام بالعرفو العرفان احلقيقي وهلذا عليه اإل، هذا هآل ُم َحمَّد

وى الذي أشار إليه تعاىل يف قوله: }إنَّ هو حقيقة التقم والعمل هبا اهلل عليه وآله وسل  فقه آل ُم َحمَّد صلى 
جتناب عن ة واإلاإلهلي  لتزام بالواجبات رت الروايات حقيقة التقوى باإل{ وقد فس  أكرمكم عند اهلل أتقاكم

كما هو املصطلح ق  يورفع الستار عن احلقاق يهي حقيقة التقوى، العرفان بعىن كشف احلقاة مات اإلهلي  احملر  
ال يعلم نص قوله تعاىل: }الوال واقع له وخالف د وهم ال حقيقة له بعىن كشف احلقايق والعلم بالغيب جمر  

 [{ اهلل ومن ارتضى من رسولهِ الغيب إال  

ة كالمِه، أنا قلت ال ق على بقي  عل  ال أريد أن أُ  ،، هذه اآلية اليت ذكرهااضالفي  ستمعتم إىل الشيخ إسحاق إ
؟ ال توجد آية يف كتاب اهلل أين هي من كتاب اهلل الكرمي ليكمباهلل علكن هذه اآلية  نتقاص من أحد  أريد اإل
، ال توجد آية يف ذا النص  ا قال يف النص  وجاء هبوأنتم الحظوا هو مل يذكر املضمون وإن  ، هبذا النص  الكرمي 

 ،إىل ذلك مع أنَّ هذه اآلية ليست موجودة يف القرآن له إىل آخرِه وإضافةً شوا القرآن من أو  القرآن هكذا فت  
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، أنا ه القضي ةيف مثل هذما خُيطئ املرجع  إذا كانت مجلة عادي ة، أنا أقول مثلحت   الرتكيب اللفظي فيها خطأٌ 
أنا أعرفها عن  ، قبل حلقتني أنا ذكرت روايةً ةوبشري  ة طبيعي   حالةٌ  واخلطأُ منه  أكثر خطأً  ه نفسي واهلل أنانز  ال أُ 

عاين أملاً يف ظهري لساين سبق وأنا أعرف هذه الرواية عن كنت أُ   ،اإلمام احلسن العسكري ولكن لساين سبق
الرواية عن  لمي أن  ، مع عد فقلت قال اإلمام الرضاهم حديثهم واح ،اإلمام احلسن العسكري وال ضي

حالة و ، لكالم وأنا أعرف املوقع اإلعرايب  لكالم فُأحلِْن يف اا بعض األحيان أقول ،اإلمام احلسن العسكري
ة يعرفها وهذه القضي  طئ يف قراءة اآليات وحنُن نعرفها نُ  ،ابت  عند الكُ  ،ثنيعند املتحد   ،منية عند املتكل  طبيعي  

أيضاً يف الفكر ويف ما موجود اخلطأ يف اللفظ موجود  مثل، اخلطأ موجودٌ يف اإلعالم والتبليغ واخلطابة املشتغلون
من املوازين لتقييم أهل البيت واملوازين لتقييم حديثهم  ال نرج ،ونشتبه وناءخط  حنُن  يا مجاعة، التقييم
ألهل البيت أن يرتكوا حديثهم من دون ستلة من فكر أهل البيت وحاشا ، البد أن تكون املوازين مُ عقولنا
عوا الطريق ما وضي  حاروا بني التنزيل والتأويل فلمَّا حاروا ة األم   علماءَ  ، لكن الذي حدث أن  للتقييم قواعد  

البيت وأخرجوا بفكر املخالفني وخلطوه مع شيء  من حديث أهل  جاءونام ؟ الذي حدث أن  الذي حدث
ث عنه ف يتحد  خبصوص الشيخ هادي الطهراين املؤل  ا نقرأ يف معارف الرجال كن  ، قبل قليل  لنا نتاجًا غريباً 

ة أقرب إىل ، وواهلل الشيخي  د ميدح طريقة الشيخي ةه كان جمر  املعاين أن   أقذعم رموه با هو أسوأ من ويقول بأن  
، املنهج األصويل هو أقرب بكثي من، ن بقية العلماء إيل أهل البيت، الشيخ اإلحسائي أقرب مأهل البيت

ة وال إىل وال إىل األصولي  ة ، أنا ال أنتمي إىل املدرسة الشيخي  واضحةته ه أدل  بُ تُ ، كُ  واقعه يشهدوالكتب موجودةٌ 
 ،بين إىل أهل البيت عند األصويلِّ قر  يُ أينما أجُد شيئاً  ، أنا شيعي   مدرسة  ة وال إىل أيِّ ة وال إىل العرفاني  اإلخباري  

ك به وأينما أجد أتس  ة من هذه املدارس الشيعي   مدرسة   عند أيِّ  ،عند العرفاينِّ  ،عند الشيخيِّ  ،عند اإلخباريِّ 
، َعبِّ ما شئت، أيَّاً  من فقيه   ،من مرجع  باعدين عن أهل البيت واهلِل أستكثر عليه أن أرميه يف الكنيف شيئًا يُ 
،  احلسن واحلسني، امليزان هو هنابن احلسن أم  جة ابة إىل احلوالبو  بن احلسن  امليزان هو احلجةُ  ، ألن  كان

الهة األوىل اليت نظرت  هذا هو الواقع، أكثر من ذلك، وبيان   وال حتتاج إىل شرح  ة واضحة وأعتقد القضي  
، ما هم أحسن حااًل من هؤالء، الرجاليون هي الواقع ين أرفض علم الرجال مجلًة وتفصيالً قلت بأن   حنيإليها 

يف هذا الزمان أكثر من رة الذي عاشوه ما هو أحسن حااًل من هذا الواقع والوسائل واملعطيات املتوف  والواقع 
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ة يف من التقي   أشد  ة اليت كانت يف ذلك الزمان ، والتقي  رة يف تلك األزمنة القدميةالوسائل واملعطيات املتوف  
، والبشر هم البشروالواقع هو الواقع تبسة يف زماننا أكثر من األمور املل، واألمور امللتبسة يف ذلك الزمان زماننا
عنا هذا الكنز نا ضي  لكن   ،وقرآنم من دون قواعد وضوابطدينهم وفكرهم أهل البيت يرتكون  كن أن  فال ميُ 

 اً كان لوح  ،ة موسى واخلضرالكنز الذي كان مدفونًا للغالمني يف قص   بأن   الرواياتُ  ناثُ دِّ حني حتَُ  ،ا عنهبتعدنوا
أهل البيت  كنوزُ   ،عندنا موجودٌ  الكنزَ  أن  تشي إىل هذه احلقيقة أن ريد تُ  ،عليٍّ  مكتوب عليه ذكُر عليٍّ وآلِ 

 وه ليل   نا خفافيشُ ؟ ألن  منها ر  فِ ، ملاذا نَ يف داخل حديث أهل البيت قواعد التقييم موجودةٌ  ،عندنا موجودةٌ 
 .هذه العل ة وال توجد عل ة أخرى

 إن شاء اهلل تعاىل.يف احللقة القادمة  ة احلديثتتم   واحلديث طويٌل، القدرأكتفي هبذا 

 أسألكم الدعاء مجيعا  

 تصبحون ومتسون على والية الزهراء وآل الزهراء

 واهلوى زهرائي
ُ
 زهرائيون حنن

 
َّ
 يا أم

ُ
  زهرائيون حنن

ُ
 وانتظار

ٌ
 وتسليم

ٌ
 احلسني والعقول بيعة

 
َّ
 احلسني والق زهرائيون حنن يا أم

 
 لوب مود

ُ
 وثار

ٌ
 ودموع

ٌ
 ة

 واهلوى زهرائي
ُ
 زهرائيون حنن

 يا زهراء

 يف أمان اهلل .
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