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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

 م4/4/2013 ةاحللقة السابع

 

انت احللقة املاضية وهي السادسة فك( عنوان )علم الرجال الشيعييف احللقة املاضية شرعُت يف احلديِث حتت 
، وغداً إن شاء اهلل تعاىل هي اجلزء الثاين من نفس املوضوع ل من هذا املوضوع واليوم احللقة السابعةاجلزء األو  

 ستكون اجلزء الثالث من هذا العنوان.التنزيل والتأويل  وهي احللقة الثامنة من حلقات ملف  

عتدنا حنُن طلبة العلم الديين عليه يف أجواء إيف نقاٍش عقيٍم  ل  دخُ أن أ    يف هذه احللقات ال أريدُ وقلُت بأين  
 أو ةٌ أو نقاشاٌت سطحي   ة نقاشاٌت عقيمةٌ النقاشات اليت جتري يف أجواء الدراسة الديني   أكثرُ  ،ةالدراسة الديني  

، شرعُت يف احللقة غين من جوعٍ ن وال تُ سمِ ة ال تُ نقاشاٍت جانبي  ، لذا ال أريد الدخول يف لواقعا بعيدٌة عن
جيُب عليه يف هذه سؤاٌل أُ ( ملاذا أرفُض علم الرجال؟) املاضية يف جواٍب على سؤاٍل سألت نفسي به

، يف  من الواقع البشري  جزءٌ  والذي ه احللقات الثالث وبدأت من دراسة الواقع من دراسة الواقع الشيعي  
ة يعين من زمن الدولة الصفوي   من زمان شيخنا البهائي   أ  د  بت  رخيي إأاحللقة املاضية أخذُت لقطاٍت يف مقطٍع ت
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من  ،من تأرخينا ،ُب صورًا وأقتطُف مقاطع من هذا التأريخخِ نت  وإىل يومنا هذا والزماُن هو الزمان وال زلُت أ  
طبائعنا و  نا بشرٌ ، كل   وجٍه من الوجوهتلُف عنه بأي  وال خي    الذي هو جزٌء من الواقع البشري   واقعنا الشيعي  

، الطبائع ة متشاهبةتبقى الطبائع البشري   ،ي  متشاهبة قد خنتلف يف األعراف واألعراُف ليست بشيٍء حقيق
هنا ويف أمنها اها ، يف أمها ويف شك  د، يف ترد  صها، يف خوفها ويف حر ة متشاهبة يف تفاؤهلا وتشاؤمهاالبشري  

ال خيتلف  ،للبشِر واحداً  ، البشُر هم البشر، ولذا كان التكليُف اإلهلي  و... ، هتا ويف أملها، يف لذ  واطمئناهنا
م من دم وآدنا آلهو اإلنسان وكل   اإلنسان   ألن   التكليُف واحدٌ  ،ًا يف الشرِق عن الغربتكليُف البشِر إهلي  

 .تراب

 لقطٍة وقفت عندها وانتهى الربنامج هو الفيديو الذي ُعِرض  يف الربنامج ألحد مراجعنا األجالء األحياء رُ آخِ 
 ، نستمعُ  إىل اآلية ..لكالُم هنا عن اآلية اليت أوردهابن عريب واإُث عن اض وهو يتحد  الشيخ إسحاق الفي  

 اهلل ومن ارتضى من يعلم الغيب إال  : }ال تعاىلوخالف النص قوله اض: ]سحاق الفي  د إصوت السي  
 .رسوله{[

، اآلية هذه ت حول هذا املوضوعد  ر  ألسئلٍة و   الكالم   رتُ ر  ا ك  إن   ،اض حفظُه اهللاآلية اليت أوردها الشيخ الفي  
، العريب   ، الرتكيبُ ا كما هو قالًا قرآني  ا ليست نص  النظر عن أهن   ض  غ  هلا يف الكتاب الكرمي وبِ  ًا ال وجود  نص  

اآلية  ،شري إىل اآليتني من سورة اجلنه يُ ، هو يبدو أن  اجُلم ل ليس صحيحًا ال معىن فيه هلذه اللغوي   الرتكيبُ 

لِمُ الغَيبِ فَال يُظْهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَدَا * إِلَّا مَنْ ارتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَُّه اعَ}: ادسة والعشرون والسابعة والعشرونالس

، وكما قلُت يف احللقة شري إىل هاتني اآليتنييُ  اضالشيخ الفي   يبدو أن   { يَدَيهِ وَِمن خَلفِِه رَصَدَايَسلكُ مِنْ بَنيِ

ولو كنت أريد اإلساءة إىل  هذه األمثلة وهذه النماذج واهلِل ال أقصد اإلساءة إىل أحدٍ  دُ ين حني أورِ املاضية إن  
قة اليت لو املختلفة وأعرف الكثري  من األمور وعندي الكثري من املطالب املوث   أعرف األساليب أحٍد فإين  
 يل يف ذلك وال ين ال أريد ذلك وال نفع  لكن   قوي   ضي بشكلٍ ر  غ   قتُ حلق  ستفادة منها يف اإلساءة أردت اإل

 دِ بي  مل يكن  ، هناك سيٌف بيِد بعض علمائنا إنطرح هذه املطالب هو بيان احلقائق، الغاية من نفع ألحد
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موا هذا السيف وقد سل   يومٍ  كل  يف   زقون به حديث أهل البيتيُ  ،ين أقول بيد بعض علمائناولكن فإن   الكل  
ستناد فيها إىل علٍم هو ليس بعلم ربى اإل، هذه كارثٌة كُ زون بني اليمني واليساري  ن ال يُ ة الناس م   بيِد عام  حت  

ضنا إىل ٌد إىل أقوال أفراٍد قالئل من الناس هم حاهلم كحال الذين تعر  ستنِ ، وعلم الرجال مُ هو علم الرجال
من مواقفهم، هم جزٌء من الواقع البشري ، كيف نعتمد على تقييمهم يف إىل ناذج و ناذج من حياهتم 

واب تمُل الصالرجال ي   قول   ، وغاية األمر أن  البيت ويف متزيق حديث أهل البيت عتداء على حديث أهلاإل
ا بنسبة مخسني بنسبة مخسني يف املئة ويتمل اخلطأ بنسبة مخسني يف املئة والرواية يف كتاب احلديث حتتمل أهن  

اهني جت   اإل، املنطق والفطرة إىل أي  ا ليست قواًل للمعصوميف املئة قول املعصوم وبنسبة مخسني يف املئة أهن  
 تمل فيه قول إنساٍن عادي  ي إىل مكانٍ أم مخسني يف املئة  بنسبة؟ إىل مكاٍن يتمُل فيه قول املعصوم جهتت  

يتمل أن يكون  رون وهذا حال البشر وحالنا مجيعاً الشيطان وهو يعبُث بنفسِه أيضاً ويعبُث به اآلخ يعبُث به
زال حاٍل ، ال  ، وعلى أي  اٍه تأخذ اإلنسانجت  املئة، الفطرة والوجدان إىل أي إقوله صحيحًا بنسبة مخسني يف 

، ذكرُت يف احللقة املاضية وقرأت على مس الواقع بشكٍل أكثر، نريد أن نتل  احلديُث يف دراسة هذا الواقع
د أبو خبصوص السي   د حرز الدين النجفيمسامعكم ما جاء مذكورًا يف كتاب معارف الرجال للشيخ حمم  

د علي د حمم  والسي   الشيخ مهدي إبن صاحب الكفايةوشيخ جواد اجلزائري و صفهاين واملريزا النائيين احلسن اإل
يل ب  يف حرم أمري املؤمنني ق ُ  (رضا هبلوي)ة اإليراين القاجاري آنذاك ، كيف اجتمعوا بوزير احلربي  آل حبر العلوم

ة وماذا صنع بعد ذلك وكان اهلدف من إيراد هذه الواقعة هو اخلطأ يف التقييم ويف مسألٍة كبرية ومهم  الفجر 
 لوا يف هذا الشأن السياسي  م تدخ  ، وهؤالء األعالم كما أهن  في التقدير في التقييم والخطأ   طأ  الخ ،اً جد  

، هم ه نقض الشروطولكن   وا شاه رضا هبلوي وساعدوه يف الوصول إىل السلطة بشروطٍ د  للحكم القاجاري وم  
وهنا أنا ال ة املشروطة واملستبدة وال أريد اخلوض يف هذا التأريخ نفسهم كانوا مع اآلخوند اخلراساين يف قضي  

الواقع ومن  هُ كنِ األحداث اليت من خالهلا أست   ، أنا أستعرضُ هذا القول أو ُأخط ُئ ذلك القول بو  ص  أريد أن أُ 
ت ر  ث ُ ك    ،تر  صُ ق  طالت اللحى أم  ،تر  غُ ت العمائم أم ص  ر  ب ُ ك    ،البشر هم البشر العربة بأن   صُ خلِ خالهلا أست  

، ليس عيباً نا هكذا خُنِطئكل  يف الصغرية والكبرية   ئونطِ خيُ هم البشر والطبائع واحدة،  ، البشرُ تاأللقاب أم قل  
نا خنطئ يف قراءة اآلية ويف كل  ،اجلميع خيطئون ،ئخطِ ، أنا أُ يف قراءة اآليةاض طئ الشيخ إسحاق الفي  أن خيُ 



 2( علم الرجال الشيعي ج 7لحلقة ) ا                                                ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي              

 

- 4 - 
 

 بسبب ضغطٍ  ،؟ املسافر واملريض والصائمبوا يُعذ رون( من همثالثة إذا غضِ ) :، الروايات تقولقراءة الرواية
ٍ مُ  نفسي   احلاجة  ، احلاقن واحلاقب من كان حمتاجًا لقضاء(هلم احلاقن واحلاقب واحلازق ثالثة ال رأي  )، عني 

 قليلٍ  د ضغطٍ جر  مباإلنسان يفقد توازن ه ، وقد جرح رجل ه قاً ُه ضي  حذاؤ كان ، واحلازق من  وهي ضاغطة عليه

ة واضحة ألدىن ( وهذه القضي  ةرقَه الشَلُقتُتَة وَقَره العَنُنتِتُة وَقَّه البَمُؤلِتُ ،مآدَ ني ابنُ سكِمِاملؤمنني )، أمل يقل أمري عليه

ة وهذا هو ة طبيعي  من األمور اليت نطرحها أو نكتبها وهذه قضي   نا نشتبه يف كثريٍ صيبُ يُ  بسيطٍ  داعٍ لصُ  ،ضغطٍ 

 (، فهل أن  ةجَّا احلُمَهُدُحَأَ انَكَ ان لَ ثنَإرض األَ جهِى وَلَعَ يَقِ و بَلَ) :، الروايات تقولحتياجنا للمعصومالسبب يف ا

هبا حديث أهل ر ن يضعون لنا موازين ندم   حنتاج إىل فالن وعال  ه من دون موازين حت  ك حديث  رتُ احلجة ي  
ة، شيئًا فشيئًا نقرتب من القضي   هذه أن يكونوا قد وضعوا موازين وسنأيت إىل أهل البيت البد   !!؟البيت

لوا يف الوضع السياسي وحني جاء ، هؤالء تدخ  لشيعي  هذا هو الواقع ا شيعي  ث عن واقع ٍ ين أحتد  ، لكن  اهلدف
بثورة العشرين واإلنكليز بعد يت عارضة اإلنكليز ويف األحداث اليت ُس  اإلنكليز إىل العراق أيضًا اشرتكوا يف مُ 

بو د أفوا السي  ، اإلنكليز ن  ةالعراقي   ت الدولةُ ئ  نشِ أُ ذلك قضوا على الثوار وقضوا على الذين وقفوا يف وجههم و 
لهم بسبب تدخ  فوهم إىل إيران ن   ،صفهاين والشيخ مهدي اخلالصي واملريزا النائيين واجلزائري وفالناإلاحلسن 

ُة رضا ، قضي  دخ لون يف الشأن السياسي اإليراينيتزمن اآلخوند اخلراساين كانوا  يف وا، الحظيف تلك األوضاع
يف إيران عشرين  فوا إىل إيران وبقوا، نُ ، مواجهة اإلنكليزوالتفصيل الذي مر   يف احلرم العلوي  جتماع شاه واإل

ة رجعوا إىل العراق واحلكومة العراقي  ط اإلنكليز عليهم إذا ر  سنة بعد ذلك أرادوا الرجوع إىل العراق فاشت   
أن  احلوزوي  ، ل م ا رجعوا فُِرض  على الواقع ورجعوا ،ةشأٍن من الشؤون السياسي   لوا يف أي  أن ال يتدخ   ،آنذاك

د كاظم اليزدي يف زمان اآلخوند اخلراساين حينما كان السي   ،ل يف الشأن السياسيال يكون هناك أي تدخ  
 يداليز د كاظم السي   موقف   النظر عن أن   بغض   ،ئةٍ سي   السياسي كانوا يصفونه بأوصافٍ  ليعرتض على التدخ  

أقول هذا هو  اوإن   اً حاكم أحد، أنا هنا ال أُ ئًا أو حسناً سي  اآلخوند اخلراساين  موقف   أن  و ئًا أو حسنًا سي  
 ،هذا موضوٌع ثانٍ  ،ةق  قد تكون غري حمُ  ،ةق  قد تكون حمُ  ،ةبة واملواقف املتغري  الواقع وهذه هي التقييمات املتقل  

عتماد على هذه التقييمات الصادرة كن اإل، ال يُ الشيعي  هو جزٌء من الواقع البشري   الواقع   أن  عن ث أنا أحتد  



 2( علم الرجال الشيعي ج 7لحلقة ) ا                                                ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي              

 

- 5 - 
 

، حنُن ال نأخذ املوازين من هذا الواقع ة ثانية،، هذه قضي   أهل البيتم دين  ط  من هذا الواقع وعلى أساسها حنُ 
زراعة  أو مصنعٍ  ة بناءِ ة وليست هي عملي  جتماعي  إة ث عن قضي  ة وال نتحد  ة عشائري  ث عن قضي  نتحد   هنا ال
 ،احلسني ت ألجلها دماءُ ك  فِ ٌة سُ هذه قضي   ،ة دينٍ هذه قضي   ،على اخلطأ ئ فيها ونستمر  طِ كن أن خنُ يُ  حقلٍ 

 عن قطعة أرضٍ ث حنُن لسنا نتحد   ،موضوع ثانٍ ، هذا ت الزهراءل  ة ألجلها قُتِ ، هذه قضي  تلفةة مُ هذه قضي  
، من مئة طابق من طابٍق أو عمارةٍ  ث عن بناء بيتٍ ، ال نتحد  ت إليه بعد ذلكع  رجِ ت من فالن وأُ ب  صِ غُ 

ازين أن تكون مو  ، البد  ة مرتبطة باآلخرة، قضي   إىل ما بعد الدنياة متتد  قضي   ،اً ٍة كبرية جد  ث عن قضي  نتحد  
لتقييم من نفس هذه العني أن تكون مصادر ا البد   ةٍ ٍة غيبي  ث عن قضي  ، نتحد  نفس هذه املصادرالتقييم من 

ت تغري   ،ث يف السياسة فاسقٌ فصار بعد ذلك الذي يتحد   ،لاملتبد  ، ال من هذا الواقع الضعيف الغيبي ة
أو يف زمان غري ؟ هذه التقييمات كتلك التقييمات يف زمان النجاشي  التقييمات نعتمد عليها، أي  التقييمات
؟  علينا، ملاذا تكون تقييماهتم حجةً نفس هذه األحداث ،نفس هذه األمور ،، نفس هذه التقييماتالنجاشي

 وتالحظون هذه أوضاعهم أوضاعٌ ، مثل هؤالء الرموز والنماذج وهذه األساء الالمعة الضخمة من علمائنا
 ؟م موازين لتحطيم حديث أهل البيت، ملاذا نأخذ منهبشٌر، خُيطئون، يشتبهون، ختتلف آرائهم ة همطبيعي  

أهل  ل أن  عق  ، أفهل يُ ل البيت ونعمل على أساس موازينهمملاذا ال نسأل أهل البيت ما هي موازينكم يا أه
ضح األمور شيئًا فشيئاً  واضحة وستت  ة القضي   ،؟! ال يُعقُل ذلكوتركوا احلديث من دون موازينثوا البيت حتد  
، ةٌة بالغة األمهي  قضي  ة هذه القضي   ضح الصورة ألن   تت  حت   ، وإن مل نكتفي باحللقة القادمة نستمر  كما قلت

ا الكثري من الناس ال يعرفون قيمتها ولكن املتخصصني ، رمب  أساسي ة ةٌ قضي  و  ةة مركزي  ة قضي  هذه القضي  
 .ة هذا األمرة أو املبتلون هبذا اجلو يعرفون أمهي  ة هذه القضي  والدارسون يعرفون أمهي  

نتظام  اإلطروحة النظام في عدمِ أ   ولعل  ) :اهلل تعاىل عليه يقول هذه الكلمةد اخلميين يف وصيتِه رضوان السي  
هي من اإليحاءات  _هذه األطروحة م  د اخلميين يذُ هنا السي  ، ةث عن األوضاع احلوزوي  هو يتحد  _

سين بلباس أولئك المتلبّ  طني واملتآمرين _يقصد من املخط   طين والمتآمرين _لهؤالء المخط   ومةالمشؤ 
 (لعل  )وقال  ،، اجملموعات اليت ترتبط مع أعداء اإلسالمث عن هذه اجملموعاتهو يتحد  _علماء الدين 

النظام يف ) النظام، يصف هذا هلؤالءومة املشؤ  طروحة هي من اإلياءاته األُ هذ قال بأن   ،ععلى سبيل التوق  
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، من قبل أعداء نيندس  مُ  ناسٍ ل أُ ب  من قِ  ،مالءٍ ل عُ ب  قِ  وم منمشؤ نظام ه داخل احلوزة بأن   (نتظامعدم اإل
د على السي   ح  ، حني اقرتُِ د أبو احلسن اإلصفهاينهذه األطروحة هي أطروحة السي   ، ولكن أتعلم أن  اإلسالم

 فٌ ل  ، هناك من اعرتض وقالوا هذا خت  ظمها(ن نظمها يف عدم) :احلوزة يف زمانِه قالم ظ  ن  صفهاين أن ت ُ اإل
د السي   يف احلوزة وأن  ل أراد أن يتدخ   الغريب   ستعمار   اإلأن   ةً ة ونسجوا قص  نك  وهناك من قالوا هذه حِ 

إن  هذه الكلمة هي س يقول د اخلميين بالعك، اآلن السي  ل وقال هذه الكلمةكتشف هذا التدخ  اإلصفهاين إ
ال  وهذا القول خطأٌ  هذا القول صحيحٌ  م فأقولقي  أنا هنا ال أُ  ني نأخذ؟،، أي  التقييم  من اإلستعمار الغريب  

 ين أثقُ علُ هذا الواقع ي   أسأل هل أن   ، ث  كما هو  يد أن أعرض  الواقع  الشيعي  أر أنا فقط ،  ذلكيل بكل   عالقة  
، ةيف القضايا اجلزئي  كن أعتمد على التقييمات ؟ مُ ة أهل البيتمثل قضي   كبريةٍ   ةٍ بالتقييمات الصادرة منه لقضي  

ة يف قضي   ،ة معاملةٍ يف قضي   ،ة زواجٍ هذا يف قضي   كنٌ مُ  ،ةيف التعامالت اليومي   ،ةة العادي  جتماعي  يف القضايا اإل
ة ة كبرية كقضي  قضي  يف لكن  ،كنأمثال هذه مُ  ،وشراء وبيعفاقات وعقود ت  ة صداقات، إ، يف قضي  ركةشِ 

بات والتناقضات هذه التقل   أحداً يلك عقاًل وهو يرى هذا الواقع بكل   ال أعتقد أن   ال ُيكن، الكتاب والعرتة
، تالحظون ، ال ُيكنج ميزان على أساسِه نتعامل مع الكتاب والعرتةرُ من خالل هذا الواقع خي  و يعتقُد أن  

 ما إسم ،صفهاين والدليل على ذلكد اإلويرتم السي   ل  ن يُِ د اخلميين نفسه م  السي   مع أن   ؟ةقضي  الهذه 
د اخلميين؟ )حترير الوسيلة( ما املراد من حترير الوسيلة؟ هو كان إسها )حترير وسيلة ة للسي  الرسالة العملي  

د اخلميين أعاد كتابتها، حترير السي   ،صفهايند أبو احلسن اإللسي  ة ل( وسيلة النجاة هي الرسالة العملي  النجاة
أو ل ما طُِبع ت كانت ُتطب ع  ،()حترير وسيلة النجاةاها ة فسم  فقاً لرؤيتِه الفقهي  ا وِ ، أعاد كتابتهيعين إعادة كتابة

ها د  عُ صفهاين ي   إلاد أبو احلسن ، فهذه الكلمة من لسان السي  هبذا العنوان بعد ذلك اشتهرت بتحرير الوسيلة
م احلوزة نظ  يُ  ستعمار الغريب  ًا يريد اإلستعماري  ه اكتشف مشروعًا إد وأن  للسي   نقبةً وم   ةً كرام  هو ب  حمُ و د أنصار السي  

لفكرة أن  النظام هذا املشروع هو من ِقب ل هذه ا د اخلميين يأيت فيقول إن  ، السي  لك يعبث فيهاذومن خالل 
 .زاٍن نعمل؟ ومثل هذا واهلل كثريمي فعلى أي  بط عكس الكالم ، بالضيف عدم اإلنتظام

د ، السي  ل حياتِه بقي ثابتاً عليهااليت قال هبا يف أو  آرائه  بثباتِه على آرائه أن   ف  د اخلميين ُعرِ السي   ،ةهناك قضي  
 أنا كل   :يقول كان ل م ا يسألونه ، حت  ل آرائِه دائماً ف بتبد  عر  د اخلميين كان يُ السي   من أساتذة وهوالربوجردي 
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 يقول بأن  د الربوجردي السي   أن يدح  ، من أراد نيني القضيت  ، الحظوا هات  ، يف دروسِه ويف أحباثهرجلٌ  يومٍ 
د والنشاط والطاقة جديٍد وبسبب هذا التجد   وهو وراء كل   متواصلٍ  وهو دائمًا يف حبثٍ ق ق  د وحمُ تجد  د مُ السي  

؟  نشيميزانٍ  ، على أي   يأتينا برأياً عبة يومي  لُ  يقول هل دين ُم ح م دٍ  ، الذي يذم  راءه آغري  دة يُ واملتجد  املتواصلة 
من ة القضي   ،من البداية واضحةٍ  رؤيةٍ  الذين يدحونه يقولون هو صاحبُ  ،د اخلميين آراءه ثابتةبالنسبة للسي  

، الذين نة وواضحة عندهاملسألة بي  و  من البداية له منكشفٌ  األمر   ل آراءه ألن  بد  عنده فال يُ  واضحةٌ البداية 
؟! سواء كانت هذه  القولني نعتمد، على أي  وأن يتغري   ر  أن يتطو   اإلنسان البد   ،رٌ ج  ونه يقولون هذا حت  يذم  

يف هذه  ةٍ ني   أو عن سوءِ  ةٍ ني   سنِ عن حُ  ، صادرةٌ  أو عن تعص ٍب لكرهحلب  ٍب األقوال صادرة عن تعص  
 يف حت  ليست فقط يف تقييم األشخاص  ةٌ ستمر  مُ  ةها جزء من الواقع وهذه القص  لكن   ،هانتُ التقييمات اليت بي  

ئ يف القضايا طِ ، حنن يكن أن خنُ ة موجودةهذه القضي   ةالفقهي  يف مستوى الفتوى و  مستوى الفكر العقائدي  
، اخلطأ فيها أن نكون يف حال خيانٍة إلمام زماننا اليةوعة األساس ضريبتُه كبرية القضي  اخلطأ  يف  الصغرية لكن  

 .كبرية  ةٌ قضي   ةُ القضي  

يخ املفيد رضوان اهلل من رسالة اإلمام احلجة للش اً ، أنا قرأت على مسامعكم مقطعبب وتتشع  شع  تواملسألة ت
والرسالة وصلت إليه سنة  413هو تويف  سنة قبل وفاتِه بأقل من ثالث سنوات،  اليت وصلت إليه تعاىل عليه

ة للرسائل اليت األصلي  ( لشيخنا الطربسي وهو من املصادر يف شهر صفر، هذا هو كتاب )اإلحتجاج 410

فَإِنَّا نُحِيُط عِلَْماً ِبأَنَْبائِكُم وَال يَعِْزبُ ) :، فماذا جاء يف هذه الرسالةىل شيخنا املفيد من اإلمام احلجةوصلت إ

الذل  الذي يُعاين منه  ،عقوبةٌ  ( هذا الذل  الَِّذي أَصَابَكُم لَِّبالذُّشَيءٌ مِْن أَخبَارِكُم وَمَعْرِفَتُنَا ( ال يغيب )اعَنَّ

؟  الشيعة اآلن، ( السلف مُذْ جَنَحَ كَثريٌ ِمنْكُم إِلَى مَا َكانَ السَّلَفُ الصَّالُِح عَنهُ شَاسَِعاً)ملاذا أصاهبم هذا الذل 

وَنَبَذُوا العَهْدَ املَأخُوذَ كًا حبديث أهل البيت )تمس  ، كان مُ دًا عن الفكر املخالف ألهل البيتكان بعي  الصاحل

إِنَّا َغري يقول اإلمام مع ذلك ) ، ث  ك بالكتاِب والعرتةهو التمس  املأخوذ  العهدُ  (وَرَاءَ ظُهُورِهم كَأَنَّهُم ال يَْعلَمُون
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ة والتعب ( اللئواء الشد  وَال نَاسِنيَ لِذكرِكُم وَلَوال ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُم اللئواء وَاصْطَلَمَكُم األَعْدَاء مُهْمِلِنيَ ِلمُرَاعَاتِكُم

 يعين (ه وَظَاهِرُونَاجَاللُوا اهلل جَلَّ فَاتَّقُ: )صائب  عليكم واإلمام يستمر  املصب وا  يعين صطلمكم األعداءإ ،والبالء

عَلى انْتِيَاشِكُم مِنْ فِتْنَةٍ قَدْ  وَظَاهِرُونَاعتم أنفسكم فيها )صكم من هذه الورطة اليت أوق  ل  أعينونا حنن نريد أن خنُ 

ه وَهِيَ حْمَى عَنْهَا َمنْ أدرَكَ أَمَلَوَيُ( أي ق  ُرب  أ ج ُله )يَهْلِكُ فِيَها َمنْ حَمَّ أجَلُه( أنافت يعين ق  رُب ت )أَنَافَت عَلَيكُم

 وَاهللُ مُتِمُ   كُم بِأمرِنَا وَنَهينَاوَمُبَاثَّت لِأُزُوفِ حَرَكَتِنَا( عالمة )وَهِيَ إِمَارَةٌ، )( أزوف يعين بدايةحَرَكَتِنَاإِمَارَةٌ لِأُزُوفِ 

شيئًا يرتبط بظهورِه الشريف،  مبشروعه، أن   قشيئًا يتعل   شري إىل أن  اإلمام يُ  ( وكأن  نُورِهِ وَلَو كَرِهِ املُشْرِكُون

 أن  )و عطي للشيعة إشارات واضحة اإلمام عليه السالم يُ  أال تالحظون بأن   تالحظون العبارات واضحة،
لربنامج ليس ا إىل شرٍح أكثر ولكن   ، الرسالة حباجةٍ  ظهوري مرتبٌط بوضعكم(وضعكم مرتبٌط بظهوري وأن  

 منها. أن ينتفع   هي إشارات ملن أراد، منعقداً هلذا املطلب

يف  412ت يف هناية سنة كما يف الرسالة ُكِتب  الرسالة الثانية؟   ام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليهاإلم مت كتب
قبل وفاة هذه الرسالة  وصلت، يعين 413 سنة ، والشيخ املفيد تويف  412، سنة ة شوال يعين يف أو ل شوالغر  

ه لِطَاعَتِ  وَلَو أَنَّ أَشيَاعَنَا وَفَّقَهُم اهللُ؟ )إليه، ماذا جاء فيهاالشيخ املفيد بأقل من سنة وهي آخر رسالة وصلت 

، ماذا قالت اإلشارة إليه يف الرسالة السابقةت ( العهد الذي مر  مالوَفَاءِ بِالعَهدِ عَلَيهعلى اجتِمَاعٍ مِنَ القُلُوب يف 

هم مُذْ جَنَحَ كَثريٌ مِنْكُم إِلَى َما َكاَن السََّلفُ الصَّالِحُ عَنُه شَاِسعَاًوَنَبَُذوا العَهْدَ امَلأخُوذَ وَرَاءَ ظُهُورِ ؟ )لسابقةالرسالة ا

 :هنا( هناك ذل بسبب ابتعادكم، نفس الشيء وَمَعْرِفَتُنَا بَالذُلِّ الَّذِي أَصَابَكُم: )وقبلها قال(  كَأَنَّهُم ال يَعْلَُمون

م َلمَا تَأخَّرَ عَنْهُم اليُمْن بِِلقَائِنَا وَ الوََفاءِ ِبالَعهدِ عَلَيهه على اجتِمَاٍع ِمنَ القُُلوب يف وَلَو أَنَّ أَشيَاعَنَا وَفَّقَهُم اهلل لِطَاعَتِ)

إىل آخر ما  ،احلق ، املعرفةُ ( على حق  املعرفةبِنَالَتَعَجَّلَت لَهُم السَّعَادَةُ بِمُشَاَهدَتِنَا عَلَى حَقِّ املَعرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُم 
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 شيخنا املفيد سنة ، وتويف  رإىل تفك  و ر حباجة إىل تدب  و جاء يف الرسالة الشريفة وهذه الرسائل حباجة إىل دراسة 
د ، السي  م اهلدىل  ، املعروف بع  رضوان اهلل تعاىل عليهد املرتضى ، وآلت زعامة الشيعة إىل السي  للهجرة 413

 نييهي  و  الب ُ  كانوا  همأصحاب السلطة والنفوذ  ة ولكن  اسي  ، احلكومة يف بغداد كانت عب  436 سنة املرتضى تويف  
ام ة أي  ام الشيخ املفيد وارتفع األذان بالشهادة الثالثة يف الكاظمي  أي   يف للشيعة وكان العصر الذهب  الشيعة 
يارق والسواد ق السجائف واألعالم والب  عل  وتُ ة أبيها كر  ل عن بِ عط  م كانت بغداد تُ وحينما يكون احملر  ، البويهيني

، الوضع البويهي  آلن ليس احلديث عن الوضع البويهي، ا مكاند يف كل  عق  وكانت اجملالس تُ مكان  يف كل  
؟ الرسائل اليت جاءت من الناحية ولكن الوضع الشيعي كيفكان على أحسن حالِه يف زمان الشيخ املفيد 

انتهت السلطة ( و 435 سنةُة بعد ذلك )يف ق  الجِ ، فجاء الس  وأصاهبم الذل  م قد جنحوا أهن   توض ح سةقد  امل
 تويف   ، وبعدها بسنةٍ ة الكربىت الطام  ودخل السالجقة وجاء 435 ويهي سنةة ومات هباء الدولة البالبويهي  

 ، وقطعًا ميء البويهينياً جد  وكبرية ة حادثة مهم   قد وقعتيء السالجقة ، لكن قبل م  د املرتضىالسي  
، شري إليها أحدٌ ة جدًا ال يُ ة مهم  ، هناك قضي  ك من وراء سرٍت رقيقويُد اإلمام احلجة تتحر  األحداث جتري 

د ، يف حياة السي  أنا رأيتها يف العديد من املصادرة مذكورة يف روضات اجلنات ومذكورة يف مصادر أخرى قضي  
د ة بالنتيجة يف مقطٍع من املقاطع يف زمان السي  أو الظروف العام  لبويهيني اليد الطوىل ا كان لاملرتضى ولرمب  

 ، جوهُر القصة:ةدخل يف التحليل القص  ألمٍر آخر ال نريد أن ن   أو ةحلاجٍة مالي   ،ةاسي  املرتضى احلكومة العب  
الذي يدفع هذه  املذهبُ  ،مذهٍب من املذاهب ًا على كل  ة عالية جد  ة فرضت ضريبة مالي  اسي  احلكومة العب  

املخالفة ألهل ، هذا هو السبب يف انقراض املذاهب ساتِه وبأوقافهِ ف مبؤس  ر  عت   ًا ويُ ف به رسي  ر  عت   يُ الضريبة 
،  ومذاهب كثرية مثاًل مذهب سفيان الثوري، مذهب ربيعة الرأي، مذهب األوزاعي، (ةي  املذاهب السن   )البيت 

ربعة هم ، املذاهب األة العاليةم ما دفعوا تلك الضريبة املالي  ؟ ألهن  مذاهب كثرية وانتهت، ملاذا كانت هناك
، ا تكون أوضاعهم أحسن، وكان بإمكان الشيعة أن يدفعوا هذه الضريبة فلرمب  الذين دفعوا هذه الضريبة

لضريبة أنتم جيئوين بالنصف ل نصف اأموايل تشك   قال للشيعة بأن  ًا ثري  د املرتضى وهو كان ولذلك السي  
 يف الصفحة( فصيل مذكور يف اجلزء الرابع من )روضات اجلناتقوا للدفع وهذا التفما دفعوا وما وف   ،الباقي
فيهم  الكبار ،سادة القوميعين _ عصبة الشيعة  صبة الشيعةد رحمه  اهلل قد كل ف ع  السيّ  ى أنّ حتّ : )296
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 ة مالهِ عطي النصف اآلخر من خاصّ وي  ة _ اسي  ما طلبتُه احلكومة العب   بأن يجيئوا بنصف ما طلبوه _ _
ة في لوا مذهب الشيعة والخاصّ لم ي دخِ  قوا لتلك اآلراء فلذلكهذا العطاء وال وفّ فما أمكن الشيعة 

قد ُيسخ ف  (،ة خصوص األربعة وبطالن غيرها بسبب دفع األموالتلك المذاهب وأجمعوا على صحّ 
ة ة حقيقي  ة قضي  هذه القضي   عها سيجد أن  عها من يريد أن يتتب  ة لو تتب  كرة ولكن هذه القضي  البعض هذه الف

ل ت وهذا التخاذُ ق وهذا التشت  ، هذا التمز  شكلة هي املشكلةة واملُة هي القضي  ، والقضي  موجودة وهلا جذورها
د السي   الضريبة اليت طُِلب ت مئة ألف وأن   ، أصاًل يف بعض الكتب أن   يقود إىل مثل هذه النتائجطبيعي   شيءٌ 

وهذه أيضًا مذكورة  ،تاجًا إىل عشرين ألف وخبل الشيعة عليه هبذا املبلغاملرتضى مج  ع مثانني ألف وكان حمُ 
 خذ لقطاتٍ آأنا ة ع األحداث التأرخيي  ، أنا هنا لست بصدد تتب  دة هنا وموجودة يف مصادر أخرىوموجو 

هبا الكتاب والعرتة  نُ ومن هذا الواقع خترج موازين التقييم اليت يوز   ،نا عن واقعٍ ثُ د  هنا ومن هناك حتُ  من اً صور و 
 .ك موازين الكتاب والعرتةرت  وتُ 

 :ألتقُط بعض الصور ئمةخذ صوراً للشيعة يف مقاطع أخرى يف زمان األآ

، ا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليهإمامن( وهذا اجلزء السابع واألربعون ماذا يقول هذا هو )حبار األنوار

عن )عن قرب اإلسناد:  رضوان اهلل تعاىل عليه الشيخ اجمللسي ينقلها ،الرواية عن ابن حمبوب عن ابن رئاب

فِيهِم مَْن  : اللَّهُمَّ اغفِر لِي وَلِأصحَابِ أَبي َفإِنِّي أَعْلَم أَنَّاهلل عليه السالم يقول وهو ساجد ابن رئاب قال : مسعتُ أبا عبد

صون من نق  حينما يُ  ،ة تقييماهتم ليست سديدةً ة الذين عاشوا مع األئم  أصحاب األئم   حت  ( يعين ينيُنَقِّصُ

 وتقييماً سديداً، كلمة اإلمام واضحة.يلكون ميزاناً ال اإلمام 

صلوات اهلل  إمامنا الصادق ،هشام بن احلكممن الطراز األو ل ًا ة بارزة جد  ٍة شيعي  إذا نذهب إىل شخصي  
، ويف أحد ه(أهاًل بناصرنا بقلبِه ولسانِه ويد) ب به:رح  ُه كثريًا وحينما كان يُ ْقِبل كان يُ ب  كان يُ   وسالمه عليه

ع قَد تَاُكَتَ ام الَ شَا هِيَ) :ل، الرواية يف الكايف الشريف وهذا اجلزء األو  ات ماذا قال اإلمام الصادق هلشامالنقاش
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: ُث  يقول له ( اإلمام هنا يصف طريقته يف اجلدلاسليَُكلِّم النَّفَ كَثلُمِ رتَ رض طِاألَبِ تَمْمَ ذا هَإِ يكَجلَرِلوي تَ

هم بقلبِه ه ناصرُ صفُه بأن  ُه وي  ب  ، هشام هذا الذي كان اإلمام يُ ٍة أمام  هشام( اإلمام يشري إىل زل  فَاتَّقِي الزَّلَة)

( هشام كان أبرز علماء وَالشَّفَاعَةُ مِنْ وَرَائِهَا إنْ شَاءَ اهلل فَاتَّقِي الزَّلَةبالشفاعة ) ه واعدهولكن   ،ولسانِه ويده

كر املخالف ألهل البيت ر بالف، لكن هشام تأث  لأصحاب اإلمام الصادق بل كان النابغة فيهم النابغة األو  
 ؟وهذا واضح، أين واضح

_إىل  حممّد بن الفرج  الرخجي قال كتبتُ إىل أبي احلسنالشريف )ب التوحيد يف نفس الكايف إذا نذهب إىل با

بن ( قال هشام ورةم يف الصّالِسِ ام بنُشَهِ سم وَي اجلِفِم كَاحلَ امُ بنُشَهِ الَعَمَّا قَ لهُأَسْأَ اإلمام الكاظم عليه السالم_

 د بن الفرجإىل حمم   اإلمام الكاظم كتب(  بتَكَفَ) هلل صورة بن سامل بأن  و قال هشام ،  اهلل جسمبأن  احلكم 

 ،وَاستَعِذ باهللِ من الشَّيطَانبن سامل )( هؤالء حيارى، من؟ هشام بن احلكم وهشام دَعْ عَنْكَ حَريَةَ احلَريان)

 .(لَيسَ القَولُ َما قَالَ اهلِشَاَمان

سم اهلل جِ نَّم زَعَمَ أَكَاحلَ بنَام شَ هِ نَّعفر إبن جَى وسَن مُألبي احلسَ لتُ: قُ الَاني قَ مّن احلَمحَالرَّ بدِن بن عَسَن احلَعَ)

، ماذا شاهد هنا ليس يف مناقشة قول هشامموطن ال ،( يعين ليس كاألجسام، إىل أن يقوليءشَ هِلِثْمِكَ يسَلَ

( إىل املُتَكَلِّم والكَالم غريُ دُودٌقَاتَلَهُ اهلل أمَا عَلِمَ أنَّ اجلِسْمَ َمحْ؟ )ا الكاظم صلوات اهلل وسالمه عليهقال إمامن

من الفكر املخالف تسر بت هذه األفكار إليه  ؟إىل هشام بن احلكمبت رات من أين تسر  هذه التصو   آخره،
 .لكثرة لقاءاتِه هبم ولكثرة مناقشاتِه معهم ،ألهل البيت
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 ري بن الربيعالسَ)ري رضوان اهلل تعاىل عليه أيضًا موجود يف الكايف م  عُ  د بن أيبحمم  دار بينه وبني  هناك نقاشٌ 

انقطع  ثمّ )ال يغيب عنه و ( كان ال يبتعد إتيانه بُّمري يعدلُ هبشام بن احلكم شيئاً وكان ال يغِبن أبي عُإقال : مل يكن 

وكان سببُ )ة األئم  ثنان من كبار علماء أصحاب عمري خالف هشام واإل أيب د بنحمم  ( يعين عنه وخالفهُ

( مناقشة بن أبي عُمَري مُالحاتإوَ وَقَعَ بَينَهُ وَبنيَ المذتِه )( من تأَنَّ أبا مَالِكٍ احلَضْرَمِي َكانَ أَحَدَ رِجَال هِشَام  ذلك

أصاًل عندنا  ،البيت( وهذا هو املوجود يف حديث أهل اممَا للِ هَ لُّا كُنيَري الدُّمَأبي عُ بنُ إ الَة قَ امَمَ اإلِ نَيءٍ مِ يف شَ)

: أحلتَ يا أبا فقال ؟أما على اإلمام زكاة :قلتُ له :عن أبي بصريٍ عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال) رواية واضحة

أعود إىل   ،(يَشَاءأَمَا عَِلمتَ أَنَّ الدُّنَيا وَاآلخِرَة للِمَام يَضَُعهَا حَيثُ يَشَاء وَيَْدفَعُهَا إِىل َمن ) ؟( يعين ماذا تقولمُـحَمَّد

عَلى جِهَةِ املِلك وأنَّهُ أَولَى بِهَا منَ الذينَ هِيَ فِي أَيدِيهِم وَقَاَل  اممَا للِهَلُّ ا كُنيَ ري الدُّمَعُ بنُ أبيإقَالَ : )كالم إبن أيب ُعمري

 ا ما حَكَمَ اهللُ النَّاس لَهُم إل لَيسَ كَذَلِك أَمالكُ بن احلكم )احلضرمي أحد أتباع وتالمذة هشام ( أبو مالك أَبو مَالِك

يَضَعُه وكيفَ يَصنَعُ بِه فَاختَلَفَا يف القَول للمام أينَ   ، وذلك أيضاً قد بَيَّنَ اهللهلَ كَلِذَم فَغنَاملَوَ مسِيء واخلُالفَ نَبهِ للمَام مِ 

 هشام عقيدتُه كعقيدة ( يعينريمَبن أبي عُإى لَك عَالِفرتاضَيَا بِهشَام بن احلَكَم َوصَاراَ إليهِ فَحَكَم هِشَام ألبي مَ

فَحَكَم  ، ) يف هذه األمور، بالنسبة هلمله احلق   (اخلليفة) احلاكم الشرعي   ،املخالفني، هذه عقيدة املخالفني

ر هشام يتأث  ( إذا كان مثل عَُمري وَهَجَرَ هِشَامًَا بَعدَ َذلِك  بُن أبيإمري فَغَضِبَ بن أبي عُإهِشَام ألبي مالك على 

وهل هؤالء الذين  ،بن احلكمهشام فما بالك بغري  ،يف مستوى اإلمامة ،يف مستوى التوحيدبالفكر املخالف 
ة هي  هي  القضي  ، رون همر هشام يتأث  ما تأث  أفضل من هشام؟ مثل ث عنهم عرب التأريخ الشيعيحنُن نتحد  

 .والبشر هم البشر
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وال ؟ )الصادق ماذا يقول أمري املؤمنني ة يف الكايف الشريف ينقلها إمامناكلمتُه واضحة والروايُد األوصياء  سي  

عيون  ،ةسخ  عيون و   ،( عيون قذرةحَيثُ ذَهَبَ النَّاسُ إىل عُيونٍ كَدِرَة وال سَواء( ليست هناك مساواة )سَواء

تَجري بَِأمِر وَ ذَهَبَ مَن ذَهَبَ إِلَينَا إىل عُيُوٍن صَافيَة ( مثل اجملاري )يَفْرُغُ بَعضَُها فِي بَعْضعيون مياه ثقيلة ) ،ماري

 .ك عيوٌن صافية وهناك عيوٌن ك درة( هناال نَفَاذَ َلهَا وَال انقِطَاع رَبِّهَا

عن أبي حييى وهو ) :؟ قادُه إىل هذه احلالةباملخالفنير ، أين قاده هذا التأث  لكلنرى ماذا كان من هشام بعد ذ

( عبد الرمحن بن مكَاحلَ بنِام شَى هِلَي إِدِّؤَعتهُ يُمِ: سَقالاج بن احلجّعن عبد الرمحن  زياد الواسطيإمساعيل بن 

رِسَالَة أَبي  مكَاحلَ ام بنِشَى هِلَي إِدِّؤَعتهُ يُمِقال : سَبن احلكم ) من اإلمام الكاظم إىل هشام رسالةً  اج ينقلُ احلج  

: تَكَلَّم وَأَنَا ال أَتَكَلَّم؟ َقالال تَتَكَلَّم فَإِنَُّه قَْد أَمَرَني أَْن آمُرَكَ أنْ ال تَتَكَلَّم ، قال : َفمَا بَاُل ِهشَام يَعَلَيِه السَّالم ، َقالَ :  احلَسَن

ثُمَّ ، لَمْ يَتَكَلَّم، َشهرَاً بن احلَكَم عَن الكَالمالَ أبو حييى : أَمسَكَ هِشَام أَمَرَني أنْ آمُرَكَ أَْن ال تَتَكَلَّم وأَنَا رَسُوُلهُ إِلَيك ، قَ 

بُن احَلجَّاج فََقالَ لهُ : سُبَحانَ اهلل يَا أبَا مُـَحمَّد تَكَلَّمْت وَقَد ُنهيتَ عَنِ الكَالَم ؟ َقاَل : مِْثلي ال كَلَّم فَأتَاُه عَبد الرَّمحَن تَ

بنُ احلَجَّاج فََقالَ لهُ : َيا هِشَام عَبد الرَّمحَن أتَاهُ السنة القادمة )( حييى : فَلمَّا َكانَ ِمن َقابِلأبو يُنْهَى عَنِ الكَالَم ، فَقَال 

قَالَ: ) ؟تكون شريكًا يف دمهِ  ( أن؟ كَ يف دمِ امرئٍ مُسلِمرُّك أن تَشرُأيَسُ :قَالَ لَكَ ( يعين اإلمام الكاظم )قَالَ لَكَ

؟ َفإن قَالَ : وَكَيفَ تَشرُك يف دَمِيإلهدار دمي )سبباً م ستكون أنت حينما تتكل  ( : وَكَيفَ تَشرُك يف دَِمي، قَالَال

عن كان يدافع   ،ئبالقصد السي  ( قطعاً ما كان هشام سَكتَّ وإلَّا فَُهوَ الذَّبْح ، َفمَا سَكت حَتَّى كَانَ مِن أمرِهِ ما كان

 .عقيدتِه ولكن هذا هو سوء التوفيق 
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مَا تَرى حَال ) ( يف اإلمام الكاظمأمَا كَانَ لَكُم يف أبي احلَسَِن عِظَة: )رضا صلوات اهلل وسالمه عليه يقولإمامنا ال

( اإلمام هنا بن احلَكَم فَهُوَ الَّذِي صَنَعَ بأبي احلَسَن ما صَنَع وقَالَ لَهُم وَأَخبَرَهُم أَتَرى اهلل يَغفِر لَهُ مَا رَكِبَ مِنَّاهِشَام 

، ة يا هشام ومن ورائها الشفاعةلزل  قي ات  إيف الكايف قال ت علينا الرواية  مر  ه الشيعة وإال  يتسائل يريد أن ينب  
حلكم بن اهي لقطاٌت، هشام ا التفاصيل إن   وأنا هنا ال أريد أن أدخل يف كل  ة هشام فيها تفاصيل كثرية وقص  

 .هذه حالتهو ة يف زمان األئم  

بن عمر بقي ثابتاً ومل ، املفض ل ف عن هشامخيتل بن عمر ولكن املفض لل نفس الشيء إذا نذهب إىل املفض  
القدمي واملعاصر  تلفة من الواقع الشيعي  صور مُ و ناذج  ارختأ، أنا  الذين آذوه هم الشيعة من حولهِ ولكن   يتغري  

 .فهذا حال هشام بن احلكم الناس هم الناس، مثل الواقع املعاصر ألن   الواقع القدمي ألقول لك بأن  

مَّا أَتَاُه يقول : لَ) يعين اإلمام الرضا   (بن بكر قال : مسعتُ أبَا احلَسَن ثين موسى حدّ)لنذهب إىل املفضل بن عمر، 

ها واسرتاح الدنيا وغم   سرتاح من هم  ( إبعد الوَالِد َأمَا أَنَّه قَدْ اسرتاح  كَاَن الوَالِد رَِحمَهُ اهلل بن عَُمر قَالَ مَوُت املُفَضَّل 

 له. ومن إيذائهم أيضاً  آالم الشيعة آالم الظاملني ومن من

 هو مكتوبٌ  ،عن بشري ولكن التصحيف يف الكتبالصحيح أو هو عن يسري الدهان ي( يف )رجال الكش  

 بنِل ضَّ فَول يف املُقُا تَ: مَهلل حملمّد بن كثري الثقفيقال : قال أبو عبد ابشري الدهان  عن هو بشري الدهان )يسري وإال  

رجال  يلبسهكان   حزامٌ  كستيجُ ال( اًيجَستِطهِ كَسَليباً ويف وَصَهِ قِنُيت يف عُأِو رَلَيه فِ ولَقُأَ نْيت أَسَا عَ: مَالَ؟ قَرمَعُ

لَ : رَحِمَهُ اهلل لَكنَّ حِجر بن زائدة لَعَلِمت أَنَّهُ عَلى احلَقّ بَعدمَا سَِمعتُكَ تَقُول فيه ما تَقُول ، قا)النصارى  الدين من

، َفلَم فَقُلتُ لَهُم: ال تَفعال فَإنِّي أَهواه( عند اإلمام الصادق )نديأَتَياني فَشتماه عهؤالء شيعة )و ( بن جُذاعة وعامر 

أََما أَن ي لَو كَرَمتُ عَلَيهما لََكرُمَ عَلَيهما َمن  لَهُمَاا أَنَّ الكَفَّ عَنهُ حَاجَتِي فَلَم يَفْعَال فَال غَفَرَ اهلل ألتُهُما وَأَخبَرتُهميَقبَال فَسَ
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 ،رواياتالد ، يورِ قعل  عادًة ال يُ   الكش يب أن  ، الغريخر كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه( إىل آرُم عَلَيَّيَك

على هذا ة وسنأيت وإن كانت هذه النسخة ليست النسخة األصلي   بني يدي حبسب النسخة املوجودة
الطوسي حذف الكثري من ، والشيخ يهذا ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكش   املوضوع، بالنتيجة يعين

ل قبل في حال استقامة المفضّ  وي  ما ر  هذا الخبر إنّ  : لعل  يقال الكشّ أبقى هذه الكلمة ) الكالم لكن
ومنحرٌف عن أهل  ايب  خط   ل  املفض   بأن   يعين هو قاطعٌ  ،نحرفامل ،غايلاملايب يعين ( خط  ا  ابيّ خطّ  أن يصير  

ة ، وقص  ليف املفض  شأن هؤالء الذين آذوا اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه )الكش ي(  هشأنُ  ،!!البيت
 نقرأ هذه احلادثة:ل طويلة، املفض  

ل : إنَّ املفض فقالوا)  همأساؤ  ( ستتبني  كتبوا إىل الصادق)( من رموز الشيعة يف الكوفة من أهل الكوفة ةٌعدّ)

( هم يطلبون همفينبغي أن تكتب إليه وتأمره أن ال جيالسَالشُطَّار وأصحاب احلمام وقوماً يشربون الشراب  يُجالسُ

وأمرهم أن وَخُتِم ودُفِعَ إلَيهِم فَكَتبَ إىل املُفَضَّل كِتَاباً ) ،عليك أن تكتب يعين البد   ،فينبغي ،من اإلمام ذلك

د بن مسلم، ، حممّكريرارة ، عبد اهلل بن بُمنهم زُل إىل املفض  وا بالكتابجاءل فاملفض إىل يد يدفعوا الكتاب من أيديهم 

هؤالء  ،هؤالء زعماء الشيعة ،يف الكوفةوهؤالء هم عيون أصحاب اإلمام الصادق  (بن زائدةأبو بصري ، وحجر 

فَفَكَُّه وقَرأهُ  فإذا فيهِ  لضَّفَى املُلَاب إِتَوَدَفَعُوا الكِالكتاب )هم الذين طلبوا من اإلمام الصادق ذلك فأعطاهم 

اإلمام ترك  ( يعين شتَري كَذا وكَذا واشرتي كَذا وكَذَا وَلَم يَذْكُر قَلِيالً وَال كَثِرياً ِممَّا َقالوا فِيهسمِ اهلل الرَّمحَنِ الرَّحِيم إبِ

( باعتبار زرارة هو ةارَرَدَفَعَهُ إىل زُل )( هو املفض  فَلمَّا قرأ الكتاب) ،ال معىن له كالم هم  ف أن  عرِ ي   ألن ه همكالم  

( اإلمام يطلب فََقال املُفضَّل ما تقولون ؟ بن مسلم حَتَّى دَارَ الكِتَاب إىل الكُلِّ د وَدَفَع زُرارة إىل حممّالكبري يف هؤالء )

نْصِراف وَأَرَادُوا اإلحَتَّى نَنْظُر ونَجْمَع وَنحمِل إِلَيك ( هذه األشياء اليت يريدها اإلمام )اٌل عَظيمقَالُوا هَذَا م) اً أشياء
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عنهم  واقال( هؤالء الذين فَحَبَسَهُم لَِغدَائِهِ وَوَجَّهَ املُفَضَّل إِلَى أَصحَابِهِنتظروا )( إنديتَّى تَغدَّوا عِاملُفَضَّل: حفَقَاَل 

الَّذِينَ سَُعوا بِهِم فََجاءوا فَقَرأ عَليهِم  وَوَجَّهَ املُفَضَّل إِلَى أَصَحابِهِم أصحاب شراب وأصحاب محام وإىل آخرِه )بأهن  

م بن مسلد حمم  و بصري  ( يعين زرارة وأبوعنده كِتَاب أبي عبد اهلل فَرَجَعُوا مِن عِندِه وحَبَس املُفضَّل هَؤالء ليَتَغَدّوا

روا ضَحْأَروا وَ ضَحَ، فَوَّتِهِ ألفاً وألفني وأقل وأكثران وَحَمَل كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم عَلى قَدرِ قُفَرَجعَ الفِتْيكري )بن بُ وعبد اهلل 

أَطرَُد هَؤالء ِمن عِنِدي : تَأمُروني أَنْ أَْن يَفرََغ هَؤالء ِمَن الَغداء، فَقَاَل لَهُم املُفَضَّل قَبلَ الف دِرهَمآوعَشَرَة ار ينَلفي دِأَ

، ل طويلةة املفض  وقص   (إِلَى صَالتِكُم وَصَومِكُم تَظنُّونَ أنَّ اهلل تَعَاَلى يَحْتَاج  ،وَأنْتُم عَجَزتُم عَنِ الوَفَاء بَِما يُريدُ إِمَامُكُم

ة وإىل هذا من زمان األئم  ، عرب التأريخ الشيعي اً ًا جد  ًا جد  ومثلها كثرٌي جد  هذه احلوادث أنا أوردها وأوردهتا 
ج رُ خت   موازين تقييمٍ  أن أقبل  فكيف تريدون مين   ،بةٌ تقل  وموازين التقييم مُ  ،مُس هم هوالنا ، الزمان واحدٌ زماننا

، لو  وأترك موازين الكتاب والعرتةمع الكتاب والعرتة  أن أتعامل هبذه املوازين ، وتريدون مين   كهذامن واقعٍ 
قه البعض ونسأل عن هذا الشخص فيوث   ب من عائلةٍ طُ خي   ، شخصٌ نعم ،ةي  عائلأو ة جتماعي  ة إكانت قضي  

دماء ة ُسفكت ألجلها قضي   ،الكتاب والعرتة ختص   ةً قضي   ، لكن  هذا ال بأس به ،جتماعيةوهذه قضايا إ
؟! هذا يف قضية قُتل ألجلها أمري املؤمنني، تريدون أن نعبث هبا هبذه املوازين؟! كيف يكن ذلك ،احلسني

 .يف زمان الغيبة الصغرىو يف زمان الغيبة الكربى حت  و ة زمان األئم  

اء ومن أصحاب من العلمو ة املعروفة ات الشيعي  من الشخصي   كان  الشلمغاين   إبن أيب العزاقر الشلمغاين،
من أصحاب و  ة،كان من مراجع األم  وهو  ،  فيه خرج اللعنُ بن روح حت  التأليفات املعروفة، عادى احلسني 

، سة بلعنهبن روح وكان الذي كان وصدر التوقيع من الناحية املقد  )الكتب األصلي ة(، حسد احلسني  األصول
 ، هذا كتابٌ امنا هذهيف أي  و ، وقالوا ما قالوابوه أتباع الشلمغاين كذ  وطبعًا ل م ا صدر اللعن من الناحية املقدسة 

ة الثانية أم ا القضيّ ): ، يقول213و 212اقع( يف الصفحة د حسن الكشمريي )حمنة اهلروب من الو للسي  
ثأرا  بت الموجة على مشاعرنا جميعا  وكيف تغلّ د فضل  اهلل ة المرحوم السيّ فهي قضيّ التي عايشتها 
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 ،على المنبرفي األمر ث بشكٍل دفعني إلى التحد   ش  ة الزهراء عليها السالم وقد شملنا الغ  لمظلوميّ 
بعض كبار الرموز الذين  ى أنّ رعان ما انكشف شيئا  فشيء عكس ذلك حتّ ولطفِه س  لكن وبفضل اهلل 

وبعد ذلك د فضل اهلل يعين هو كان قد رد  على السي  _ شاركوا في تسقيطِه هم اآلن في عذاٍب نفسي  
وهذه  وهم املراجع_ بعض كبار الرموز حتى أنّ _ الذين شاركوا يف تسقيطهِ  كبار الرموز   بأن  بني  ، ويُ ترك

د حسن دفاعًا عن فضل اهلل ينتقل السي  _ الذين شاركوا في تسقيطِه هم اآلن في عذاٍب نفسي_ حقيقةٌ 
ينتسب إىل عائلة  ،اً أمحد الكاتب ليس شيعي   ألن  محد الكاتب ألبكتاب مثاًل ، أنا هنا ما جئت الكشمريي

ومن تالمذة وزمالء  معروفٌ  د حسن الكشمريي خطيبٌ ، السي  ة ولكن هو يمل عقيدة ليست شيعي ةشيعي  
د مرتضى الكشمريي صهر سي  الوهو شقيق  ،رًا واضحاً تأث  رين مبنهجِه واملالزمني له واملتأث  الشيخ أمحد الوائلي 

د فضل اهلل؟ على انتقادِه للسي  ندمُه  عرض  ، فماذا يقول بعد أن ي  لسيستاين والوكيل العام يف أورباد االسي  
 بعض كبار الرموز الذين شاركوا في تسقيطِه هم اآلن في عذاٍب نفسي أنّ حتى _ وكالمه هذا حقيقة

: يف كالمِه إىل أن يقول ، ويستمر  يه تسقيطاً سم  هو ما كان تسقيطًا هو كان دفاعًا عن الزهراء لكن هو يُ _
لعزاقر بن أيب ا_ إ ة الوثيقة بين الشلمغانيعن المودّ _ د حسن الكشمرييسي  ال_هو ة ر بدقّ فكّ لذا أنا أ  

الفارسي ب الثالث الذي يصفُه بني قوسني )النائ_ بن روح النوبختيوالحسين _ الذي أشرُت إليه قبل قليل
بن روح أن ة إلى عداوة قاسية دفعت بالحسين وكيف انقلبت هذه المود_ ظ(ي والذكي املتيق  القم  

يا  ِه وكان هذا مؤدّ وإهدار دموانحرافه بتوقيع اإلمام المهدي عليه السالم بتكفيرِه يستخرج كتابا  
لماذا انفرد الحسين  :هناك عدة استيضاحات _ةاسي  ِتل من ِقب ل احلكومة العب  _ قُ  قتلِه وإحراقهبالنتيجة ل

؟ واإلمام غاب وعمره خمس سنواتالتوقيع هو لإلمام  ؟ من يقول بأنّ بن روح بالرسالة؟ كيف وصلته  
ففي النجف األشرف أو في قم ؟ والحالة هي نفس الحالة اليوم  شاهده  أحد  أو وث  ق هوهل له توقيع  

ة ة ودوليّ ه وإقليميّ استخباراتيّ عات ومافيات ومداخالت بتجم  يجري تعيين المرجع وراء الكواليس 
وبفيضه  برعايتهوشمل ف ل وتلطّ الحجة عليه السالم تفضّ  بأنّ ية ثم يظهر للشيعة هذا اإلعالن ومحلّ 
بالرئاسة والمليارات من األموال ة ويبطش هو وذووه المرجع على عرش المرجعيّ  عوهكذا يتربّ فالنا  

ف الحجة عليه السالم وكيف حصل هذا التعيين وأين هذا التوثيق دون أن يسأل سائل كيف تلطّ 
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ة وجزء من من املرجعي   وجزءٌ ة سة الديني  من املؤس   د حسن الكشمريي وهو جزءٌ هذا هو كالم السي  _والنص 
، ورجع معه كثري أيضاً ف ورجعبعد ذلك تأس  و د فضل اهلل سي  ال، هو انتقد الواقع الشيعي، هذا اخلبط واخللط

 ،ًا والتسقيط هو موجودٌ د فضل اهلل تسقيطسي  لوا انتقادهم لندموا على دفاعهم عن الزهراء عليها السالم وس  
، أكثر  بضاعة أكثر من التسقيطة لن جتد  الديني  ستنا ، يف حوزاتنا ويف مؤس  التسقيط يف الواقع احلوزوي كثري

، وأكثر شيء خيافه طلبة م أكثر من األخالق بضاعة التسقيطأكثر من الدين أكثر من العلبضاعة موجودة 
 هو التسقيط.ة العلوم الديني  

 ،ريكن يف وقت آخ   ،سهِ بار من علماء النجف ال أشري إىل إهذه عندي أوراق كتبها أحد العلماء الك
بالضبط و ِه نسخة مطبوعة ونسخة خبط   ،، عندي نسختانين أقرأة ولكن  ث عن هذه القضي  خرى نتحد  مناسبة أُ 

 ر هذه اآلراء الصريحة لنفسي وحدي وال أرضى أن يقف  حرّ أ  ) يدِه، هو يقول: خبط   عن نسخةٍ  صورةٌ هذه 
ى لو عليه حتّ  مٍ تحكّ  ه وليس لي أي  أي  وله ر وها ا بعد الوفاة فذاك لمن يتولّ ة حياتي أمّ في مدّ  عليها أحد  

 من الناس يعسر عليهم هضمها إاّل ها بل ينشرها مطبوعة وما خوفي من إذاعتها اآلن شاء أن يذيع  
وأنا حريص على فأخشى مقتهم بل ثورتهم  _ _يعين يف حميط احلوزةةوأقصد الناس في محيطنا خاصّ 

وإن كان رضا الناس غاية  ال ت درك وما أدري هل في إذاعتها فائدة  نغمار معهم محترما  على األقل  اإل
ي أو هل أنّ  ي إلى هذا الحد  هذه الفائدة أن أضحّ  ي ألجلها أو هل تستحقّ ضحّ ة أو اجتماعية فأ  دينيّ 

السر مدة  ل أن تبقى في سر  فضّ ا  ولذلك أ  به جدّ  ذلك ما أشك   للتضحية على تقديرِه كل   ستعد  م  
ز ، وهذا ع ل ٌم من أبر  ةسة الديني  واملؤس   ة والوضع احلوزوي  ينتقد املرجعي   ،د الوضع املوجودهو ينتقالحياة _

 وإىل يومك س يف املنهج احلوزوي  در  ا العالِ م الشيعي الوحيد الذي له ثالث كتب تُ رمب   ،أعالم حوزة النجف
، صحيح له أجزاء د الصدر له كتاب واحد، السي  د الصدرهو السي  املراد  ر البعض أن  ، طبعًا قد يتصو  هذا

 . املنهج احلوزوي وإىل يومنا هذاأنا قصدت له ثالث عناوين ثالث كتب تُد ر س يف ،ثالثة

ضاعة ث عن التسقيط يف الوسط احلوزوي هي بد حسن الكشمريي حني يتحد  أنا مقصودي أن السي  
ثري الشكوك ، هو هنا يُ حالٍ  ، على أي  فضل اهلل ما هو بتسقيط دسي  ال خبصوصالذي كان  موجودة ولكن  
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اللعن خرج من الناحية  وقلت بأن  ة الشلمغاين ، أنا ذكرت قضي  ة الشلمغاينبن روح يف قضي  حول احلسني 
 ، هذا هو الوقعإىل اليوم اإلثارات موجودة أيضاً الشلمغاين و  باعت اإلثارات من أتثري  سة ويف وقتها أُ املقد  

ة النيابة ر قضي  د حسن الكشمريي ما هو كالم أمحد الكاتب حني أنك  الشيعي وأنا هنا جئت بكالم السي  
ة معروفة ث عن عمامة شيعي  ، أنا أحتد  وغري أمحد الكاتبني بالكذب والدجل اب اخلاص  م النو  ة واهت  اخلاص  

، فهذا هو سة الدينيةاملؤس   ة هو جزء منات وعن شخصي  ث وعن جنم من جنوم الفضائي  وعن كاتب ومتحد  
ت يف ثري  د حسن الكشمريي أُ هذه التشكيكات اليت أثارها السي   ،الواقع الشيعي وهذا الواقع الشيعي هو نفسهُ 

 املوازين ج  ِر ا أن خنُ الواقع هو الواقع فلماذا تريدون من   ذلك أن   ، مرادي من كل  ام احلسني بن روحأي  يف وقتها 
فيه الصواب وفيه  ،ئ، فيه احلسن وفيه السي  البشرة ، واقع مريض كبقي  واقع املريضمن هذا الواقع، هذا ال

ة وعوامل أخرى وبسبب التقي  زة يف الواقع الشيعي أكثر بسبب الظلم الشديد ا تكون األخطاء مرك  ورمب   ،اخلطأ
، ةة املسيحي  سة الديني  املؤس  ، يعين عاين من هذه القضاياعام تُ  بشكلٍ ة يف العامل سات الديني  وإن كانت املؤس  

،  هذه املؤسسات الدينية، هذا هو الواقعيف كل   موجودةٌ هذه املشاكل ، ة، الشيعي  ة، السني  ةالبوذي   ،ةاليهودي  
كن الوثوق هبا فلذلك مل أثق بكتب التقييمات اليت تصدر من هذا الواقع ال يُ  بأن   رفتُ سُت الواقع ع  ر  حني د  

قلت  ؟لماذا أرفض علم الرجال: فحني طرحُت هذا السؤالالرجاليني هم جزء من هذا الواقع  ن  الرجاليني أل
الواقع الشيعي ال  ،ة وإىل يومك هذادرست الواقع الشيعي عرب التأريخ من زمان األئم   ، درست الواقعأواًل إين  

جتماعي ا يف األفق اإل، رمب  خص ذلك الشهذا الشخص أو حبق   إىل التقييمات اليت تصدر حبق   يعلين أطمئن  
شخصًا حالُه من  ة متس  وال عن قضي  ، ةة سياسي  جتماعية وال عن قضي  ة إعن قضي  ث نعم لكن حنُن ال نتحد  

  ه ال تكون خطيئتنايف حق  رنا ِه وقص   لو أخطأنا حبق  ، حت  م من علماء الشيعة حاله من حالناعالِ  أي   ،حايل
ة  قضي  ة مع الزهراء ، القضي  قضي ة كبرية ة مع اإلمام احلجة عليه السالمقضي  ال ،إمام زماننا ر حبق  كما نقص  

اخلطأ مع  ، لكن  من أرحامنا يكن هذا مع رحم ،مع أخ ،مع قريب ،مع خطيب ،طئ مع عالِ م، خنُ كبرية
، هذه اهلاوية ضالل، يقود إىلاخلطأ مع اإلمام احلجة يقود إىل ال ألن  ة كبرية اإلمام احلجة عليه السالم قضي  

 وىل اليت ألجلها رفضت علم الرجال.اجلهة األ
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، وإن كان وهذه الطريقة هي طريقة املخالفنيهذا الذوق  اجلهة الثانية اليت ألجلها رفضت علم الرجال أن  
وهذا املسلك هذا الذوق و هذه الطريقة  ة ولكن  ى بعلم الرجال وعلى الطريقة الشيعي  سم  يُ  اآلن نشأ عندنا علمٌ 

ن أل ف  في علم م   ل  ن أوّ م  : البيت ولذا سيأيت سؤاٌل هنا ضح لنا مسلك أهل، سيت  ليس مسلك  أهِل البيت
نا هنا ال أريد أن أدخل يف قطعًا السنة يقولون حنن والشيعة يقولون حنُن وأ ؟و كتب في الرجالأ الرجال

للهجرة  40 يد اهلل بن أيب رافع يف سنةب  الرجال هو عُ ف  يف علم ن أل  ل م  أو   بأن   :، علماء الشيعة يقولونج د لٍ 
للهجرة كتب   40 عبيد اهلل بن أيب رافع يف سنة ،من أصحاب أمري املؤمننيهو من أصحاب رسول اهلل و و 

ز البدريني والنهروان ومي  ني د األوصياء يف اجلمل وصف  كتابًا ذكر فيه أساء الصحابة الذين حضروا مع سي  
 ل كتاب يف الرجال ولكن  ، الشيعة يقولون هذا هو أو  تفاصيل عنهم  هذا حضر بدر وذكرشخ ص بأن  ، منهم

د عتمِ ت  ة املوجودة  لو كان هل الكتب الرجالي  وحت    لو كان أين هو هذا الكتاب؟اً وحت  هذا ليس كتابًا رجالي  
ل كما قلت يف أو    ،ينظر  د كالمٍ ، هذا مر   لعلم الرجالعلى هذا الكتاب وهل يف هذا الكتاب تأسيسٌ 

ل أو   قالوا بأن   (املخالفون)ة ، وجاء السن  ة باهتة ال معىن هلاين ال أريد أن أدخل يف مناقشات حوزوي  حديثي بأن  
بن  شعبة واحتج  عليهم الشيعة فقالوا إن  للهجرة  160  سنةالذي تويف  اج بن احلج  من أل ف هو شعبة 

، 145 أو 144 سنة  تويف   وهوبن عبد اهلل  كتبوا من الشيعة، قد نقل عن أجلح قد نقل عن ُكت ابٍ اج احلج  
يف  146أو  145  سنةتويف  هو و لب بن السائب الك  د ، ونقل عن حمم  160 سنة بن احلجاج تويف  وشعبة 

الكالم ال  هذا ، وكل  158  سنةالذي تويف  ف األزدي ن  بن يىي املشهور بأيب م  هذا التأريخ، ونقل عن لوط 
 يف علم ُكِتب    كتابٍ   مُ ا أقد  ، من خالل البحث رمب  ل إىل حقيقٍة حنن ن توخ اها، هذه نقاشات لن توصِ فائدة فيه

،  وقدح ومدح فيهمرواةً هذا الكتاب ( ذكر فيه  إسُه )العلل ومعرفة الرجال، كتابٌ الرجال كتبه أمحد بن حنبل
 ،هذه كتب تأريخبن أيب رافع  أسائها مثل كتاب عبيد اهلل إىلقبل هذا الكتاب الكتب السابقة اليت أشرت 

 ولكن كما هو جهلٌ بل  اً علم سيهأنا ال أُ  ، لكنكما يقولون هم  الرجال هو علمٌ  ، علمُ اً اصأشخ اً أساء ذكرُ ت  
نذكر  ا أن نأيت بكتبٍ ، أم  ول رواياهتم أو رد هاعن أحوال الرواة جلهة قب بحثُ ي   ، علم الرجال علمٌ يقولون هم
ث عن أوصافهم ما عالقة هذا بقبول اخلرب أو املعارك ونتحد   يف ث عن حضورهمونتحد   اً أشخاص اً فيها أساء

بن السائب هؤالء  د بن يىي أو حمم  اج أو لوط بن احلج   اخلرب؟ كتاُب عبيد اهلل بن أيب رافع أو كتاب شعبة رد  
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 ،ها كتب طبقاتثوا عنهم، س  وحتد   ناسٍ أُ  ذكروا فيها أساء   ،بًا وكتبهم موجود البعض منها إىل اآلنتُ كتبوا كُ 
ا أشري هكذا بشكٍل يف هذا املوضوع وإن   وأنا قلت ال أريد أن أخوض   ،ها كتب تراجمس   ،ها كتب تأريخس  

تفاصيل هناك و ،  هذا الكالم ال فائدة فيههبذه التفاصيل وإال   العٍ  على إط  ين بأين  من يسمعُ  لكي يعلم  سريع 
ن كتب هو م   لُ بدُة القول إنصافًا أو  ين أقول زُ ، لكن  كشحًا عنها ال أريد الدخول فيها  ، أنا طويتأخرى كثرية

خ ، هم يقولون قبل احملنة هذه اليت يؤر  ام املأمونأي  يف ( وكان هذا كتابه )العلل ومعرفة الرجال  ،بن حنبلأمحد 
، ة أيضًا وما شأين هبا، وال أريد اخلوض يف هذه القضي  للهجرة 218 بلة حمنة احلنابلة اليت بدأت سنةهلا احلنا

ذا هب صغريٍة وكبريةٍ  عت كل  قد تتب   ي واملشاهد بأين  املستمع واملتلق   ليعرف   ين أورد هذه الكلمات السريعةلكن  
وثانيًا عندهم ، اًل ال يلكون معصوماً م أو  أهن  ، مشكلتهم ، املخالفون ألهل البيت عندهم مشكلةاخلصوص

؟ ال ما فيه أربعة فيه أربعة أالف حديثهل األلسنة على  اآلن ، صحيح البخاري املشهور من األكاذيبكامٌ ُر 
ول عدد أحاديث بن حجر صاحب فتح الباري، يقر الناس خربًة بصحيح البخاري هو إ، أكثأالف حديث

، حديث، نعم أحاديث متكر رةيف صحيح البخاري أربعة أالف ، لكن املوجود حديث 2761البخاري 
، يف تسلسل البخاري، طبعة دار صادر بريوت 198قرأت عليكم حديثاً وهو احلديث ل حلقة تذكرون يف أو  

خط  رجاله لين ت  ج  بين ر   فخرج النبي  ): د األوصياء حني قالتسي   احلديث الذي أخفت فيه عائشة ذكر  
 ذكرت لكم أرقام احلديث يف صحيح البخاري قلت هو مروي  رون تتذك  _ٍل آخر ج  اس ور  في األرض بين عبّ 

،  3099،  2588،  716،  713،  712،  687،  683،  679،  665،  664،  198: برقم
هذه  ، لكن  7563حديث عند البخاري مكتوب هنا ، حنُن إذا نذهب إىل آخر  4442،  3384

، عدد رة، وهكذا أكثر األحاديث متكر  ة عشر مرةر ثالثتكر   واحدٌ  تالحظون هذا حديثٌ  ،رةاألحاديث متكر  
 البخاري كما يقولون هم، ، أتعلم أن  2761بن حجر ها إة للبخاري حبسب ما عد  األحاديث األصلي  

، يعين تقريباً إذا كان هذا الكالم صحيح هكذا يف كتبهم،هم يقولون  ألف حديث، 600ستخرجها من إ
، ع أن تكون هذه األحاديث صحيحة، هل تتوق  غري صحيححديث  220 حديث صحيح كل    يكون أمام  

،كم هو حجم األكاذيب عندهم لذلك احتاجوا إىل أن 2761ألف حديث تستخرج منها  600عندك 
 ، ألن  ه هناك أحاديث صحيحة يقولون بأن  حت  و وا هذه الفضيحة رتُ س ي  حت  وه بعلم الرجال س   اً علم سوايؤس  
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هم و يف نفس البخاري ، لنقرأ الصحيح عندهم وه، اآلن أليس هذا البخاري يءٍ ش املخالفني قد حر فوا كل  
اف ، واملقدمة نو  هجري 1425،  2004الطبعة األوىل  بخاري طبعة دار صادر بريوت، هذا الد ثونيتح
ذان احلديثان ، ماذا يقول ه530، 529( حديث تضييع الصالة عن وقتها)باب  104 يف الصفحة، احاجلر  

 :احلديث الثايننقرأ 

يقول: دخلت  على  _ثيهمالزهري معروف من شيوخهم ومن حمد  _ : سمعت الزهريعن فالن بسندِه قال
: ما ي بكيك؟ فقال _بن مالك الذي كان خادماً للنب  أنس بدمشق وهو يبكي _بن مالك أنس  : ال فقلت 

_  هذه الصالةإال   بقي من زمان النب  يعين أنا ما أرى شيئًا  هذه الصالة _ ا أدركت  إاّل أعرف شيئا  ممّ 
، هذا ة، وهذا الكالم يف زمان بين أمي  _والصالة أيضاً ُضي عت، يعين ما بقي شيءٌ  توهذه الصالة قد ض ي  عّ 

والرواية عن الزهري ، هذا هو صحيح البخاري ثي العصر األمويد  الزهري من علماء العصر األموي من حمُ 
ت من جهة الوقت ولكن  ع  ا ُضي   ، هو وضعها البخاري أهن  ، الرواية صريةخادم النببن مالك وعن أنس 

  من البخاري.وحتريفٌ  هذا تدليسٌ  ،احلقيقة ليست كذلك

عن )، 786، و784، الرواية رقم 115وباب  116باب لنذهب إىل باب آخر يف نفس البخاري أيضًا 
_وهؤالء صحابة، هذا مطر ف رضي اهلل عنه  بن أبي طالبيت خلف علّي صلّ  :بن عبد اهلل قالم طّرف 

فكان إذا سجد ك ب ر وإذا رفع رأسه ك ب ر وإذا نهض من  ينص  بن ح  أنا وعمران  _وعمران بن حصني
م  ح م د أو  رني هذا صالة  بن حصين فقال قد ذكّ عمران  يالركعتين ك ب ر فلم ا قضى الصالة أخذ بيد

 (.ى بنا صالة م  ح م دقال قد صلّ 

 _ل خالفة األمريبالبصرة يعين أو  _ ى مع علي  رضي اهلل عنه بالبصرةبن حصين قال صلّ )عن عمران 
، هم حر فوه وأضافوا إليه تكبريات لاحلديث األو  يها مع رسول اهلل _رنا هذا الرجل صالة  ك ن ا نصلّ فقال ذكّ 
ت وُحر فتالصالة  ، اجلماعة ماذا كانوا علي  صالة رسول اهلل ينا معه صل  ، هذا يقول بأن  هي ُحذ ف ت وُغري 
( نسي صالة رسول نيص  بن حُ  صالة أخرى؟ إذا كان هذا الصحايب  )عمران صالة أبو اللقى أو أي   ؟يصل ون

 .وهذا هو صحيح البخاريشيء وهذه رواياهتم الصحيحة  يف كل   اهلل، تالحظون التحريف
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فضل من قام )باب ، كتاب صالة الرتاويح 31، 347الصفحة  ذهب إىلر لنا يف صالة الرتاويح، إذكُ وهو ي  
عمر بن اخلط اب ، بعد أن ابتدع ي وقت أقرأها يكنكم أن تراجعوهاالرواية فيها تفصيل ما عند ،(رمضان

 شيء بشهادة أنس بن _حتريف كل   البدعة هذه عم  قال عمر نِ )؟ ماذا قال (صالة الرتاويحهذه البدعة )
، وعمر صالها خلف علي  يف البصرة ي صالة رسول اهلل حت  ا نصل  حصني يقول ما كن  بن مالك، وعمران 

 .من البخاري ما نقلنا من مكاٍن آخره أوجد صالًة جديدة، وهذا كل  

 قال بينا أنا قائم   عن النبي  يرة ر  عن أبي ه  ) 6587 احلديث 1165يف الصفحة  ،وهذا الباب باُب احلوض
_يعين ليس منهم كان قريباً  ى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهممرة حتّ إذا ز  _ _هذا يف يوم القيامة

اجملموعة  ،اجملموعة األوىل مموعة األول ،نااياتهو موجود يف رو ، الحظوا كوار  يعين حت_ ،فقال هلم من النب _
؟ قال إلى فقلت  أينفة هنا إنتبهوا_ الرواية حمر  والذي يكُم هو علي  صلوات اهلل لكن  ،الثانية مموعة الثاين

الزمرة _ إذا زمرة ، ثمّ القهقرىأدبارهم وا بعدك على هم ارتدّ : أنّ قلت؟ النار واهلل، قلت وما شأنهم
يعين واحد   مثل ه م ل النعم _فال أراه  يخلص منهم إاّل  _ ، إىل أن يقول النب  ل والثايناألو   ،الثانية

  يوم يضيع بعري؟!يوجد ألف بعري هل يف كل  ، يعين اآلن مثاًل يف قرية باأللفأقل من واحد  وحت   ،باأللف
، هذا م ث ل من بعري واحد شهر يضيعأ سبعةأو ا يف ستة ، رمب  ، األغنام الضائعةيعين اإلبل الضائعة نعملمهل ا

 ،روف واحدحد أو خبعري وا ،ةة ومد  أمثلة العرب، القبيلة كم عندها من اإلبل واألغنام يضيع منها بني مد  
 :مصلى اهلل عليه وآله وسل   نجون وهؤالء هم الذين يقول النب  ، هؤالء الذين ي  حيوان واحد من حيواناهتا

_ _إبتعدوافأقول أصحابي ى إذا عرفتهم اختلجوا دوني حتّ  ناس  من أصحاب الحوضليردن  ع ل ي  )
_هؤالء هم الذين حر فوا وبد لوا، هذا  ىالقهقر هم ارتدوا على أدبارهم إنّ  فيقول ال تدري ما أحدثوا بعدك

 مل يد شيئًا من زمان رسول اهلل إال  بن مالك  أنس ؟ قالت أن  هو صحيح البخاري، الرواية األوىل ماذا قالت
البصرة،  خلف علي  يف يت صالة رسول اهلل إال  ين ما صل  بن حصني يقول إن  الصالة وقد ُضي  ع ت، وعمران 

 ن  ، وهذه أحاديثهم بأبروايٍة شيعي ةد من البدع برواية البخاري ال وكم أوج   ،وعمر هذه بدعٌة من ِبد عهِ 
النعم، هذه رواياهتم، هذه روايات   مثل مهلإال   ، القليلمنهم إال   ام وال ينجو صحاب يذهبون إىل جهن  األ

 .البخاري
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يف شرح فتح الباري )مة ، إذا نقرأ مقد  ها أكاذيبوأحاديث كثرية كل  باألكاذيب  ابتلوا؟ أناس فماذا يقولون
مة ينقل عن ، يف هذه املقد  إبن حجر )هدى الساري لفتح الباري(مة واليت أساها املقد   (صحيح البخاري

ة مع ة نسبة مئوي  لنقوم بعملي   ،2761مموع _ ن ستمئة ألف حديثخر جت  الصحيح م): البخاري قال
نقرأ ل، ، ال عالقة لنا هبذه األرقامحديث كذب 220ألف حديث يكون أمام كل واحد حدود ستمئة ال

هو يقول صلى  ،صلى اهلل عليه وآله_ آثار النبي   اك أنّ مني اهلل وإيّ م علّ إعل  ذا يقول؟ )مابن حجر مقدمة إ
يعين لم تكن في عصر أصحابِه _ _يصلي الصالة البرتاء أال لعن اهلل من صل ى الصالة البرتاء ماهلل عليه وسل  

 _وأبو بكر أحرق احلديثه عمر منع ذلك ألن   ؟فمت ُكِتبت ،ت يف عصر أصحابهِ أحاديث النب ما ُكتب  
هم كانوا في ابتداء الحال _ أحدهما أنّ ؟ملاذا مل تكنبة ألمرين _رتّ نة في الجوامع وال م  دوّ هم م  عِ ب  وكبار ت   

العظيم وثانيهما مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن  عن ذلك كما ثبت في صحيحقد ن هوا 
وهم أيضًا ال  نعوا من الكتابة _أكثرهم كانوا ال يعرفون الكتابة م   وألنّ وسيالن أذهانهم ة حفظهم ع  لسِ 

تدوين ث في أواخر عصر التابعين حد   ثمّ  _ ت احلقائق فماذا بقي من حديث النب  وُحر ف  يعرفون الكتابة 
بتداع من وكثر اإلل م ا انتشر العلماء في األمصار  نتبهوا هلذه العبارة _ملاذا؟ إ وتبويب األخبار _اآلثار 

 وإال  الحديث ويخرجون الروافض _ وا يحاولون أن يجمعوا فبدئنكري األقدار وم  الخوارج والروافض 
اخلوارج يروي عن  هولكن  عن اإلمام الصادق وال يروي  ال يروي عن الروافضالبخاري  ،هم يروون عن اخلوارج
بون احلديث على أساس الرواة لكي بو  وا يُ وبدئوا يمعون احلديث م بدئأهن  ة هنا ، فالقضي  عن ق  ت لة أمري املؤمنني

ة وهم أصحاب السبق يف وا هبذه العملي  ، فهم الذين بدئةهنا بدأت القضي   ، منالبيت بوا حديث أهليتجن  
ا ذكرته ألجل أن تكتمل ًا إن  هذا الكالم ليس مهم   ة وكل  نا ال أعتربها مهم  ذه النقاشات أ هذلك ولكن كل  

ف ومن هو  كل هذا احلديث عن البخاري وعن فتح الباري وعن من أل ف  ومن مل يؤل  صورة البحث وإال  
املنهج املوجود عندنا بني علمائنا يف التعامل مع حديث  لكن أقول بأن  هذا ال شيء فيه  كل  ،الذي سبق 

هذا ذوق املخالفني  بل الذوق املوجود فيه ليس ذوق أهل البيتى حتت عنوان علم الرجال أهل البيت املسم  
وا إىل ابتداِع املخالفون عندهم أكاذيب ما عندهم حقائق فاضطر   ،املخالفني ما عندهم معصوم والسبب أن  
هات هم أنفسهم خيجلون من هذه األكاذيب ات اهلائلة من الرت  ي  ملون فيها لسرت هذه الكم  طريقٍة يتعا
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يف زمان الدولة و ة ر إن كان يف زمان الدولة األموي  ، يعين أنت تصو  ادوا أن يصنعوا هلم وضعًا معي ناً الكثرية، فأر 
قاعدة و ة دوا هلم قاعدة فكري   يوجِ وه حت  ق  ن ينأ ئل من األكاذيب واخلزعبالت البد  ة وهذا الركام اهلااسي  العب  

 ،أهل البيت صورهتم واضحة عند اجلميع ولكن  ة وهم يف مواجهة أهل البيت وإن كان أهل البيت قلة شرعي  
ة ون إىل ُم ح م ٍد صلى اهلل عليه وآله بنسٍب واضح كفلق الصبح وهؤالء ما مسكوا عليهم زل  ت  ون ويُ هؤالء يتد  

مسكوا عليهم  قد ة ولو كانوال زل  عادي أهل البيت ولكن ما ذكر التأريخ هلم يُ  ، تأريخٌ التأريخواحدة وهذا 
هم أال خناطب اطبُ ، هؤالء هم الذين خنُ  من البياض، أنصع من الناصعأنصعُ  ناصعٌ  ، تأريخٌ لوا فيهاة لطب  زل  

( وطَهُرَ حَرَمُكت أرضٌ أَنتَ فيها وطَهُرَت بِكَ البِالد وطَهُرَوَأَشْهَدُ أَنَّك طُهْرٌ طَاهِر مِن طُهْرٍ َطاهِر طَُهرتَ : )احلسني

ثوا بالبالغة وباحلكمة وبالفهم وبالعمق وباجلمال وباحلسن وباألدب حتد   ،ثوا حبديث اهللثوا حتد  إذا حتد  هؤالء 
، احلديثهذا على  ، هم دليلٌ ق الرفيع وبعلم الغيب وقل ما شئت، حديثهم واضح ال يتاج إىل دليلوباخلل

ا أهل البيت ما كانوا يتعاملون هبذه ، أم   فماذا يصنع املخالفون؟ فابتدعوا هذه الطريقةمزابلٍ  ويف املقابل ركامُ 
سنتناول طريقة أهل البيت يف احللقة القادمة إن شاء اهلل وال أوصوا شيعتهم أن يتعاملوا هبذه الطريقة الطريقة 

 تعاىل.

 أسألكم الدعاء مجيعا  

 تصبحون 
 
 ها الفاطميونومتسون على والية فاطمة وآل فاطمة أي

 واهلوى زهرائي
ُ
 زهرائيون حنن

 يا زهراء

 يف أمان اهلل .
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