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 احللقة السابعة

  اجلزء الرابع/  الظــالمة
 

أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد سالـٌ عليكم أسعد اهلل أوقاتكم تَػَقبَّل اهلل طاعاتكم، الػحلقة السابعُة من 
 الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي.

الػحديث متػرابطًا مع حديث الػحلقة السابقة سؤاٌؿ من جػمع من مػحبػي أىل البيت عن  قبل أف أواصل
مصادر وعن نصوص تتحدث تشَت تدور مضامينها حوؿ قدسية السرداب الشريف، سرداب الغيبة 

بػما رضواف اهلل تعاىل عليو يف أف يُدَفن بالًتاب وقد سػمعتم إىل كالمِو ور  الوائليالذي أشار إليِو الشيخ 
 .ستستمعوف أيضاً إىل كالمِو بػهذا الػخصوص، بشكل سريع وموجز أشَت إىل بعض من الػمصادر

كتاُب )جواىر الكالـ( الكتاب الفقهي األوؿ يف حوزتنا العلمية،   ىذا على سبيل الػمثاؿ واألنػموذجو 
الكتاب الذي ال يستغنػي عنُو أيُّ فقيو من فقهائنا وذلك ألنَّو قد َجػَمَع أكثر َقدر من اآلراء 
واالستدالالت والنصوص واالمجاعات والشهرة اليت ػلتاجها الفقيو يف استنباطاتِو الشرعية، ال يستغٍت عنو 

الَّ أف يكوف قد َجػَمَع ُكلَّ ىذه ادلصادر الكثَتة اليت َجػَمعها صاحب اجلواىر يف كتاب واحد، فقط أحد إ
يف ىذه احلالة يستطيع أف يستغنػي عن كتاب الػجواىر، والواقع العملي أفَّ علمائنا فعاًل ال يستغنوف عن 

 :ية وداُر الػمؤرِّخ العريب، صفحةىذا الكتاب، ىذا ىو الػجزء السابع من طبعة مؤسسة الػمرتضى العالػم
وكذا ُيسَتَحبُّ مؤكدًا زيارُة اإلماـ الػمهدي الػحجة صاحب الزماف أيب القاسم  :أخر الصفحة 392

ُمػَحمَّد ابن احلسن عليو السالـ َعجَّل اهلل فرجو وَسهَّل اهلل سلرجو ُوِلَد بسر من رأى ليلة اجلمعة وقيل 
: أسأُؿ اهلل - ويستمر يف كالمِو إىل أف يقوؿ -سُت ومتتُت ضحى خامس عشر شعباف سنة مخس ومخ

ىذا   -تعاىل بِو وبآبائِو الطاىرين أف ُيصلي على ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وأف يرزقنػي رضاه ويُػَعرَِّؼ بينػي وبينو 
ِو وأنصاره فإنو وأف يرزقنػي رضاه ويُػَعرَِّؼ بينػي وبينو ويَػُعّدين يف أوليائِو وشيعت -كالـ صاحب الػجواىر 

أرحُم الرامحُت، وُيستحبُّ زيارتُو يف كل مكاف وكل زماف والدعاُء بتعجيل الفرِج يف زيارتِو،، والدعاءُ 
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 -وتتأكدُّ زيارتُو يف السرداب الػمعروؼ بسر من رأى  -العبارة ىنا  -بتعجيل الفرج يف زيارتو وتتأكُد 
وتتأكدُّ زيارتُو يف السرداب ادلعروؼ بسر  -نُو بالًتاب أف يدف الوائليىذا السرداب الذي يتمٌت الشيخ 

وال ؼلتلُف فقيٌو من فقهاء الشيعة يف ىذا االستحباب، لو رجعتم إىل كل الكتب الفقهية اليت  -من رأى 
يف السرداب ادلعروؼ بسر  -حكٌم شرعي  -وتتأكدُّ زيارتُو  -تتناوؿ ىذه ادلسألة الكالـ نفس الكالـ 

وجهلُو بالكتب  ،وؿ بأنَّو ال قدسية ذلذا السرداب، السبب ىو جهلُو بفقو أىل البيتىو يق -من رأى 
األصلية للفكر الشيعي ألف الرجل مشحوف بالفكر ادلخالف ألىل البيت، ىذه ىي احلقيقة وإف كانت 

 وتالحظوف ،حقيقة مؤدلة، وإالَّ ىذا الكتاب ىو الكتاُب األصل ىو الكتاب األـ بُت كتبنا الفقهية
الكالـ واضح وىذا الكالـ موجود يف سائر الكتب الفقهية األخرى اليت تتناوؿ ىذه ادلسألة، وال أقوُؿ 

 ىذا الكالـ ُجزافاً إظلا أقولُو عن حتقيق ومتابعة يف الكتب الفقهية األخرى.
ُمػحمَّد  بنىذا الكتاب للشهيد األوؿ رضواف اهلل تعاىل عليو، مشس الدين  (الػَمزار)إذا نذىب إىل كتاب 

بن مكي العاملي، من أجلة فقهاء الطائفة الشهيد األوؿ، ىذه الطبعة مؤسسة ادلعارؼ اإلسالمية 
: تتمة يف زيارة سيدنا وموالنا حجة اهلل اخللف الصاحل أيب القاسم 331للهجرة، صفحة  4141

إىل  -لت إىل حرمِو ُمػَحمَّد ادلهدي صاحب الزماف صلوات اهلل عليو وعلى آبائِو بسر من رأى فإذا وص
حرمِو، ادلراد من حـر صاحب الزماف ىناؾ معنياف احلـر األكرب الروضة العسكرية مع السرداب واحلـر 

فإذا وصلت إىل حرمِو بسر من  -األصغر حُت يتحدثوف عن حـر اإلماـ احلجة األصغر ىو السرداب 
وقبل أف تنزؿ  -أين؟ على باب السرداب  -رأى فاغتسل وألبس أطهر ثيابك وقف على باب حرمو 

لكنٍت أعذر  أف يدفنُو بالًتاب، الوائليشيخنا ألف ىذا ىو حـر اإلماـ احلجة الذي يريد  -السرداب 
فإذا وصلت إىل حرمِو بسر من  -ألنو ال ؽللك إطالعًا على مثل ىذه ادلصادر األصلية  الوائليالشيخ 

وقبل أف تنزؿ السرداب  -على باب السرداب  -باب حرمو  رأى فاغتسل وألبس أطهر ثيابك وقف على
إىل آخر الزيارة  - السَّالُم عليَك يا خليفة اهلل وخليفة آبائِو المهديين..: وُزر هبذه الزيارة، فقل

يعٍت ىذه الزيارة  - السَّالُم على الحق الجديد الشريفة، مث يف مراسيم الزيارة: فإذا نزلت السرداب فقل:
 :فقل  322صفحة  - فإذا نزلت السرداب -ىناؾ مراسم قبل الدخوؿ عند الباب  ،ذافىناؾ استت

ىذه زيارات منقولة عن اإلماـ احلجة  ... الَعاِلِم الذي ِعلُمُو ال يَبيدالسَّالُم على الحّق الجديد وَ 
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مُثَّ تصلي صالة  -زيارات منقولة عن صاحب الزماف صلوات اهلل عليو، زيارات عن ادلعصومُت منقولة 
ىذا يف السرداب ليس خارج السرداب يف حاؿ إذا ما ُدِفن  -الزيارة اثنيت عشرة ركعة كل ركعة بتسليمة 
مُثَّ تصلي صالة الزيارة اثنيت عشرة ركعة كل ركعة بتسليمة  -بالًتاب، ىذه ادلراسيم داخل السرداب 

ىذا الدعاء الذي يشكك فيو  -ٌي عنو وُيستحب أف تدعو هبذا الدعاء بعد صالة الزيارة فهو مرو 
 - إَلهي َعُظَم الَبالء وبَ َرح الَخَفاء :البعض، ىذا شيخنا الشهيد األوؿ وغَتُه يروونُو عن اإلماـ احلجة

ىذا شيخنا  - يا ُمَحمَّد يا علّي يا عليُّ يا ُمَحمَّد انصراني فإنكما ناصرانالذين يشككوف يف قوؿ: 
أف تدعو هبذا الدعاء بعد صالة الزيارة  -استحباب حكم شرعي  - الشهيد األوؿ يقوؿ: ويستحب

 :- إىل أف تقوؿ -َعُظَم الَبالء وبَ َرح الَخَفاء إَلهي فهو مروٌي عنو عليو السالـ: 
واهلِل من ال يعتقد هبذه العقيدة بأف األسباب وبأف الِنَعم وبأف  .. يا ُمَحمَّد يا علّي يا عليُّ يا ُمَحمَّد

فليعطي حلالِو أي عنواف من العناوين،  ،ُيستجاب إال عن ىذا الطريق فهو بعيد عن أىل البيتالدعاء ال 
فكر أىل البيت عقيدة أىل البيت ىي ىذه، يريد أف يسمي ىذه بأي اسم، يسميها ُغُلو، يسميها 

ىذا إخبارية، شيخية، عرفانية، صوفية، أي اسم يسميها ىذا ىو فكر أىل البيت، والفكر الذي ؼلالف 
الفكر ىو فكر قريب من دائرة النصب وإف مل تكن عند َحػَمَلة ىذا الفكر النية للنصب لكنو قريب، 

يا ُم َحمَّد يا علّي يا عليُّ يا ُم َحمَّد انُصراني فإنكما ناصران  :قريب من تلك اجملاري وتلك القاذورات
ت عنواف: زيارة أـ الػحجة القائم، ويستمر شيخنا الشهيد األوؿ يقوؿ تػح -واكفياني فإن كما كافيان 

يعنػي  -فَػُعد إىل حـر العسكريُت  -يعنػي يف السرداب  -فإذا فرغت من الػمناسك الػمتعلقة بزيارة القائم 
فإذا فرغت من الػمناسك الػمتعلقة بزيارة القائم عليو السالـ  -أف تزور اإلماـ الػحجة قبل أف تزور أمُو 

إىل آخر الزيارة،  .. السَّالُم على رسول اهلل قف على قرب أـ الػحجة وقل:فَػُعد إىل حـر العسكريُت و 
ىذا مصدر من مصادر الزيارات الػمهمة والػمعروفة بُت علمائنا مزار شيخنا الشهيد األوؿ، الشهيد األوؿ 
قتلُو النواصب، قتلوه شرَّ قتلة بعد تعذيب َعذَّبوه وسجنوه وقتلوه شر قتلة، قُِتل ألجل ىذا الفكر ىذه  

علمائنا أوصلت لنا ىذا الفكر، دماء ُتسفك ألجل كتب الشهيد األوؿ ىذه الدماء التػي ُسِفكت من 
تقديس السرداب الشريف وأصوات شيعية ترتفع تريد أف تدفن السرداب الشريف بالًتاب، أليس ىذا من 

 العجب!! فكيف يُقاؿ عن أف الشيخ ىو لساف الشيعة ىل أف لساف الشيعة ىكذا يتكلم؟! 
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ادللف عن السيد ابن طاووس وعلقتو باإلماـ احلجة السيد ابن طاووس وقد حتدثُت بعض الشيء يف ىذا 
صلوات اهلل وسالمو عليو وىذا كتابو ادلشهور )مصباح الزائر( من أىم كتب ادلزارات بُت علمائنا مصباُح 

 41الفصل  144الزائر للسيد ابن طاووس ىذه الطبعة طبعة مؤسسة آؿ البيت إلحياء الًتاث، صفحة 
ما يُلحق بذلك من أدعية ومناجيات  -صلوات اهلل عليو وما يُلحق بذلك يف زيارة موالنا صاحب األمر 

إذا أردت زيارتُو صلوات اهلل وسالمو عليو فليكن ذلك بعد زيارة العسكريُت عليهما  -مع اإلماـ احلجة 
بلغت مرادؾ  -وبلغت من زيارهتما ىناؾ  -من زيارة العسكريُت  -السالـ فإذا فرغت من العمل ىناؾ 

 :-ىذا على باب السرداب  ،ي إىل السرداب ادلقدس وقف على بابِو وُقلفامض -
َت كيف فكيف يُدفن بالًتاب؟ شيخنا أبا مس -إلهي إني وقفُت على باب بيت من بيوت نبيك ُمَحمَّد 

، إياِؾ أعٍت وامسعي يا جارة، ألولتك الوائليأنا أكرر الكالـ احلديث ليس مع الشيخ يُدفُن بالًتاب، 
وإال الشيخ انتقل إىل جوار ربو، لكن إىل أولتك  الوائلينهجوف نفس النهج الذي ينهجُو الشيخ الذين ي

إلهي إني قد وقفُت  - الوائليالذي ينهجوف نفس النهج وإىل أولتك الذين ػلاولوف تأكيد هنج الشيخ 
الزيارة،  ىذا ىو سرداب الغيبة أنردمُو وندفنُو بالًتاب؟ وتستمر -على باب بيت من بيوت نبيك 

إىل آخر ما  - ِبسِم اهلِل وباهللُمَقدِّمًا رجلَك اليمٌت وتقوؿ:  -تنزؿ إىل السرداب  - ثم تنزل -: 149
إىل آخر  .. سالُم اهلل وبركاتوُ فقف مستقبل القبلة وُقل:  -يف السرداب  - فإذا استقررت فيه -تقوؿ 

ما تقوؿ، ىذه مناسك زيارات اإلماـ احلجة وىذه كتب علمائنا الذين ُعرفوا بعلقتهم اخلاصة باإلماـ 
 احلجة وىذه مصادرنا وىذه زيارات منقولة عن ادلعصومُت.

: فإذا فرغت من الصالة فأدعو هبذا الدعاء وىو دعاٌء مشهور يُدعى بِو يف غيبة القائم 134يف صفحة 
  :ولكن العلماء يؤكدوف أف أفضل مكاف يُدعى فيو ىو سرداُب الغيبة، ما ىو ىذا الدعاء -عليو السالـ 

رف َرُسوَلك، اللَُّهمَّ َعرِّفن ي َرُسوَلك فإنَّك اللَُّهمَّ َعرِّفن ي نَفَسك فإنََّك إن لَ م تُ َعرِّفن ي نَفَسك لَ م أع
إن لَ م تُ َعرِّفن ي َرُسوَلك لَ م َأعِرف ُحجََّتك، اللَُّهمَّ َعرِّفن ي ُحجََّتك فإنََّك إن لَ م تُ َعرِّفن ي ُحجََّتك 

زماننا يعنػي ىذا الدعاء نقرئو يف السرداب حتػى نستطيع أف نتوصل إىل معرفة إماـ  - َضللُت عن دين ي
اللَُّهمَّ َعرِّفن ي ُحجََّتك فإنََّك إن لَ م تُ َعرِّفن ي ُحجََّتك َضللُت عن دين ي، اللَُّهمَّ ال ُتِم تن ي ِميَتًة  -

 إىل آخر الدعاء الشريف الدعاء طويل. ...َجاىليَّة َوال ُتزِغ قَلب ي بَعَد إذ َىديتن ي 
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فودعُو بػما نذكرُه آخر ىذا  -ػي وداع السرداب يعن -: فإذا أردت وداع حرمِو الشريف 139يف صفحة 
 ،ألنو سيذكر مػجموعة من الزيارات ىو يف أوؿ الفصل ذكر االستتذاف -الفصل إف شاء اهلل تعاىل 

فإذا أردت وداع حرمِو الشريف فودعُو  -ثػم يذكر مػجموعة من الزيارات  ،والوداع ذكرُه يف آخر الفصل
 شاء اهلل تعاىل.بػما نذكرُه آخر ىذا الفصل إف 

زيارة ثانية لػموالنا صاحب الزماف صلوات اهلل عليو وىي الػمعروفة بالُندبة، ىذه غَت دعاء الُندبة زيارة 
يعنػي  -خرجت من الناحية الػمحفوفة بالقدس  :- دبة، ماذا يقوؿ السيد ابن طاووسمعروفة بزيارة النُ 

 -اإلماـ أمر  -عبد اهلل الػحمَتي رمحُو اهلل وأمَر بن  دإىل أيب جعفر زلم -من اإلماـ الػحجة ىذه الزيارة 
 ،يريد أف يدفن السرداب بالًتاب الوائلياإلماـ يأمر والشيخ  -وأََمَر أف تُتلى يف السرداب الػمقدس 

اإلماـ  -وأََمَر  -والغريب يقوؿ بأننػي لطالػما كررُت ىذا األمر قضية الػمطالبة بدفن السرداب الػمقدس 
بسم اهلل الرحمن الرحيم ال ألمر اهلل تعقلون وال من أوليائِو  تلى يف السرداب الػمقدس وىي:أف تُ  -

 إىل آخر الزيارة الشريفة. ...تقبلون 
زيارة ثالثة يُزار بػها موالنا صاحُب الزماف صلوات اهلل عليو تصلي ركعتُت وتقوؿ :  124يف صفحة  

إىل آخر الزيارة مث يف آخرِه  - الكامل التام الشامل العامسالُم اهلل  :ىذه كلها يف السرداب -بعدعلا 
يعنػي تػخرج من السرداب  - وتنصرؼ -كيف تنصرؼ؟   - وأدعو بػما أحببت وتنصرؼ -ماذا يقوؿ؟ 

يعنػي ترجع للوراء ىذه آداُب أىل البيت مع السرداب  - وال تُػَحوِّؿ وجهك حتػى تػخرج من الباب -
وىذه  - وأدعو بػما أحببت وتنصرؼ -من ىذا؟!  الوائليا، أيَن الشيُخ الشريف وىذه آداُب علمائن

وموجودة يف  (بػحار األنوار)ذكرىا الشيُخ الػمجلسي يف  (البلد األمُت)الزيارات ذكرىا الكفعمي يف 
يقينًا الشيخ  - وأدعو بػما أحببت وتنصرؼ وال تُػَحوِّؿ وجهك حتػى تػخرج من الباب -مصادر أخرى 

ما اطلع على ىذه الزيارات وال زار بػها اإلماـ الػحجة وإال لو أطلع على ىذه الزيارات وزار بػها  الوائلي
رمبا يزور اإلماـ احلجة بزيارات سلتصرة بزيارة ىو يؤلفها لكن ليس  اإلماـ الػحجة َلَما قاؿ ىذا الكالـ.

 .د هبا كيف يقوؿ عن السرداب ىذا القوؿ الشنيعهبذه الزيارات، الذي يقرأ ىذه الزيارات ويعتق
 - زيارة رابعة يُزار هبا صلوات اهلل عليو وسالمو قد تقدـ ذكُر االستتذاف يف أوؿ زيارتوِ  :121صحفة 

فامضي إىل السرداب ادلقدس  -أوؿ زيارة من ىذه الزيارات اليت جاء فيها االستتذاف، كيف تستأذف؟ 
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قد تقدـ ذكُر االستتذاف يف أوؿ زيارتو فأغٌت ذلك عن اإلعادة يف   - تستأذف - :وقف على بابِو وقل
فإذا دخلت إىل السرداب  -يعٍت كل زيارة من الزيارات البُد تستأذف عند باب السرداب  - كل زيارة

السالم عليك يا إىل آخر الكالـ ويأيت:  - السالم عليَك يا خليفة اهلل في أرضو :بعد اإلذف فقل

ما ذكر أيَّ  }بقيت اهلل خري لكن{حينما كاف يفسر اآلية  الوائليذكرنا يف رللس الشيخ و  -بقية اهلل 
شيء عن اإلماـ احلجة لو كاف يقرأ ىذه الزيارات َلَعِلم بأفَّ بقية اهلل ىو اإلماـ، ىذه الزيارة تقوؿ: 

 السالم عليك يا بقية اهلل من الصفوة المنتجبين.
وقد تقدـ بيانػها يف الزيارة األوىل فإذا  -داخل السرداب  - الزيارةمُثَّ صلي صالة : 129يف صفحة 

مث : 112إىل آخر ما جاء يف الدعاء، صفحة  - فرغت منها فقل: اللَُّهمَّ صلي على ُمػَحمَّد وأىل بيتوِ 
 وىذه الزيارة أوردىا الشيُخ الػمفيد يف مزارِه ونقلها الشيُخ الػمجلسي يف بػحارهِ  - أدعو بػما أحببت

 وموجودة يف مصادر أخرى.
السَّالُم على ال حّق تقوؿ:  114، صفحة مستحسنة يُزار بػها صلوات اهلل عليو وسالمو :زيارة خامسة

ىذه الزيارة أيضًا أوردىا الشيخ الػمفيد يف مزارِه وابن الػمشهدي يف  ... ال جديد والعامل الذي ال يبيد
شيعة والشيخ الػمجلسي أيضًا نقلها يف بػحار األنوار وىذا ىو الػمزار الكبَت وىو أكرب الػمزارات عند ال

يعنػي يف  - مث صلي صالة الزيارة بػما قدمناه -مصباُح الزائر، ففي كم مصدر َترِد مثل ىذه الزيارات 
 وىناؾ أدعية ومناجاة مع اإلماـ. - فإذا فرغت فقل -داخل السرداب 

حب األمر صلوات اهلل عليو، إذا ُزرت العسكريُت زيارة سادسة يُزار هبا موالنا صا :111صفحة 
أو بغَتىا  -يعٍت من نفس الكتاب  - من الكتاب  49صلوات اهلل عليهما بالزيارة الثالثة من الفصل 

ىذا أدب آخر من آداب الزيارة  - من الزيارات فأيت إىل السرداب وقف ماسكاً جانب الباب كادلستأذف
جانب الباب كادلستأذف وَسػمِّي وأنزؿ وعليَك السكينة والوقار وصلي  فأيت إىل السرداب وقف ماسكاً  -

وتأيت الزيارة بتفاصيلها، من مجلة ما جاء يف  - وقل -داخل السرداب  - ركعتُت يف عرصة السرداب
ب ال العهد بزيارة اإلماـ يف السردا -اللَُّهمَّ ال َتجَعلُو آخر الَعهِد بِو وال بزيارتِِو : 114الزيارة صفحة 

بزيارة اإلماـ  -اللَُّهمَّ ال َتجَعلُو آخر الَعهِد بِو وال بزيارتِِو  -جتعلو آخر العهد بزياريت ذلذا السرداب 
يعٍت اجعلٍت دائمًا متواصل الزيارة دلشهدِه ىذا، بشرط أف ال  - وال تقطع أثري من مشهدهِ  -احلجة 
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ُهمَّ ال َتجَعلُو آخر الَعهِد بِو وال بزيارتِِو وال تقطع اللَّ  - TNTيُدفن بالًتاب وبشرط أف ال يُػَفجَّر بالػ 
 وإىل آخر الكالـ. - اللَُّهمَّ اخلف َعَليَّ نفقتي -العسكريُت  -أثري من مشهدِه وزيارة أبيِو وجدِه 

ويُلحق هبذا الفصل الػُمشار إليو دعاُء الُندبة وما يُزار بو موالنا صاحُب األمر ُكل يـو : 111صفحة 
بعد صالة الفجر وىي سابع زيارة لو يف ىذا الكتاب والعهد ادلأمور بتالوتِو يف حاؿ الغيبة وضلُن نذكر 

 :ىذه كلها تُقرأ يف السرداب دعاء الُندبة والزيارة ودعاء العهد يقوؿ -بعد ذلك 

يعٍت من السرداب صلوات اهلل عليو  - وضلُن نذكر بعد ذلك ما يُعتمد عند االنصراؼ من حرمِو الشريف
 وسالمو، ىذا دعاء الُندبة.

الػمأمور بِو يف زماف الغيبة، عن إمامنا  -، وىذا مروي عن اإلماـ الصادؽ دعاء العهد: 144صفحة 
فإن مات  ،باحًا ب هذا العهد كان من أنصار قائمنامن دعا إلى اهلل تعالى أربعين ص :الصادؽ أنو قاؿ

وىو ىذا:  ،وم حا عنو ألف سيئة ،قبلُو أخرجُو اهلل تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة ألف حسنة
دعاء العهد الػمعروؼ الذي يواظب عليو الكثَت من مػحبػي إماـ زماننا،  -اللَُّهمَّ ربَّ الُنوِر العظيم 

رأ فيها ىذا الدعاء يف السرداب داخل السرداب أربعوف صباح، ىو بعد ذلك أفضل الػمواضع التػي يُق
 .يعنػي بعد قراءة دعاء العهد - فإذا أردَت االنصراؼ من حرمِو الشريف: - يقوؿ

 :وتقوؿ -ىذا ىو آخر دعاء العهد  - مث تضرب على فخذؾ األيػمن بيدؾ ثالث مرات: 141صفحة 
يعنػي  - فإذا أردَت االنصراَؼ من حرمِو الشريف، يا موالَي يا صاحب الزمان الَعَجَل الَعَجل ال َعَجل

 فإذا أردت االنصراؼ من حرمِو الشريف فَػُعد إىل السرداب الػمنيف وصلي فيو ما شتت -من السرداب 
فإذا أردت االنصراؼ من حرمِو الشريف إما اإلشارة إىل حـر العسكريُت أو اإلشارة إىل نفس  -

فإذا أردت االنصراؼ من حرمِو الشريف فَػُعد إىل  -أي أنك صلي صالًة يف السرداب السرداب 
 ... اللَُّهمَّ ادفع عن وليك وخليفتك: مث قم مستقبل القبلة وقل ،السرداب الػمنيف وصلي فيو ما شتت

 وانصرؼ مسعوداً إف شاء اهلل تعاىل. -داخل السرداب  - مث أدعو اهلل كثَتاً : 149صفحة 
اذج من كتبنا ما بُت كتاب اجلواىر ادلوسوعة الفقهية األوىل عند علماء الشيعة ما بُت مزار الشهيد ىذه ظل

األوؿ ما بُت مصباح الزائر والذي أورد الزيارات ادلوجودة فيو من مزار الشيخ ادلفيد ومن ادلزار الكبَت البن 
ت عن طريق رواة احلديث عن أئمة أىل ىي ىذه ادلصادر األصلية لزياراتنا وألدعيتنا اليت جاء ،ادلشهدي
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البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت، القضية واضحة وأنا لو أريد أف آيت مبصادر أكثر بإمكاين أف 
بعد أف مسعنا ما قالو أئمتنا وعلمائنا ومسعنا أمر  آيت مبصادر أكثر لكن وقت الربنامج ال يسمح بذلك. 

ليو بقراءة زيارة الُندبة أو اليت يسميها علماء الزيارات بزيارة آؿ ياسُت اإلماـ احلجة صلوات اهلل وسالمو ع
غَت ادلشهورة، يف بعض كتب ادلزارات يكتبوف اسم ىذه الزيارة زيارة آؿ ياسُت غَت ادلشهورة، اإلماـ أَمر 

 فيها حبسب التوقيع الذي وصل إىل احلمَتي بأف ىذه الزيارة يُزار هبا يف السرداب ادلقدس. 
 ... عن السرداب الوائلينستمع إىل الػمجلس األوؿ الذي تكلم فيو الشيُخ 

 ىاألمور تنقية الواقع يتوىل يعٍت مركز فد عندنو أكو ما شويو ىم أحنا حاؿ أية على: ]الوائلي صوت
 عدنو ما شنو، وجودَ  وعدـ وجودَ  ىاي ىاذلوسو عليمن شنو أي وفيماال تراب واطمو اسده والسرداب

 كاف دار أو عليوَ  ؽلشي كاف أرض أو دار أو سرداب عندَ  عليو اهلل سالـ اإلماـ يعٍت مقدس، شيء
 وإال وللُشبو للتُػَهم رلاؿ أوجد ليش ىالشكل مو أل ُكلَو، األرض أو ُكلوَ  الدار نقدس يلـز يعٍت بيوَ  يكعد
 غاية ومالحقو مراقبو والدار يراقب كاف ىذا من أكثر مو ىاي لك ذكرت ما مثل الشبوَ  ىاي

 ..[.ادلالحقة
كما يقوؿ الشيخ أنو ما عندنا شيء مقدس وسػمعتم إىل كلمات فقهائنا وعلمائنا وأوامر إماـ زماننا 

 والكلمات كلها تقوؿ السرداب الػمقدس، السرداب الشريف.
نفس الكالـ ويؤكد بأنَّو ِمرارًا وتكرارًا كاف يلح على  الوائليلنستمع إىل مػجلس آخر ُيكرر فيو الشيُخ 

 ... ىذا األمر على قضية دفن السرداب لنستمع إىل الػحديث الثاين
 حارة الدنيو العراؽ يف كانت العسكري اإلماـ بدار كاف اللي ادلكافالسرداب  ىذا: ]الوائلي صوت

 اف معناه مو وإالَّ  يب يسكنوف سرداب يسووف سرداب يب يصَت ادلكاف سرداب يسووف كانوا بالصيف
 محل جم اجيب افَ  بيدي لو واهلل: كايل ادلنرب على مرة من اكثر وأنا ىجي، مو ال اىناؾ طب اإلماـ
 ...[. موىالشكل منو، الناس وأريح وأسده تراب

يعيش يف أجواء  الوائليىذا الكالـ؟ القضية واضحة الشيخ  الوائليقد يسأؿ سائل ِلماذا يتكلُم الشيخ 
تأثرُه بالفكر الػمخالف ألىل البيت وىذه  ،الػمخالفُت الػمخالفُت، مطالعاتُو دراساتُو أفكارُه يف أجواء

، قد ال يكوف ملتفتاً إىل ذلك وقد يتعامل مع األمور الوائليقضية واضحة لكل من تتبع أحاديث الشيخ 
ولكن اإلنساف حينما يػجلس قريبًا من مياه آسنة رائػحتها   الوائليبػحسن نية، أنا ال أسيئ الظن بالشيخ 
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ىذا  ،ذه الرائحة الكريهة إىل ذلك اإلنساف إىل ثيابِو إف لػم يتبلل بتلك الػمياه اآلسنةكريهة ستتنقل ى
شيء طبيعي واإلنساف حينما يكوف جالسًا بالقرب من حوض يُػمأل بػماء الورد ستنتقل إليو رائحة ماء 

خالفُت، أكثر حديثِو دراستُو فكره أحاديثو مصادرُه كلها من أجواء الػم الوائليالورد شاء أـ أبػى، الشيخ 
 .مأخوٌذ من تلكم األجواء

 4129وإال فلنستمع إىل حديث لو يف حسينية األربش، مػجلس يف الليلة الثالثة من شهر مػحـر سنة: 
عن الػمذاىب الػمنحرفة عن  الوائلييتحدث الشيخ  31دقيقة، فػي الدقيقة  21للهجرة طوؿ الػمجلس 

ستستمعوف إليو وىو دليٌل واضح على الفكر الذي يعيُش يف أىل البيت يتحدث بػحديث واضح وجلي 
وىذا الكالـ ليس يف مػجلس واحد يتكرر يف عشرات وعشرات الػمجالس، وإذا  ،الوائليأجوائِو الشيُخ 

 مجلس كعنواف لتسهيل األمر عليكم.أردتػم أف تذىبوا إىل ىذا الػمجلس لنستمع إىل أوؿ الػ
 .{فَبعْبُدًُىِ زَبُّكُنْ ًَأًََب ًَاحِدَةً أُهَّتً أُهَّخُكُنْ ىَرِهِ إِىَّ * السَّحِينِ السَّحْوَيِ اللَّوِ بِسْنِ}: الوائليصوت 

 الػمواقع يف صوت الشيعة ويف غَتىا نػحُن بينا الػمواقع يف الػحلقات الػمجلس يػمكن أف تصلوا إليو يف
الػماضية، يف الػحلقة الػخامسة أشرنا إىل الػمصادر التػي يػمكنكم أف تعثروا على ىذه الػمجالس وعلى 

 يف ىذا الػمجلس. الوائليالشيخ  ىذه الػمحاضرات، لنستمع إىل ما ذكرهُ 
 احنو يعٍت مسلم فقيو فقيو، عن يفرؽ فقيو ماكو ترى ادلذاىب، مشكلة ىاي وطللقتنو: ]الوائلي صوت

 حنبل بن امحد فقيو مالك االماـ فقيو حنيفو ابو يعٍت ، ال السمو، من عليو منصوص مذىب عدنو ما
 طريقو عن توصل طريق يعٍت لالسالـ، يوصلك عدىم من واحد كل يعٍت وىكذا زين، زلدث نعم

 [.االسالمي احلكم اىل توصلك وسائط غايات، مو ادلذاىب موغايو، ماعدنو واال لالسالـ،
األمور سلتلطة عنده وقد اشتبهت عليو األمور ومن كاف يف مثل ىذا  ائليالو ال أقوؿ أكثر من أف الشيخ 

احلاؿ ال يصح أف يُتخذ أسوًة أو منهجًا أو يػُجعل منو مدرسة يقلدُه اآلخروف القضية واضحة، وىذا 
 األمر ليس موجوداً يف رللس واحد من رلالسِو يف كل رلالسِو ىذه القضية متكررة، ادلباين اليت يبٍت عليها

كلها من ىذا القبيل، ما من رللس إالَّ   الوائليوثقافة  الوائليفكره واعتقاداتِو كلها من ىذا القبيل، أفكار 
وىو سللوٌط حبديث ادلخالفُت ال على سبيل االحتجاج عليهم يف بعض األحياف يذكر كالمهم ألجل 

تفسَت الفخر الرازي ىو األساس وغلعل  ،مناقشتِو ولكن يف أكثر األحايُت يأيت بكالمهم وىو متأثٌر هبم
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 ،يف تفسَت آيات القرآف واجمللس يبدأ أساسًا من تفسَت الفخر الرازي سواء ذكر ىذا التفسَت أـ مل يذكرهُ 
أوؿ كتاب يعتمدونو يف مكتباهتم ىو تفسَت الفخر الرازي، الذين  الوائليلذلك كل مقلدي الشيخ 

يعلموف بأفَّ تفسَت الفخر الرازي ادلخالف ألىل  الوائلي يعرفوف سر تأليف احملاضرة واجمللس عند الشيخ
ىو التفسَُت األوؿ والتفسَُت األساس الذي يضعُو ويُػَفرِّع عليو ويف أكثر األحايُت ال يشَت  %422البيت 

إىل رأي أىل البيت كما ىو يريد أف يسميو، ألنو يقوؿ رأي فالف ورأي فالف ورأي اإلماـ الباقر أو 
، مثل ما يف رلمع البياف لشيخنا الطربسي تتساوى الرؤوس، يذكر أىل البيت ويذكر البقية اإلماـ الصادؽ

رأٌس برأس وىذه طامٌة كربى قضية كبَتة، أو ما مرَّ علينا يف تفسَت السيد الطباطبائي ادليزاف حُت يتناوؿ 
وىذا ال  ،من قبيل اجلريوىذا  ،الروايات ويبدأ مرًة يقوؿ ىذا من قبيل ادلصاديق، وذلك من قبيل التطبيق

وىذا ليس من التفسَت يف شيء، وأمثاؿ ذلك على طوؿ كتاِب تفسَت ادليزاف مع روايات  ،ؼللو من شيء
بينما حينما يورد روايات ادلخالفُت نادراً ما يُػَعلِّق عليها من دوف تعليق يًتكها، أنا ال  ،أىل بيت العصمة

لكتاب تصل إليِو ىذه الصورة: ِلماذا يعلق على روايات أىل أقوؿ بأنو يقبل رواياهتم ولكن الذي يقرأ ا
البيت ويًتؾ روايات ادلخالفُت يف أغلب األحياف من دوف تعليق؟ وحُت يعلق على روايات أىل البيت يف 
الغالب يقوؿ ىو جرٌي، تطبيق، مصداؽ، ال ؼللو من شيء، ليس من التفسَت يف شيء، القضية ىَي 

، القضية تتعلق مبنهج وحديثنا عن منهج، أنا ىنا ال أمحل الوائليلشيخ ىي، القضية ليست خاصة با
اجتاه أي اسم من ىذه األمساء أي قضية شخصية، احلديث عن ادلنهج، احلديث عن ظاىرة وىذه رموز 
يقلدىا الكثَتوف، أىل البيت ُيًتكوف جانباً والناس تركض خلف ىذه الرموز، أنا أحًـت ىذه الرموز ولكن 

ذه الرموز يف احلد الذي يتوافقوف مع أىل البيت، حُت يػختلفوف مع أىل البيت فإنػي ال أحًـت ى
أحًتمهم وال أشًتي آرائهم بػأخس األثػماف، وأتفو األثػماف ال أشًتي آرائػهم ألف الػميزاف ىو اإلماـ 

، الػميزاف ىو حديُث أىل البيت، كالـُ أىل البيت نور، كالـُ  اف من عندِه وكالـ إذا ك الوائليالػمعصـو
الطباطبائي إذا كاف من عندِه وكالـ الطربسي إذا كاف من عندِه أو من عند الػمخالفُت فكالمهم ظُلمة،  
كالمنا ظُلمة، كالـ أىل البيت نور، كالـ ىؤالء األعالـ إذا كاف من عندىم إنو ظُلمٌة يف ظُلمة وإذا  

رج يدُه لػم يكد يراىا، القضيُة يف الػمنهج كاف من الػمخالفُت فتلك ظلماٌت فوقها ظلمات، لو أخ
وليس القضية يف شخص من األشخاص وأنا جتُت بػهذه األسػماء ألف ىذه األسػماء أسػماء كبَتة 

وإال ىناؾ أسػماء كثَتة أخرى جدًا جداً، ما أذكرُه ىنا بػحسب وقت الربنامج  ،نُػجلها ونػحًتمها
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 يعة الربنامج التلفزيونػي يقتضي االختصار. وبػحسب العناوين الكثَتة وضيق الوقت وطب
ال أطيل عليكم كثَتًا أعتقد أف ىذه اإلجابة كافية للسؤاؿ الذي وجهُو مػجموعة من إخواننا الػمؤمنُت 

 من مػحبػي أىل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت.
 ضعتها تػحت عنوانُت فرعيُت:أعوُد إىل كالمي، ال زاؿ الكالـُ تػحت عنواف الظالمة والظالمة و 

 ما بُت الػمهم واألىم. العنواف األوؿ:
بن  ظالمة فاطمة التػي ىي ظالمة إماـ زماننا، كما قاؿ صلوات اهلل وسالمو عليو الػحجة والعنواف الثاين:

 وف ي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ل ي أسوةٌ الػحسن يف التوقيع الصادر من الناحية الػمقدسة: 
وف ي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ل ي أسوٌة  ىذه كلمة إماـ زماننا وىي عنواف بػحثنا: - حسنة
 ُظالمة فاطمة ُظالمة إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو. - حسنة

العاملي  عبد العالػي الػميسيبن  ذكرت شواىد عديدة، تػحدثت عن الػمحقق الكركي، الشيخ علي
الػمعروؼ بالػمحقق الثانػي وكيف قُِتل مسموماً يف النجف يف عيد الغدير وذكرت السبب، وتػحدثُت عن 
الشيخ اإلحسائي وكيف ُشرَِّد من دارِه ومن بيتِو يف كربالء وذكرت السبب، وتػحدثُت عن السيد 

قلت للحديث عن تفسَت الربوجردي وعن منعو لطبع األجزاء التػي تسمى بػمطاعن البحار، ثػم انت
الػميزاف وتػجولت ىنا وىناؾ يف تفسَت الػميزاف وآخر شيء كاف الػحديث عنُو يف سورة التكوير يف اآليتُت 

وأف السيد الطباطبائي  ،بػحسب قراءة الػمصحف قُخِلَج{ ذًَب سُئِلَج* بِأَيِّ املٌَءًُدَةُ }ًَإِذَا الكريػمتُت:
إىل قراءة أىل البيت وإىل الػمعنػى الذي ورد يف روايات أىل البيت بل  لػم ُيشر ال من قريب وال من بعيد

َقطََّع كالـ الػمفسر القمي فنقل قسمًا ثػم قطعُو ونقل من الدر الػمنثور من تفاسَت الػمخالفُت ثػم رجع 
ا ويف طوايا حديث إىل اآليات التػي بعدى قُخِلَج{ ذًَب سُئِلَج* بِأَيِّ املٌَءًُدَةُ }ًَإِذَا وقفز على اآلية:

 أشرت إىل قراءات الػمخالفُت. 
بقيت نقطة لػم يسع الوقت لذكرىا بػخصوص قراءات الػمخالفُت، ىذا معجم القراءات القرآنية الذي 

 القراءات:و على الشاشة يـو أمس بُت أيديكم، عرضت
 ة.ال َمؤودَّ قراءة الُبزي: 

 ة.ال َمودَّ وقراءة األعمش: 
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 ة.ال َمَوُودَّ وقراءة أخرى: 
 ة. ُموُّودَّ وقراءة رابعة: 

 ال َمَودَّة.ُكلُّ ىذه القراءات تالحظوف وىناؾ قراءة ىي قراءة الباقر والصادؽ وابن عباس: 
حبسب الذوؽ االعتيادي للناس بعيداً عن ذوؽ الُقرَّاء، ظاىراً ال ؽللكوف ذوقاً ىؤالء الُقرَّاء، حبسب الذوؽ 

ذىب إىل السوؽ إىل باعة الطماطة إىل باعة اخليار إىل البقالُت نقوؿ أيػها االعتيادي لعامة الناس، ن
ة أو الػَمَودَّة؟! ة و ُموُّودَّ ة، الػَمَوُودَّ ة، الػَمودَّ الناس أيهما أذوؽ، أي قراءة أذوؽ تتناسب مع اللساف: الػَمؤودَّ 

كويت يعلق على القراءة الغريب من دوف القراءات ادلوجودة فقط يعلق الكتاب الصادر من جامعة ال
 -يقوؿ نقالً عن اآللوسي: على أفَّ ىذه القراءة انفرد هبا رلَمُع البياف  ،األخَتة جعلوىا أخر قراءة الػَمَودَّة

بقية القراءات ما بػها عهدة، فقط ىذه  -رلمع البياف التفسَت الشيعي للطربسي، مث قاؿ: والعهدة عليِو 
لصادؽ صار فيها والعهدة عليو، ىذا الكالـ بأي شيء ُيشعر؟ ُيشعر بأفَّ القراءة ألنػها قراءة الباقر وا

على أفَّ ىذه  - %422ىذه القراءة ليس صحيحة، القراءات السابقة ُمسلَّمة صحيحة وصادقة ودقيقة 
رابة مث قاؿ: والعهدة عليِو والػمراد هبا الرحم والقرابة وعن أيب جعفر ق -القراءة انفرد بػها مػجَمُع البياف 

قطعها، حتػى ىذا القوؿ ذكرُه يريد أف يُبعد كلمة القتل، يريد أف يقوؿ بأف  -الرسوؿ ويُراد بقتلها قطعها 
ة، الزىراء قُتلت وعليٌّ قُِتل والػحسن قُِتل والػُحسُت قتل الػَمَودَّة ىو قطع الػَمَودَّة، ال الػمراد ىو قتل الػمودّ 

ل، الػمراد قَِتل قَتل، تالحظوف حتػى الػمعاين كيف يعرضونػها بأساليب قُِتل والبقية قُتلوا ورسوؿ اهلل قُتِ 
والػعهدة عليِو، العهدة على الطربسي، ثُػمَّ  :خبيثة يف غاية الػُخبث، القراءة الوحيدة التػي شكك فيها قاؿ

لكن ألف  ،ذىب ليشرح اآلية، بقية اآليات يشرحها ال يشرحها، ىذا ىو أمامك الكتاب وقلِّبُو ال يشرح
ىو ىذا من جػملة الػمعاين وىذا مذكور  -ىذه اآلية تػخص أىل البيت فقاؿ: ويُراد بقتلها ىو قطعها 

ِلماذا لػم يػخًت الرواية التػي  ،ة لكن ىو يػختار ىذا الػمعنػىة قطع الػمودّ يف رواياتنا الػمراد من قتل الػمودّ 
قُِتل، ىل ىناؾ شك يف قتل الػحسُت؟ ىل أفَّ قتل  الػحسُت ؟ة الػُحسُت وأنػها قُتلتتقوؿ أف الػمودّ 

وحتػى إذا  قُخِلَج{ ذًَب سُئِلَج* بِأَيِّ املٌَءًُدَةُ }ًَإِذَاة؟ أىل البيت قُتلوا الػحسُت ال يُػَعّد قتاًل للمودّ 

تلت، ة يعنػي التػي ُدِفنت يف الًتاب التػي قُ بػحسب قراءة الػمصحف الػموءودّ  املٌَءًُدَةُ{ ًَإِذَا} قلنا:
ة ليس فقط أرادوا دفنها بالًتاب أرادوا أف يػحرقوا بيتها عليها أكثر من عملية الدفن بالًتاب، ىذا الػموءودّ 
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ة فاطمة فإنػهم أرادوا رضواف اهلل تعاىل عليو يريد أف يدفن السرداب بالًتاب، أمَّا الػَموءودّ  الوائليالشيخ 
ي ظالمة إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو، والػمشكلة أف يُػحرقوا بيتها عليها، ىذه ظالمة فاطمة وى

أين؟ السيد الطباطبائي ال يذكر ىذا األمر ال من قريب وال من بعيد والقضية ليس فقط يف ىذا األمر يف 
 سائر الػموارد األخرى التػي تتعلُق بأىل البيت ِلماذا؟

ـُ ادلهم على األىم مراعاًة  دلخالفي أىل البيت وىذه طامة كبَتة، ِلماذا نراعي على أحسن احملامل إنو يُقدِّ
سلالفي أىل البيت ونشوه أفكار شيعة أىل البيت، أىل البيت يقولوف َحّببوا الناس إلينا، شددوا احلديث 
يف قلوب شيعتنا، أيهما أفضل يا ابن رسوؿ اهلل فقيو وراوية للحديث يشدد حديثكم يف قلوب أشياعكم 

فقيو واحملدث وراوية احلديث الذي يشدد احلديث يف قلوب أشياع أىل البيت أفضل أـ عابٌد لو عبادة؟ ال
ىكذا يف الروايات، حديُث أىل البيت وفكر أىل  ،من سبعُت ألف ألف عابد وسبعُت ألف ألف عابدة

، ُغزينا يف البيت ىو وسيلٌة النجاة لكننا ماذا نصنع؟ ابتُلينا ُغزينا يف منابرنا احلسينية، ُغزينا يف فضائياتنا
حوزاتنا العلمية ُغزينا واألسباب رموز شيعية، تفاسَتنا الشيعية اليت كتبها العلماء مشحونة حبديث 

من  الوائليحُت ينقل كالـ ادلخالفُت يف منابرِه وغَت الشيخ  الوائليولذلك ال ألـو الشيخ  ،ادلخالفُت
 الشيعة ينقلوف كالـ ادلخالفُت. اخلطباء وادلتحدثُت ال يلومُو أحد حينما يرى جهابذة علماء

بأجزائِو الػخمسة للفيض الكاشاين بأجزائِو الػخمسة، ماذا يقوؿ شيخنا  (تفسَت الصايف)ىذا ىو 
الػمحسن الكاشاين؟ يف الػجزء األوؿ عن سبِب تأليفِو لػهذا التفسَت وعن سبب تسميتِو بالتفسَت الصايف، 

 لنقرأ يف الػمقدمة: 
، كل رجائي أف تلتفتوا إىل كالـ الفيض الكاشاين رضواف اهلل تعاىل عليو، الفيض الكاشاين 42صفحة 

للهجرة من علماء العصر الصفوي، ىذه الطبعة اليت بُت يدي ىي الطبعة الثالثة  4294متوىف سنة: 
الكالـ  -ذلك يقوؿ شيخنا احملسن الكاشاين: وَلمَّا أصبَح األمر ك 42مطبعة خورشيد إيراف، صفحة 

صاَر  -بقي العلم سلزونًا ىنالك عند أىل البيت  -وبقي العلُم سلزونًا ُىنالك  -متعلق ويأيت واضحًا 
 -ىذا حديث عن ادلخالفُت  -الناُس كأهنم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضُو ببعض 

يعنػي  -اسَت التػي صنفها علماء العامة لًتويج مرامهم وحػملوه على أىوائهم يف تفاسَتىم وكالمهم والتف
فكيف  -الذي مرَّ ذكرُه  أي قبيل؟ -من ىذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل  -من الػمخالفُت 

فكيف يصح عليها التعويل وكذلك التػي صنفها متأخروا أصحابنا  -ىو يقوؿ  -يصح عليها التعويل 
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حتػى تفاسَت الشيعة كذلك وىذه القضية إىل اليـو يعنػي  -فإهنا أيضًا مستندة إىل رؤساء العامة 
وكذلك التػي صنفها   - 4294موجودة، ىذا الػحديث يتحدث بو الفيض الكاشاين الػمتوىف سنة: 

تالحظوف  -فإهنا أيضًا مستندة إىل رؤساء العامة َوَشذَّ  -يعنػي من علماء الشيعة  -متأخروا أصحابنا 
نفس القضية يف تفسَت الػميزاف، نفس القضية  -و حديٌث عن أىل العصمة وَشذَّ ما نُِقل في -ماذا يقوؿ 

أي  -وَشذَّ ما نُِقل فيو حديٌث عن أىل العصمة وذلك ألهنم  -يف تفسَت مػجمع البياف نفس القضية 
واقتصروا يف األكثر على أقوالػهم  -على منواؿ الػمخالفُت  -إنػما نسجوا على منوالػهم  -علماء الشيعة 

وذلك ألهنم إنػما نسجوا على  -إذاً، إذا كاف ىو ىذا الػمنهج الػموجود  الوائليلماذا ألـو الشيخ ف -
إىل آخر الكالـ، يقوؿ لنقرأ إىل ما آخر الكالـ: مع أف  -منوالػهم واقتصروا يف األكثر على أقوالػهم 

مع أف أكثر ما تكلم بِو  -يعنػي علماء الػمخالفُت وعلماء الشيعة  -أكثر ما تكلم بِو ىؤالء وىؤالء 
مثل ىذه القراءات التػي  -ىؤالء وىؤالء فإنػما تكلموا يف النحِو والصرؼ واالشتقاِؽ واللغة والقراءة 

فإنػما تكلموا يف النحِو والصرؼ واالشتقاِؽ  -ة مثل ىذه القراءات ة والػَمُوودَّ قرءناىا قبل قليل الػَمودَّ 
الػمقصود من  -ر على القشِر دوف اللباب فأين ىم والػمقصود من الكتاب واللغة والقراءة وأمثاذلا شلا يدو 

 الكتاب عند أىل البيت لكن ماذا نصنع لعلماء الشيعة؟! 
وىذا كالـ حقيقي، أصحاب اخلربة يف كتب التفسَت يعرفوف ىذه  -وباجلملة  :ماذا يقوؿ؟ 44صفحة 

الفيض الكاشاين اآلف القضية  -وباجلملة مل نرى إىل اآلف  -احلقيقة ولكن ال غلروء أحد أف يقوذلا 
صارت أسوأ، ىذا يف زماف الفيض الكاشاين اآلف القضية أسوأ وأسوأ بكثَت، يعٍت اآلف إذا نذىب مثالً 

وباجلملة مل  -إىل تفسَت السيد فضل اهلل من وحي القرآف القضية أسوأ وأسوأ وأسوأ وأسوأ إىل مليوف مرة 
ف يف مجلة ادلفسرين مع كثرهتم وكثرة تفاسَتىم من أتى بتصنيِف تفسَت مهذب صاؼ واؼ  نرى إىل اآل

كاؼ شاؼ ُيشفي العليل ويُروي الغليل يكوف منزىًا عن آراء العواـ مستنبطًا من أحاديث أىل البيت 
 يقوؿ مل أرى تفسَت من ىذا النوع مع العلم أف الفيض الكاشاين عالػِم موسوعي، -عليهم السالـ 

الفيض الكاشاين عالػِم ُمػَحدِّث وفقيو وعرفاين وفيلسوؼ ومفسر من العلماء الذين امتازوا بادلوسوعية 
الواسعة، كتابُو الوايف ىو يُػَعّد من أىم ادلصادر احلديثية عند علماء اإلمامية، يقوؿ: وباجلملة مل نرى إىل 

من أتى  -مل نرى  -وكثرة تفاسَتىم  -من مفسري الشيعة يتحدث  -اآلف يف مجلة ادلفسرين مع كثرهتم 
 إىل أف يقوؿ: يكوف منزىاً عن آراء العواـ مستنبطاً من أحاديث أىل البيت.  -بتصنيِف تفسَت 
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لذلك ىو ماذا  -وباحلري أف يسمى ىذا التفسَت بالصايف  :ماذا يقوؿ؟ 42إىل أف يقوؿ يف صفحة 
ألي شيء يا  -ي أف يسمى ىذا التفسَت بالصايف وباحلر  -مساه؟ مساه )الصايف( أمسو الصايف ِلماذا؟ 

وباحلري أف  -يسمى بالصايف لصفائِو  -شيخنا الػُمحسن؟ يقوؿ: لصفائِو عن كدورات آراء العامة 
يعٍت بعد كل ىذه احلملة القوية على  -يسمى ىذا التفسَت بالصايف لصفائِو عن كدورات آراء العامة 

 يوجد تفسَت شيعي ؼللو من آراء ادلخالفُت ألىل البيت بل قاؿ: وقاؿ بأنو ال ،ادلفسرين وكتب التفسَت
الداىية الكربى ىنا، ىذه حقيقة ىو ال يفًتي ىذه حقائق ينقلها يقوؿ عن مفسري  -وَشذَّ ما نقلوا 

يف تفاسَتىم، وإظلا ساروا مسار ادلخالفُت ألىل  -الشيعة: وشذَّ ما نُِقل فيو حديٌث عن أىل العصمة 
حىت ىذه التفاسَت ال يرجع إليها يرجع  الوائليواللطيفة أف الشيخ  ،ثوف اآلف على ادلنابرالبيت ويتحد

ظلوذج، البقية مثل  الوائليالشيخ  الوائليمباشرًة إىل العُت الصافية إىل الفخر الرازي، وحينما أذكر الشيخ 
لك اآلف ىذا التفسَت ىو ىو الرمز األكرب يف ىذه ادلدرسة، ومع ذ الوائلي، لكن الشيخ الوائليالشيخ 

التفسَت الصايف مساُه بالصايف ألي شيء؟ لصفائِو كما قاؿ من كدورات آراء العامة، اآلف لو نريد أف 
ننظر يف ىذا التفسَت فنجد أف فيو كثَتًا من آراء العامة، القضية ألنو من أين يأيت بالتفسَت؟ البُد أف 

خرى مشحونة بآراء ادلخالفُت وتركت حديث أىل البيت يرجع إىل بقية التفاسَت األخرى، التفاسَت األ
جانباً، حىت ىذا التفسَت مشحوف بآراء ادلخالفُت وبإمكاين أف أفتح ىذه اجمللدات وُأخرِج روايات 
ادلخالفُت وُأخرِج روايات أىل البيت حىت ىذا التفسَت وال حاجة إىل ذلك ىو نفسُو سيثبت ذلك بنفسِو 

وف أيضًا بآراء ادلخالفُت، ال أقوؿ مشحوف بتلك الكثرة ادلتكاثرة كبقية بأف ىذا التفسَت ىو مشح
التفاسَت وإظلا حاوؿ قدر اإلمكاف أف ينقي ولكنو ما استطاع ما صار التفسَت صافيًا كما أراد، فاتُو 
 الكثَت من دوف تعمد وذلك ألف اإلنساف إذا كاف يف وسط ادلاء إذا كاف ادلاء نظيف ستكوف ثيابُو نظيفة

إذا كاف ادلاء قذر حىت لو ػلاوؿ أف يتخلص من قذارة الػماء، القذارة ستلحق بثيابِو شاء أـ أبػى، لذلك 
ماذا فعل الفيض الكاشاين بعد أف كرر النظر يف تفسَت الصايف ووجدُه ال يػخلو من آراء الػمخالفُت ماذا 

ذا تفسَت آخر عبارة عن مػجلدين يعنػي صنع؟ ألََّف تفسَتاً جديداً ىذا ىو التفسَت، سػماُه )األصفى(، ى
يف عبارة عن مػجلدين نقرأ الػمقدمة،  لػخص التفسَت الصافػي بتفسَت آخر وىو التفسَُت األصفى،

 الػمقدمة ماذا يقوؿ شيخنا الفيض الكاشاين يقوؿ:
 اصطفاء، ادلفروض أف يسميو ادلصطفى، ادلفروض ىكذا، ىو مساه األصفى ألف ىو - ىذا ما اصطفيتُ 
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ىذا ما اصطفيُت من تفسَتي للقرآف  -واالصطفاء أكثر من التصفية  -يقوؿ: ىذا ما اصطفيُت 
راعيُت  -غاية اإلغلاز مع التنقيح وهناية  -ماذا راعى يف ىذا الكتاب؟  -ادلسمى بالصايف راعيُت فيِو 

فيو غاية اإلغلاز مع التنقيح وهناية التلخيِص مع التوضيح مقتصرًا على بياِف ما ػلتاُج إىل البياِف من 
اآليات دوف ما ُيستغٌت عنو من احملكمات الواضحات فباحلري أف يسمى باألصفى وعسى أف يفي ببياِف 

باعتبار  -ىو األوىف  -تفسَت الصايف  - أكثر ما ال يُفهم ظاىرُه بدوف البياف من القرآف وإف كاف الصايف
على كالـ اإلماـ ادلعصـو من  -يف ىذا الكتاب  -وإظلا معويل فيو  -أكرب وأوسع لكن ىنا ماذا يقوؿ؟ 

يشَت إىل أي شيء؟ يشَت إىل أف ذلك الكتاب كاف أوىف أكرب ولكن فيو من كدورات  -آؿ الرسوؿ 
وإظلا معويل فيو على كالـ اإلماـ ادلعصـو من آؿ  -فسَت لذلك ىو ىنا أراد أف يصفي ىذا الت ،العامة

الرسوؿ إالَّ فيما، إالَّ فيما يشرح اللغة وادلفهـو وما إىل القشِر يؤوؿ إذ ال يوجد معالِػم التنزيل إالَّ عند قـو  
يقوؿ ىذا السبب الذي أريد أف أجعل ىذا الكتاب من حديث آؿ  -كاف ينزؿ يف بيوهتم جربئيل 

ِلماذا؟ يقوؿ: إذ ال يوجد معالِػم التنزيل إالَّ عند قـو كاف ينزؿ يف بيوهتم جربئيل وال كشاؼ عن  ُمػَحمَّد
وجوه عرائس أسرار التأويل إالَّ من خوطب بأنوار التنزيل وال يتأتى تيسَت تفسَت القرآف إالَّ شلن لديِو رلمع 

وتفسَت التبياف للشيخ الطوسي شيء من  وىو ىنا يشَت أيضًا إىل تفسَت رلمع البياف -البياف والتبياف 
وال يتأتى تيسَت تفسَت القرآف إالَّ شلن لديِو رلمع البياف والتبياف فعلى من نعوؿ إالَّ  -التورية يف الكالـ 

وإىل من نصَت إالَّ إليهم ال واهلل ال نتبُع إالَّ أخبارىم وال نقتفي إالَّ  -يعٍت إالَّ على أىل البيت  -عليهم 
يعٍت يف ىذا التفسَت،  -ىو يقوؿ ىكذا، يف نفس الصفحة يقوؿ: وما رويت من طريق العامة  -آثارىم 

ادلشكلة مشكلة مشكلة كبَتة حقيقة، ادلشكلة كبَتة لكن ال أمسُع أحداً يتحدث عنها، ىو بعد كل ىذه 
صدرتوُ  - يعٍت يف ىذا التفسَت -القضية ىو نفسُو يف نفس الصفحة يقوؿ: وما رويت من طريق العامة 

إني أعجب قيس يُظِهُر عجبو يقوؿ: بن  أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو يف كتاب ُسليم -ِبُروَي 
القضية قضية تدور تدور تدور تبتعد عن  من أمر ىذه األُمَّة كيف ُأشرِبت ُحب ىذا الرجل وصاحبِو،
نفس الصفحة ىو يقوؿ الفيض الكاشاين،  أىل البيت وتعود إىل ادلخالفُت، ِلماذا يا علماء الشيعة؟!! يف

أنا أعذرُه، الفيض الكاشاين تأثر بالفكر الصوفػي الػمخالف ألىل البيت، أتدري وإف كاف ىذا الكالـ 
سيدخلنػي يف زاوية أخرى، قبل أف أتػم الكالـ، كتب األخالؽ اآلف إذا أحد يسأؿ فيقوؿ ما ىي كتب 

 األخالؽ عندكم يف الػمكتبة الشيعية؟ 
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رلموعة ػ )ندنا مػجموعة من كتب األخالؽ يف الػمكتبة الشيعية سأذكرىا لكم، عندنا كتاب يسمى بػع
أيب فراس النخعي وىو من أحفاد مالك األشًت رضواف اهلل تعاىل عليو، وىو جد بن  لشيخنا وراـ (وراـ

ن أيب فراس، عنده  من أجداد سيدنا ابن طاووس الذي قرءنا قبل قليل يف كتابِو مصباح الزائر وراـ اب
كتاب معروؼ من أقدـ الكتب األخالقية يف الوسط الشيعي مػجموعة وراـ، إذا أردنا أف نذىب إىل ىذا 
الكتاب ىذا الكتاب مشحوف بأحاديث الػمخالفُت، اآلف لو يسأؿ سائل أريد كتاب من كتب األخالؽ 

 الشيعي فيقرأ وعن الػحسن قاؿ  عند الشيعة، الكتاب القدمي الػمشهور مػجموعة وراـ، أنت تقرأ يأيت
كذا، ىذا الػحسن ليس اإلماـ الػحسن ال ىو الػحسن السبط وال ىو الػحسن العسكري ىذا الػحسن 
البصري وىذا كثَتًا ما يُػحشر يف كتب التفسَت يف كتب الػحديث ويػحشر يف كتب األخالؽ وىو 

وا أىل البيت شديد الػمخالفة، ومن والػحسن البصري معروؼ من الناس الذين خالف ،الػحسن البصري
الناس الذين وقفوا يف وجو أمَت الػمؤمنُت، أنت ماذا تتوقع؟ ىذا إنساف تربػى يف بيت عائشة، أمو كانت 
خادمة يف بيت عائشة ونشأ طفولتُو يف بيت عائشة وبيت عائشة كاف مقر مركز، مركز لإلعالـ السياسي 

ما لػحمُو ودمُو وعظامُو يف بيت عائشة، ىو ىذا الػحسن يف ذلك الوقت، فػماذا تتوقع من شخص نػ
البصري، إذا تذىب إىل مػجموعة وراـ قاؿ الػحسن، قاؿ الػحسن، من ىو الػحسن؟ بعض الناس الذين 
يقرءوف الكتاب يتصوروف مثاًل الػحسن السبط صلوات اهلل عليو أو الػحسن العسكري، ال ىذا ىو 

 تاب مشحوف بأحاديث الػمخالفُت. الػحسن البصري وغَتُه كثَت، الك
الكتاب الثاين من كتب األخالؽ عندنا )جامُع السعادات( للشيخ النراقي ولربػما ىو الكتاُب األوؿ يف 
الػمكتبة الشيعية يف علم األخالؽ، ىو اآلخر مشحوف بأحاديث اليونانيُت وأحاديث الػمخالفُت ألىل 

ذا قيست بأحاديث الػمخالفُت ألىل البيت وإف كنا ال نريد البيت، وأحاديث اليونانيُت ال ضََت فيها إ
حديثًا إال من أىل البيت، لكن إذا نريد أف نقـو بعملية مقايسة أحاديث اليونانيُت أفضل بكثَت من 
أحاديث الػمخالفُت ألف أحاديث اليونانيُت لن تًتؾ سػموماً، السمـو القاتلة ىي يف أحاديث 

حدث الرواية التػي قرأتػها على مسامعكم يـو أمس عن عيوف كدرة ال يتحدث الػمخالفُت، اإلماـ حُت يت
 :عن اليونانيُت يتحدث عن الػمخالفُت، العيوف الكدرة والقذرة عيوف القاذورات ىي أحاديُث الػمخالفُت

ضار ىو َعجَّلوا على أوالدكم قبل أف تُػَعجِّل عليهم الػُمَرجِّتة، علموىم علموىم حديثنا، ألف الػحديث ال
 .(جامُع السعادات)حديث الػمرجتة أو الػُمرجتة، ىذا الكتاب الثاين 
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الكتاب الثالث وىو أكرب الكتب األخالقية والكثَت من طلبة العلم يشًتوف الكتاب ويقرءونو وينقلوف منو 
منو  وىم ال يعرفوف قصة ىذا الكتاب ألنػهم ال يقرءونو من أولِو إىل آخرِه يأخذوف ،مػجالس وموضوعات

موضع الػحاجة، كتاب )الػمحجة البيضاء( للفيض الكاشاين لصاحب ىذا التفسَت، لصاحب تفسَت 
يا شيعة أىل البيت الػمحجة البيضاء ليس بكتاب شيعي ىذا  ، الصافػي واألصفى )الػمحجة البيضاء(

للغزالػي، تعرفوف الغزالػي أبو حامد الغزايل إماـ الػمخالفُت الذي يستشكل  (إحياء علـو الدين)ىو نفسُو 
من لعن إبليس حتػى يػجعلُو بوابًة يف نفس كتاب إحياء علـو الدين بوابًة حتػى يستشكل من لعن يزيد، 

طلقاً يستشكل من لعن إبليس الذي لعنُو اهلل يف القرآف ليجعل من ذلك بوابًة وطريقًا بأننا ضد اللعن م
حتػى ال نلعن إبليس، حتػى ال يُعلن يزيد وال يُعلن أعداء أىل البيت، أبو حامد الغزالػي ىذا الكتاب 
الذي يقوؿ عنو الػمخالفوف ألىل البيت لو لػم يكن يف اإلسالـ يف إسالمهم إال كتاُب األحياء لغنػى عن  

لبيت يف آخر عمرِه وألَّف كتاب كل كتاب، ىناؾ من يقوؿ بأف أبو حامد الغزالػي اىتدى إىل أىل ا
ىناؾ كتاب موجود، عنوانو سرُّ العالػمُت، يُقاؿ بأفَّ ىذا الكتاب أليب حامد الغزالػي طبعًا الػمخالفوف 
ألىل البيت ينفوف ذلك لكن الفيض الكاشاين ىو يُػحب أبا حامد الغزالػي لتصوفِو ألف الفيض 

لعرفانػي، بالػمناسبة الفيض الكاشاين ىو تلميذ صدر الكاشاين عنده تأثر بالفكر الصويف وبالفكر ا
الػمتألػهُت ومتزوج من بنت صدر الػمتألػهُت ىو صهر صدر الػمتػألػهُت، الرقم األوؿ يف الػمدرسة 
العرفانية، على أي حاؿ ليس الػحديث اآلف عن حياة الفيض الكاشاين، وإال يعنػي الفيض الكاشاين  

وسوعة لذلك يُػحسب على اإلخباريُت من جهة يػحسب على كما قلت قبل قليل بأنو رجل م
الػمحدثُت من جهة، يُػحسب على الػمفسرين من جهة يػحسب على الفالسفة من جهة، يُػحسب على 

أف أبا حامد قد استشيع واستبصر  :العرفاء والػمتصوفة من جهة وىكذا، يُػحب أبا حامد الغزالػي فقاؿ
فأنا أريد أف أخدمو أريد أف أغَت ما يف كتاب إحياء علـو الدين من  ،واىتدى وسار يف منهج أىل البيت

حديث النصب والعداء ألىل البيت، الكتاب كلو مػخالف ألىل البيت ماذا ُتصلح منو أيػها الفيض 
يعٍت   (احملجة البيضاء يف إحياء اإلحياء)الكاشاين؟!! فأصلح ما استطاع إصالحو يف موارد معينة ومساُه 

ء علـو الدين كاف ميتًا وىو أحياه هبذه التصرػلات، فهذا الكتاب ما ىو كتابنا يا شيعة أىل كأف إحيا
البيت يا طلبة العلـو الدينية، ىذا كتاب ىو كتاب الغزايل ىو إحياء علـو الدين أخذُه الفيض الكاشاين 

وأنتم يا خطباء ادلنرب  فصحح بعضاً منو والنسبة الغالبة تركها على ما ىي عليو، ما ىو بفكر أىل البيت،
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وىذا ىو الفيُض الكاشاين ألََّف الصايف ومساه . تذىبوف إىل ىذا الكتاب وتأخذوف منو وال تعرفوف قصتو
بالصايف، أنا ىنا ال أريد أف أمحَل محلة شعواء على الفيض الكاشاين، الفيض الكاشاين رجل لو الفضل 

عها، ىذا األصفى الذي قاؿ ىنا: فعلى من نُػَعوِّؿ إالَّ الكبَت لكن ىذه احلقائق بُت أيدينا ماذا نصنع م
وإىل من نصَت إالَّ إليهم ال واهلل ال نتبُع إالَّ أخبارىم وال  -إالَّ على أىل البيت وىذه حقيقة  -عليهم 

 وما رويُت من طريق العامة صدَّرتُوُ  -إذًا ماذا تصنع هبذا أيها الفيُض الكاشاين؟!!  -نقتفي إالَّ آثارىم 
يعٍت ىو خالط احلديث، حديث اخلاصة يعٍت الشيعة  -بروي ليمتاز َعمَّا رويُت من طريق اخلاصة 

والعامة لكن وضع كلمة ُروَي ليميز، ما احلاجُة إليو؟ وأنت تريد أف تأيت بتفسَت سلتصر وقلَت يف أوؿ 
اذا احلاجة إىل ادلخالفُت؟ فلم -الكالـ ىو قاؿ، قاؿ: بأنٍت، وإظلا ُمعويل فيو على كالـ اإلماـ ادلعصـو 

 طامة كربى ماذا نفعل أين نعطي وجوىنا!! ىذا ىو تفسَت الصايف.
أتعلم القصة ما انتهت بعد ذلك ىو رجع إىل تفسَت األصفى فوجد كالـ ادلخالفُت فكتب تفسَتاً ثالث، 

ُت عليو وإف كاف البعض أنا ىنا ال أملك نسختُو، التفسَت الثالث أنا رأيتُو، رأيتُو يف أحد ادلكتبات واطلع
يُنكر بأف للفيض الكاشاين تفسَت ثالث أمسُو الػُمصفى، التفسَت الثالث أمسو )ادلصفى يف تلخيص 
األصفى( ىذا أمسو األصفى، ىذا الصايف البعض من احملققُت ينكروف وجوده أنا ىذا الكتاب رأيتُو قريتو 

ذا الكتاب، رمبا يصل إىل نصفو أو أكثر من نصف وقرأتو وفيِو أيضاً من آراء ادلخالفُت وىو أصغر من ى
الكتاب رأيت طبعة حجرية للمصفى، البعض يُنكر ىذا الكتاب ولكن علماء التحقيق يعرفوف بأف 
الفيض الكاشاين لو التفسَت ادلصفى، عندنا من أكثر العلماء خربًة يف الكتب وفهارس الكتب الشيخ أغا 

يذكر كتاب ادلصفى يف مؤلفات الفيض الكاشاين وكذلك اخلونساري،  بُزرؾ الطهراين يف كتابِو )الذريعة(
مػحمَّد باقر اخلونساري يف كتابِو )روضات اجلنات يف أحواؿ العلماء والسادات( حُت يًتجم للفيض 
الكاشاين يذكر يف مجلة كتبِو كتاب ادلصفى ويف مواطن أخرى أنا وجدُت أسم ىذا الكتاب، أنا عثرُت 

عض ادلكتبات البعض يُنكر بأف ىذا الكتاب للفيض الكاشاين ولكن يبدو ىذا على الكتاب يف ب
الكتاب للفيض الكاشاين وىو ادلصفى ادلذكور يف الذريعة وادلذكور كذلك يف روضات اجلنات )ادلصفى 
يف تلخيص األصفى( وأيضًا فيو من حديث ادلخالفُت، أنا جتت هبذا مثاؿ يعٍت كم أفَّ حديَث 

خل يف أوساطنا، ولذلك ضلُن حباجة إىل عملية تصفية وتنقية، وال يوجد حصن ػلمينا إال ادلخالفُت قد د
باللجوء إىل حديث أىل البيت أف نتمسك بالكايف والكتب األربعة وكتب الشيخ الصدوؽ نتمسك هبذه 
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ىم علمائنا  الكتب حىت ننجو من ىذه القذارات وإالَّ ىذه القذارات وراءنا وراءنا والذي غللبها إىل بيوتنا
 وتالحظوف ىذه الكتب وىذه ادلصادر والقضية واسعة وكبَت.

ىناؾ كتاب آخر من كتب األخالؽ ما أشرت إليو وىو كتاب )آداُب النفس( للسيد ُمػحمَّد العيناثي 
ىذا الكتاب أيضًا مشحوف حبديث ادلخالفُت ال أعرؼ كتابًا آخر غَت ىذه الكتب يف ادلكتبة الشيعية، 

ت صغَتة لكن ىذه الكتب ادلهمة يف علم األخالؽ، ىناؾ رسائل صغَتة لبعض العلماء أمَّا ىناؾ كتيبا
الكتب الرئيسة يف علم األخالؽ ىي ىذه الكتب اليت أشرُت إليها وكلها إِما مثل احملجة البيضاء وىو 

والكتب  أكرب كتاب مطبوع يف مثاف رللدات أو أكثر، ىذا ىو كتاب الغزايل أبو حامد الغزايل بنفسوِ 
البقية حتدثُت عنها، القضية أف حديث ادلخالفُت نافذ يف كتب التفسَت وىذه طامة كبَتة ونافذ يف كتب 

 األخالؽ ونافذ حىت يف بقية الكتب وستتضح كثَت من األمور وكثَت من احلقائق يف طوايا احلديث.
ن كتاب )جنة الػمأوى( للشيخ  صورٌة أخرى من الصور التػي وعدتكم أف ألتقطها، ىذه الصورة ألتقطها م

ىذه الطبعة  (َمَلفِّ العصمة)كاشف الغطاء، الشيخ ُمػحمَّد حسُت كاشف الغطاء، ربػما أشرُت إليها يف 
، ال زلنا يف حديث الظالمة، ُظالمة فاطمة ىي ظالمة 4131الػمصححة مطبعة ظهور الطبعة الثانية 

وإنَّ ِلي ِفي أبنة َرُسوِل اهلل صلى اهلل عليو ىو قاؿ:  إماـ زماننا وظالمة إماـ زماننا ىي ظالمة فاطمة،
يقوؿ شيخنا كاشُف الغطاء: وكلماتػها مع  412صفحة  - ُأسَوًة َحَسنة -يف التوقيع الشريف  - وآلو

أمَت ادلؤمنُت عليو السالـ ألقتها بعد رجوعها من ادلسجد وكانت ثائرًة متأثرًة أشد التأثر حىت خرجت عن 
اليت مل خترج من حضَتهتا مدة عمرىا فقالت لو:  -فاطمة خرجت عن حدود اآلداب  -حدود اآلداب 

فاطمة  -إىل آخر الكالـ، موطن الشاىد ىنا: حىت خرجت عن حدود اآلداب  ...يا ابن أيب طالب 
خرجت عن حدود اآلداب!! أيُّ ظالمة ىذه؟! ِلماذا قاؿ ىذا الكالـ الشيخ كاشف الغطاء؟! ألنَّو 

أف يُػجيب على إشكاؿ، فَػُقل إين عاجز، ىناؾ أمٌر مهم وأىم، األىم أف حتفظ قدسية فاطمة  َعَجَز عن
ة برنامج يسألوف وادلودّ )أـ األىم أف حتافظ على شأنك العلمي؟! أنا أجبت على ىذا اإلشكاؿ يف 

ويل جواب طويل جداً، ؽلكنكم أف تدخلوا على موقع القناة وتستمعوف إىل اجلواب، اجلواب ط (جتيب
مفصل ورمبا سأطلب من اإلخواف أف ينشروا ىذا اجلواب، أف يعٍت يبثوا اجلواب على شاشة التلفزيوف، 

 .إذا كاف ىناؾ متسع من الوقت اليـو أو يـو غداً يبثونو وأنتم شاىدوه
ىذه قضية ادلهم واألىم يف كل ىذه األمور، ىناؾ حَتٌة عند الشيعة ومشكلة يف تشخيص ادلهم واألىم، 
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 ما معٌت أف يقوؿ الشيخ كاشف الغطاء عن الزىراء بأهنا خرجت عن حدود اآلداب ألجل أف غليب وإال
على إشكاؿ، ُقل إين ال أعرؼ، أيهما أىم أف حتافظ على شأنك العلمي أو أف حتافظ على قدسية 

شكاؿ الزىراء، ما قيمتنا ضلُن؟! ما قيمتك أنت؟ ألجل أف ػلافظ على شأنِو العلمي حىت يكوف لكل إ
عندُه جواب ليس بالضرورة أف العالػِم يعرؼ جوابًا لكل سؤاؿ، أيُّ عالػِم ىذا يعرؼ جوابًا لكل سؤاؿ، 
أصاًل األستلة اليت ال نعرؼ أجوبتها أكثر من األستلة اليت نعرؼ أجوبتها وأضعاؼ أضعاؼ مضاعفة، 

، اإلنساف ىو ىذا اإلنساف، اإلنساف ال ؽللُك أجوبًة إال على أستلة زلد ودة ولذلك ضلُن ضلتاُج ادلعصـو
ضلُن ضلتاُج ادلعصـو ألننا ال ظللك جوابًا على كل سؤاؿ، ادلعصـو وحدُه ىو الذي ؽللك جوابًا على كل 
سؤاؿ، أمَّا الفقيو العالػِم احملقق ادلؤرخ الفيلسوؼ قل ما شتت من األوصاؼ ال ؽللك جوابًا على كل 

نصف العلم قوؿ ال أعلم،  :ُقل إين ال أعلم، أليس أئمتنا يقولوفسؤاؿ، ؽللك أجوبًة على أستلة زلدودة، 
قل إين ال أعلم جواب على ىذا السؤاؿ، ِلماذا تتعدى اآلداب وأنت الذي خترج عن اآلداب يا شيخ  
كاشف الغطاء وليس الزىراء خرجت عن حدود اآلداب، لكن ماذا نصنع ىؤالء علمائنا ىكذا يفعلوف، 

ضوع سابقًا ووصلٍت أف كثَتين مل يعجبهم ىذا الكالـ، يقولوف بأف ىذا من أنا حتدثت عن ىذا ادلو 
علمائنا ومن مراجعنا، نعم ىو من علمائنا ومن مراجعنا ولكن ماذا نفعل لو إذا َعَثر بو حظُو العاثر مع 
الزىراء ىنا، ماذا نصنع لو؟! أنقوؿ لو أحسنت، ال واهلل أساء وأساء وأساء وىو اخلارُج عن حدود 

آلداب حُت يقوؿ عن بنت ُمػَحمَّد بأهنا خرجت عن حدود اآلداب، ىو وغَتُه ومن ىو أكرب منو، من ا
يقوؿ لفاطمة ىكذا ال يستحق أي شأف من االحًتاـ، قطعًا يف ىذه اجلهة، أنا أحًـت الشيخ كاشف 

مع  ... َغيرُِكم َمَعُكم َمَعُكم ال َمعَ الغطاء حيثما كاف مع أىل البيت، ضلُن حُت طلاطب أىل البيت: 
أمَّا مع علماء الشيعة ليس دائماً، مع علماء الشيعة ما كانوا مع أىل البيت، أنا  ،أىل البيت دائماً 

احلسن فأقوؿ لو: َمَعَك َمَعك ال مع غَتؾ وأخاطب علماء الشيعة وأقوؿ ذلم أنا بن  أخاطب احلجة
نوف يف خط بعيد عن أىل البيت فال خادمكم ومعكم معكم ما كنتم مع أىل البيت، أمَّا حينما تكو 

أشًتيكم حىت بفلس مزور، ىذه القضية قضية تتكرر، ادلشكلة مشكلة تتكرر عند علمائنا، ىذا يف 
الكتب، أنا أعرؼ من األرقاـ والشواىد يف اجملالس األحاديث ال أستطيع أف أذكرىا ُسأطالب بالدليل، 

فما عندي دليل، وإالَّ ما يدور يف اجملالس أنكى ألنٍت ال أملك ال تسجيل على األشرطة وال فيديو 
وأنكى من ىذا الكالـ، أنا أشَت إىل الكالـ ادلوجود يف الكتب، أمَّا الذي يدور يف اجملالس ىناؾ أنكى 
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وأنكى من ىذا الكالـ وأنا أعرفُو وعن قرب وأعرؼ األمساء واحلوادث والتواريخ والتفاصيل، مثل ما 
 ها لكنٍت ال أملُك دليالً عليها لذلك ال أشَت إليها.أعرؼ ىذه التفاصيل، أعرف

أوُؿ كتاب يدرسو طالب العلم يف حوزتنا العلمية أوؿ كتاب ىذا الكتاب )شرائُع اإلسالـ( لفقيو من 
الػحسن الػحلي، أستاذ بن  أكرب فقهاء الطائفة الػمحقق الػحلي، الػمحقق األوؿ الشيخ نػجم الدين جعفر

الػحسن بن  مة الػمشهور وىو خالُو أيضاً، أستاذ العالمة وخالُو، الشيخ جعفرالعالمة الػحلي العال
الػحلي، ىذا الكتاب شرائع اإلسالـ ىو أوؿ كتاب يدرسُو طالب الػحوزة إف كاف يف حوزاتنا يف العراؽ 

وف وخارج العراؽ، معروؼ ىذا الكتاب كتاب )شرائُع اإلسالـ( ربػما بعض الطلبة الػمبتدئُت جدًا يبدء
برسالة عملية ولكن الشكل الرسػمي العنواف الرسػمي الػمنهج الرسػمي يف الػحوزة العلمية عندنا أوؿ  
كتاب يُدَرس خصوصًا يف حوزة النجف أي كتاب؟ )شرائُع اإلسالـ( الرسالة العملية للمحقق الػحلي 

لػجزء األوؿ يف كتاب للهجرة، يف ا 111الػمحقق األوؿ، شرائع اإلسالـ، الػمحقق الػحلي تويف سنة: 
الػجزء األوؿ شرائُع اإلسالـ يف مسائل الػحالؿ والػحراـ داُر األضواء بَتوت:  442الػخمس صفحة 

ويُلَحُق بذلك مقصداف األوؿ يف األنفاؿ وىي ما يستحقُو اإلماـ من األمواؿ على جهة الػخصوص كما  
اح حوؿ كلمة اإلماـ، ىل ىو كما يقولوف يف الكتب الفقهية يػختلف الُشرَّ  -كاف للنبػي عليو السالـ 

اإلماـ األصل أو اإلماـ الفرع، اإلماـ األصل يعنػي اإلماـ الػمعصـو واإلماـ الفرع يعنػي الفقيو، ويػختلفوف 
ألنػهم ال يػميزوف يف الكتب الفقهية بُت اإلماـ الفرع واإلماـ األصل فتأيت بعض األحياف كلمة اإلماـ 

وىي ما يستحقُو اإلماـ من األمواؿ على جهة الػخصوص كما كاف  -ة على ذاؾ دالة على ىذا أو دال
ربػما الكلمة ىنا غَت واضحة وإف كاف بقرينة النبػي يُراد منها اإلماـ األصل لكن  -للنبػي عليو السالـ 

، أنا يعنػي لإلماـ، بعد ذلك يعقبُو بعليو السالـ يتحدث عن اإلماـ الػمعصـو - وكذا لُهيستمر يقوؿ: 
أقوؿ ىذا لتال يػخرج َعَليَّ متفيقو ال يعرؼ شيتًا فيقوؿ أف الػمراد من اإلماـ ىنا الفقيو، ىذه الػمقدمة  
كلها لسُت بػحاجة إليها ولكن لتال يظهر متفيقو فيقوؿ بأف الػمراد ىنا ليس اإلماـ األصل، سًتوف بأنُو 

الػحديث  -أف يصطفي من الغنيمة  -لإلماـ  -لُو وكذا  -ىو اإلماـ األصل ألنَُّو سيلحقُو بعليو السالـ 
ما شاء من فرس أو  -من غنائم الػحروب  -وكذا لُو أف يصطفي من الغنيمة  -عن األنفاؿ والغنائم 

وكذا  -ىذا من شؤوف اإلماـ، حكم شرعي معروؼ يف الكتب الفقهية  -ثوب أو جارية أو غَت ذلك 
ىل أفَّ  -لُو أف يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غَت ذلك ما لػم غُلِحف 
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وما يغنمُو الػمقاتلوف بغَت إذنِو فهو لُو  -اإلماـ الػمعصـو يُػجِحف؟! سنأيت على معنػى كلمة يُػجِحف 
، فهذا الػمتفيقو الذي  -عليو السالـ  يريد أف يقوؿ لنا بأنَّو يتحدث ىو يتحدث عن اإلماـ الػمعصـو

عن اإلماـ الفقيو ىذا كالمو ىواء يف شبك، ىو ىنا يتحدث يقوؿ عليو السالـ، ليس معروفًا أف يقاؿ 
وكذا لُو أف يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غَت  -عن الفقيو عليو السالـ 

ما لػم يُػجِحف، ما الػمراد ما  -إذنِو فهو لُو عليو السالـ ذلك ما لػم غُلِحف وما يغنمُو الػمقاتلوف بغَت 
 لػم يُػجِحف؟ لنقرأ ماذا تقوؿ كتب اللغة، ما معنػى اإلجحاؼ؟

لشيخنا فخر الدين  (مػجمُع البحرين)ما جتُت بكتاب لغة من كتب الػمخالفُت، ىذا كتاب شيعي وىو 
وأجَحَف بعبدِه: َكلََّفُو  - 24الػخامس صفحة  الطريػحي، كتاٌب من كتب اللغة الػمهمة، ىذا ىو الػجزء

اإلجحاؼ يف اللغة ىو أف تأخذ كل شيء بػحيث تؤذي الطرؼ الذي تأخذ منو ذلك  -ما ال يُطيق 
الشيء، واإلجحاؼ يف اللغة ىو القتل الشديد سفك الدماء، وىذا مذكور يف كتب اللغة راجعوا لساف 

وأجَحَف بعبدِه: َكلََّفُو ما ال يُطيق  -موسوعة لغوية عندنا  العرب وغَت لساف العرب، لساف العرب أكرب
 -نقص يعنػي نقص مضاعف  -يف النقص الفاحش  -يف أي شيء؟  -مث أستعَت اإلجحاؼ 

 وأجحفت بػهم الفاقة أي أفقرت بػهم الػحاجة وأذىبت أموالػهم من اآلخر والػَمجَحفة الػمنقصة.
 -بالنقص الفاحش وبالظلم، أف لو أف يأخذ شيتًا من الغنيمة  يعنػي َيِصف اإلماـ -ما لػم يُػجِحف 

باهلِل  -وكذا لو أف يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غَت ذلك ما لػم يُػجِحف 
عليكم طالُب العلم إذا كاف ىذا يتعلمُو ويدرسُو وطبعًا األساتذة حُت يشرحوف العبارة ال يعلقوف شيتاً، 

يريدوف أف يقولوا، غريٌب ىذا بعضهم يقوؿ: وغريٌب ىذا من الػمحقق الػحلي ويعرب العبارة أكثر ما 
ويذىب، أليس ىذه إساءة بػحقِّ اإلماـ الػمعصـو وبالذات بػحق اإلماـ الػحجة؟! ألف ىذا يف زمن 

عنو  يعنػي اإلماـ الػحجة الذي يقوؿ - ما لـم ُيـجِحف -تويف الػمحقق الػحلي  111الغيبة سنة: 
ُمػَحمٌَّد صلى اهلل عليو وآلو يػمأل األرض قسطًا وعدال بعدما ُملتت ظلمًا وجورا، الػمحقق الػحلي يقوؿ 

 عنو ما لػم يُػجِحف؟!! أيُّ كالـ ىذا؟!! أيُّ أدب مع أىل البيت!! 
، جواىر الكالـ حوزتنا الشيعيةواألنكى من ذلك حُت نذىب إىل جواىُر الكالـ الكتاُب األوؿ يف 

اقرءوا عنوانو: )جواىر الكالـ يف شرح شرائع اإلسالـ( وىذا ىو شرائُع اإلسالـ ىو ىذا الكتاب الذي 
قرأت منو قبل قليل، ىذا الكتاب شرٌح لػهذا الكتاب، ىذا الػجزء السادس من جواىر الكالـ طبعة 
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ل إىل ىذه العبارة: ما لَػم يُػجِحف، ، حُت يص13مؤسسة الػمرتضى العالػمية ودار الػمؤرخ العريب صفحة 
الػمتوقع من صاحب الػجواىر أف ينتقدُه أف يقوؿ شيتاً عنو، لػم يذكر أيَّ شيء سوى أنَّو قاؿ يف صفحة 

يقوؿ: لكن  12وىو يف سياؽ كالمِو يف صفحة  -ما لػم يُػجِحف  - 13لكلمة مذكورة صفحة  12
الشرائع أسػمو )مدارُؾ األحكاـ يف شرح شرائع اإلسالـ(   الػمدارؾ كتاب أيضًا يف شرح -يف الػمدارِؾ 

 -أفَّ قيد اإلجػحاؼ مستغنػى عنو  -يف الػمدارؾ ماذا قاؿ؟  -لكن يف الػمدارِؾ  -كتاب معروؼ 
للعلم أف صاحب الػجواىر قد َجػَمع ُكلَّ ُشروح الشرائع ألف ىذا الكتاب من أكثر الكتب التػي ُشرِحت، 

ع كل الشروح وينقل كالـ جػميع الشروح، يعنػي لو كاف ىناؾ كالـ يف الشروح صاحب الػجواىر َجػمَ 
يعنػي لػم  -األخرى اعًتاض من العلماء لذكرُه، يقوؿ: لكن يف الػمدارِؾ أفَّ قيد اإلجػحاؼ مستغنػى عنو 

 يعًتض يقوؿ ال داعي ألف يُذكر، مستغنػى عنو من جهة علمية فقهية، يعنػي ىو لػم يعًتض عليو من
جهة عقائدية أو أدبية، مستغنػى عنو باعتبار حديث عن معصـو فالػمعصـو ال يتوقع منُو الػخطأ 

لكن يف  -فُيستغنػى عن ىذا القيد، قضية علمية استغناء يف البحث العلمي عن ىذه القيود الزائدة 
 - تركو ىو يعلق صاحب الػجواىر يقوؿ: بل كاف األوىل -الػمدارؾ أف قيد اإلجحاؼ مستغنػى عنو 

األوىل يعنػي األحسن أف ُيًتؾ، يعنػي األحسن أف يًتؾ ىذا الكالـ، من جهة فقهية ُيًتؾ ليس الػحديث 
من جهة عقائدية أو أدبية ىذه الػجهة أصاًل لػم يلتفتوا إليها بل كاف األوىل تركو أف ُيًتؾ من جهة علمية 

ضوع ألف ىذه القضية يراعيها الفقيو، ىاي باعتبار ىل أف ىذا القيد زائد أو قيد ىو داخل يف الػمو 
مسألة يعنػي الدقة يف التعبَت الفقهاء يراعونػها واألصوليوف يراعونػها ىل أف ىذا القيد داخل أو خارج، 
ىو يالحظ بأف ىذا القيد يعنػي ال ضرورة لذكرِه بل األوىل أف ُيًتؾ األحسن، يعنػي ليس الواجب األوىل 

وىكذا يتعامل  ،ردة الفعل من فقهاء الطائفة على كالـ شرائع اإلسالـ األحسن أف ُيًتؾ، ىذا ىو
علمائنا مع أىل البيت، أنا ال أقوؿ بأنػهم يتعاملوف على طوؿ الػخط ىكذا ولكن ِلماذا ىذه الػهفوات 

 الوائليومن يقلد الشيخ  الوائليالواضحة؟! فلذلك ال نستغرب أف يػخرج جيل من الػخطباء مثل الشيخ 
عاملوا مع حديث أىل البيت مع فكر أىل البيت بػهذه الطريقة، ىؤالء ىم جهابذُة األُمَّة، جهابذة أف يت

 التشيع، يعنػي ىذا الكالـ لو يقولُو شخص لػمرجع من الػمراجع مثالً يقوؿ لو:
أنا أعطيك ىذه احلقوؽ الشرعية بشرط أف تقسمها تقسيم صحيح أال يقاؿ لو بأنك تسيء األدب، مع 

ىذا من حقِو والواقع ادلوجود أف احلقوؽ الشرعية يُعبث فيها ؽلينًا وِشػماالً، لو يأيت إنساف ويقوؿ أفَّ 
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للمرجع ليس أصالً لوكيل ادلرجع، لوكيل ادلرجع الذي مل يدرس شيتاً سوى رسالة عملية وأعطيت لو وكالة 
بسبب أنو دفع احلقوؽ عن طريق الوساطة عن طريق ادلعرفة عن طريق دفع حقوؽ شرعية مرة مرتُت، 

الشرعية مرة مرتُت جاءىم بأشخاص يدفعوف حقوؽ شرعية وتُعطى لو الوكالة ويكوف وكيل يف منطقة من 
ادلناطق، ويف رللسِو يف ادلسجد يف البيت وناس جلوس ويأيت شخص يقوؿ يا شيخنا يا سيدنا أنا 

يقوؿ لو الناس بأنك تسيء  أعطيك ىذه احلقوؽ بشرط أف تتصرؼ فيها تصرفًا شرعيًا صحيحًا أال
األدب، إذاً ِلماذا إساءات األدب ىذه مع أئمتنا، وىذا الكتاب كتاب شرائع اإلسالـ كتاب مهم، ِلماذا 
مل ترفعوا ىذه الكلمة السيتة؟ إكرامًا للمحقق احللي، لو كاف األمر بيدي أنا أرفع ىذه الكلمة واهلل، لو 

تبنا، ال ىي نصوص، ال ىي عقائد ضرورية، ال ىي أمور األمر بيدي مثل ىذه الكلمات تُرفع من ك
مهمة، ِلماذا ال نرفع ىذه اإلساءات من كتبنا، ىذا ليس تشويو للحقائق ىذا احًتاـ للمحقق احللي أف 
نرفع إساءتُو األدبية أف نسًت عليِو بدؿ أف تبقى ىذه اإلساءة ويتعلم منو من يتعلم، ىذا شرائع اإلسالـ 

وف بأف ىذا الكتاب لرمبا ىو أفضل الرسائل العملية على طوؿ تأريخ الشيعة، أتعلموف ىذا الكتاب أتعلم
بأف الرسائل العملية كلها أُلِّفت على أساس ىذا الكتاب، ضلُن اآلف عندنا رسالتاف عمليتاف تعترباف 

نية العروة الوثقى، أظلوذج يف تأريخ الرسائل العملية للفقهاء، الرسالة األوىل شرائُع اإلسالـ والرسالة الثا
خالؿ ىذه القروف علماء الشيعة يكتبوف رسائلهم العملية وفقًا لشرائع اإلسالـ ولذلك ليس مستغربًا أف 
صاحب اجلواىر يقضي ثالثُت سنة يف تأليف جواىر الكالـ يف شرح الشرائع، وكثَت من العلماء غلعلوف 

 حوؿ كتاب شرائع اإلسالـ.حبثهم اخلارج يف القروف ادلاضية والدروس االستداللية 
 بشكل سريع كيف كتب ال محقق ال حلي شرائع اإلسالم؟ 

الشيخ الطوسي بعد أف خرج من بغداد ولو قصة كيف ىاجػمو السالجقة وأحرقوا مكتبتو وكسروا كرسيو 
وإىل آخرِه وخرج، خرج بػمالبسو الداخلية فاراً، وذىب إىل النجف وىذا مسجد الطوسي الػمعروؼ يف 

ف ىذا ىو بيت الشيخ، الشيخ كاف ىنا يسكن ولكنو أوصى بعد وفاتِو أف يُدفن ثػم يُوقف النج
مسجد، ىذا مسجُد الطوسي ىذا ىو بيُت الشيخ الطوسي وكاف يَُدرِّس تالميذُه يف ىذا البيت، يعنػي 

الشيخ  ىو بيتُو وىو َمدَرسُو، الشيخ الطوسي ىو شيخ الطائفة وىو مؤسس الػحوزة العلمية يف النجف،
للهجرة، بعد الشيخ الطوسي العلماء كانوا يتبعوف منهج الشيخ الطوسي  14، 112الطوسي تويف سنة: 

ولذلك كانوا يقولوف العلماء  ،بػحيث ال يػجروء أحد على أف يقوؿ شيتًا يػخالف فيو الشيخ الطوسي
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 .لطوسيالػمحققوف بأف تلك الفًتة كاف العلماء كلهم يقلدوف الشيخ الطوسي، الشيخ ا
بالػمناسبة ىو أوؿ من أدخل أفكار الػمخالفُت إىل كتبنا مع فضلِو العظيم لكن لنذىب إىل تفسَت الشيخ 

ونرى كم أدخل من آراء الػمخالفُت يف تفسَتِه التبياف وكم تأثر بػمنهج الػمفسر الطربي  (التبياف)الطوسي 
يف كتب التفسَت ويف التحقيق يعرفوف مدى  جرير الطربي يف تفسَتِه جامع البياف، العارفوفبن  مػحمَّد

تأثَت تفسَت الطربي يف تفسَت التبياف، إذا نذىب إىل الكتب الفقهية للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي 
عنده ثالثة كتب، عنده كتاب )النهاية يف مػجرد الفقو والفتوى( ىذا الكتاب ىو الرسالة العملية كيف 

الكتاب َجػَمع الروايات حذؼ األسانيد من الروايات وبَػّوب الروايات ألََّفُو؟ الشيخ الطوسي ألَّف ىذا 
بػحسب التبويب الذي كاف معروفًا يف كتب الػحديث والذي بَػّوب بػها كتابُو مثاًل التهذيب، كتاب 
التهذيب الشيخ الطوسي من كتبِو التهذيب واالستبصار وىػما أصالف من األصوؿ األربعة عند اإلمامية،  

للشيخ الػمفيد وىذا أمٌر ربػما  (الػمقنعة)ذيب للشيخ الطوسي ىو يف الػحقيقة شرٌح لرسالة كتاب الته
يػجهلُو كثَت، الشيخ الػمفيد عندُه رسالة اسػمها الػمقنعة، الشيخ الطوسي شرحها بأي كتاب؟ تػهذيب 

مفيد شرَح الػمقنعة األحكاـ كاف يف شرح الػمقنعة كاف ذلك أياـ حياة الشيخ الػمفيد، يف حياة الشيخ الػ
بكتابِو التهذيب تػهذيُب األحكاـ، النهاية ىي جػمٌع للروايات من دوف أسانيد ومػحاولة ربطها فيما 
بينها، يعنػي الرسالة العملية التػي كتبها الشيخ الطوسي ىي عبارة عن أحاديث ربط مػجرد بػجػمل فيما 

لعملية من زماف الشيخ الطوسي إىل زماف بينها حتػى تكوف متناسقة ومستوسقة، فكانت الرسائل ا
الػمحقق الػحلي على ىذه الطريقة، حتػى صاحب السرائر الذي كاف يعًتض على الشيخ الطوسي شديد 

إدريس الػحلي وىو أوؿ من فتح باب االعًتاض على الشيخ الطوسي وكسر ىذا بن  االعًتاض مػحمَّد
شيء يقولُو الشيخ الطوسي حتػى لو كاف خطأً، الػمقدس ألف الناس كانت تػخاؼ أف تعًتض على أي 

مع أف الشيخ الطوسي كاف يتناقض يف أقوالِو، اآلف العلماء يعرفوف بأف أكثر عالػِم يتناقض يف نقل 
اإلجػماعات ىو الشيخ الطوسي، ينقل يف ىذا الكتاب إجػماع على ىذه القضية ويف الكتاب الثاين 

شيخ الطوسي دائمًا آرائُو مػختلفة، عنده ثالث كتب يف الفقو ينقل إجػماع مناقض لذلك اإلجػماع، ال
)النهاية( و )الػمبسوط( و )الػخالؼ( نفس الػمسألة يعطي رأياً يف النهاية، يعطي رأياً ثاين يف الػمبسوط، 
يعطي رأيًا ثالثًا يف الػخالؼ، ولذلك بعض األحياف إذا الشيخ الطوسي يذكر نفس الرأي يف الكتب 

ولوف وقد أكدىا الشيخ يف الثالثة، ذكرىا الشيخ يف الثالثة لتأكيد القضية بأنػها واضحة وقوية الثالثة يق
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جداً بػحيث أف الشيخ ذكرىا يف كتبِو الثالثة ألنو كثَتاً ما يذكر آراء مػختلفة، كالمي عن كتاب النهاية، 
ػى ابن إدريس يف كتابِو السرائر النهاية ىو الرسالة العملية وكاف العلماء يكتبوف على نػهجو كما قلت حت

 . (النهاية)سار مسار الشيخ الطوسي يف 
، اخلالؼ كتاب يف الفقو الػُمقارف بُت الفقو اجلعفري وفقو (اخلالؼ) و (ادلبسوط)أمَّا الكتاباف الباقياف 

ادلذاىب األخرى، من امسو اخلالؼ، أمَّا ادلبسوط ىو كتاب يف الفقو االستداليل لكن على طريقة 
ادلخالفُت ألىل البيت وىو أوؿ من أسس طريقة االستدالؿ الفقهي ادلعروفة اآلف بيننا وادلشاهبة لطريقة 

فيكم إذا أراد احملقق أف ػلقق يف كتاب األـ للشافعي وىو من الكتب الفقهية ادلهمة ادلخالفُت، ال أخ
والكبَتة عند ادلخالفُت وكتاب قدمي، الشافعي قبل علمائنا، إذا أردنا أف ندقق النظر يف كتاب األـ 

االستدالؿ يف  للشافعي وندقق النظر يف كتبنا الفقهية سنجد ىناؾ تشاهباً كبَتاً يف ادلنهج يف األسلوب يف
ادلصطلحات يف القواعد الفقهية يف األصوؿ العملية ويف غَتىا، نعم الشافعي يعتمد على روايات 
ادلخالفُت فقهائنا يعتمدوف على روايات أىل البيت ولكن ىذه القضايا أيضًا ستًتؾ آثارىا، لكنٍت ال 

لمداراة وكثَت من األحكاـ ىي أساساً أىتُم كثَتًا هبذه القضية ألف باب الفقو فيو رلاؿ للتقية ورلاؿ ل
جاءت وفقًا دلنهج ادلخالفُت عماًل بالتقية وضلُن نعمل هبا على ىذا األساس، ولذلك جتد ىناؾ تشاهباً  
كبَتًا يف كثَت من ادلسائل الفقهية بيننا وبينهم مع أف القاعدة اليت ثبتها األئمة وىي القاعدة الذىبية: 

العلم بالنسبة لنا مسدود، القضية يف اجلانب الفقهي أىوف وإف كاف  ولكن بابُ  .الصواب في خالفهم
ىنا تأثر واضح، يعٍت ضلُن إذا أردنا أف نسرب مثاًل غور علم الرجاؿ وغور علم الدراية وغور علم األصوؿ 

ألهنم قبلنا كتبوا يف الدراية والرجاؿ واألصوؿ وحىت يف الفقو االستداليل، الفقو  ،وأجرينا مقارنات
وأنا أذكر كتاب األـ ىم عندىم كتب أخرى لكن  (األـ)الستداليل ادلخالفوف كتبوه قبلنا مثل كتاب ا

حبسب تتبعي أف كتاب األـ دلساتُو واضحة يف كتبنا الفقهية ويف أحباثنا الفقهية، موضوع واسع، القضية 
عن الفقو ونتحدث يف ىذه واسعة تالحظوف وأنا ىنا ال أريد احلديث عن الفقو، رمبا أفتح ملفًا واسعًا 

القضية لنرى مدى تطابق الفقو مع حديث أىل البيت وأين يبتعد الفقيو عن أىل البيت، القضايا كبَتة 
 الوائليوادلسألة واسعة جداً، قضية التأثر بفكر ادلخالفُت، ليست القضية قضية خطيب مثل الشيخ 

 .التفسَت ودخلت يف العقائديصعد على ادلنرب، القضية أكرب من ذلك، القضية دخلت يف 
اآلف ىذه العقائد السطحية اليت ُتَدرَّس يف حوزاتنا العلمية عقائد سطحية يعٍت اآلف الكتب اليت ُتَدرَّس 
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يف احلوزات العلمية عقائدىا سطحية مثل الباب احلادي عشر وىذا ليس كتاب عقائدي، أنا أقوؿ لطلبة 
ألػحقُو العالمة الػحلي بكتاب مصباح  لقب أصاًل فصل مػحىذا الكتا (الباب الػحادي عشر)العلم ىذا 

مصباح الػمتهجد وسالح )الػمتهجد وسالح الػمتعبد للشيخ الطوسي، كتاب الشيخ الطوسي يف الدعاء 
مثل مفاتيح الػجناف كتاب أدعية وأعماؿ ومستحبات وسنن، العالمة الػحلي لػخص ىذا  (الػمتعبد

يِو باب يف العقائد سػماه الباب الػحادي عشر، أساسًا ليس كتاب الكتاب يف عشرة أبواب فأضاؼ إل
درسي، كتاب مػختصر للعواـ، ملحق مثل ما اآلف أكو ملحقات موجودة ألػحقها مثاًل شيخ عباس 
القمي مثل حديث الكساء بػمفاتيح الػجناف، شيء مػلحق بكتاب مصباح الػمتهجد وسالح الػمتعبد أو 

و حتػى شرح التجريد، عقائد سطحية ال تلتقي مع فكر أىل البيت العميق، ال عقائد اإلمامية للمظفر أ
تلتقي مع الػمقامات العميقة ألىل البيت، أال ُيشكِّل ىذا إساءة ألىل البيت، حديث بالػمستوى الذي 

ى يتقبلُو الذوؽ الػُمخاِلف، صحيح ىو ال يقبلُو الػُمخاِلف ال يقبل الػُمخاِلف العصمة لكنها يف مستو 
األدلة والرباىُت التػي يقبلها الػمخالف ال وفقًا لذوؽ أىل البيت، ال وفقًا لػمنهج الزيارة الػجامعة الكبَتة 
التػي ىي قوٌؿ بليٌغ كامل يف معرفة أىل البيت والػموضوع كبَت كبَت كبَت، ليس ىذه الكلمات القصَتة 

 ىي التػي تػختصرُه وتوجزُه، يعنػي بعبارة أخرى: 
  عِ   اخ ن ل  رَِّب ل  ور إذ قُ     ث   ال ك    ُم م ن أم رن ا   ت  ك  ا ن  وم ا  إنَّ 

يعنػي ثور، ثور كبَت ويػجرُه أصحابِو إىل القصاب يريد أف يذبػحو والثور يرى السكُت فيبدأ يعلو صوتُو 
 ويفر من أيديهم فهل يُػخفى ىذا األمر على الػجَتاف؟

 عذراء بك راً وى ي ف ي التاسع  أو ك ال ت ي ي حس ب ه ا أىله ا 
 عِ   رُق على الراق  خ ع ال     وات س     ق د ُم زِقَ ت   ا ف  ه  ي  رف  ا ن  ُكنَّ 

ػعة، نسأؿ اهلل أف يسد گالشك جبَت وما كو ر ،ػعة صغَتةگػعة مو الرگقضية يعٍت الشك جبَت وما كو ر
 -ىذا الفتق  - َوأرَتق بِِو فَتَقَنا -ضلُن نقرأ يف دعاء الُندبة بأي شيء؟  -َوأرَتق ِبِو فَتَقَنا -ىذا الفتق 

بإماـ زماننا يُرتق ىذا الفتق وإالَّ الشك جبَت وما كو  - واغني بو عائلنا -بإماـ زماننا  - َوأرَتق بِِو فَتَقَنا
  ػعة..گر

ور يف الطريق وصور يف السياؽ القضية كبَتة جداً، ظالمة إماـ زماننا ىي ظالمة فاطمة وىذه صور، ص
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الػحسن، إين أقوُؿ ىذا الكالـ ال بن  يف سياؽ الظالمة، ظالمة أىل البيت ظالمة فاطمة ظالمة الػحجة
إنَُّو التكليُف  ،أريد إيذاء أحد وال أريُد التأثََت على أحد وال أريُد إثارة الغبار يف أي وسط من األوساط

َد أف أتػحدثَّ عن ىذه الػحقائق وإنػي لو أعلم بأف شخصًا واحداً الشرعي الذي أحسو بكل كيانػي البُ 
واحدًا من إخوتػي من مػحبػي أىل البيت أو واحدًا من أبنائي من مػحبػي أىل البيت أو واحدًة من 
أخواتػي من مػحبات أىل البيت أو واحدة فقط من بناتػي من مػحبات أىل البيت لو واحد أو واحدة 

الـ فقد وصَل لػي حقي وال أعبأ بػما يقوؿ اآلخروف، سواء رضي اآلخروف بػهذا ينتفع من ىذا الك
الكالـ أـ لػم يرضى بِو فإنػي ال أعبُأ بػهم وال أعبُأ بأقوالػهم وتالحظوف ىذه حقائق وىذا دفاٌع عن إماـ 

سسة وال عن مؤ  ،وال عن حكومة معينة ،وال عن مرجعية معينة ،ليس دفاعًا عن حزب سياسي ،زماننا
دفاع فقط عن اإلماـ الػحجة، دفاع عن الزىراء وآؿ الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت،  ،معينة

 الػحديُث طويل ومتشعب، حديٌث مؤلػم، حديٌث تتخللو القسوة.
صورٌة أخرى من صور الُظالمة ال أملك الكتاب لكن القضية معروفة لذلك ال تػحتاُج إىل كتاب، الشيخ 

عنده كتاب دروس من نػهج البالغة باللغة الفارسية وقد ترجػمتُو السعودية إىل لغات  ريحسين منتظ
بأف فاطمة ال تستحُق فدكًا وإف أبا بكر كاف على حّق يف  :عديدة يعطي الػحق فيو ألبػي بكر ويقوؿ

والػحاكم الشرعي أحق وأولػى بأف يستولػي على أمواؿ  ،أخذِه لفدؾ من فاطمة فإنَُّو الػحاكُم الشرعي
والقضية ال تقُف عند ىذا الػحد، يف  ،فقيٌو شيعي وزعيٌم شيعي .وفاطمة ال حقَّ لػها يف فدؾ ،الػمسلمُت

أيامِو كنا يف إيراف حُت اشًتيت نسخًة من كتاب الػمطاعن الذي تػحدثنا عنو يـو أمس األجزاء الستة 
ولذلك قل بأنػها متػى طُِبعت إذا  ،التػي منع السيد الربوجردي رحػمة اهلل عليو طباعتها من بػحار األنوار

تتذكروف يـو أمس قلت يف آخر سنُت حياة السيد الػخمينػي ألف منتظري قد ولػى وُحِذؼ، وإالَّ يف زماف 
اد الطباعة الػحجرية منتظري كانوا يتابعوف الػمكتبات ألنو قد وصل إىل مسامعهم بأف أحد األثرياء قد أع

التػي ال يستطيع الناس أف يقرءوىا وبطباعة رديتة وبورؽ أزرؽ وثخُت ومػجلدة بػجلد بائس من دوف 
عنواف، بػحيث الذي يأخذ الكتاب ال يدري ىذا الكتاب ما ىو ومن ىو الػمؤلف ولقد اشًتيتُو من 

عبائتػي وطلب منػي ثػمناً مكتبة بالػخفاء، طلب منػي صاحب الػمكتبة أف أخفي الكتاب تػحت 
مضاعف يعنػي الكتاب الػمشابو لو ثػمن الثمن الذي طلبُو منػي صاحب الػمكتبة ربػما خػمس أو ست 
أضعاؼ وأخرجت الكتاب من الػمكتبة تػحت عبائتػي وكأننػي أحػمل كيسًا من الػمخدرات، واهلِل ىكذا  
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يعوا ىذا الكتاب بفضل الشيخ الػمنتظري، كانت الصورة ألف أصحاب الػمكتبات كانوا يػخافوف أف يب
 .بعد أف خطط لذلك وسنَّ لذلك السيد الربوجردي ىذه قضية عملية أنا عشتها بنفسي

أنا ال أريد أف آتػي بأسػماء  ،كاف أحد األشخاص الُفضالء كاف يػملك مكتبة ويعرفُو الكثَتوف
ء أىل البيت بأمر من الشيخ الػمنتظري، األشخاص الػحديث عن ظواىر، ألنو كاف يُظهر الرباءة من أعدا

قطعاً أنا لػم أكن قد رأيت األمر قد صدر مباشرًة من الشيخ الػمنتظري ولكن أتباع الشيخ الػمنتظري ىم 
جاءوا وسحبوا الرجل وأخذوه وَجَلدوه وُجِلد ألنَُّو لعن األوؿ والثاين، اهلل ُيكَفر بِو يوميًا وال أحد يتكلم 

ادلقدسة وإنساف صاحل ومتقي وورع ورجل كبَت السن ألنو لعن األوؿ والثاين بفضل  وضلُن يف مدينة قم
الشيخ ادلنتظري ُيسحب ىذا الرجل ويُػجلد، وقضية الشيخ ادلنتظري طويلة، ىناؾ فتنة معروفة يف تأريخ 

يدي الشيخ الثورة اإلسالمية معروفة بفتنة شهيد جاويد الشهيد اخلالد، كتاب كتبُو أحد أعواف وأتباع ومر 
ادلنتظري الشيخ صاحلي صلف آبادي ويف ىذا الكتاب إساءة كبَتة لسيد الشهداء وأنا ال أريد اخلوض ىنا 
والشيخ ادلنتظري وغَت الشيخ ادلنتظري حىت الشيخ ادلشكيٍت قدموا لو مقدمات بأف ىذا الكتاب من 

ءة، أحد ادلؤلفُت العراقيُت شلن وصارت فتنة يف وقتها والكتاب واضح فيو إسا ،أفضل الكتب اليت كتُبت
لو عالقة مبكتب الشيخ ادلنتظري ترجم الكتاب إىل اللغة العربية وكتبُو بامسِو من دوف أف يشَت إىل 

أحدث فيو بعض التغيَتات ولكن الروح األصلية للكتاب بكاملها موجودة يف ىذا الكتاب  ،األصل
دوف أف يشَت ال من قريب وال من بعيد إىل كتاب  وتُرجم إىل اللغة العربية وكتبُو ىذا الشخص بامسوِ 

بسبب ىذه القضية أتباع الشيخ منتظري قتلوا أحد العلماء يف مدينة أصفهاف، السيد  ،شهيد جاويد
الشمس آبادي ألنو كاف يعًتض على كتاب شهيد جاويد، قُِتل، قتلوه وىو يف طريقِو إىل الصالة، 

انة فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها وىي ُتَسجَّل إلماـ زماننا، ُظالمات، ُظالمات كلها ُتَسجَّل يف خ
بن  حُت يُظلم احلسُت ُيظلُم إماـ زماننا وحُت يُظُلُم احلسُت ُتظلم فاطمة وحُت ُتظلم فاطمة يُظلُم احلجة

 واحلبل على اجلرار القضية طويلة والتفاصيل كثَتة. ،احلسن صلوات اهلل وسالمو عليو
( للشيخ مطهري رضواف اهلل تعاىل عليو، الشيخ ادلطهري من الملحمة الحسينيةب )إذا نذىب إىل كتا

أجلة علمائنا عالػِم فيلسوؼ عارؼ فقيو لكن عجبًا ماذا يقوؿ يف ادللحمة احلسينية، وادللحمة احلسينية 
رلالس كاف يلقيها على الناس وىي موجودة الكاسيتات موجودة، والكاسيتات أقوى وأشد من الكالـ 
ادلًتجم إىل العربية كأنو سلفف ىذا الكالـ، أنا مسعت بعض ىذه األشرطة، الكالـ ادلوجود يف األشرطة 
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باللغة الفارسية أشد ألف ىذا الكتاب فُػرِّغ من أشرطة من لساف الشيخ مطهري ليس شطحة قلم ىو 
ة العربية، ادللحمة احلسينية وامسُو بلسانِو يتكلم وبإصرار وُجػِمع يف كتاب باللغة الفارسية ثُػمَّ تُرجم إىل اللغ

من ادللحمة احلسينية الطبعة الثالثة، الناشر طليعة النور،  422بالفارسي محاسو حسيٍت، يف صفحة 
وىو يتحدث عن بكاء الشيعة على  422للهجرة يف اجلزء األوؿ صفحة  4122ادلطبعة سليماف زادة 

يلـو الباكُت على احلسُت، يلـو الباكُت والذين  - عليّ بن  فهل تتصوروف أفَّ احلسُت :اإلماـ احلسُت
يصفهم بأهنم يقوموف بأعماؿ خرافية أو بأكاذيب، يقوؿ: فهل تتصوروف أفَّ احلسُت بن علّي جالٌس 

أو العياُذ باهلل أف فاطمة الزىراء  -أنتم تبكوف ىكذا مؤاساًة للحسُت  -بانتظار من يأيت ليشفق عليو 
الروايات  -رمحة رهبا تنتظر من يأتيها من أمثالنا ضلُن صغار البشر ليواسيها  وىي اليت تسكُن إىل جوارِ 

موجودة عندنا ماذا نصنع أيها الشيخ ادلطهري، روايات يف كامل الزيارات ويف غَت كامل الزيارات من 
ا فاطمة، أوثق كتب الطائفة بأسانيد عالية معتربة ماذا نصنع هبذه الروايات اليت تقوؿ أسعدوا فاطمة واسو 

ؽلكنكم أف ترجعوا إليو وقرأت الروايات من كامل  (َمَلّف العصمة)أنا قرأت ىذا الكالـ وقرأت غَتُه يف 
الزيارات، روايات موجودة عندنا يف أوثق كتبنا وباألسانيد ادلعتربة ادلوثوقة، أئمتنا يقولوف لنا الزىراء 

الشيخ ادلطهري أـ نأخذ كالـ الصادؽ  تسمعكم أسعدوىا بالبكاء فماذا نصنع؟! نأخذ كالمك أيها
بأف فاطمة تشهق يف كل يـو حزناً  :وكالـ الباقر، ىذه ظالمة أخرى من ظالمات فاطمة، الروايات تقوؿ

: أو العياُذ باهلل أف فاطمة الزىراء وىي اليت تسكُن - والشيخ ادلطهري ال يقبل بذلك يقوؿ ،على احلسُت
يها من أمثالنا ضلُن صغار البشر ليواسيها وؼلفف من معاناهتا بعزاء إىل جواِر رمحة رهبا تنتظر من يأت

وكأف القضية تُقاس بالتواريخ، شيٌء غريب  -عاـ على تلك الفاجعة 4222احلسُت بعد مرور أكثر من 
ىذا، شيء غريب كأف القضية تقاس بالسنُت، قضية احلسُت ال تُقاس بالسنُت، أيها الشيخ ادلطهري، أنا 

الشيخ ادلطهري ال أخاطبُو بنفسِو، الشيخ استشهد وتويف وانتقل إىل رمحة اهلل أخاطب حُت أخاطب 
الذين ػلملوف ىذه األفكار لكن ألف الكتاب ىو كتابُو واحلديث حديثُو وإالَّ ما نفع احلديث مع الذين 

 ماتوا ورحلوا، القضية مع األحياء ولكن خويف أف يكوف وال حياة دلن تنادي.
فتلك الطامة الكربى، الػحديث عن السيد فضل اهلل يػحتاج إىل ملف لذلك لن  فضُل اهللالسيد أمَّا 

مأساة الزىراء )أطيل الكالـ يف كلماتِو فقط أشَت إىل ما ألّفُو السيد جعفر مرتضى العاملي، ىذا الكتاب 
د حسُت ىذه شبهات فضل اهلل وردود عليها جزءاف ىذا الكالـ كلُو عن السيد مػحم (شبهات وردود
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 فضل اهلل يف موقفِو من الزىراء، موقف السيد مػحمد حسُت فضل اهلل من الزىراء يشتمل على أمرين:
 إنكار مظلوميتها. :األمر األوؿ
 وىذا واضح يف كتبِو ويف أحاديثِو الػمسجلة والػمصورة.  ،إنكار مقاماتػها الغيبية :واألمر الثاين

لذلك بعد أف كتب السيد جعفر مرتضى العاملي ىذا الكتاب مأساة الزىراء شنَّعوا ما َشنَّعوا على 
السيد، ىو السيد فضل اهلل وأتباعُو لذلك أجاهبم السيد جعفر مرتضى هبذا الكتاب من ستة أجزاء، ىي 

نقل كالـ السيد فضل ِلماذا ألَّف السيد جعفر مرتضى العاملي الكتاب،  (خلفيات كتاب مأساة الزىراء)
اهلل من كتبِو ومن أشرطتِو ومن رلالتِو ومن برارلِو ال أطيل الكالـ عليكم ألنٍت إذا أريد أف أحتدث البُد 
أف أقرأ كل ىذه حىت تتضح الصورة، فقط أنقل كلمة نقلها السيد جعفر مرتضى يف اجلزء األوؿ من كتابِو 

بالضبط مثل ما نقلها السيد جعفر مرتضى العاملي من  خلفيات وأنا رجعُت إىل ادلصدر الكلمة موجودة
ادلصدر، وادلصدر أيضًا ؽلكنكم أف جتدوه موجود على االنًتنيت )تأمالت إسالمية حوؿ ادلرأة( ىذا ىو 

 4142طبعة سنة:  9إىل  1الكتاب لفضل اهلل )تأمالت إسالمية حوؿ ادلرأة( نقل الكالـ من صفحة 
ثنا اهلل عنُو يف شخصية مرمي وامرأة فرعوف وما  للهجرة، يف تأمالتِو عن أفضل نساء العامل: وىذا ما حدَّ

ثنا التاريخ عنو  ثنا اهلل عنُو يف شخصية مرمي وامرأة فرعوف  -الحظوا التفريق بالكالـ  -حدَّ  -وىذا ما حدَّ
ثنا التأريخ  -اهلل حدثنا عن مرمي وامرأة فرعوف يف القرآف  نا النيب واألئمة ألنو ال يقوؿ وما حدَّث -وما حدَّ

ثنا التأريخ عنو يف شخصية خدغلة الكربى  -ال يعبأ حبديثهم ىو يشكك يف كل أحاديثهم  وما حدَّ
وال نستطيع  -إىل أف يقوؿ، ماذا يقوؿ السيد فضل اهلل؟  -وفاطمة الزىراء والسيدة زينب بنت علّي 

وؿ القائل ؤ  نستطيع إطالؽ احلديث ادلسوال -مباذا يقوؿ ىذا احلديث  -وؿ القائل ؤ إطالؽ احلديث ادلس
 -بوجود عناصر غيبية شليزة خترجهن عن مستوى ادلرأة العادي ألف ذلك ال ؼلضع ألي إثبات قطعي 

يعٍت الزىراء حاذلا حاؿ بقية النساء، ىذه ىي عقيدة السيد فضل اهلل، لذلك قلت ىو ينفي اجلانب 
وال نستطيع إطالؽ احلديث  -ضل اهلل مسألة معروفة الغيبػي وينفي قضية ادلظلومية ومسألة السيد ف

واًل إذا قلنا بأف الزىراء يف شخصيتها أبعاد غيبية ؤ يعٍت ال ؽلكن أف يكوف حديثنا حديثًا مس -وؿ ؤ ادلس
 -وؿ يعٍت ىو احلديث القيم ادلعترب ؤ وؿ حديث تافو يعٍت، احلديث ادلسؤ ىذا احلديث حديث غَت مس
عن  -خترج فاطمة  -وؿ القائل بوجود عناصر غيبية شليزة خترجهن ؤ ادلسوال نستطيع إطالؽ احلديث 

ما موجودة إثباتات قطعية، يعٍت ىذه  -مستوى ادلرأة العادي ألف ذلك ال ؼلضع ألي إثبات قطعي 
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النصوص الكثَتة عن النيب واألئمة ليست قطعية، ألنو ينسف كل ما جاء عن النيب واألئمة، ؽلكنكم أف 
 حلقائق يف ىذه الكتب يف مأساة الزىراء ويف خلفيات كتاب مأساة الزىراء. تراجعوا ىذه ا

ويف ىذا اجلو أحد السادة الفضالء ال أذكر أمسو رمبا ال يرغب أف أقحمُو يف حديثي، ىذا حديث 
مشاكل ال أقحمُو يف جو ادلشاكل، أحد السادة الفضالء ألَّف كتاباً دلناقشة السيد فضل اهلل يف مظلومية 

ىراء صلوات اهلل وسالمو عليها والكتاب ىذا موجود عندي، ىذا ىو الكتاب لكن ال أخرجُو وال الز 
أذكر االسم رمبا وىو موجوٌد حي يعيُش يف العراؽ وكتابُو كتاٌب مجيل من أفضل الكتب اليت كتبت يف 

ًا يف مدينة قم َلمَّا طُِبع باهبا على رغم قصرِه، لكن َلمَّا طُِبع ىذا الكتاب ُكنَّا يف مدينة قم وكاف ىو أيض
ىذا الكتاب مل يُػَبع يف ادلكتبات أوؿ مرة يف حيايت أرى كتاب جديد ينزؿ ألوؿ مرة يُباع على عربات 

أوؿ مرة يف حيايت  - الكزرخاف سوؽ شعيب يف مدينة قم ادلقدسة - الباعة ادلتجولُت قريبًا من الكزرخاف
الباعة ادلتجولُت ِلماذا؟! ألنو كتاب عن فاطمة  أرى كتاب جديد حبلة جديدة يُباع على عربات

وأصحاب ادلكتبات ُىدِّدوا بأنو خُتطف نسائهم وبناهتم، أنا مسعت من أحدىم، أحد أصحاب ادلكتبات 
وعندي استعداد أذكر امسو ىو قاؿ يل شخصياً، قاؿ يل: ُىدِّدت من اجلهة الفالنية بأنو زوجيت وابنيت 

ما بعنا ىذا الكتاب، ىذا الكتاب ىل ىو آيات شيطانية لسلماف رشدي تُػختطف ويُعتدى عليهن إذا 
 أو ما ىو؟ كتاب عن فاطمة، واهلل ما فيو شيء إال عن فاطمة، ِلماذا؟!

ومؤلٌف آخر أيضًا معاصر موجود رمبا يعيش اآلف يف الكويت، أنا ال أشَت، ىذا كتابُو، رمبا ال يعجبُو أو 
ىل كتابِو، أيضاً عن فاطمة ُمِنع بشكل رمسي من جهات رمسية أف يواصل غلد ضرراً أف أشَت إىل امسو أو إ

مجع الرسائل اليت كاف يرسلها إىل العلماء يسأذلم عن قضية الزىراء، كتاب يف بياف ظالمة فاطمة، واهلل ما 
ظلم فيو شيء إالَّ مظلومية فاطمة، من أولِو إىل آخرِه ىذا ىو الكتاب يُػمنع بشكل رمسي، أليس ىذا ىو 

لفاطمة؟ ِلماذا تُػحجب ظالمة فاطمة؟ أيها الناس يا أشياع أىل البيت ِلماذا ُتظلم فاطمة؟ ِلماذا يُظلم 
أىل البيت ِلماذا؟ ِلماذا غلري ىذا؟ وكاف ىذا غلري يف قم ويف احلوزة العلمية يف قم، ىذا مل يكن غلري 

عند الوىابية يف السعودية، ىذا كاف غلري يف واشنطن، ىذا مل يكن غلري يف القاىرة يف جامع األزىر وال 
يف قم، أمَّا أنا قصيت فقصيت طويلة وال أريد أف أحتدث عن أمور شخصية، قصيت طويلة امجعوا لكم سبع 
أفالـ ىندية قصة طويلة، وال أريد احلديث ىنا عن قضايا شخصية، مشكلتنا كبَتة والقضية كبَتة وواسعة 

 القضية أكرب وأبعد.  الوائليبالسيد فضل اهلل أو متعلقة بالشيخ  األطراؼ والقضية ليس متعلقة فقط
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للحديث بقية انتظروين ستسمعوف األعجب واألعجب، يـو غد إف شاء اهلل أيضًا بقية احلديث يف 
 الظالمة، يطوؿ احلديث يف الُظالمة لعلنا نتحسُس شيتاً من أآلـ إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو.

يف أف أوفق لتكملة ىذا الػَمَلّف ألجل أف تتم الفائدة من ىذا الػَمَلّف وأسألكم الدعاء  أسألكم الدعاء
أف أوفق خلدمة إماـ زماين صلوات اهلل وسالمو عليو ودعائي لكم بالتوفيق يف معرفة إماـ زمانكم، أسألو 

الزىراء يف الدنيا واآلخرة  تعاىل يف ىذه الليايل الشريفة أف ػلشرين وإياكم أنتم يا أحباب القائم حتت راية
حبقِّ ُمػَحمَّد وعًتتِو الطاىرة، سيدي يا بقية اهلل َبَك ِصلٍت عنَك ال تقطعٍت أغثٍت يا ابن رسوؿ اهلل يا 

 ُمػَحمَُّد يا عليُّ يا عليُّ يا ُمػَحمَُّد اكفياين فإنكما كافياف وانصراين فإنكما ناصراف، يف أماف اهلل.
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 وفي الختام :
وى ذا المطب وال ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرن ام  كم ا ى ي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرن ام   ،يخلو من أخطاء وىفوات
 زىرائيون.بصورة الفيديو أو األوديو على موقع 

 
 
 

 مع التحيات
 ال ُمتابَعة
 زىرائيون
 ى  1433

 

 

 


