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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

 
 
ى اهلل عليك سي

َّ
ل
َ
 ص

 
 ة اهللدي يا بقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م21/4/2013  ( 24احللقة ) 

بن احلسن صلوات اهلل عليهما بني التنزيل  ة  كان الكالم يف احللقة املاضية حتت عنوان )إمام زماننا احلج  
، معرفٍة تشتمل على مالمح التفصيل ة أو عنة وعن معرفٍة تفصيلي  ثت  عن معرفٍة إمجالي  والتأويل( وحتد  

ة الشريفة، عنوان حلقتنا هلذا اليوم من الكلماِت و األحاديث املعصومي  وعرضت  بني أيديكم مناذج متنوعة 
معرفة  نت سلفًا بأن  ( كما بي  لوات اهلل عليه بني علماء الشيعةكري إمام زماننا صبن احلسن العس ة  احلج  )

،  تطبيق ذلك و توضيح  ذلكالزهراِء بني التنزيل والتأويل تقود إىل معرفة إمام زماننا بني التنزيل والتأويل ومر  
هناك تقصرٌي يف معرفة  ،رةليست معرفة، ولكن العبارات حمدودة وقاصرة فأقول املعرفة املقص   واملعرفة وباحلقيقةِ 

رة تقود إىل معرفٍة هذه املعرفة املقص   ،عليها عند مجٍع كثرٍي من علماء الشيعة الزهراء صلوات اهلل وسالمه  
هذه احللقة   أيديكم وال أعتقد أن  عليه، يف هذه احللقة سأعرض  بني رة إلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه  مقص  

ث  عن الكبار كما قلت سابقًا عن ا قاله  العديد من علماء الشيعة وأنا أحتد  اليوم أتناول جانبًا م   ،ستكفي
 ستكون ة احلديثِ اً يف هذه احللقة وتتم  بة، أتناول جانة الشيعي  لمائي  الرموز وعن األرقام الصعبة، يف الساحة الع  

 .غد إن شاء اهلل تعاىل حلقة يوم يف
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ما بدأت  به هذا الربنامج من قول إنَّ احلرية اليت وقع فيها علماء الشيعة ما بني التنزيل والتأويل واليت قادهتم 
َم املهم  بعد ذلك إىل اضطراب األولوي   ة إن كان على وهذا هو امللحوظ يف الساحة الشيعي   على األهمِّ  ات فَ ق دِّ

يف الواقع  جتماعي   واإلي  لعلى املستوى العم أو كان والعلمي   كان على املستوى املعريف    أو املستوى العقائدي  
ن ال عالقة يل مبن املتديِّ  ث عن اجملتمع الشيعي  ات وأنا أحتد  احليايت اليومي، هناك اضطراب يف ترتيب األولوي  

 يف جوِّ  ه يف هذا اجلوِّ وحديثي كل  ، الدين   ث عن هذا اإلطار يف اإلطار الشيعي  أحتد   ،هو خارج هذا الوصف
يف  لِه إىل آخرهِ حديثنا من أو   كل    ،ناملتديِّ  الذي يعيش  يف أجواء الكتاب والعرتة هو الشيعي   ،الكتاب والعرتة

ى من علماء الشيعة ما بني التنزيل والتأويل تتجل   رية اليت وقع فيها الكثرية احلة قضي  هذه األجواء، هذه القضي  
 أصل الدين ذا الدين وإن  ه معرفة إمام زماننا، كما مرَّ علينا إن   هنا يف احملكَّ   حلقة اليوم، ألن  واضحًة يف

ت علينا يف احللقة املاضية واإلمام الصادق  ة، ومر  ، ومن مل يعرف إمام زمانِه مات ميتًة جاهلي  رجل وهو اإلمام

( الرواية رواها الَ يَْعرِفُ إِمَامَ َزمَاِنه مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة مَنْ بَاتَ لَيْلَةًيَا يَحْيَى بنَ عَبدِ اهلل يقول ليحىي بن عبد اهلل: )

اللَّهُمَّ )هنا يف معرفة اإلمام  ، احملك  ة أخرىشيخنا ابن أيب زينب النعماين يف الغيبة، وموجودة يف مصادر حديثي  

، اللَّهُمَّ ال تُمِتْنِي مِيتًَة جَاهِلِيَّة وَال تُزِْغ قَلْبِي َبعْدَ ِإذْ  جَّتَك ضََللْتُ عَْن دِينِيعَرِّفْنِي حُجَّتَك َفإِنَّكَ إِْن لَْم تُعَرِّفْنِي حُ

رمت ونظرمت بنظر العناية الكالم فيها، لكن إذا تبصَّ  هذه املضامني مر   وكل  ( إىل آخر فقرات دعاء الغيبة هَدَيتَنِي

عصر  ،ى لكم معاين احلرية وما ذلك بغريبلك يف حلقة يوم غد تتجل  ل ِلَما سأنقله  اليوم وكذة والتأم  والدق  
 ه عصر احلرية ولكن أن تكون احلرية بني الكبار هذه حريٌة يف حرية، على أيِّ الغيبة يف الروايات و ِصَف بأن  

إلمام زماننا ع ما قاله  العلماء لنرسم صورًة ( سأتتب  ن بني علماء الشيعةبن احلسة ، عنوان احللقة )احلج  حال
، اليوم أريد أن أرسم صورًة من حديث ت  صورًة من حديث أهل بيت العصمةية رمسضلنعرفه ، يف احللقة املا

 ومن حديث كبار علمائنا رضوان اهلل تعاىل عليهم.علمائنا 

ن ال مَ يه فقل من كتاب اجلزء األو   الفقيه() ه  تاب  البداية  من الشيخ الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه وهذا كِ 
، ه  من اسم كتاٍب للرازي الطبيبن ال حيضره  الفقيه( هو اشتق  مَ  سم الكتاب أصاًل )فقيه  إحيضره  الفقيه، 
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 ث فيه عن األمراضحتد    هبذا اإلسم،، الرازي كان قد كتب كتابًا يف الطبِّ طبيب من ال حيضره الطبيب
، نا أيب جعفر الصدوقن ال حيضره  الفقيه لشيخحاٍل، فقيه م ، على أيِّ وأعراضها وأوصافها وعن العالجات

: صفحةال، الكالم موجود يف فةبقم املشرَّ  سنياإلسالمي التابعة جلماعة املدر  سة النشر ل مؤس  هذا اجلزء األو  
ن سهو أحاديث وبالذات احلديث املعروف حبديث ذي الشمالني الذي يتضم  و ت اد رواي، بعد أن ي ورِ 359
ضة والمفو   إنَّ الُغالة_ الشيخ الصدوق _  ُف هذا الكتابقال مصن  ق: ، هو يعلِّ عليه وآلهى اهلل صل   النبِّ 

ضة لعنهم اهلل والمفوّ  إنَّ الُغالة_ ، حنن  ننكر سهو النب  _ حنن  من ضمنهم النبي   لعنهم اهلل ينكرون سهو  
ة عليه السالم عن اإلمام احلج  _ قد يقول قائل الربنامج  ويقولون لو جاز أن يسهو ينكرون سهو النبيّ 

ث ، حني نتحد  ة من باب أوىل يسهويسهو فاإلمام احلج   ، قطعًا إذا كان النب  فلماذا احلديث  عن سهو النب  
ة ال يسهو!! يسهو واإلمام احلج   النبَّ  ه حديٌث عن سهو إمام زماننا، يعن هل ميكن أن  فإن   عن سهو النب  
ضة لعنهم والمفوّ  إنَّ الُغالة_  ة واضحةمن باب أوىل، هذه قضي  ة سيسهو اإلمام احلج   فإن   إذا سهى النب  

ى اهلل عليه وآله ويقولون لو جاز أن يسهو عليه السالم في الصالة لجاز أن صلّ  ينكرون سهو النبيّ  اهلل
إذا كان كالمهم  الغالة وما ذنب _ التبليغ عليه فريضة عليه فريضة كما أنّ الصالة  يسهو في التبليغ ألنّ 

 جميع األحوال المشتركة يقع على النبيّ  وهذا ال يلزمنا ألنّ  ؟ _؟ فماذا يقول الصدوقصحيحًا ودقيقاً 
ال )ة الناس، فيما بينه وبني عام   يعنمجيع األحوال املشرتكة  ى اهلل عليه وآله فيها ما يقُع على غيره _صلّ 

جميع األحوال المشتركة يقع  ألنّ  _ هذا شيء نضعه  على جانب (دة أحقاس بآل م  َحمَّد من هذه األم  ي  
وليس   كغيرِه ِممَّن ليس بنبي  ٌد بالصالة  ى اهلل عليه وآله فيها ما يقُع على غيره وهو متعب  صلّ  على النبيّ 

يقع عليه  ة والتبليغ من شرائطها وال يجوز أنهي النبوّ كهو فالحالة التي اختصَّ بها   ن سواه بنبي  ُكلُّ م  
يقول التبليغ  _ والصالُة عبادٌة مشتركة ها عبادٌة مخصوصةفي التبليغ ما يقع عليه في الصالة ألنّ 

غ ال يقع لِّ بة ففي عبادة التبليغ حني ي  النبو   ة به ال يشاركه فيها أحد وهي من خواصِّ عبادة خاص   بالنسبة للنبِّ 
فون بالصالة وحينئٍذ مثلما يقع ة الناس مكلَّ بالصالة وعام  ف كلَّ هو م   مشرتكة لكن الصالة عبادةيف السهو 

وال يجوز أن يقع  _ يف السهو يف الصالة فهو يقع يف السهو يف الصالة، هذا مقصود كالمهة الناس عام  
ها عبادٌة مخصوصة والصالُة عبادٌة مشتركة وبها تثبُت له عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصالة ألنّ 
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وبإثبات _ ه نام عن الصالة كما يف الروايةألن  _ وجلّ  ه عزّ الصالة وبإثبات النوم له عن خدمة ربّ ب ةالعبوديّ 
يعن يقول هذا ة عنه _ ليه نفُي الربوبيّ من غير إرادٍة له وقصٍد منه إ وجلّ  ه عزّ النوم له عن خدمة ربّ 

ه أن   ،ة عن النبِّ نفي الربوبي   هو احلكمة، الوقت، فيها حكمةيسهو وينام عن صالتِه ويفوت  النبَّ  العمل أن  
 الذي ال تأخذُه ِسن ٌة وال نوم هو اهلل الحيّ  ألنّ  _ ونام عن فريضته ه عبدَ أن   ،وسهى ه عبدَ أن   ،ونسى دَ عبَ 

سهوُه  ألنّ ى اهلل عليه وآله كسهونا صلّ  وليس سهو النبيّ  ظوا احلرية _، الحِ يسهو واضح النب   _وم القيّ 
ًا معبودًا دونه وليعلم الناس بسهوِه ذ ربّ خ  ه بشٌر مخلوق فال يُ تَّ ما أسهاُه لُيعلم أنّ وإنّ  وجلّ  من اهلل عزّ 

ة واألئمّ ى اهلل عليه وآله صلّ  حكم السهو متى سهو وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي  
خالصة كالم  مشركون _والذين هم به ونُه ما سلطانُه على الذين يتولّ إنّ صلوات اهلل عليهم سلطان 

ضة لعنهم اهلل، الذين يعتقدون هم الغالة واملفوِّ  يدفع السهو عن النبِّ الذي  اًل قال بأن  أو  الشيخ الصدوق 
ة ، احلالة األوىل خاص  يعيش  حالتني النبَّ  قال بأن  ، ثانياً ضة، هذا أوالً الغالة واملفو   واإلمام هم بعدم سهو النبِّ 

ا الصالة فهي وال يغفل أم  وال يقع  منه النسيان يف التبليِغ ال يقع  منه السهو  ،ةٌة بالنبو  خاص  وهو التبليغ وهي 
ة، هذا الكالم حاله حال البقي   ،فيقع السهو منه يف صالته وينام عنهافيما بينه  وبني سائر الناس مشرتكة 

إذاً من اهلل  وسهو النب  الشيطان  حنن  سهونا من ،هو ليس كسهونا قال ال، سهو النب  واضح بعد ذلك رجع 
يه ؟ إذا كان هو إسهاء فلماذا تسم  يه سهو، هناك فارٌق بني السهو وبني اإلسهاء، إذًا ملاذا تسم  هو إسهاء

وكان  :يقولفلماذا تلعنهم، تالحظون احلرية، بعد ذلك يرجع  ضة السهوَ نفي الغالة واملفو  سهو؟! وحني يَ 
ثني من علماء قم املعروفني ومن احملدِّ أحمد بن الوليد رحمه اهلل _بن بن الحسن د شيخنا محمّ 

ليس  ،نفي السهو ى اهلل عليه وآله _صلّ  نفي السهو عن النبيّ  ل درجٍة في الغلوّ وّ أيقول: _ املشهورين
أن _ إىل األخبار  جميع أن تُردَّ األخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن تُردَّ ولو جاز  نفي اإلسهاء _ 

 ى اهلل عليه وآله والردّ صلّ  وأنا أحتسُب األجر في تصنيِف كتاٍب منفرد في إثبات سهو النبيّ  :يقول
ال يوجد   ة منعه يبدو وإال  اإلمام احلج   _ إن شاء اهلل تعالى _ على منكري السهو الرد  على منكريه _ 

أخرى بشكل ث يف الفقيه أو يف مواطن ا حتد  ث فيه عن هذا املوضوع، إمن  كتاب للشيخ الصدوق يتحد  
م ينفون السهو، ثبَّت السهو خارج دائرة التبليغ ثبَّته  ضة ألن  موجز، احلرية واضحة، يف البداية لعن الغالة واملفو  
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من مون أحكام السهو والناس أيضاً يتعل   ة عن النب   تنتفي معاين الربوبي  حت   كيف الصالة وقال الفائدة من ذل
، ليس هذا هو مونالناس يتعل   ،حني يسهو يف صالتِه مثاًل ويأيت مبا ي صلح الصالة بسبب السهو ب  سهو الن

ما  لنقَّ وتَ ، ، هو هذا كالمهحال إي   ، على يسهوالنب    أن  ، يعن ال ينحصر التعليم إال  الطريق الوحيد للتعليم
أن حيتسب األجر يف تصنيف كتاب منفرد يف ه يريد ه الشيخ الصدوق مع أن  بني السهو واإلسهاء، الغريب أن  

، يف كتابِه العقائد من كتبِه ماذا يقول الشيخ الصدوقر على منكريه يف كتاٍب آخَ  والرد   إثبات سهو النب  
عتقادنا في األنبياء والرسل والمالئكة إ ، ماذا يقول؟ _ئد أو اإلعتقاداتمطبوع العقاكتاب العقائد   عنده  

هم ال يذنبون ذنبًا صغيراً دنس وأنّ  رون من كل  طهَّ هم معصومون مُ عليهم أجمعين أنّ  ة صلوات اهللواألئمّ 
في شيٍء من أحوالهم رون ومن نفى العصمة عنهم وال كبيرًا وال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤم  

ِهل ُهم واعتقادنا فيهم أنّ  فون ها ال يوص  فون بالكمال والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخر و هم موصفقد ج 
 كانوا  قدميًا حني ،(إعتقادات الصدوقهذا الكتاب معروف ) في شيٍء من أحوالهم بنقٍص وال جهل _

هذا  ،(لصدوقعتقادات اإيف العقائد لكن اآلن الكتاب مطبوع حتت هذا العنوان )يقولون  كانوا  ينقلون عنه
، ث  عنهاهي هذه احلرية اليت أحتد   _فون في شيٍء من أحوالهم بنقٍص وال جهل ال يوص  الكالم واضح _ 

د هو هذا الذي ، هذه احلرية وهذا الرتد  شيئاً  يقول رهنا يقول شيئاً وهناك يف الفقيه يقول شيئاً ويف كتاٍب آخَ 
السهو  ث  عن إسهاء، قد يقول قائل بأن  ًة يتحد  ث عن سهٍو ومر  ًة يتحد  ، يف نفس السطور مر  ث  عنهأحتد  

العصمة فقط  ألن  س احلقيقة هذا ترقيع، دعونا من الرتقيع دعونا نواجه احلقائق ونتلم  د به اإلسهاء، قصَ ي  
، يف بعض األحيان يقعون طونهم يف بعض األحيان يتخب  حنرتمهم ولكن  و هم ل  نا ن ِ ، علماؤ ة بإمام زمانناخاص  

، يف بعض األحيان ةة واضحهذه القضي  و التقليد ألساتذهتم  ،ة التقليد، التقليد لعلماء عصرهميف قضي  
ه يعن ي  وَ ابن باب َ  ًا حني قالوا له بأن  تصيبهم الغفلة، كلمة الشيخ البهائي رضوان اهلل تعاىل عليه مجيلة جد  

السهو إىل ابن بابويه أوىل  ة  سبَ ابن بابويه هو الذي سهى هنا فقال، نِ  يسهو قال إن   النبَّ  الصدوق قال بأن  
، سهى ونسي النصوص  ابن بابويه هو الذي سهى هناإن   ى اهلل عليه وآله،من نسبة السهو إىل رسول اهلل صل  

فون بالكمال والعلم من أوائل و هم موصواعتقادنا فيهم أنّ تها يف كتبه، وهذا هو كالمه  _ العظيمة اليت ثب  
، العلم ؟ العلم الذي يتناسب معهم وهو العلم اليقين  ن الكمال والعلمما املراد م  أمورهم إلى أواخرها _
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ال يوجد جمال  ،كامل ويقين    ه علمٌ سعًا ألن  طًا متَّ تسلِّ يكون م  ال يدع جمااًل لإلنسان أن يسهو، اليقني  اليقين  
أمورهم إلى أواخرها فون بالكمال والعلم من أوائل و هم موصواعتقادنا فيهم أنّ  حينئٍذ للسهو وللنسيان _

أيَن هذا الكالم من الكالم الذي قرأته قبل قليل يف  فون في شيٍء من أحوالهم بنقٍص وال جهل _ال يوص  
 كتابِه فقيه من ال حيضره  الفقيه؟! 

شيئاً   ، حنن  إذا أردنا أن نتابع يف كتب علمائنا رضوان اهلل تعاىل عليهم سنجدة ال تقف  عند هذا احلدِّ القضي  
 .دكثرية من هذه احلرية ومن هذا الرتد  اً ومناذج  كثري 

اجلزء السابع عشر ينقلها عن الشيخ عبارة ينقلها الشيخ اجمللسي، هذا هو البحار )حبار األنوار( وهذا هو 
د املرتضى بعد أن ي ورد كالمًا نقله  عن السي   ،وما بعدها 120 الصفحة، ماذا يقول الشيخ اجمللسي يف املفيد

ى اهلل عليه وآله من بالل أن يوقظه لصالة الصبح وفيها صل   أيت الرواية املعروفة اليت طلب فيها النب  وبعد أن ت
ق، وهذه موجودة يف كتب املخالفني ، يعلِّ ل وما استيقظ النب لصالة الصبحونام بال تفصيل، ونام النب  

لكن هذه رواية بالل موجودة يف   هلا يف كتب احلديث عندنا موجود املماثل موجود املماثل هلا أيضاً يف كتبناو 
أقول  ق:، الشيخ اجمللسي يعل   عن صالتهِ ونوم النب   ، املضمون وهو سهو النب  حال كتب املخالفني، على أي  

ض من تعر   _ها ض لرد  من تعرّ  _من قدماء األصحاب يعن من علمائنا  من قدماء األصحاب _ولم أرى 
ض من تعرّ  ولم أرى من قدماء األصحاب والقائلة بنومِه عن صالتِه _ القائلة بسهو النب  هذه الروايات  لرد  
رين ظنَّوا  شرذمة من المتأخّ إاّل _  األصحاب قبلوها وكأن  يعن القليل  رين _ شرذمة من المتأخ  ها إاّل لردّ 

هؤالء الشرذمة من  ة ألن  _ يعن اجمللسي أيضًا يوافق على نفس القضي   عوهانافي العصمة التي ادّ ه يُ أنّ 
 رين قالوا بأن  شرذمة من املتأخ  هؤالء ال،  1111؟ ة السهو، الشيخ اجمللسي مت تويف  قضي   رين قالوا بأن  املتأخ  

ولم أرى سهو _ يقول بال ،هذه الروايات تتناىف مع العصمة، يقول ال تتناىف مع العصمة، هو إذاً يقول بذلك
 عوهاه ينافي العصمة التي ادّ ظنَّوا أنّ  رين شرذمة من المتأخّ ها إاّل ض لردّ من تعرّ  من قدماء األصحاب

 إذ الظاهر أنّ  _ة السهو والنوم عن الصالة ال ينايف العصمة قضي   عوه ال ينافي هذا _ما ادّ  وظن ي أنّ 
كان ال التكليف والتمييز والقدرة وإن  في حمرادهم العصمة  أنّ  ة _راد األئم  يعن م   هم العصمة _راد  مُ 
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العصمة تكون هبذا  رين يقولون بأن  مراد هؤالء الشرذمة املتأخ   يعن أن   ة واإلمامة _كان قبل النبوّ   سهوًا وإن
مرادهم العصمة  إذ الظاهر أنّ  _ ةوالذي هو مراد األئم  إىل النهاية املعصوم معصوم من البداية  أن  الشكل 

هم عليهم أنّ   فظاهرٌ ة واإلمامة وإاّل لنبوّ في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهوًا وإن كان قبل ا
يعن هذه احلالة خترج عن السالم كانوا ال يأتون بالصالة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم _ 

ينقل كالم املفيد  ولذا قال المفيد رحمُه اهلل _ ف _ا العصمة مت تبدأ؟ تبدأ من زمن التكليوإمن  العصمة 
منُذ أكمل اهلل عقولهم  ة العصمة تبدأ منذ مت؟ _ قضي   يعن أن   منُذ أكمل اهلل عقولهم _تِه _ لتأييد نظري  

هم عليهم السالم كانوا من وهذا ال ينافي األخبار الواردة بأنّ  _الحظوا احلرية هنا وهذا ال ينافي _
ه أكمل اهلل تعالى مع أنّ  عند والدتهم ألنّ و هاتهم مون في بطون أمّ في عالم الذر ويتكلّ الكاملين 

  أو   و ي ْظه ُر منهم الغرائب في سائر وُيظِهُر منهم الغرائب في سائر أحوالهم في عالم الذر  أرواحهم
ع والبلوغ ا ضوالر  وحالة الصبا لخلق في النموّ مع سائر اعلى وجه اإلعجاز جعلهم مشاركين  أحوالهم 

من المشي نهم في حال رضاعهم وعدم تمكّ فهم وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم ولم يكلّ 
وحالة عيسى وحالة حيىي ما هذه األفكار، هؤالء هم كبارنا هذا هو الشيخ  _والقيام بالصالة وغيرها

 فيد نفس الكالم.ونفس الشيء الشيخ املأيضاً بكالم الشيخ املفيد  اجمللسي ويستدل  

 ،(اإلعتقاداتا عن كتابِه )رهت  صفحاٌت صوَّ  بني يديكالم الشيخ املفيد رضوان اهلل تعاىل عليه يف كتابه،   نقرأ
 ة، ماذا يقول شيخنا املفيد والكتاب عتقادات اإلمامي  تصحيح ا ة أوعتقادات اإلمامي  باالكتاب املعروف 

موجود يف املكتبات، كتاب مشهور، ماذا يقول؟ والشيخ اجمللسي  ،نرتنت، موجود على اإلوموجودمعروف 
 ،فيما نقلنا عنه ولذا قال المفيد رحمُه اهلل فيما نقلنا عنه _: ، ما قاله  من عبارٍة هنايشري إىل هذا الكتاب

واألنبياء  ؟ يقول:ماذا يقول الشيخ املفيد هنا السابقة،كاماًل عن الشيخ املفيد يف الصفحات ًا  هو نقل نص  
، ها والصغائرمن الكبائِر كلّ  تهم وإمامتهمة عليهم السالم من بعدهم معصومون في حال نبوّ ألئمّ او 

يعن  ز عليهم _جو  د للتقصير والعصيان وال يُ ز عليهم ترك مندوٍب إليه على غير التعمُّ والعقل ُيجو  
و ز أن     أنّ عليهم ترُك مفترٍض إاّل  زجو   يُ وال والعصيان _د للتقصري م يرتكون املندوب على غري التعم  العقل ُي 
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من ترك المندوب ة عليهم السالم من بعدِه كانوا سالمين م واألئمّ ى اهلل عليه وآله وسلّ نا صلّ نبيّ 
أحوالهم  ا الوصف لهم بالكمال في كل  فأمّ :  يف القولويستمر   وبعدها _والمفترض قبل حال إمامتهم 

ًا هلِل تعالى على   ؟ _ما هو املقطوع المقطوع به _ فإنّ  كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها ُحج ج 
الفتقر  إلى إماٍم آخر  يعن على اإلمام _ ه لو جاز  عليِه الخطأ _إنّ  يقول: ،يعن يف دائرة التبليغ خلقه _

عليهم السالم  ةُ واألئمّ  موسلّ  ى اهلل عليه وآلهرسول اهلل صلّ  وقد جاء الخبُر بأنّ : إىل أن يقول دُه _يسدّ 
أكمل عقولهم إلى أن قبضهم ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف  تِه كانوا ُحج جًا هلل تعالى منذُ يّ من ذرّ 

مع يحيى عليهم السالم في حصول الكمال لهم و هم يجرون مجرى عيسى أحوال نقٍص وجهل فإنّ 
زه العقول وال تنكرُه وليس إلى تكذيب األخبار وهذا أمٌر ُتجو  يقول: _وقبل بلوغ الحلم  صغر السنّ 

والوجه نتبهوا إىل ما استخلصه  الشيخ املفيد، يقول: اخلالصة ما هي بعد كل هذا الكالم؟ إلكن سبيل _
والوجه أن نقطع  على كمالهم عليهم السالم في العلم والعصمة في أحوال _ السديد الرأي  و يعن _

ف فيما قبل ذلك ونتوقّ ث عنها _ هذه هي احلرية اليت أحتد   قبل ذلك _ ف فيماة واإلمامة ونتوقَّ النبوّ 
 أكمل اهلل تعالى عقولهم _ العصمة الزمة لهم منذُ  ة وإمامة أم ال ونقطع على أنّ وهل كانت أحوال نبوّ 

د حيدِّ  ، هو ملام الوالدةل يوم من أي  يعن ليس من أو  رة ؟ قطعًا يف مرحلة متأخِّ مت أكمل اهلل تعاىل عقوهلم
وإن كان بلوغهم لكمال  :الشيخ اجمللسي، مثلما قال ، هناك مرحلةام الوالدةل يوم من أي  ولكن ليس من أو  

ة تان، القضي  اًل هناك قضي  ، يعن أو  هلم تكمل قبل أن تكمل عقول الناسيعن هم عقو  عقولهم قبل غيرهم _
_ مت؟العصمة الزمة لهم _ ونقطع على أنّ  تكمل عقوهلم _ العصمة تكون مالزمة هلم حينما وىل أن  األ

، الشيء امل عقوهلممت ما تتك ،ل يوميعن ليس من أو   أكمل اهلل تعالى عقولهم إلى أن قبضهم _ منذُ 
_  ف فيما قبل ذلكة واإلمامة ونتوقّ في العلم والعصمة في أحوال النبوّ نقطع على كمالهم  _ راآلخَ 

تنتهي  بعد ماا نقطع بكمالِه ، وإمن  يف حالتِه هل هو كان إمامًا أو ال فحنن  نتوق  يعن قبل أن يكون إمامًا 
عت ة، وقد تتب  اإلمامي  عتقادات يف تصحيح ا، هذا كالم الشيخ املفيد امة اإلمام السابق وتبدأ اإلمامةإم

ع الكتب مل أتتب   ، أنا، ليس اليومعت كتبًا عديدة، تتب  ا ح رَِّف الكالمقلت رمب  ، الكتب القدمية اليت نقلت عنه
، اجلميع يف الكتب من زمن املفيد وإىل يومنا هذاعت كتباً عديدة يف هذه السنني الطويلة تتب   بل يف هذا اليوم
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ي اليت ينقل فيها  مة احلل  ، فحينما نراجع كتب العال  ة ينقلون عنه نفس الكالمة ويف الكتب الكالمي  العقائدي  
وحينما نراجع كتب املقداد السيوري وهو من علماء الكالم نفس  ،ينقل هذا الكالمكالم الشيخ املفيد 

تب الشيخ الشيء، وحينما نراجع البحار ونراجع العوامل ند نفس الكالم منقول يف البحار ويف العوامل عن ك
مع كالم أن نتعامل  نا البد  هذا يشري إىل أن   ، كل  ة ثانيةكالم الشيخ املفيد مر  املفيد، نفس هذا املضمون، أقرأ  

له  عاملٍِ  ، املناط هو املعصوم عليه السالم، كل  وباأللقاب باألمساء مقاديرهم أن ال نغرتَّ ت لَ العلماء وإن عَ 
ث عن النوايا ، حنن ال نتحد  ، الوقت الذي قال فيه هذا الكالمالظروف احمليطة به ،من التفكري له حد   ،مقدار

؟! الشيخ املفيد ليس يف هذه الدنيا هذا الزمان الشيخ املفيد أين هو ، اآلن يفث عن كتبنتحد  بل والقلوب 
ته  يف قلبِه ، ما هي ني  ث عن كتب، حنن  نتحد  املفيد هو الكتبمسه شيء املوجود يف هذه الدنيا الذي إلكن ال

في  والوجه أن نقطع  على كمالهم عليهم السالم :كتب، أعيد قراءة الكالمأحتد ث عن   ، أنا هناال أدري
ف ما ندري ما نقول، يعن قبل البعثة نتوق   ،اً حينما يكون نبي   ة واإلمامة _العلم والعصمة في أحوال النبوّ 

ة وإمامة أم ال ونقطع وهل كانت أحوال نبوّ  ف فيما قبل ذلكونتوقّ  قبل اإلمامة ما ندري ما نقول _
وبعد ذلك يشري إىل  عليهم السالم _أكمل اهلل تعالى عقولهم إلى أن قبضهم  العصمة لهم منذُ  على أنّ 

وهذا ، هو يقول: ل يوم هي هلماإلمامة من أو   قالوا بأن  و إىل خالف ذلك ة ذهبوا ي  ماجمموعة من اإلم أن  
: النقطة هاتان النقطتان، ما هو الذي قلناه؟ لناهالصحيح هو ما ق   مناه _خالٌف في العبارة واألصُل ما قدّ 

، لكن قطعًا ليس من اليوم ؟ مل يبني  ابتداء كمال عقوهلم، مت تكمل عقوهلم منالعصمة تبتدئ  األوىل أن  
، هذه ف ال ندرية واإلمامة يقول نتوق  ا قبل النبو  ، أم  ة واإلمامةالنبو  كمال أحواهلم يبدأ حينما تبدأ   ، وأن  األو ل

( أو إىل كتاب )اإلرشادختصاص( أو مثاًل حينما تذهب إىل كتاب )اإل ث  عنها، لكنهي احلرية اليت أحتد  
ث  عنها، يف احللقة وهذه هي احلرية اليت أحتد   يات تتعارض مع هذه املضامنيإىل كتاب )اآلمايل( ستجد روا

ر أنا الظاهر أنا ل أنا اآلخِ أنا احمليي أنا املميت أنا األو  )اليت قرأهتا عن أمري املؤمنني املاضية هذه الرواية 
ة ة اليت كتبها القضي  ختصاص( للشيخ املفيد، إذا نرجع إىل الكتب احلديثي  اإل)هذه نقلتها من كتاب  (الباطن

على عصمة  ،على عصمة د، تالحظون يعن أصاًل هذا الكالم ال يدل  ختتلف، هذه هي احلرية، هذا هو الرتد  
، ال دهشة يف األمرا اآلن البعض ي صاب بالدهشة، أنا أقول رمب  ، وما ذلك بغريب، قطعاً دةقيَّ اً وم  حمدودة جد  
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، يف كتب العلماء الع يف حقائق العلم وما كتب العلماء يف كتبهم هذا شيٌء عادي  من كان على اط  
 .ونأطخييشتبهون و 

 ،360 سنة الشيخ النعماين متوىف   ،كتاب سليم بن قيس لنرى ماذا يقول عنه صاحب غيبة النعماينمثاًل  
يف عصٍر متقارب، يف  ، وهمإنتبهوا ،يم بن قيسلَ عن كتاب س   ، ماذا يقول413 سنة الشيخ املفيد متوىف  

وليس بين جميع الشيعة ِممَّن ح م ل العلم   _ هي بتحقيق فارس حسون كرمي يت، الطبعة ال103الصفحة 
كتاب سليم بن قيس الهاللي أصٌل من أكبر كتب   ة عليهم السالم خالف في أنّ ورواُه عن األئمّ 

جميع ما اشتمل عليِه هذا  ألنّ األصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها 
ى اهلل عليه وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ما هو عن رسول اهلل صلّ األصل إنّ 

وسمع منهما وهو من األصول التي ترجع اهلل وأمير المؤمنين  ن شهد رسولن جرى مجراهم ممّ وم  
 .الشيخ النعماين يف كتابِه الغيبة، هذا كالم كالم واضح_ الشيعة إليها ويُعوَُّل عليه

يف نفس  أيضًا ، لنرى ماذا يقول الشيخ  املفيد رضوان اهلل تعاىل عليه عن نفس الكتاب، وهم يف فرتة متقاربة
ناقش الشيخ الصدوق وهو يعتقاد اإلتصحيح  ( يف كتاب تصحيح اإلعتقادات أوةاإلمامي  دات عتقاإكتاب )
 غير أنّ  :، يقول الشيخ املفيدبن قيسمن الروايات، الرواية نقلها الشيخ الصدوق من كتاب سليم يف رواية 

ن فينبغي للمتدي  وقد حصل فيه تخليٌط وتدليس به وال يجوز العمُل على أكثرِه  موثوقٌ هذا الكتاب غير 
عكس وي عوَّل  عليه، بالضبط  ،هناك نفس العبارة على جملتِه _ لوال يُعوَّ ما فيه  العمل بكل  أن يجتنب 

، أعيد ، هذه حريةختالف موجود، وهذه احلرية موجودة، يف عصٍر واحد، هذا اإلهنا وال ي عوَّل  على مجلته
هذا الكتاب غير موثوٌق به وال يجوز العمُل على أكثرِه وقد حصل  غير أنّ  قراءة كلمة الشيخ املفيد _

ولذلك  ل على جملتِه _ما فيه وال يُعوَّ  ن أن يجتنب العمل بكلّ فيه تخليٌط وتدليس فينبغي للمتديّ 
عصوم امل اإلمامَ  وأن   النبَّ  ة لتقوية رأيِه يف أن  بكالم الشيخ املفيد يف هذه القضي   الشيخ اجمللسي هنا يستدل  

ث عن الكثرية اليت تتحد  ه أيضًا يقع يف حرية الروايات عليهم ولكن  ه ما ُيري على الناس ُيري يسهو وأن  
 ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه اإلعجاز. غرائب أحواهلم كما يقول:
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أويل، عدم فهم الدين يف نتقال الصحيح من مرحلة التنزيل إىل مرحلة التكلة هو يف عدم اإل؟ املشاملشكلة أين
 .سياقات التأويل

، هذا كتاب )هتذيب األحكام( أحد األصول األربعة، إذا نذهب إىل الشيخ الطوسي وهو تلميذ الشيخ املفيد
ث وأحتد  ث عن عيون املصادر ت أنا أحتد  ف وجمال  ح  ث عن ص  تالحظون أنا ال أحتد   ،(التهذيب) ،الفقيه()

ث عن عيون ث عن الرموز الصعبة وأحتد  عن أمساء نكرات يف احلواشي، أحتد  ث ال أحتد  عن رموز الطائفة 
د أخباراً ، بعد أن ي ورِ  377صفحة ال، كتاب التهذيب وهذا هو اجللد الثاين حتقيق علي أكرب الغفاري الكتب

 َسجَدَ رَسُولُ اهلل َصلَّى اهلل عَلَيهِ هَل ا جَعفَرٍ عَلَيهِ السَّالم: سَأَلُت أبَعَن زُرَارة قَالَي ورد هذه الرواية ) عن سهو النبِّ 

ق تتعل  ة يعن روايات إضافي  ( هو هذا الباب الزيادات يف أحكام السهو، زيادات ؟ي السَّهو قَطتَوآلِه سَجدَ

 ،لحق يف روايات تدور حول أحكام السهو يقولون عنها الزيادات، م  ، مالحق يعنمبوضوع أحكام السهو

 َصلَّى اهلل سَجَدَ رَُسولُ اهلل ا جَعفٍَر عَلَيِه السَّالم هَلعَن زُرَارة َقالَ: َسأَلتُ أبَ) ،معروف يف كتب احلديث عنوانٌ 

ستعماالت ، هذه من اإل( فقيه يعن معصوم هناا فَقِيهفَقَالَ: ال وَال يَسجدُهُم ؟عَلَيهِ وآلِه سَجدَتَي السَّهو قَط

ة موجود بعض األحيان األئم   ،رجل ،شيخ ،عالِ م ،يستعملون فقيه ،أهل البيتاملوجودة يف روايات 
، يقولون قال الرجل، قال الفقيه، قال الشيخ، قال ةأصحاب األئم  يستعملون هذه العبارات بعض األحيان 

، إطالق الفقيه على غري هو املعصوم ، والفقيه باملعىن احلقيقي  ةً سم اإلمام تقي  ال يريدون أن يذكروا إ ،العالِ م

ل سَجَدَ رَسُولُ اهلل سَجْدَتَي السَّهو هَ، )(نَحنُ الُعلَمَاء وَِشيعَتُنَا املُتَعَلِّمُون: )، هم قالوازباب التجو   مناملعصوم 

 يعن أن   نُه هذا الخبر _الذي أُفتي به ما تضمّ ق: ( الشيخ الطوسي يعلِّ جدُهُمَا فَقِيهفَقَالَ: ال وَال يَس ؟قَط

يأيت السؤال هنا: األخبار  نُه هذا الخبر _الذي أُفتي به ما تضمّ  ال يسهو وال سجد سجود السهو _ النبَّ 
 النب   ها الشيخ الطوسي تفيت على أساسها؟ الروايات اليت قالت بأن  إذًا ملاذا أي   ثت عن سهو النب  اليت حتد  
؟ يعمل باألخبار اليت ه ماذاولكن   ل بسهو النب  ، هو يقول أنا ال أقو وذكرت عالج السهو يف الصالةيسهو 
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فقهاء  علماء الشيعة هكذا، كل   ؟! كل  نت عالجًا للسهو يف الصالة، تستغربونوتضم   قالت بسهو النب  
ا أن فيها حلول للسهو يف الصالة فإم   ث عن سهو النب  ، الروايات اليت تتحد  الشيعة يعملون هبذه الروايات

، إذا كانت أو غري صحيحة، إذا كانت صحيحة إذًا نلتزم بالقول بسهو النب  تكون هذه الروايات صحيحة 
ال يسهو  النبَّ  أقول بأن   نُه هذا الخبر _الذي أُفتي به ما تضمّ  ؟ _ب عليها فتوىغري صحيحة ملاذا نرت  

ى اهلل عليه وآله سهى فسجد صلّ  النبيّ  مناها من أنّ قدّ  تيا األخبار الفأمّ _ وما سجد سجود السهو 
نُه من ما تتضمّ  ألنّ  ؟ _ملاذا ما ذكرناها _وإنّ  _ ة يعتقدون بسهو النب  _ العام   ةها موافقٌة للعامّ فإنّ 

؟ أليست هذه هي  فقهاء الشيعة يعملون هبا، ما رأيكم يف ذلكألن   اه _نّ معموٌل بها على ما بي ّ األحكام 
: يف الرواية اإلمام الباقرما سهى وما سجد كما قال  النب   ن أقطع بأن  هنا يقول بأن  احلرية!! حرية واضحة، 

ة يقول هذه موافقة للعام   يورد الروايات اليت تقول بسهو النب  ( فهو يعتقد هبذا ولكن ال وَال يَسْجدُهُمَا فَقِيه)

الشيعة، الروايات لشيعة، هي هذه حرية ه هو هذا شيء معمول فيه بني افيت مبا جاء يف تفاصيلها يقول ألن  وي  
 .ة ليست بغريبة، وهذه القضي  ا صحيحة أو غري صحيحةإم  

ة املعروفة للشهيد كتاب ذكرى الشيعة من الكتب الفقهي    ،ل يف كتابِه )الذكرى(حينما نقرأ ما قاله  الشهيد األو  
 ولم أقف على راد   ، يقول:النوم عن الصالة ةقضي  يف قًا على رواية بالل علِّ ل م  الشهيد األو  ل، ماذا قال األو  

 ولم أقف على راد  _ أحد من علمائنا هذا اخلرب  مل يرد   لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة _
الشيخ البهائي نفس الشيء بعد أن ينقل هذا اخلرب وخرب  القدح في العصمة _ لهذا الخبر من حيث توهم

لكن القدح في العصمة م نهما ِلم ا يُوهِ لتضمّ تطرق الضعف إليهما  يُظنّ ما وربّ ر هو خرب بن سنان: آخَ 
وهو يعطي  لهما من هذه الجهة لع على راد  ه لم يطّ أنّ  ل _يعن الشهيد األو   قال شيخنا في الذكرى _

 إىلة حتتاج هذه قضي   _وللنظر فيه مجاٌل واسع وأمثالِه عن المعصوم تجويز األصحاب صدور ذلك 
ة، هذه تصرحيات من علماء الشيعة الذين يذهبون إىل هذه القضي  ، لكن تالحظون املساحة الكبرية حبث

وهذا الكالم ر كتاب الذكرى موجود مطبوع كتاب متوف    ،ل يف الذكرىالعلماء، هذا تصريح الشهيد األو  
يف كتاب الذكرى املوجود  قد قرأت  هذا الكالم  فإين  وإال  راً عندي ه مل يكن متوف  ، أنا مل آيت به ألن  موجود فيه
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والشيخ  لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة _ ولم أقف على راد  _  ر يف األسواقاآلن واملتوف  
م القدح نهما ِلم ا يُوهِ لتضمّ  _مةيعن إىل الروايات املتقد  _الضعف إليهما  تطرق ما يُظنّ وربّ  البهائي يقول:
 لهما من لع على راد  ه لم يطّ لكن قال شيخنا في الذكرى أنّ _  ه نام عن صالتِه وسهىأن  _ في العصمة 

 هذه الجهة وهو يعطي تجويز األصحاب صدور ذلك وأمثالِه عن المعصوم وللنظر فيه مجاٌل واسع _
 ولسنا _ماذا يقول:  127 الصفحة، أصاًل الشيخ اجمللسي ينقل عن الشيخ املفيد يف ومثل هذا الكالم كثري

ح الشيخ اجمللسي يرج   هو ،د املرتضى أو للشيخ املفيدا للسي  إم   ،وقعت يف يدي رسالة الشيخ اجمللسي يقول
، أكان هذا الكالم كالم املفيد املرتضى هو تلميذ املفيد دوال يفرق السي  أن تكون هذه الرسالة للشيخ املفيد، 

، هذا موجود يف عن ظاهرةو عن عقيدة و ا عن فكر لألشخاص احلديث هن أو كالم املرتضى حنن  ال نتم  
 هكذا يقول املفيد أو املرتضى _ ولسنا نُ ْنِكر _ :من اجلزء السابع عشر من حبار األنوار 127 الصفحة

ى تخرج فيقضوها بعد عليهم السالم في أوقات الصلوات حتّ ولسنا نُ ْنِكر أن يغلب  النوم على األنبياء 
النائم ال عيب  ن غلبة النوم ألنّ بشٌر م ه ليس ينفكُّ ألنّ ذلك وليس عليهم في ذلك عيب وال نقص 

، إذًا ما معىن ما أن ينام عن صالتِه وتفوته الصالةالسهو خيتلف، النوم  اأم   عليه وليس كذلك السهو _
، املعصوم هكذا تنام  عيناه وال م تنام  عيناه وال ينام قلبه  وسل  ى اهلل عليه وآله صل   النب   جاء يف أحاديثهم بأن  

 .ينام قلبه

 ،اجلزء الرابع التبيان وهذا ه  هذا تفسري و الكالم  كثرٌي واحلديث طويل، وصل الكالم إىل الشيخ الطوسي 
الثامنة يف ذيل اآلية من اجللد الرابع  164صفحة الهجري ،  1431الطبعة األوىل  ،منشورات ذوي القرىب

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غرَيِه  عْرِضْ عَنْهُمَفأآيَاتِنَا }وَإِذَا رَأيتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي األنعام: ني من سورة والست  

 165 صفحةاليف  الشَّيْطَان{فَال تَْقعُد بَعدَ الذِّكْرَى مَعَ القَومِ الظَّالِمِني{}وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان 

بَّاِئي _وا _ماذا يقول الشيخ  الطوسي  بَّاِئي أيضًا باآلية  وه اجلَِبائي _والبعض يقرأ ستدلَّ الج  واستدلَّ الج 

واخلطاب  وَإِمَّا يُْنسِيَنَّكَ الشَّيْطَان{}: اآلية تقولألن   األنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان _ على أنّ 
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بَّاِئي أيضًا باآلية على أنّ  _ى اهلل عليه وآله صل   للنب   األنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان  واستدلَّ الج 
 هؤالء ال يقولون، وإال  الشيعة  عوام   أن   الرافضة أن   يبدو _ بخالف ما يقولُه  الرافضة بزعمهم :قال_

األنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان  على أنّ  _بَّائي يقول اآلية تدل  ، اجلَ علماء الشيعة يقولون بالسهو
 ه ال يجوز عليهم شيٌء من ذلك وهذا ليس بصحيح أيضًا _بخالف ما يقولُه  الرافضة بزعمهم من أنّ 

 ألنَّا يقول هذا ليس بصحيح _بَّائي اجلَ على  من الذي يقول وهذا ليس بصحيح أيضاً؟ الشيخ الطوسي يرد  
أو يجوز أن ينسوه  هُ ا غير ذلك فإنّ ونُه عن اهلل فأمّ فيما يؤدّ م السهو والنسيان ال يجوز عليه مانقول إنّ 

وهم ينامون وكيف ال يجوز عليهم ذلك ي ذلك إلى اإلخالل بكمال العقل لم يؤدّ ا عنه ممّ  ايسهو 
أيضاً فاتهم وينسون كثيرًا من متصرَّ  املشكلة هنا ماذا يقول؟ _ ى عليهم والنوم سهٌو _شويُغويمرضون 

إمام زمانكم هذا هو إمام  ، تريدون أن تعرفواهذا هو إمامكم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان _
فسري القرآن لشيخ ، كتاب  التبيان يف ت ال ي قال هذا من اإلفرتاءاتحت  ة ثانية قراءة الكالم ، أعيد مر  زمانكم

عن علم الرجال وقلت  ثت  َلمَّا حتد   له رأيٌ  تابٍ ك  الشيخ الطوسي يف كلِّ  رون قلت بأن  ، تتذك  الطائفة الطوسي
القائلة ة ضطراب، من جهة يعمل بالروايات املوافقة للعام  الطوسي آرائه مضطربة وتالحظون اإلالشيخ  بأن  

 السهو وال يتَ ما سجَد سجدَ  النب   أن   يقول هو يفيت هبذه الروايةومن جهة ثانية يف نفس الكتاب  النب   بسهو
يف التبيان يقول هذا الكالم اخلطري، كالم خطري ، ومن جهٍة ثالثة هنا فقيه وال يسجدمها معصوميسجدمها 

، عنده ه يقيس على ذاكرتهِ اً، يعن هناك يف الناس من ميتلك ذاكرة أقوى من هذه الذاكرة، الظاهر يبدو أن  جد  
هذه األوصاف هناك من  ، يقيس على ذاكرتِه وإال  كرة يكتب هنا شيء ويكتب هناك شيءخلل يف الذا 

بَّائي على هذا اجلَ  لألمور أفضل من هذا الضبط، الشيخ الطوسي يرد  الناس العاديني من ذاكرهتم وضبطهم 
، هؤالء الذين ن يسريون إىل احلسني عليه السالميبدو الرافضة هؤالء الناس الذي ،الرافضة الذي يقول بأن  

، فيقول ةتهم غري قضي   كبار العلماء قضي  وإال  ة الذين يعتقدون هذه العقيدة احلسيني  أصحاب املواكب واهليئات 
املعصوم ال يسهو هذا ليس  الرافضة يقولون بأن   ك تقول بأن  _ أن  وهذا ليس بصحيح بَّائي: على اجلَ  اً رد  

ما ذلك فإنّ  ا غيرونُه عن اهلل فأمّ ما ال يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدّ ألنَّا نقول إنّ  بصحيح _
ي ذلك إلى اإلخالل بكمال العقل وكيف ال يجوز عليهم ا لم يؤدّ عنه ممّ  ايسهو يجوز أن ينسوه أو 
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وكيف ال يجوز عليهم ذلك  ط _وما عالقة هذا هبذا!! هذا هو التخب   ذلك وهم ينامون ويمرضون _
فاتهم أيضاً  من متصرَّ كثيراً   وينسون يضيف _ ث   وهم ينامون ويمرضون ويُغشى عليهم والنوم سهٌو _

 _ بَّائي فاسدالج  والذي ظنَُّه  :، يقوليعن أصاًل ما عندهم ذاكرةوما جرى لهم فيما مضى من الزمان _ 
فاتِه وما جرى هلم فيما مضى من املعصوم ينسى كثريًا من متصر   أن   هو ، الكالم الصحيحهذا ظن  فاسد

!! هذا هو  ؟إخالاًل بكمال العقل، باهلل عليكم هذا كالم ي عد   هذا السهو الالذي  الزمان ويسهون إىل احلدِّ 
يعن مكن  _ي ذلك إلى اإلخالل بكمال العقل ا لم يؤدّ ممّ  عنه اينسوه أو يسهو ه يجوز أن فإنّ  كالمه:

الشيعة خالاًل بكمال العقل، اآلن العالِ م الفقيه أليس كان علماء إذلك  وال ي عد  ينسى سبعني باملئة نسان اإل
ة حاضرة يف ذهنِه؟ أليس أحد الشروط ة واإلمجالي  ة التفصيلي   تكون األدل  الفقيه ال يكون فقيهاً حت   يقولون بأن  

احلافظة لألمور، أليس أحد شرائط العلم عن املتعارف  املوجودة يف مراجع التقليد أن يكون ضبطه  ال يقل  
الذي ال  ينسى ويسهو إىل احلد  ، ما بالكم يا علماء الشيعة؟! يعن اآلن إذا كان املعصوم ة النظرودق  والذاكرة 

 حت   ل!!بكمال العق إخالالً ذلك  بكمال العقل يعن ميكن إىل سبعني باملئة ينسى وال ي عد   إخالالً يكون 
ه ال ولكن   إخباراتهِ على  ذاكرته، قد ال ي عتمد  د قَ ا ف َ يف عقلِه وإمن   ه هناك خللٌ ر إليه بأن  اآلن فاقد الذاكرة ال ي نظَ 

فاتهم أيضاً وينسون كثيرًا من متصرّ  إىل أن يقول: وكيف ال يجوز عليهم _ بالعقل _ إخاللذلك  رب  عتَ ي  
يقولون م كيف يقول عن الرافضة بأن  بَّائي فاسد _ ُه الج  وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنّ 

 قول شيخ الطائفة رضوان اهلل تعاىل عليه.و، املعصوم يسهو ويسهو كثرياً، هذا املعصوم ال يسه بأن  

وتلك هي احلرية اليت وهذا قول الشيخ الصدوق وتلك كلمات شيخنا املفيد رضوان اهلل تعاىل عليهم مجيعًا 
البيت وهذه هي ق حديث أهل ، احلرية اليت وقع فيها علماء الشيعة فجاءونا بعلم الرجال فمزَّ ثت  عنهاحتد  

 النتائج.

جممع البيان، يف  هو ل، اآلن يف حوزة النجف التفسري األو  املركزي   وهذا )جممع  البيان( التفسري الشيعي  
ة؟ من إذا أرادوا أن ينقلوا من التفاسري الشيعي  ل اخلطباء املعروفون نق  ة ماذا يَ ة على املنابر الشيعي  احلوزات الشيعي  

 1995بريوت لبنان الطبعة األوىل سة األعلمي للمطبوعات جممع البيان للطربسي مؤس  ، هذا هو جممع البيان
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وَإِذَا رَأيتَ الَّذِينَ }:ية يف سورة األنعامهجري ، هذا اجلزء الرابع ، أيضًا يف نفس اآل 1415ميالدي 

الكالم  ،إىل آخر اآلية حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَريِه وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان{ عْرِضْ عَنْهُمَفأآيَاتِنَا يَخُوضُونَ فِي 

فلم ا النسياُن والسهو وأمّ  الشيخ الطربسي، يقول: 82صفحة الماذا يقول يف  وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان{}

عليهم أن ا ما ِسواه فقد جوَّزوا فأمّ ونُه عن اهلل تعالى فيما يؤدّ  _علماء الشيعة  يعن زوهما عليهم _ُيجوّ 
هو نفس العبارات حذف منها بعض  ي ذلك إلى إخالٍل بالعقل _عنه ما لم يؤدّ  اينسوه أو يسهو 

قال  يقول: 81 الصفحةه يف ، ألن  ذا الكالم نقله  من الشيخ الطوسيه وكتبها ومل ي شر إىل أن  الكلمات 
على األنبياء _ إىل آخرِه  _ة ة في جواز التقيّ اآلية داللة على بطالن قول اإلماميّ بَّائي وفي هذه الج  

فيما  زوهما عليهما النسياُن والسهو فلم ُيجوّ وأمّ  حديثنا هنا _ ا النسيان _وأمّ  _ إىل أن يقول: ةواألئمّ 
ِسواه فقد جوَّزوا عليهم أن ا ما فأمّ  يعن خارج دائرة التبليغ _ ا ما ِسواه _ونُه عن اهلل تعالى فأمّ يؤدّ 

ي ذلك إلى إخالٍل بالعقل وكيف ال يكون كذلك وقد جوَّزوا عليهم ما لم يؤدّ  عنه اينسوه أو يسهو 
ه مل الطوسي ولكن  ي، نفس عبارات ائِ بَّ من اجلَ  _ منه فاسد فهذا ظن  النوم واإلغماء وهما من قبيل السهو 

ي ال واهلل كان ائِ بَّ يعن اجلَ  إثم _ وإنَّ بعض الظنّ  :هو فقط يضيف هذه العبارة ث  ه نقل العبارات ي شر إىل أن  
فاسد  هو يقول له هذا ظن  املعصوم ال يسهو  يزعمون يعتقدون بأن  الرافضة  ي قال أن  ائِ بَّ ، اجلَ ه  صحيحاً ظن  

 فهذا ظن   _ي يعتربها إث شيخنا الطربسي ائِ بَّ اجلَ اليت نقلها  املنقولة الصحيحةإث، يعن هذه  بعض الظن   وإن  
هذا هو إمامكم  إثم _ وإنَّ بعض الظنّ  ، يقول: الشيعة تعتقد بعدم سهو املعصومبأن   _ أن ظنَّ  منه فاسد

أكرب من التعليق، ة القضي   ق ألن  ، سوف ال أعلِّ ، هذه هي مناهج العلماءيسهو يف مساحٍة واسعة، أنتم أحرار
 .د ناقل أنقل الكالم فقط، أنا جمر  موا من علمائكم معرفة إمامكمتعل  أنا فقط سأعرض بني أيديكم وأنتم 

ل حياتِه هذا الكتاب )التنقيح يف شرح د اخلوئي رمحة اهلل عليه، السيد اخلوئي يف أو  إىل عصرنا احلاضر، السي  
يعن  للهجرة، 1412 خ سنةمؤر  ، وهذا الكتاب الثاين للهجرة 1380العروة الوثقى( هذا الكتاب ط بع سنة 

َعت ام األخرية من حياتِه يف األي   هخومؤر  د اخلوئي ر فتاوى يف حياة السي  آخِ  ،هذه فتاوى وط بع بعد ذلك، مج 
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أكثر من ثالثني سنة يدِه يعن حدود ثالثني سنة  موجودة صور الفتاوى خبط   ،يدهِ  ، موجودة خبط  وط ِبع
 85 الصفحةث يف ، وهو يتحد  يف شرح العروة الوثقى، هذا اجلزء الثاين من كتاب التنقيح بشيء قليل

عتقاد هبا، يعن هو  من اإلالبد   الة( يقول هناك بعض أقسام الغلوِّ )ناسة الغ   84 الصفحةاملوضوع يبدأ من 
نظير ما ة من البداية موجودة يف ذهنِه _القضي  ، يعن عتقاد بهِ  من اإلالبد   يقول هذا الغلو   لكن اً غلو  يها يسم  

ماذا يقول  ل درجة الغلو _ى اهلل عليه وآله أوّ صلّ  نُِقل  عن الصدوق عن شيخِه إنَّ نفي السهو عن النبيّ 
في الجملة لتزام به ن اإلا ال محذور فيه بل ال مناص عير ممّ والغلو بهذا المعنى األخ د اخلوئي؟ _السي  

 ل درجات الغلو ما هو؟ أن ننفي السهو عن النبِّ أو   عن شيخِه ابن الوليد بأن  نقل كالم الشيخ الصدوق  _
لو  ا ال محذور فيه __ممّ ة السهو يف قضي   بهذا المعنى األخير _ والغلو نتبهوا إىل عبارته:إفماذا قال؟ 

 ليس دقيقًا بالضبط يعن هناك جمال يف اجلملة يعن لتزام به في الجملة __ بل ال مناص عن اإلاعتقدنا 
ه يف ناية عمرِه لكن  من البداية مغشوش عتقاد ركيك ه ال يسهو، يعن اإلللسهو ولكن حنن  باجلملة نعتقد بأن  

ن من السهو الممنوع على قَّ تي   المُ  رد  الق   أنّ  :وئي يف هذا الكتاب حني قالد اخلالسي  أطلقها صرحيًة 
ستفتاء موجودة وموجودة هنا صورة الفتوى واإل ة _الموضوعات الخارجيّ  في غيرالمعصوم هو السهو 

 1412اب مطبوع هذا الكت، يعن للهجرة 1408/  1/ 21تم والتأريخ اليد وبتوقيعِه بإمضائِه وباخل خبطِّ 
ا قلت أنسنة  29حدود  1408إىل  1380، من  1380، الكتاب ذلك ط ِبع 1408لكن الفتوى صادرة 

د ألقاها قبل  هذه الدروس السي  بني طبع ذلك الكتاب، وإن كان حت  ريخ الطبع ثالثني بالنسبة لتأأكثر من 
،  ت بعد ذلكت وط بعَ وق  رِّرَ ريخ كانت قبل هذا التأد   دروس السي  وإال   1380 ا الكتاب ط بع سنةوإمن   1380

السهو في غير الموضوعات ن من السهو الممنوع على المعصوم هو القدر المتيقّ  د اخلوئي:كالم السي  
ة ما هي؟ يعن تشمل ، املوضوعات اخلارجي  يعن يف دائرة التبليغة يف غري املوضوعات اخلارجي   ة _الخارجيّ 

ة، تشمل صالته وصيامه وسائر موضوعات أحكام خارجي   ،ةصالته وصيامه هذه موضوعات خارجي  
ميكن أن  ،أن يعتدي على أحد سهواً  ،أحد أن يغصب حق   ،أحد أن يأخذ حقَّ  ،ميكن أن يسهو ،فاتهتصر  

 ال يسهو يف دائرة التبليغ ولكن النب   ة يقولون بأن  ، الوهابي  ة ال تقول بذلكالوهابي   الغريب أن   ،شيء يفعل كل  
ا من التبليغ، أم  ه ، يعتربون صالته وحج  (وا بصاليتي وصل  ح ج وا حبج  )ه، وحج  صالته من التبليغ  يعتربون
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، نفس الكالم الذي فاتتشمل سائر التصر  تشمل الصالة تشمل الصيام ة املوضوعات اخلارجي  الكالم هنا 
د اخلوئي من د حسني فضل اهلل باعتبار هو تلميذ السي  اآلخرين، ولذلك حمم  م يف عبارات العلماء تقد  

ا أحلقه  من تفسريِه م   وسنأيت إىل كالمِه وما ذكره  يف يبن فكره  يف التعامل مع النب   ،تالمذته من مدرستهِ 
ع بعد ذلك د اخلوئي ويفرِّ يبنيها على أساس هذه القاعدة، يعتمد على كالم السي   الكثرية بالنب  النقائص 

، نأيت على ما ذكره  من النقائص يف احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل ،الكثري من النقائص فينسب إىل النب  
داخلة يف دائرة التبليغ  الصالة واحلج   ع ويقول ال إن  ع أن يرق  رقِّ لو يريد اآلن م   د اخلوئي حت  هذا هو كالم السي  

يعن يف خمتلف ة جتماعي  ة يعن يف العالقات اإلسهو يف املوضوعات اخلارجي   ،بالنتيجة هو كالٌم بالسهو
المعصوم هو السهو ن من السهو الممنوع على القدر المتيقّ  ألنّ  _ة هو يسهو فيها شؤونات حياتِه اليومي  

، ام حياتهِ فات املختلفة يف أي  تصر   ،حياتهِ  ة هي كل  املوضوعات اخلارجي   ة _في غير الموضوعات الخارجيّ 
جعون إليهم فهذا كم أنتم تر ، هؤالء علماؤ ة راجعة إليكمإمام زمانكم هكذا؟! هذه القضي   هل تعتقدون بأن  
 .هو الذي يقولونه

، هذا د تقي التسرتيصاحب قاموس الرجال الشيخ حمم  د اخلوئي ضًا معاصر للسي  أير نفس الكالم لعالِ ٍم آخَ 
ة حني حديثي عن علم الرجال، هو اجلزء الثاين عشر من كتابِه قاموس الرجال وقد أشرت إىل هذه القضي  

اًل ما أراد أن ه كان مستعجِ لكن    بواسطة العدسة حقيقةإال   ،أت قرَ  بصعوبة ،أقرَ وهي ال ت  ِه طبع الرسالة خبط  
ى اهلل عليه وآله( أحلقها بكتاب الرجال صل   )رسالة يف سهو النب   ،يفوته  هذا األجر وهذا الثواب وهذا الفضل

!! ه يسهو ال أدريمه بأن  وهنا يقي  رجل من رجال الروايات  النب   ، هل أن  أدري ملاذا أحلقها بكتاب الرجال ال
هذه عقول الرجاليني، هذا هو علم الرجال وهذه عقول الرجاليني ك على عقول الرجاليني وهذا هو الذي يدل  
ماذا يقول؟ هو يعتمد على ما نقله  ه يف طوايا هذه الرسالة ، الغريب أن  ه يسهواألعظم بأن   اليت ترى يف النب  

الشيخ الصدوق يف هذه  على هِ على الشيخ املفيد يف رد    رأي الشيخ الصدوق ويرد  وقاله الشيخ الصدوق يتبىن  
كان الشيخ   ، ماذا يقول؟ يقول وإنرجع مثلما قال الصدوق الشيخ املفيد أيضاً يف جهات أخرى وإال  ة القضي  

اآلراء ويذكر بعض  ،هو صادق ومصيب وأنا معه ةالقضي  ة وغريبة ولكن يف هذه آراء شاذ   هالصدوق عند
ليست غريبة  ةالقضي   ة لكن هذهوشاذ  نده آراء غريبة ، يقول الشيخ الصدوق عالغريبة للشيخ الصدوق
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الشيخ الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليه كان  ،ولذلك ألَّف رسالةً ة هي صحيحة وهو يلتزم هبا وليست شاذ  
 هبأن  نا يف فقيه من ال حيضره الفقيه قرأكما ي كتبها نيابًة عنه الشيخ التسرتي  الذ الظاهر ينوي يكتب رسالةً 

،  على منكريهى اهلل عليه وآله والرد  صل   ينوي حيتسب عند اهلل سبحانه وتعاىل كتابًا يف إثبات سهو النب  
 .د تقي التسرتيهو الشيخ حمم  الظاهر الذي قام بالدور 

 ، عصمة النب   209صفحة اله، د سعيد احلكيم دام ظل  د حمم  هذا كتاب أصول العقيدة للسي   ،مرجع معاصر
معصوٌم  النبيَّ  إنَّ الدعوة الثانية أنّ  واضح _ كالم قطعي    ،معصوٌم من السهو النب   من السهو هو يقول بأن  

_ واضح الكالم  ه يمنع من كونِه قدوًة وأسوة أنّ معصيًة وال ظُلمًا إاّل والسهو وإن لم يكن من السهو 
املعصوم ال يسهو لكن يف  بأن   النبَّ  ي ثبِّت بأن   ة،ة واضحة وهي بديهي  ة، القضي  ال حاجة لنا هبذه القضي   صريح

من التفت  في حق  عتقاد بها صمة فهي وإن كانت حقًَّا ويجب اإلا العأمّ  ماذا يقول؟ _ 211صفحة ال
ماء ال يقولون أكثر العل طبعًا ألن   ها ليست من أصول الدين وال يكون إنكارها خروجًا عنه _ أنّ إاّل إليها 

ا العصمة فهي وإن كانت أمّ ت ينسبون النقص إىل املعصوم _ها اليت مر  هذه األمساء كل   !!هبا فكيف يقول
؟ إذا هذا الكالم حسن أنتم ها الشيعة تعرفون إمامكم هكذا_ أنا أقول هكذا تعرفون العصمة أنتم أي  حقًَّا 

ها ليست  أنّ من التفت إليها إاّل  عتقاد بها في حقّ صمة فهي وإن كانت حقًَّا ويجب اإلا العأمّ  _أحرار 
أو خطأِه في بعض ما   أن يرجع إلى تكذيب النبيّ من أصول الدين وال يكون إنكارها خروجًا عنه إاّل 

لكن العصمة ليست من أصول الدين، أليس اإلمامة من أصول  غ به فيكون كفرًا كما هو ظاهر _بلّ 
؟ كيف ال ل صفة من صفات اإلمامة العصمةأليس أو  ، و على هذا التقسيم الكالمي املوجود الدين؟ حت  

اإلمامة اليت هي من أصول  تكون العصمة من أصول الدين!! أليس اإلمامة من أصول الدين، يعن هل أن  
ا أمّ : تكم هكذا!! أعيد قراءة الكالم؟! هل تعرفون أئم  إمامة هذهالدين يعن اإلمامة اليت ال عصمة فيها؟ أيَّة  

ها  أنّ من التفت إليها إاّل  في حقّ  _ على من؟ _عتقاد بها ن كانت حقًَّا ويجب اإلصمة فهي وإالع
إمامكم هبذه الطريقة أنتم  إذا أردمت أن تعرفوا ليست من أصول الدين وال يكون إنكارها خروجًا عنه _

 ق حقيقة.ال أريد أن أعل  هذه القضايا حتتاج إىل تعليقات طويلة وأنا  ق ألن  ، أنا قلت ال أعل  أحرار
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ث ة، يتحد  ة ورمز من رموز املدرسة األصولي  د تقي هبجت رمز من رموز املدرسة العرفاني  شيخ حمم  المرجع آخر 
دار األوسط الطبعة حة كتاب يف مدرسة الشيخ هبجت طبعة جديدة ومنق    159 الصفحة ،عن أدىن املعرفة

حتت عنوان  ،ة أكيدةوهذه قضي  هبجت آثار الشيخ ، إعداد جلنة ترمجة  1428ميالدي ،  2007الثانية 
عتقاد في معرفة اإلمام عليه السالم واإل كافية  أدنى المعرفة إنّ  أدىن املعرفة يف معرفة اإلمام عليه السالم _

، أنتم يحولكن أقول هل هذا الكالم صحدىن املعرفة ث عن أهو أدىن املعرفة؟ هو يتحد   ؟ ماماذا بِه _
ى اهلل عليه وآله ولو لم نكن صلّ  النبيّ  ه إماٌم مفترُض الطاعة و وصيُّ أنّ فقط  وهي أن نعتقد   _استمعوا 

وكذا ال يجب معرفة طلحة ه هو الذي حارب معاوية أو مروان أو أنّ نعرف اسمه أو ال نعرف مثاًل 
التوفيق  نسأل اهلل _ أو الثاين عشر كيف مثالً مس _ اهذا اإلمام هل هو الرابع أو الخ وأنّ ترتيبهم 

هذا القدر من املعرفة صحيح؟! أنتم احكموا، _ ولترك ما يريدون منا تركه ا إتيانهلإلتيان بما يريدون منّ 
 ،شيخ هبجت حر  ال، أنا حر   ،هذه عقيديت ،بالنسبة يل ،ع أصالً عتربه خروج من التشي  بالنسبة يل أنا هذا أ

 _ النبيّ  ه إماٌم مفترُض الطاعة و وصيُّ أدنى المعرفة أن نعتقد فقط أنّ  إنّ  وأنتم أحرار، أعيد قراءة الكالم:
،  مسها أعداؤه يعرفون حت   !!أي  إماٍم هذا حنن  ال نعرف امسه _ ولو لم نكن نعرف اسمه _هذا صحيح 
سيقولون الرباءة  طبعاً _ ه هو الذي حارب معاوية أنّ أو ال نعرف مثاًل _  ق الوالية والرباءةكيف تتحق  

يت ب  ا روحو سولفوههذا الكالم )ة أنا أعرفها وأقول هلم ، الوالية باجلملة، هذه الرتقيعات احلوزوي  باجلملة
هل البيت والزيارة اجلامعة الكبرية واضحة والتفاصيل ا الكالم خيالف ما جاء يف كلمات أهذ ،(خالتكم

ل شيء من أدىن املعرفة أن تعرف سيقولون أدىن املعرفة، أو  واضحة يف أحاديث أهل البيت والكايف الشريف، 
أن _ ؟ ، ميكن هذاهل ميكن أن يقتنع هبذه الفكرة؟ يعن أن ال يعرف اسم إمامه ، يعن اآلن أي شيعي  إمسه

ه هو الذي ولو لم نكن نعرف اسمه أو ال نعرف مثاًل أنّ  النبيّ  ه إمام مفترض الطاعة ووصيّ تعرف أنّ 
هذا اإلمام هل هو الرابع أو  وكذا ال يجب معرفة ترتيبهم وأنّ  أو مروان أو طلحةحارب معاوية 

وكالم رموزنا رضوان اهلل ة راجعة إليكم وهذا هو كالم مراجعكم وكالم علمائكم القضي   الخامس مثاًل _
 .يهم مجيعاً تعاىل عل
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اجملتهدين  الفقهاء كل   العلماء كل   صاحب اجلواهر هذا الكتاب الذي يرجع إليه كل  ر نذهب إىل َعَلٍم آخَ 
خ العريب، الطبعة ودار املؤر  ة سة املرتضى العاملي  ل مؤس  )جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم( وهذا اجلزء األو  

ث عن الك ر وهذا الكتاب هو تحد  يوهو  121 الصفحةهجري ، يف  1412 ميالدي ، 1992األوىل 
ث عن الكر ، حني يتحد  واضح رمزٌ  ،ةة واحلوزة العلمي  سة الديني  ومن مصادر املؤس   ي  مدرسة الفقه الشيع

د الكر ، الك ر يعن ة روايات يف حتديد الكر، روايات حتدِّ ال أطيل عليكم الكالم عندنا عد   ،ومقدار الكر
الذي ال ينفعل بالنجاسة الكثري ة، املاء نون يعرفونا من املسائل البديهي  واملتدي  ة هذه قضايا فقهي   ،املاء الكثري

هم يف الكتب القدمية  ،د حجمه  كذا من األرطال، هناك روايات حتد  د وزنه   ، هناك روايات حتدِّ املالقاةحني 
هناك  ،ختتلفد احلجم  الروايات اليت حتد  وحت  يعن احلجم  املساحة باملصطلح اهلندسي   ،ونا مساحةيسم  

حال اآلن ال  ا بسبب اختالف أوزان املياه، على أي  وهذا خيتلف رمب  للكر  احلجمي  اختالف يف التحديد 
هذا ك ر وهذا ختيارات يعن د اإلتعد   ،حتماالتد اإلأو هو من قبيل تعد  ة ة الفقهي  أدخل يف تفاصيل القضي  

راجع ختالف يف حتديد الكر يف الروايات  اإليقول بأن   ث، فهو هنا يتحد  وما املشكلة يف ذلك ك ر وهذا ك ر
واهلل أمضى حكمه   قدَّروه هكذا ،ا خرصوه خرصاً وإمن  ما كانوا يعرفون مقدار الكر بالضبط املعصومني  إىل أن  

ف على مقدار الكر هذه ال تتوق  ة قطعاً مقدار الكر، وهذه القضي  ، إمامكم هكذا ال يعرف على هذا اخلرص
ة عليهم السالم واألئمّ  دعوى علم النبيّ  بأنّ : يقوله يضع قاعدة هنا أشياء كثرية ألن  ة ستسري على القضي  

 وأي  علٍم مقدار الك ر؟! _ ليس كعلم الخالق _علمهم عليهم السالم  بذلك ممنوعة وال غضاضة ألنّ 
كان أن يعرفوا إذا  يعن ال توجد ضرورة  _روه بأذهانهم الشريفة وأجرى اهلل الحكم عليه فقد يكون قدَّ 

األحكام ،  دائرة التبليغ غري معصومةحت   ، اآلن وصلنا إىلالتبليغ معصومه يف دائرة السابقون قالوا بأن  اجلماعة 
ه يسهو يف د اخلوئي والذين قبله من األمساء قالوا بأن  ، إذا كان السي  ة أليس من مجلة دائرة التبليغالشرعي  
ا مرَّ عليهم يف وينسون مفاهتم الكثري من متصر  م ينسون الطوسي قال إن  الشيخ  ،يسهو يف أعماله ،صالته

 بأنّ  _إىل دائرة التبليغ ة ة انتقلت إىل األحكام الشرعي  ، اآلن القضي  ، يعن عندهم ربع ذاكرةاألزمنة السابقة
علم  عندهمشرط أن يكون يعن ليس هناك  ة عليهم السالم بذلك ممنوعة _واألئمّ  دعوى علم النبيّ 

_ وال  وال غضاضة_ م ال يعلمون يات تشري بأن  عندهم علم فاختالف الروام مبقدار الكر ومن يقول بأن  
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فقد يكون  علمهم عليهم السالم ليس كعلم الخالق ألنّ  _ م ال يعرفون مقدار الكريوجد إشكال أن  
 .ٍة هكذاهنيئاً للشيعة بأئم   روه بأذهانهم الشريفة وأجرى اهلل الحكم عليه _قدّ 

ة من بعدِه اجلواهر، وهو الذي مهََّد له املرجعي  للشيخ األنصاري وهو تلميذ صاحب هذا فرائد  األصول 

( جئت هِسِفْنَاً لِنَائِصَ اء هَقَالفُ نَمِ انَ كَ نْا مَمَّأَفَ) ثت عن مصادر الروايةوأعتقد يف احللقات املاضية حني حتد  

 وهو كتاٌب درسي  ، هذا هو اجلزء الثاين من فرائد األصول ةبالطبعة احلروفي  ة للفرائد وكذلك بالطبعة احلجري  
يذكر أحد التوقيعات ة يف الشبهة الوجوبي   166 الصفحة( رسائل الشيخ األنصاريي درَّس يف حوزاتنا )

حتجاج عن الحميري حيث كتب  إلى الصاحب  في اإلالتوقيُع المرويّ _ ة الصادرة عن اإلمام احلج  
ل إلى د األوّ ي إذا قام من التشهُّ بعض الفقهاء عن المصلّ  يسألني :_ احلمريي كتبعجَّل اهلل فرجه 

ي إذا قام من بعض الفقهاء عن المصلّ  يسألني _ د الوسطي  ل يعن التشه  د األو  _ التشه   الركعة الثالثة
بعض أصحابنا قال ال يجب عليه تكبيرة  هل يجُب عليِه أن ُيك ب ر فإنّ  الثالثةل إلى الركعة د األوّ التشهّ 

_ فِي ذَلِكَ حَدِيثَان أَمَّا أَحَدُهُمَاة: _ اجلواب من اإلمام احلج   ويجوز أن يقول بحول اهلل وقوته أقوُم وأقعد

فِي ذَلِكَ حَدِيثَان أَمَّا  _ وأجدادهاإلمام هنا ملاذا يقول يف ذلك حديثان؟ يريد أن يربط الشيعة بأحاديث آبائِه 

الصالة حينما تنتقل من حالة إىل حالة  _ يعن يف كلِّ  فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ عِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَليهِ التَّكْبِري  أَحَدُهُمَا

_ هذا  َفإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ عِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَليهِ التَّكْبِري  فِي ذَلِكَ حَدِيثَان أَمَّا أَحَدُهُمَا هنا يأيت تشريع  التكبري _

 قَاْم فَلَيَس عَلَيِه يف وَأَمَّا الْحَدِيثُ اآلخَر فَإِنَّهُ رُويَ أَنَُّه إِذَا َرفَع رَأسَهُ ِمنَ السَّجْدَِة الثَّانَِية وَكَبََّر ثُمَّ جَلَس ثُمَّواضح _ 

_ واضح اإلمام ذْتَ ِمن بَاِب التَّسِْليم كَاَن صَوَاَباً القُُعودِ تَكِْبري وَالتَّشَهُّد األَوَّل يَجري هَذَا امَلجْرَى وَبِأَيّهمَا أَخَالقِيَام َبعْدَ

ه  الكلين يف الكايف عَ ب َ ، نفس املنهج الذي ات   عة كيف تتعامل مع حديث أهل البيتهنا يريد أن يريب الشي
وهذا ا من حكٍم واحد هل الواقعة البد   جاءونا بقانون أن   ون، طبعاً األصولي  أكثر من حكم ةحينما ي ورد للقضي  

، املوجود عند أهل البيت ميكن للواقعة أن يكون فيها أكثر من حكم القانون ال أصل له عند أهل البيت
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أن يكون يف  ميكن هأن  كتابه  على هذا األساس س  مة أس  الكلين يف املقد  وهذه هي أحدى الشواهد ولذلك 
التعامل مع   كيف يتم  يريد أن يبني  ة صلوات اهلل وسالمه عليه ، هنا اإلمام احلج  الواقعة أكثر من حكم

هناك حديث أحاديث أهل البيت وما هو احلكم يف ذلك، فاإلمام هنا يقول هناك أحاديث قالت هكذا 

ريَّ خذ بأي  قال هكذا  ة _ أعتقد القضي   ذْتَ مِن َباِب التَّسْلِيم كَانَ صَوَاَباًوَبِأَيّهمَا أَخَ هما شئت _وأنت خم 

 أو ال؟ اإلمام يقول هناك حديثان حديث يشمل أكرب  د ه إذا قمت من التشه  ، يعن سائل يسأل أن  واضحة
وحديث  ،انتقال من فعل إىل فعل آخر من وضع إىل وضع آخر داخل الصالة كربِّ  ه أي  هذه احلالة وهو أن  

فليس بعد القعود تكبري، اإلمام  وجلستَ  تَ وكرب  رفعت رأسك من السجدة الثانية إذا  كن  إه أن   ،اليقول  ثانٍ 

_ الكالم واضح أو غري  ذْتَ مِن َباِب التَّسْلِيم كَاَن صَوَابَاًوَبِأَيّهمَا َأخَ _ د الوسطييشمل التشه  أيضًا يقول هذا 

الحديث  الثاني وإن   فإنّ  ال يعجبه  هذا الكالم يقول:؟ ق الشيخ األنصاري، ماذا يعلِّ واضح؟ واضح الكالم
يعن اإلمام يقول  ل به والحكم بعدم وجوب التكبير _ل وكان الالزم تخصيُص األوّ من األوّ  كان أخصّ 

 ، البد  حيكم على احلديث اآلخرأن نرى أيَّ احلديثني  هما أخذت كان صواباً، الشيخ يقول ال حنن  البد  بأي  
يعن كان  ل وكان الالزم _من األوّ  الحديث  الثاني وإن كان أخصّ  فإنّ  _ الواقعة من حكم واحد يف

  أنّ ل به والحكم بعدم وجوب التكبير إاّل _ وكان الالزم تخصيُص األوّ ُيب على اإلمام أن يفعل هذا 
ل الحديث األوّ  على أنّ  جوابُه صلوات اهلل وسالمه عليه باألخذ بأحِد الحديثين من باِب التسليم يدلُّ 

هذا كالم اإلمام غري  ؟ يقول أن  ، هو ماذا يريد يقولاإلمام ينقل األحاديث باملعىن نقلُه اإلمام بالمعنى _
جوابُه صلوات اهلل وسالمه عليه باألخذ بأحِد   أنّ إاّل  _ه نقل احلديث باملعىن غري دقيق ألن  و صحيح 

بالمعنى وأراد  شمولُه  ل نقلُه اإلمام عليه السالمألوّ الحديث ا على أنّ  الحديثين من باِب التسليم يدلّ 
وأراد   _بتفكيك العبارات يف كتب األصولخكم أنا ما أريد أن أدوِّ  نتقال من القعوِد إلى القيام _لحالة اإل

نتقال من القعوِد إلى القيام بحيث ال يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه فأجاب عليه شمولُه لحالة اإل
باملعىن وكان نقله ليس دقيقاً اإلمام نقل أحد احلديثني  يعن خالصة الكالم يقول بأن   بالتخيير _السالم 

 عن الحكم الواقعيّ وظيفة اإلمام وإن كانت إزالة الشبهة  نّ إ ثمّ ق: يعل   الذي يريد أن يقوله، ث   هو هذا
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تعليم طريق العمل عند التعارض مع ه هذا الجواب لعلّ   أنّ إاّل  يعن غري واضح _ هذا الجواب _  أنّ إاّل 
 _ وليس فيه اإلغراء بالجهل _وبدأ يفرتض على اإلمام أحكام  عدم وجوب التكبير عنده في الواقع _

ال يريد أن يغرينا باجلهل أن يوقعنا يف اجلهل وإن كان الكالم هو فيه هذه الداللة، أي   يعن هو هنا اإلمام 

ذْتَ ِمن وَبِأَيّهمَا أَخَ: ؟! اإلمام يقول لك وسالمه عليهصلوات اهللكالٍم هذا!! يعن هذا كالم ي قال للمعصوم 

ما ة هذا الكالم؟ ل لإلمام احلج   تقو من أنت حت   !_ جنابك مرتضى األنصاري من أنت؟ بَاِب التَّسْلِيم

ون بشيء ه األساتذة وال حيس  ا يقرأه الطلبة ويقرأورمب  هذا من الكتب اليت ت درَّس  يف حوزاتنا  !قيمتك أنت؟
ب َ ألن   اًل يقول ، أو  ة عليه السالمهذه إهانة كبرية لإلمام احلج  ، ع ون بالفكر البعيد عن أهل البيتم أساسًا م ش 
اإلمام نقل احلديث باملعىن وكان نقله  ليس دقيقاً، ما الفارق بني هذا الكالم وبني البخاري الذي يعتذر  أن  
ادق ضعيف احلفظ ال يضبط األحاديث، ما اإلمام الص ه ما نقل عن اإلمام الصادق عليه السالم ألن  بأن  

اإلمام الصادق  إلمام الصادق ألن  ه ما نقل عن ا؟! أعطن الفارق، البخاري يقول بأن  الفارق باهلل عليك
، األنصاري نفس الكالم نقل وال حديثًا واحدًا عن اإلمامضعيف احلفظ ال يضبط األحاديث ولذلك ما 

ه هنا يريد أن ُيعل من حديٍث حيكم ألن   ،اً وهذا النقل ليس دقيقاإلمام نقل احلديث باملعىن  ن  أبيقوله، يقول 
خكم ، أنا ما أريد أن أدو  ر اخلطأ على طول العباراتوقع يف هذا اخلطأ وبدأ يتكر   ،آخر على حديث

يف كتاب ون ما هو املوجود ويقرألكن طلبة العلم يعرفون هذا، ميكنهم أن يرجعوا إىل الكتاب بالعبارات 
مسه ليس من الضروري أن تعرفوا ال تعرفون إ، إمامكم هكذا، إمامكم الرسائل للشيخ األنصاري، أنتم أحرار

األوزان ال يعرفها اإلمام، ليس فقط  ، إمامكم ال يعرف وزن الك ر،أو أن تعرفوا ترتيبهمسه أو أن تعرفوا أعدائه إ
، إمامكم ال يعرف وليس دقيقًا يف النقل، إمامكم ينقل احلديث باملعىن قادير األخرى أيضاً الكر سائر امل

، إمامكم ال ُيب أن تعتقدوا  للواقعة حكمنيهو اشتباهًا نقل بأن   ،كم واحدالواقعة هلا ح أن  بالضبط 
ه معصوم ن أن  ، إمامكم القدر املتيق  كم سوف ال خترجون من دائرة اإلميانبعصمتِه إذا مل تعتقدوا بعصمتِه فإن  

ينسى الكثري من ينسى، إمامكم و يسهو  ،ة اإلمام يفعل فيها ما يفعلاملوضوعات اخلارجي   ،يف دائرة التبليغ
اإلمام ال يسهو هذا ظن  فاسد  نا نقول بأن  ، ومن ظنَّ بأن  وينسى ماذا حدث يف األزمنة املاضيةفاتِه متصر  
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، إمامكم ينام عن صالته، إمامكم  السليم كما قال شيخنا الطربسيليس من الظنِّ  اآلث نِّ ظوهذا من ال
وكماله  يبدأ مت؟ حينما تبدأ ، بدأ حينما يكمل عقله  عصمته  ت، إمامكم ، هذا هو إمامكميسهو يف صالتهِ 

أنتم ف ال ندري ماذا كان حاله ، إذا أردمت أن تعرفوا إمامكم هبذه الطريقة ا قبل إمامتِه فنحن  نتوق  إمامته أم  
 .بإماٍم هذه أوصافه  أحرار وهنيئاً لكم 

ل كتاب يدرسه الطالب كتب احلوزة، هذا أو  ، هذه  ل كتاٍب ي درَّس يف املنهج احلوزوي  هذا كتاب  الشرائع أو  
ث عن األنفال، ي وهو يتحد  ق احلل  ، ماذا يقول احملق  يف باب األنفالل وهذا هو اجلزء األو  ة يف احلوزة العلمي  

، اجلزء األو ل من شرائع اإلسالم، دار األضواء، 183الصفحة ، ة باملعصومأموال خاص  واألنفال معروفة هي 
كما  ُه اإلمام من األموال على جهة الخصوص  وهي ما يستحقّ  _ 1983،  1403ثانية بريوت، الطبعة ال

اإلمام هنا إذًا هو اإلمام املعصوم، ال أن يأتين أحد يقول مقصود اإلمام هنا  عليه السالم _ كان للنبيّ 
ُه وهي ما يستحقّ  _ة باإلمام املعصوم ، األنفال خاص  ون األنفالالفقهاء ال يستحق   ، ألن  ، أبداً ة الفقهاءعام  

وكذا له أن : إىل أن يقول عليه السالم _ اإلمام من األموال على جهة الخصوص كما كان للنبيّ 
ما شاء من فرٍس أو ثوٍب أو جارية أو غير ذلك ما لم  يف غنائم احلرب _ يصطفي من الغنيمة _

حفهو شديد الظلم اإلجحاف  ُيجِحف _  ما لم ُيجحف_ أن يأخذ من الغنيمة له احلق  ! !يعن اإلمام ُي 
وما يغنمُه المقاتلون بغير إذنه فهو لُه عليه السالم  العبارة _ تستمر   ،هذا عن الفقيه _وال يقول أحد بأن  

ِحف ما لم ُيجِحف _ _احلديث عن اإلمام األصل_ ل فرائد مث، هذا تدرسونه  يف احلوزة اإلمام إذًا ُي 
 ، والشرائع هلا شروح وأحد شروحها هو اجلواهر.الكالماألصول مثل جواهر 

اجلزء السادس فلنرى هل اعرتض صاحب  اجلواهر على كالم صاحب الشرائع، واهلِل مل يعرتض أبداً، هذا هو 
مل يعرتض على _ ما لم ُيْجِحف _  ونقل،  73،  72 الصفحة، هذه ةسة املرتضى العاملي  من طبعة مؤس  

شيء، الوحيد الذي اعرتض صاحب  الكالم ما فيه أي   من بعيد وشرحها وكأن  ذلك ال من قريٍب وال 
ها، الوحيد الشروح وأعرف التفاصيل كل   ه  وقرأتست  الكتاب درَّ وهذا ة الشروح أنا كنت  قرأهتا بقي   ،املدارك

وموجود كالمه ماذا قال صاحب مدارك األحكام يف شرح شرائع اإلسالم  ،صاحب املداركهو الذي اعرتض 
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لكن في المدارك _ هو مدارك األحكام يف شرح شرائع اإلسالم_ لكن في المدارك _هناأيضًا يف اجلواهر 
، يعن _ ال حاجة لذكره، هذا فقط، هذا الذي ورد ستغنى عنهمُ _  ئاً سي   _ ما قال شيئاً  قيد اإلجحاف أنّ 

ه بل كان األولى تركه ولعلّ  مستغنى عنه قيد اإلجحاف لكن في المدارك أنّ  هذا الذي خرج من جعبته _
ِحف وال يصدر منه الظلم املعصوم عليه السالم  يعن أن  ة ه إلطالق األدل  لعل   ة _إلطالق األدلّ  لكن  _ال ُي 

ال  ،فقط (مستغىن عنه)_ هذا القيد بل كان األولى تركه  مستغنى عنه قيد اإلجحاف في المدارك أنّ 
ترتسم ة، اإلنسان ع الذهني  ع الطالب هبذا النحو من الثقافة وحني ت شبَ يوجد اعرتاض، لذلك أقول حني ي شبَ 

خصوصًا إذا كانت املعلومات من ؟ من املعلومات من أين تأيتة ته  العقلي  ة، اإلنسان خلفي  ة عقلي  عنده أرضي  
ه عيب فإن  جد فيها  لو و حرتام وحت  واإلذ بنحٍو من التقديس وتؤخَ من الرموز الكبرية من العمالقة النماذج 
؟ ض عليها، ما هو العالجهذه العيوب موجودة وال ي عرتَ  دائمًا أقول ترقيع ألن  تالحظون  ،ع هلاسيبدأ يرقِّ 

ِحف إذاً، هذه صفات اإلمام، سجِّ الرتقيع إِمَاَم زَمَانِِه مَنْ لَمْ يَعْرِف عرفوا إمام زمانكم )لوها عندكم إ، إمامكم ُي 

 !!!عرفوا إمام زمانكم هكذاإ( مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة

، أنا هنا ال أريد أن أناقش الشيخ د الشهداءث عن سي  وهو يتحد  ة ري يف امللحمة احلسيني  الشيخ املطه  
ل ينقل عن أحد كتب املقات _ وكما ورد في نفس هذا الكتاب _ري يف التفاصيل لكن يف األسلوب املطه  

النظر عن مناقشة  بغضِّ مئة ألف شخص بيدِه فقط _ قتل ثالثالحسين عليه السالم قد  اإلمام فإنّ  _
يعن  _ اً ين ألفستّ ة كان عدد قتلى القنبلة الذريّ : في هيروشيما  ة؟ يقولف يناقش القضي  يك  ة لكنالقضي  

ة هذه القضي   ؟! لنفرتض أن  الطريقةث هبذه نتحد  ث عن اإلمام املعصوم ش األمور، يعن حني نتحد  هكذا ت ناقَ 
قد قتل ثالثمئة ألف  سيناإلمام الح وكما ورد في نفس هذا الكتاب فإنّ  أنت ترفضها ومرفوضة مثاًل _

حال، أنا هنا  ، على أيِّ الذين حضروا أكثر من هذا العدد هو الكتاب ينقل بأن   بيدِه فقط _ اً شخص
ري حنن  اآلن يف موضوع آخر، لكن كيف يناقش الشيخ املطه  تصحيح هذه الرواية أو تضعيفها لست بصدد 

وقد حسبُت من طرف مقدار  ين ألفاً ة ستّ كان عدد قتلى القنبلة الذريّ في هيروشيما   ة؟ يقول:هذه القضي  
سيفُه   الضرب بالسيف وأنّ  ىشيء سو  اإلمام لم يكن يعمل أيَّ  لقتل هذا العدد فلو أنّ الوقت الالزم 
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ثالث وثمانين قتل هذا العدد الكبير كان سيحتاج إلى  ثانية أحد األشخاص فإنّ  كان يحصد في كل  
بني هريوشيما وبني اإلمام األمور ال هكذا تناقش وال هبذا األسلوب تكون املقارنة  _ساعة وعشرين دقيقة 

من رموز ؟! هذا رمز لسالم ميكن أن تناقش بطريقة أخرى، إمام زمانكم هكذا تتعاملون معهاحلسني عليه ا
رون مع ، يعن أنتم كيف تفكِّ ناً ، ليس رمزاً هي  رية الشيخ املطه  رمز من رموز املدرسة األصولي   ،ةاملدرسة العرفاني  

رون هبذه الطريقة!! أنصحكم إذا كنتم تقبلون هذه تفك   يفتح العاملسعليه السالم وإمامكم ة اإلمام احلج  
 .روا هبذه الطريقةاحلقائق فك  

( وهو اإلنسان الكامل يف نج البالغة)وهذا شيخ حسن حسن زادة آملي الالكالم  مر   ،إمامكم أيضاً 
كان لعيسى عليه السالم حسب ه مهما  هو أنّ  ويقول: وعن إمامنا املهدي  ث عن عيسى عليه السالم يتحد  

أن يكون مع ذلك ال منافاة عليه السالم ولكن  ة وهو ما ليس للمهديّ ة فضُل النبوّ الوالية التشريعيّ 
، يعن مكمعند عيسى ال ميلكها إماة اليت اجلهة التشريعي   المكانة والمرتبة من جهة ثانية _ علوّ  للمهديّ 

 .ناثنا علماؤنا وعرفاؤ دِّ هكذا حي   سى من هذه اجلهة أفضل  من إمامكم، هذا هو إمام زماننا،عي

هم وعالنيتهم نا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسر  أن  ة بإمام زماننا الذي حني خناطبه  يف زياراتِه وحني خناطب األئم  
يف أصل ، مرَّ علينا كالم الشيخ كاشف الغطاء جزء من معرفتهم، يعن الرجعة أليس هكذا ،ورجعتهم وإياهبم
ة القول صحّ وأنا ال أريد أن أثبت في مقامي هذا وال غيره  _ ؟37 يف الصفحة ماذا يقولالشيعة وأصوهلا 

، يعن حني فاعرفوا إمامكم هبذه الطريقة قدٌر صغير أو كبير _هتمام عندي من اإلوليس لها بالرجعة 
كم تكذبون عليه وإيابِه ورجعتِه بأن  ِه وعالنيته وباطنِه وسر  كم تؤمنون بظاهرِه بأن  ختاطبونم وختاطبون إمامكم 

، قولوا له رمحة اهلل عليهكما قال شيخنا كاشف الغطاء   ال تساوي عندنا شيئاً رجعتك هذه  وقولوا له بأن  

نا نضحك ( إن  ييفِاً سَي شَاهِرَنِ فًَا كَرَزِتَؤْي مُرِبْ قَ نْي مِجنِرِخْأَفَنا حني نقرأ دعاء العهد )، وقولوا له بأن  هكذا

 .نا نضحك  عليكبأن   ، قولوا لهعليك، هذا الكالم معناه هكذا

فقت الروايات السابقة في كتب الفريقين تّ إ الكساء _د مرتضى العسكري كتاٌب ألَّفه  إلنكاِر حديِث سي  ال
: وعارضت تلكم إىل أن يقول _ سلمة آيات التطهير نزلت على رسول اهلل في بيت أم   على أنّ 
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 غير أنّ ٍة أخرى بكيفيّ ة وقعت في دار الزهراء القصّ  الروايات روايٌة واحدة غير معروفة السند تذكر أنّ 
ض لذكرها هض تلك الروايات الكثيرة سندًا ومتنًا ولم نرى حاجًة للتعرُّ هذه الرواية الواحدة ال تنا

، ربوه جزءاً من معرفة إمام زمانكم، هذه الرواية ال قيمة هلاما يف هذه الرواية من الفضائل ال تعت ومناقشتها _
 .دعوا حديث الكساء جانباً 

كتاب فيه أدعية   ،ِ ستِه بإشرافهيف مؤس  ع وي طبَ د مرتضى العسكري م له السي  يقد   (منتخب األدعية)كتاب 
، يف حينها َلمَّا كنت  يف إيران وال زيارة واحدةة ومل يذكر لإلمام احلج  ة زيارات األئم   فيه كلَّ  رَ كَ ذَ وزيارات 

، والكتاب موجود  فاً الكتاب هو هكذا ليس حمرَّ  دت من أن  د مرتضى العسكري وتأك  مبكتب السي   صلت  ات  
 مة ماذا يقول؟يف املقد  د مرتضى العسكري سي  ال ، مع أن  اإلسالمي   ( اجملمع العلمي  األدعيةكتاب )منتخب 

موجودة يف كتب املفاتيح مثل مفاتيح اجلنان ة ال أصل هلا عن األئم  يقول هناك بعض التفاهات اليت مل َترِد 
ال ا األشياء اليت قال بأن  ، من مجلة الكتاب أذكر فيه األشياء الصحيحةلذلك هلذا السبب أنا ذكرت هذا 

فاذهب إلى  ا نجد مثاًل في آداب زيارة صاحب األمر عليه السالم بكتاب مفاتيح الجنانفإنّ  _أصل هلا
ك تستأذن للدخول وتنحنح كأنّ وضع يديك على طرفي الباب  سرداب الغيبة وقف ما بين البابين

وما موجود ة علم بآداب زيارة اإلمام احلج   ، يعن هو علىذه املضامني وهذه املعاين غري صحيحةيقول ه_
اهلل  صلواتفما ترك وال سطرًا إلمام زمانكم ليس صحيحًا  شيءٍ  كلَّ   ف  ذِ ه حيَ يف كتب األدعية وهو قال بأن  
 .، أيضاً ال تزوروا إمام زمانكم، الزيارات الصحيحة ما فيها زيارة إلمام زمانكموسالمه عليه يف هذا الكتاب

بن أيب طالب حسنة ال  عليِّ  حب  )وهو يقول يف معىن ري طه  املومرَّ علينا كالم مرتضى  ي  هذا العدل اإلهل
، مضمون الكالم ال أعيد قراءته ، مر   382،  381 الصفحةيف علينا هذا الكالم  مر   (ئةمعها سي   تضر  

، وذكر مثاالً ة ة ذاتي  ليس له خصوصي   ، يعن هذا احلب   أن تعملواإال  ال ينفعكم عليٍّ  حبَّ  الكالم بأن  
هما للمريضني ولكن  ، والطبيبان يصفان األدوية طبيبني طبيب حاذق وطبيب غري حاذقيذهبان إىل مريضان 

م !! هل حب  عليٍّ ي فهَ املريضان مريضني، وهل هكذا ت قاس األموربنصيحة الطبيبني يقول سيبقى ال يعمالن 
ق يا شيخ ها العارف املتعمِّ ة أي  الطريقة هبذه األمثلة الساذجة السطحي  هكذا ت قاس األمور هبذه هبذه الطريقة 
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 !!ة وهبذه السذاجةاألمور هبذه السطحي  م ها الفيلسوف هكذا ت فهَ ق أي  ها العارف املتعمِّ ، أي  ريمرتضى مطه  
 .مام زمانكم لن ينفعكم يف شيءإ حبَّ  إن  أضيفوها إىل معرفة إمام زمانكم 

أَشْهَدُ أَنَّ بِوالَيَتِكَ تُقْبَلُ األَعْمَال وَتُزَكَّى وحنن  نقول له: ) صلوات اهلل وسالمه عليه إمام زماننا ماذا نقرأ يف زيارة

صُدِّقَت أَقْوَاُله األَفْعَال وَتُضَاعَفُ احلَسَنَات وَتُمْحَى السَّيئَات فَمَْن جَاَء بِوالَيَتِك وَاعْتَرَفَ بإِمَامَتِك ُقبِلَت أَعْمَالُه وَ

نخَرِهِ  عَلَى موَاسْتَبْدَلَ بَِك غَيْرَك كَبَُّه اهللوَمُحِيَت سَيَّئَاتُه وَمَن عَدَلَ عَْن وِاَليَتِك وَجَهِلَ مَعْرِفَتَك  وَتَضَاعَفَت حَسَنَاتُه

ئات ُت حى، والسي   لو كانت ناقصة ت  ل حاألعمال ت قبَ  (وَلَمْ يُقِم لَهُ يَومَ القِيَامَةِ وَزْنَا فِي النَّار وَلَمْ يَقبَل اهللُ لَهُ عَمَال

 لو  ( حت  وَتُزَكَّى األَفْعَال لو كانت ناقصة )( حت  أَشْهَدُ أَنَّ بِوالَيَتِكَ تُقْبَلُ األَعْمَاليعن أعمال فاسدة )ئات سي  

، وسالمه عليه( هذه عقيدتنا بإمام زماننا صلوات اهلل وَتُضَاعَفُ احلَسَنَات وَتُمْحَى السَّيئَاتكانت ناقصة )

 .أنتم أحرار فيما تعتقدون

ذبح معىن ال 328 الصفحةهذا هو اجلزء الثاين، يف  د السندشيخ حمم  لل (ة فقه وغاياتر احلسيني  ئالشعا)

، د الشهداءالذبح العظيم هو سي   أن   ومذكور يف الروايات {يمحٍ عَظِبْ}وَفَدَيْنَاهُ بِذِ: العظيم، يشري إىل اآلية

صحيح اإلمام  اإلمام الحسين فداء إلسماعيل _ ال يعني أنّ  :ثة؟ وهو يتحد  هذه القضي  ماذا يقول يف 

  ،إلمساعيل اً اإلمام احلسني فداء أن  ليس املقصود  حٍ عَظِيم {بْ} وَفَدَيْنَاهُ بِذِإلمساعيل  اً  ليس فداءاحلسني

أفضُل من اإلمام الحسين وأهل البيت  اإلمام الحسين فداء إلسماعيل ألنّ  ال يعني أنّ  كالم صحيح _
كالم   _ القرآن الكريم ى اهلل عليه وآله بنص  د األنبياء ُم ح مَّد صلّ عدا سيّ إسماعيل وباقي األنبياء 

وَفَدَيْنَاهُ } إلسماعيل في قولِه تعالى: د الشهداء فداءاً فكيف يكون سيّ  :يقول 329الصفحة ، إىل مجيل

د الشهداء فكيف يكون سيّ  حقيقة _ د الشهداء أفضل من إمساعيل وهذهإذا كان سي   _حٍ عَظِيم {بْبِذِ
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 نفسٍ  أي   ة _ر رمزًا لذبح النفس البهيميّ د الشهداء يُعتب  ما ُأصيب  به سيّ  أنّ  :الجواب ؟فداءًا إلسماعيل
 كذا، هذا خبط،  ة هلا داللةعون ويقولون هذه الرمزي  _ طبعاً سريقِّ ما ُأصيب  به  أنّ  ؟! _ة ما هذا الكالمهبيمي  

، الرواية يف هذا إىل نفس الروايات الرواية واضحة د سند نظرشيخ حمم  ال، أنا أقول لو كان هذا كالم أخرق
 صابه احلزنأبعد أن  ،قال يا إبراهيمإبراهيم عليه السالم َلمَّا نزل عليه الوحي اهلل سأله  أن   اخلصوص واضحة

أن تذبح  هما أعظم مصيبةً أي   ،هما أعظم حزناً أي  اهلل سأله يا إبراهيم  اهلل منعه عن ذبح ولدِه إمساعيل، ألن  
اب ص اهلل أعطاك أجر ذلك امل، قال فإن  ؟ قال ذلك أعظم مصيبة َعَلي  ح ولد م  َحمَّد احلسنيولدك أو أن ي ذبَ 

ة ذبح ولدك إمساعيل ربك وتسليمك يف قضي  جزاءك على صلك إلخالصك وتسليمك بداًل من  فداءاً وجزاءاً 
،  اهلل فدى، أن  ة الرواية واضحةوتنتهي القضي  ، الرواية هكذا تقول ، الفداء باألجر والثوابهو هذا املقصود

أجر املصاب ه بدل من أن يكون أجره  أن  ة أذى إبراهيم ، الفداء هنا يف قضي  ة الذبحالفداء هنا ليس يف عملي  
، هذا املقصود من الفداء، الروايات اهلل سبحانه وتعاىل جعل األجر له أجر املصاب على احلسني ،على ولدهِ 

ة ما هذا ا هذا الكالم حديث عن احلسني وعن نفس هبيمي  ، أم  هكذا قالت، هذه كلمات أهل البيت
ال ُيد و  ملسألةعن الزهراء كان ُيهل اث الكالم!! حينما مرَّ علينا كالم الشيخ كاشف الغطاء حينما حتد  

 الزهراء خرجت عن حدود ، ملاذا تقول بأن   ال أعرفجوابًا يريد أن يدافع عن عصمة أمري املؤمنني، ق ل إين  
ن الزهراء خرجت م قال بأن  عصمة أمري املؤمنني قال هذا الكالم ، ألجل أن ي ثبت اآلداب، أنت ما تعرف

هذا ، أ على الزهراءتتجر   ، ال أعرفجلواب قل إين  جاهل با ،، أنت جاهلحدود اآلداب هو ال يعرف اجلواب
موجودة يف كتب العلماء كثرياً يصلون إىل  ،ة مشكلة موجودة بني العلماء، هذه القضي  الكالم من هذا القبيل

رمزاً ر د الشهداء يُعتب  ما ُأصيب  به سيّ  أنّ  :الجوابمون _ ويتكل  رًا خاطئًا أو حيملون تصو  نقطة ُيهلون 
ما هذا _ وذبح ِلم ا يُعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة اإلله ةلذبح األنانيّ  اً ة ورمز النفس البهيميّ لذبح 

د الشيخ حمم  ، كتاب وحماضرات ، الكتاب مجيلث عن احلسني عليه السالم هبذه الطريقة!! ي تحدَّ اخلرط هذا
أنا ، قطعاً موجودة يف هذا الكتاب ، مطالب أخرى متينةيقال عنه قبيح هذا مع أهل البيت سند لكن القبيح

 احلسني هو رمزٌ  بحَ ذَ  !!! أن  قال عن احلسني هكذا، ي  والقبيح أقول عنه قبيحالشيء احلسن أقول عنه حسن 
إذا كان احلديث عن  ؟!!ث عن احلسني عليه السالم، هكذا ي تحدَّ ةورمز لذبح األناني  ة لذبح النفس البهيمي  
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هذه  وكل  ة موجودة ة موجودة واألناني  ، إذاً النفس البهيمي  ة أيضًا من باب أوىلفعن اإلمام احلج  احلسني هكذا 
رجونا من هذا اإلطار ولكن عون الرتقيع سهل ، قطعاً سريق  املعاين  :الجواب_ اً جد   هذه العبارات واضحةوخي 

ة وذبح ِلم ا يُعرف األنانيّ  لذبح اً ة ورمز يُعتبر رمزًا لذبح النفس البهيميّ د الشهداء ما ُأصيب  به سيّ  أنّ 
 بأصالة الذات في مقابل أصالة اإلله.

عرفوا إمامكم ن أكتفي هبذا القدر وأقول لكم إكثري وبقيت كتب أخرى لكن  الكالم كثري وبقي عندي كالٌم  
 .ة، هنيئاً لكم هبؤالء األئم  ٍة هكذا أوصافهم هنيئاً لكمهكذا وهنيئاً لكم بأئم  

أن ال حتسبن يف هذه الدائرة أخرجن من هذه الدائرة ك الزهراء بناموس أمِّ ة اهلل أ ق ِسم  عليك دي يا بقي  سي  
هذه  أبرأ إليك من كل   ،هذه األقوال  أبرأ  إليك من كلِّ إين  أخرجن من هذه الدائرة  ،ك الزهراءناموس أمِّ  حبقِّ 

 .التفاهات صلوات اهلل وسالمه عليك

ة بن احلسن د غدًا يف احللقة القادمة اجلزء الثاين من نفس العنوان )احلج  ون لقاؤنا يتجد  ها الفاطمي  ا أنتم أي  أم  
 .ة احلديث إن شاء اهلل تعاىل يف احللقة القادمةالعسكري صلوات اهلل عليه بني علماء الشيعة( تتم  

أَينَ : )إماٍم خناطبه  األوصاف على والية والية إماٍم هبذه على والية صاحب األمر ال على  ت صبحون وُتسون

مَنْ بَاتَ لَيْلًَة الَ يَعْرِفُ فِيَها إِمَاَم زَمَانِهِ َماَت )ثتنا عنه الروايات ( على والية إماٍم حد  وَجْهُ اهلل الَّذِي إِلَيهِ يَتَوجَّهُ األَوْلِيَاء

 (.مِيتَةً جَاهِلِيَّة

 أسألكم الدعاء مجيعا  

 
 
 واهلوى زهرائيزهرائي

ُ
 ون حنن

 زهراءيا 

 يف أمان اهلل.
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