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 الثامنةاحللقة 

 اخلامس اجلزء /  الظــالمة
 

أشياع القائم من آؿ مػَُحمَّد أنصاره أولياءه أحبابو سالـٌ عليكم تَػَقبَّل اهلل طاعاتكم، الػحلقة الثامنة من 
 الػَمَلّف الػَمهَدوّي. 

والزاؿ حديثي يف أجواء  (الظالمة)الزاؿ الكالـ يتػرا تػحت العنواف الرابع من عناوين ىذا الػَمَلّف عنواف 
التوقيع الػمهدوي الشريف الصادر من الناحية الػمقدسة كما يقوؿ إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو: 

الزلنا يف أجواء ظالمة فاطمة التػي ىي ، وفـي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو لـي أسوءٌة حسنة
ها يف ظالمة مهدّي آؿ ُمػَحمَّد، الػجانب الذي أخذتو يف حديثي عن ظالمة فاطمة ىو التقصَت يف حقّ 

الوسط الشيعي وإال فظالمتها بُت الػمخالفُت وبُت النواصب وأعداء أىل البيت تلك قضيٌة أخرى، 
أجواءنا الشيعية ويف وسطنا الشيعي، َتَشعُُّب الػمطالب  حديثي عن ظالمتها وعن التقصَت يف حقها يف

 .فالوقُت ُحكُمُو قاس وَجار يف نفس الوقت ،يف بعض األحياف يػجعلنػي أطوي كشحاً عن مسائل كثَتة
كاف الػحديُث بقيت عندي بقية من حديث ما استطعت أف أكملو ومررت على َعَجل يف فناءِه، حينما  

الػحسن الػحلي رضواف اهلل تعاىل بن  للػمحقق الػحلي نػجم الدين جعفر (شرائع اإلسالـ)عن كتاب 
عليو، وذكرُت ما قالُو يف حديثو عن األنفاؿ وأفَّ لإلماـ أف يأخذ من الغنيمة ما يريد ما لػم يُػجحف مر 

ة عملية نػموذجية، عندنا رسالتاف الكالـُ  يف ىذا، وقلت بأف ىذا الكتاب شرائع اإلسالـ رسال
نػموذجيتاف شرائع اإلسالـ والعروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي رضواف اهلل تعاىل عليو، شرائع اإلسالـ 
رسالة عملية نػموذجية يف الوسط الفقهي الشيعي، منت من الػمتوف التػي حظيت بشروح كثَتة وببحث 

وؿ الذي يتناولو الدارسوف يف حوزاتنا العلػمية خصوصًا يف وبدرس يف أوسطانا العلػمية وىي الكتاب األ
النجف األشرؼ والػمدارس األخرى التػي تنهج نفس النهج، ما ىي ميزة ىذا الكتاب؟ ميزة ىذا الكتاب 
أنو َجػَمَع كما يقوؿ العلػماء بُت منهج الشيخ الطوسي يف رسالتو )النهاية يف مػجرد الفقو والفتوى( وبُت 

تابو )الػمبسوط(، منهج الشيخ الطوسي كما أسلفُت يف الػحلقة الػماضية يف كتابو الػمبسوط منهجو يف ك
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ىو منهج الػمخالفُت ألىل البيت، وقلُت بأف الشيخ الطوسي أوؿ من أدخل منهج الػمخالفُت يف 
إىل ىذه الوسط العلػمي الشيعي وىذه قضية معروفة لدى الػمحققُت ولدى العلػماء، من جػملة من أشار 

الشيخ جعفر  ،الػحقيقة أو إلػى ىذه القضية الشيخ مػحمد تقي الُتسًَتي حفيد الشيخ جعفر الُتسًتي
الكبَت الُتسًتي، يقولوف عن شيخ جعفر كاشف الغطاء الكبَت يف مػجاؿ اختصاصو ويقولوف عن شيخ 

 جعفر الُتسًتي أيضاً الكبَت يف مػجاؿ اختصاصو. 
ىذه طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي مػحمد تقي الُتسًتي أو الُششًتي،  شيخلل (قاموس الرجاؿ)ىذا ىو 

دعود أبو القادم بن  حيوىبن  الـحسنبن  جعفر - 1435رقم الًتجػمة  616قم الػمقدسة، صفحة 

هو أول من جعل الػمحقق الػحلي يقوؿ الشيخ مػحمد تقي الُتسًتي الرجالػي الػمعروؼ:  - الـحلي

بًتتيب الػمتأخرين يعنػي أف الػمتأخرين رتبوا على ترتيبو العبارة فيها  -ب الـمتأخرون الكتب الفقهوة برتتو
الػمتأخروف ىم الذين تأثروا  - هو أول من جعل الكتب الفقهوة برتتوب الـمتأخرون -شيء من قصور 

ما يف نهاوة  لبَّ -يف شرائع اإلسالـ  - فجمع يف ذرائعه -بػما رتبو الػمحقق الػحلي يف كتابو الشرائع 

مضامُت األخبار كما قلت الشيخ الطوسي جػمع األخبار وربط  -الشوخ الذي كان مضامني األخبار 
كتاب الػمبسوط يف الفقو االستداللػي للشيخ الطوسي  -وما يف مبسوره وخالفه  -فيما بينها بػجمل 

يعنػي الشيخ  -ع الفروع الذون كانا على حذو كتب العامة يف مج -والػخالؼ يف الفقو الػُمَقاَرف 
الطوسي أّلف الػمبسوط والػخالؼ على طريقة الػمخالفُت، يف االستدالؿ، يف التفريع، يف العناوين ويف 
التفصيل، الػمحقق الػحلي جػمع ما بُت ىاتُت الطريقتُت يف كتابو شرائع اإلسالـ، يعنػي ما بُت كتاب 

باف اللذاف كتبهما الشيخ الطوسي على غرار كتب الكتا ،النهاية وما بُت كتاب الػمبسوط والػخالؼ
الػمخالفُت، يعنػي أف لػمسات الػمخالفُت موجودة يف كتبنا بشكل وبآخر، جػميع الرسائل العملية 

وىذه  ،الػمتأخرة عن صاحب الشرائع ُكِتبت على نفس النهج ونفس الذوؽ الذي كتبو صاحب الشرائع
ػمنهج الفقهي يف الوسط الشيعي، ال َضََت أف ننتفع من اآلخرين يف قضية يعرفها الػمحققوف والػمتتبعوف لل

األساليب، ال َضََت أف ننتفع من اآلخرين إذا كاف ىناؾ شيء مفيد ال َضََت يف ذلك فالػحكمة ضالة 
الػمؤمن ىو أحقُّ بػها أين ما وجدىا أخذىا ىو أىلها، ولكن القضية إذا كانت تتقرب إىل الفكرة إلػى 

ىل الػمضموف الػمشكلة ىنا، القضية ليست يف الشكل والقضية ليست يف ظواىر األمور، العقيدة إ
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الػخطر أف تتسرب القضية إىل الػمضموف، ىناؾ قضية حاكمة يف الػمجتمع وىي قضية سطوة الغالب، 
الغالب الذي يغلب على الناس يكوف بيده الػحكم بيده السلطاف بيده األمواؿ لو سطوة تؤثر على 

ة الالشعورية يف النفس البشرية حتػى على اللذين يعادونػو وىذه قضية واضحة، نػحن اآلف إذا أردنا الطبق
أف ندرس الػحالة النفسية للػمعارضات السياسية عرب التأريخ السياسي الػمعاصر التػي وقفت يف وجو طُغاة 

لسياسية تتأثر بطباع وخصاؿ متجربين َحَكموا البالد لػمدد زمنية طويلة من حيث ال تشعر الػمعارضة ا
ذلك الطاغية يف حالة ال شعورىا ويف عقلها الػجمعي يف طبقتو الالشعورية، ىذه قضية طبيعية سطوة 
الغالب، الغالب الذي يغلب الناس بػمالو بسمعتو بسلطتو بسالحو بأي شيء يتغلب فيو على الناس 

ة نَػَفذت يف وسطنا الشيعي باعتبار أف تكوف لو سطوة، نػحن نػخاُؼ ىذه السطوة وفعاًل ىذه السطو 
الػخط الػمخالف ألىل البيت ىو الػخط الذي تتبعو أغلبية الناس يف بلداننا وحيُث ما نعيش، وىو 
الػخُط الذي بيده السوط وبيده السيف، وىو الػخُط الذي يًتبع على عروش الػحكم، وىو الػخُط الذي 

ُط الذي يستطيع أف يصنع النجـو يف الػمجتمع، النجـو على بيده مصائر الناس وبيده األمواؿ، وىو الػخ
جػميع الػمستويات، يستطيع أف يصنع نػجـو السياسة، نػجـو الفن، نػجـو األدب، نػجـو الفقو، نػجـو 

 .الرياضة، نػجـو االقتصاد وىذا الػخط الػمخالف ألىل البيت على طوؿ التأريخ
اجملتمعات ىي سطوة الغالب على ادلغلوب وإف كاف ادلغلوب فهناؾ مسألة طبيعية يف احلياة ويف حياة 

وىذه قضية نفسية لسُت واردًا يف  ،حياوؿ أف يفر من سطوتو لكن يف عامل الالشعور يبقى ىناؾ تأثَت
ربليل األمور النفسية يف ىذا ادللف، لكن تالحظوف التأثَت ادلخالف دخل يف بنيتنا الفقهية، بدايًة من 

يف كتاب ادلبسوط وكتاب اخلالؼ لينتقل بآثاره وتأثَتاتو يف أىم رسالة عملية يف  زمن الشيخ الطوسي
التأريخ الفقهي الشيعي وىي رسالة شرائع اإلسالـ، أنا ال أقصد بأف احملقق احللي كاف يُفيت وفقًا للذوؽ 

ىذه الرسالة ناظراً  ادلخالف أبداً ال أقصد ىذا ادلعٌت، احملقق احللي من فقهاء الشيعة لكن أقصد بأنو ألَّف
إىل األساليب اليت استعملها ادلخالفوف يف َنظِم كتبهم الفقهية ويف طريقة استدالالهتم، فهو مجع بُت 

لذلك إذا أردنا أف نتصفح ىذه الرسالة شرائع اإلسالـ ديكن أف صلد يف طواياىا  ،طريقة الشيخ يف النهاية
ها تأيت على سبيل النص، وللعلم حينما ألـو احملقق نصوص روائية ىو ال يشَت إليها بأهنا نصوص ولكن

احللي يف إيراد كلمة اإلجحاؼ احملقق احللي من علماء الشيعة الذين عرفوا بطوؿ الباع وبسعة اإلطالع 
يف اللغة ويف األدب، الػمحقق الػحلي أديب من الطراز األوؿ وعالػِم لغوي حتػى حينما ُدرَِست ُكتب 
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من العلػماء يػحققوف ىذه الكتب واعًتض بعض العلػماء على كلػمة َوَلد التػي الػمحقق وكاف مػجموعة 
يستعملها الػمحقق الػحلي يف كتبو يف الشرائع ويف غَت الشرائع فيقوؿ: َوَلد البقرة، البعض اعًتضوا على 

يا كتب اللغة ىذا التعبَت بأف الولد لإلنساف والبقرة يقاؿ لولدىا الِعجل، لكن حُت ذىبوا وبػحثوا يف طوا
وجدوا أف ىذه الكلػمة يف أصلها كما تستعمل لإلنساف تستعمل للبقرة من دوف الػحيوانات، يقاؿ: َوَلُد 
البقرة، وغَت ذلك من الشواىد التػي تشَت إىل ِسعة إطالعو يف اللغة وتعمقو يف األدب العريب، وىناؾ من 

 . أشعاره الرائقة التػي ذكرىا الرجاليوف وأصحاب الًتاجم
يف روايات أىل البيت جاءت يف حقلُت، كلػمة  (االجتهاد)قضية أخرى أيضًا يف نفس السياؽ كلػمة 

االجتهاد جاءت مػمدوحة وجاءت مذمومة، أين جاءت ىذه الكلػمة مػمدوحة؟ جاءت ىذه الكلػمة يف 
يت تعنػي شدة روايات أىل البيت مػمدوحة فػي أي حقل؟ يف حقل العبادة، االجتهاد يف روايات أىل الب

العبادة، حينما يكوف اإلنساف يف مقاـ شدة العبادة ومواصلة العبادة يقاؿ عنو مػجتهد، الػمجتهد ىو 
الرجل الذي يكوف شديد العبادة، االجتهاُد يف روايات أىل البيت ىو شدة العبادة، شدُة االلتزاـِ 

ين ىو ىذا االجتهاد الػممدوح، أما بأحكاـ الشريعة، شدة الورع، شدة العبادة، شدة االحتياط يف الد
االجتهاد الػمذمـو واالجتهاد الػملعوف يف روايات أىل البيت ىو الػمنهج الفقهي الػُمَخاِلف لػمنهج 
جعفر الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو الذي يدخل تػحت ىذا العنواف: القياس، االستحساف، الرأي 

بو حنيفة وأضراب أبػي حنيفة، كلػمة االجتهاد الػمذمومة وسائر أنواع البدع األخرى التػي جاء بػها أ
والػملعونة يف روايات أىل البيت االجتهاد الذي يُقرف إلػى أيب حنيفة، علػماء الشيعة ألّفوا كتبًا ضد 

وا من االجتهاد والػمجتهدين، الشيخ الطوسي مثاًل يف كتبو فإننا نػجد ءاالجتهاد وضد الػمجتهدين وترب 
ى واضحاً، الشيخ الػمفيد، السيد الػمرتضى، الشيخ الصدوؽ وغَتىم كثَتوف مػمن ألّفوا كتباً ىذا الػمعنػ

ترفض االجتهاد وترفض الػمجتهدين رفضاً قاطعاً وشديداً، وكاف علػماء الشيعة إلػى زماف الػمحقق الػحلي 
ة العبادة، والػمعنػى ال يستعملوف ىذا الػمصطلح إال يف ىذين الػمعنيُت: الػمعػنػى الػممدوح وىو شد

الػمذمـو وىو استنباط األحكاـ الشرعية بطريقة القياس واالستحساف والرأي وأمثاؿ ذلك، ىذه الكلػمة 
تَػَبدَّؿ معناىا واستعمل بػمعنػًى آخر يف زمن الػمحقق الػحلي، وىذا ىو أيضًا نوٌع من التأثر بالػمصطلح 

تكن مستعملة، أقدـ كتاب كما يعرؼ العلػماء اسُتعِملت الػُمخاِلف ألىل البيت وإال ىذه الكلػمة لػم 
فيو كلػمة االجتهاد بنحو مػمدوح والػمراد منو بذُؿ الوسع يف استنباط األحكاـ الشرعية ىي يف كتاب 
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الػمعارج للػمحقق الػحلي صاحب الشرائع، يعنػي أف الػمحقق الػحلي مثل ما انتفع من أساليب 
لعملية أيضًا أدخل لنا مصطلح من أىم الػمصطلحات التػي نستعملها اآلف الػمخالفُت يف بناء رسالتو ا

وىو مصطلح االجتهاد، قطعًا الػمحقق الػحلي لػم يستعمل ىذا الػمصطلح كما استعملو أبو حنيفة 
والػمخالفوف ىذه القضية البد أف تكوف واضحة، ولػهذا السبب حُت نقرأ يف كتب الػمدرسة اإلخبارية 

ف حػملة شعواء على الػمدرسة األصولية يعتربوف بأف الػمدرسة األصولية قد نػهجت الػمنهج حينما يػحملو 
الػمخالف ألىل البيت باستعمالػهم االجتهاد ويف بعض األحياف يقولوف بأف ىذا االجتهاد الذي 

ط وتلك ىي صراعات الػمدارس الفكرية يف الوس ،تستعملو الػمدرسة األصولية ىو اجتهاد أبػي حنيفة
الشيعي أو يف غَته، وأنا ال أريد أف أسلط الضوء على ىذه القضية، الػحقيقة أفَّ الػمحقق الػحلي لػم 
يستعمل ىذا الػمصطلح يف الػمعنػى الػمخالف ألىل البيت ولػم تستعمل الػمدرسة األصولية ىذا 

لية استعمالػها ىذا الػمصطلح يف الػمعنػى الػمخالف ألىل البيت، إذا كاف يؤخذ على الػمدرسة األصو 
االصطالح ىو أنػها جاءتنا بػمصطلح من الػمدرسة الػمخالفة ألىل البيت ومصطلح مذمـو العلػماء 
السابقوف ذموه روايات أىل البيت ذمتو لكنها أدخلت ىذا الػمصطلح ونػحتتو نػحتاً معنوياً جديداً أعطتو 

، قد يػختلف اإلخباريوف واألصوليوف يف ىذه معنػًى آخر، أعطتو معنػًى يتناسب مع فقو اإلماـ الصادؽ
القضية أو يف تلك القضية لكن الػمسلك اإلخباري ىو مسلٌك جعفري والػمسلك األصولػي ىو مسلٌك 

والعلػماء ما بُت الػخطأ  ،جعفري، وبالنتيجة ىذه الػمسالك وىذه الػمدارس مردىا إىل اجتهادات العلػماء
 .الصائب وما بُت االجتهاد الػخاطئ والصواب يًتددوف ما بُت االجتهاد

إف كاف ذلك يف الػمدرسة اإلخبارية التػي ترفض ىذا الػمصطلح وترفض أف يقاؿ لعلػمائها مػجتهدوف، 
تسمي علػماءىا بالفقهاء بالػمحدثُت بالػمفتُت وترفض أف تسمي علػمائها بالػمجتهدين، والقضية قضية 

مدرسة األصولية أف ال تستعَت الػمصطلحات لكنها استعارت  شكلية يف الػحقيقة، وإف كاف األوىل بالػ
ه قرائن كثَتاً من الػمصطلحات، وحتػى من القواعد وإف وجهتها توجيهًا يتناسب والػمسلك الشيعي، ىذ

ومضات تنبئنا بػمدى تأثَت الغالب على الػمغلوب وكيف للغالب من سطوة على وىذه إشارات و 
تتشرُب أيضًا شيئًا فشيئاً، يف البداية تتسرب ثػم بعد ذلك تتشرب، الػمغلوب تتسرب شيئًا فشيئًا و 

تتشرب أي أنػها تأخذ مكانػها الثابت بػحيث لو اعًتض عليها أحد فإف الػجميع يرفضوف، مع أف 
حقائق األمور إذا أردنا أف نرجع إىل أصولػها فإنػها مػختلفٌة جداً، ومن جػملة أسباب الػخالؼ بُت ىذه 
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ومن أين جاءوا  ،ُت الػمدرسة األصولية واإلخبارية والعرفانية والشيخية ىو قضية الػمصطلحاتالػمدارس ب
وربػما لو وفقُت أف أبسط  ،بالػمصطلحات ومن أين استوردوىا، والصراُع على أشده يف حلبات العلػم

ىذه  الكالـ يف َمَلفِّ الػمدارس الشيعية يكوف الػحديث بشكل أوسع عن ىذه الػمدارس وجػميع
وىي يف خط أىل البيت لكنها قطعًا ليست معصومة ىذه  ،الػمدارس ىي مدارٌس تدعو ألىل البيت

قضية البد أف نعرفها فإف ىذه الػمدارس أسسها وقاـ عليها وقاـ بػها والزاؿ القائموف فيها وعليها ما ىم 
هج أىل البيت وكلها على حد العصمة، مدارس يػختلط فيها الػخطأ بالصواب لكنها كلها تسعى يف من

تؤدي إىل إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو رغم اختالؼ األساليب والػمناىج، الػحاكُم الذي يػحكُم 
على ىذه الػمدارس ىو إماـ زماننا، نػحن يف رواياتنا نػجد بأف اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو 

األرض، علػماء األدياف، علػماء األفكار، الفالسفة لو يوـٌ عظيم، لُو يوـٌ عظيم يػجمع فيو علػماء 
ويػحكُم عليهم ويػحكُم يف آرائهم، الروايات ىكذا أخربتنا، يف ذلك اليـو يػحكم اإلماـ الػحجة لػهذه 

وإال نػحُن يف عصر الغيبة ال  ،الػمدارس أيُّ ىذه الػمدارس أقرب إليو وأيُّ ىذه الػمدارس أبعد عنو
ىذه الػمدرسة ىي الػمدرسة الوحيدة األقرب كلُّ ىذه الػمدارس تدعو إىل أىل نستطيع أف نقوؿ بأف 

البيت ويػختلف فيها الػخطأ من الصواب من مدرسة إىل أخرى، وإنػما ُيكلف اإلنساف على قدر معرفتو 
 :والنتائج التػي يصُل إليها على قدر بػحثو وسعيو والروايات تقوؿ إف اهلل سبحانو وتعاىل

العباد على قدر عقولػهم، ال أريد الػخوض كثَتًا يف ىذه القضية لكن ىذه اإلشارات كإدخاؿ يّداؽ 
مصطلح االجتهاد كًتتيب الرسالة العملية وفقاً للنهج الػمخالف ألىل البيت تأثراً يف جانب منها بالنهج 

تسرب الفكر  الػمخالف ألىل البيت كل ىذه األمور وغَتىا كثَت تنبئ إىل قضية التسرب والتشرب،
ولذلك نػحُن بػحاجة إىل نػهضة وبػحاجة إىل وعّي إف لػم يكن إىل نػهضة على  ،الػمخالف يف أوساطنا

األقل، نػحُن بػحاجة إىل نػهضة لتنقية الساحة الشيعية من الفكر الػمخالف، بػحاجة إىل مدارس جديدة، 
ت، بػحاجة إىل مدارس تنتج مبلغُت بػحاجة إىل جامعة على األقل جامعة كبَتة، بػحاجة إىل فضائيا

يبلغوف فكر أىل البيت يػخلِّصوف فكر أىل البيت من ىذا التسرب والتشرب الذي وصل إلينا، إمامنا 
، ىذا التشرَّب عجبُت من أمر ىذه األُمَّة كيف أشربت حب ىذا الرجل وصاحبوأمَت الػمؤمنُت يقوؿ: 

رًة بطريِق جلي وأخرى بطريق خفي، تارًة بطريق يدخلو أُناس بدأ من السقيفة وينتقل إلينا شيئًا فشيئًا تا
من وسطنا على نػحو التعمد وأخرى يدخل إلينا بطريق بطريق التلصص من دوف أف نستشعر بو ويدخلو 
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أناس بػحسن نية من دوف أف يلتفتوا إىل أضراره، ىذا الفكر مثل الغدة السرطانية، ألننا نػجد أصوات ىنا 
ىل البيت يف الوسط الشيعي لو بػحثنا عن أصلها لوجدنا أنػها قد َتَسرَّب إليها وتشرَّب وىناؾ مػخالفة أل

يف داخلها ويف ذاتػها الفكر الػمخالف من دوف أف يشعر ىؤالء ويف بعض األحياف ربػما عندىم رغبة 
من األحياف  ونزعة باتػجاه الػمخالفُت ألىل البيت، نػحن نلػمس ظاىرة يف جوانب من مػجتمعنا يف كثَت

حينما يكوف الػحديث عن أىل البيت كاف يف الفضائيات، يف الػمجالس، يف الدروس نػجد من الناس 
إعراضاً، ال أقوؿ من كل الناس من بعض الناس إعراضاً، وحينما يكوف الػحديث يف أي شيء نػجد من 

عن أىل البيت نػجد ىناؾ الناس انبساطًا وىذه قضية واضحة يف البيوت يف العوائل إذا كاف الػحديث 
إعراضًا عند البعض، حُت أقوؿ عند البعض، عند البعض مػمن يدعي أنو من شيعة أىل البيت ومػمن 

نػحن ال نعتب على أولئك الذين ال عالقة لػهم بأىل البيت، أولئك الذين  ،يدعي أنو يف دائرة االلتزاـ
ولوف بأننا من أتباعهم ومن الػُملتزمُت يػجدوف الػمتعة يف شيء آخر، الكالـ مع أولئك الذين يق

بػمنهجهم الػحديث مع ىؤالء، ذكرُت يف كالمي يـو أمس بأف لػي علػمًا بػحقائق وبوقائع موجودة يف 
وسطنا العلػمي ربػما قد تكوف يف بعض األحياف أنكى من ىذا الذي قرأتو من الكتب وتلك حقيقة، 

ذه الػحوادث، أنا قلت بأننػي ال أملك دليالً عليها لذلك بعض الػمؤمنُت طلب منػي أف أشَت إىل بعض ى
ما تطرقُت إليها وسوؼ لن أتطرؽ إليها، لكن نزواًل عند رغبة بعض إخواننا الػمؤمنُت أشَت إىل حادثة 
واحدة ومن دوف أسػماء من دوف تفاصيل، ألننػي ال أملُك سنداً مػحسوسًا أعرضُو بُت أيديكم لو كنُت 

 من ىذه الواقعة. %111سوساً أعرضُو بُت أيديكم إال أننػي متأكٌد أملُك سنداً مػح
يف الوقت الذي ثارت فتنُة السيد فضُل اهلل، ثارت الفتنُة يف مدينة قم، وحدث الًتاشق فيما بُت من يؤيد 
السيد فضل اهلل وبُت من يعارضو، كالـ طويل وال أريد الػخوض يف ىذه التفاصيل، يف تلكم األجواء 

ألننػي ال أريُد أف أذكر شيئاً من  ،من الػمراجع، لن أذكر أسػماء لن أذكر أوصاؼ لن أذكر تواريخمرجٌع 
دوف مستند، والقضية الػمهمة ىي الظاىرة وليس األشخاص، مرجٌع من الػمراجع ومن الػمراجع 

ادة أـ من الػمعروفُت جداً ذىب جػمٌع من طلبة الػحوزة إىل مكتبو، لن أذكر يف حديثي ىل ىو من الس
الػمشايخ، ذىبوا إىل مكتبِو فالتقوا بولده فقالوا لو: بأننا جئنا نريد من سػماحة الػمرجع أف يتدخل يف ىذا 
األمر أف يبديَّ موقفو يف ما طرحو السيد فضُل اهلل، فماذا أجابػهم ولدُه وىو الػمشرؼ على شؤوف 

شياء التافهة، أي أشياء تافهة؟ ىم جاءوا مرجعية أبيو؟ قاؿ: إف سػماحة الوالد ال يتدخل يف ىذه األ
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يطلبوف من الػمرجع أف يػحدد موقفو مػما قالُو السيد فضل اهلل يف خصوص قضية الزىراء من إنكاِر 
مظلوميتها والتشكيك يف كل أجواء الػمظلومية، ومػما ذكرُه من أنػها تصالػحت مع الذين اعتدوا عليها 

لشؤوناتػها الغيبية، ىذه العقيدة الشيعية األصلية، السيد فضل اهلل مع أيب بكر وعمر وكذلك من إنكاره 
ىذه أمور ال فائدة من  :فقاؿ ،إما أنكر بعضًا منها أو شكك يف البعض اآلخر أو سّخف البعض

البحث فيها، فكانوا ىؤالء الطلبة يطلبوف من الػمرجع أف يُبدي موقفو يف ىذه القضية كانوا يتوقعوف أف 
صَرة الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليها، ال تقل يل بأف ىذا الكالـ كالـُ الولد، كالـُ الولد ىو  يبادر إىل نُ 

كالـُ الوالد، ىذا الكالـ الذي يُطلق يف بعض األحياف فيقاؿ بأف ىذا الكالـ كالـُ األوالد أو كالـُ 
ثلي ولػمثل غَتي مػمن يػخربوف األصهار أو كالـُ الػحاشية، ىذا الكالـ يعنػي يقاؿ للػمغفلُت ال يقاؿ لػم

الساحة ويعرفوف األمر ومػمن ىم جزء من ىذا الواقع، قاؿ: إف سػماحة الوالد سػماحة الػمرجع ال يعبأ 
بػهذه التوافو وليس من شأنو أف ينشغل بػهذه التوافو، شيٌء َحَسن فإف مرجعنا ال ينشغل إال بعوالػي 

ـ تأتػي العزائُم، كما يقوؿ الػمتنبػي وتأيت على قدر الكراـِ األمور وبعظائم األمور، على قدر أىل العز 
الػمكارـُ، شيٌء َحَسن أف يكوف ساداتنا ومراجعنا بػهذا الػمستوى، وقضية الزىراء فلنغض طرفًا عن أف 

قاؿ ولدُه بأف ىذه  قضية الزىراء من التوافو فنغض طرفاً عن ىذا األمر ونعترب قضية الزىراء من التوافو كما
، الػموجودوف يف الساحة العلػمية يعرفوف ىذا النَػَفس من التعبَت، ىذا أف الػمرجع ال يشتغل غائر األمورص

أو ال يهتم بصغائر األمور ليس فقط لػهذه القضية جػميع ىذه القضايا بػهذا النحو التػي ترتبط بأىل 
 قضية. البيت يعرب عنها بػهذا التعبَت، الػموجودوف يف الساحة يعرفوف ىذه ال

يا جحا الػمعروؼ  :نػحُن قضيتنا كقضية جحا ىذه الػحادثة الطريفة التػي تُنقل عن جحا حُت قالوا لوُ 
يا مال ناصر الدين أنت قاضي الػمدينة وما من أحد يعظ الناس أنت تعاؿ  :بالػمال ناصر الدين قالوا لوُ 

فجاء يـو  ،الػموعظة ألػحوا عليو كثَتاً يـو الػجمعة الناس يػجتمعوف يف الػمسجد وأرشد الناس قدـ لػهم 
الػجمعة إىل الػمسجد وصعد على الػمنرب قاؿ: أيها الناس ىل تعرفوف ماذا أقوؿ لكم؟ قالوا: ال، قاؿ: إذاً 
ال داعي للكالـ فأنتم ال تعرفوف، نزؿ، يف الػجمعة الثانية ألػحوا عليو وقالوا قولوا لُو إذا سأؿ بأننا نعلػم، 

ة الثانية قاؿ: أتعلػموف أيها الناس ماذا أقوؿ لكم؟ قالوا: نعم نعلػم، قاؿ: إذا كنتم صعد يف الػجمع
تعلػموف فال داعي للكالـ ونزؿ من الػمنرب، يف الػجمعة الثالثة الػحوا عليو أيضًا صعد على الػمنرب اتفقوا 

اؿ: أيها الناس أتعلػموف أف مػجموعة تقوؿ: نعلػم، ومػجموعة تقوؿ: ال نعلػم، أيضًا صعد على الػمنرب وق
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ماذا أريد أف أقوؿ لكم؟ مػجموعة قالت نػحُن نعلػم، مػجموعة قالت: ال نعلػم، قاؿ: إذاً الذين يعلػموف 
يػحدثوف الذين ال يعلػموف، ىذه القضية أنا أعلػم ىناؾ مػجموعة يعلػموف بػها لذلك أقوؿ الذين يعلػموف 

أنا ال أريد أف أشَت إليها لئال  ،يف القضية موجودة أكثر سوءاً فليحدثوا الذين ال يعلػموف ألنو تفاصيل 
 يشخص من ىو الشخص الذي أتػحدث عنو. 

إذًا مرجعنا ىو منشغٌل بكبائر األمور وبعظائمها وىذا جيد وقضية الزىراء تافهة من التوافو، فلنضعها 
جانبًا مرت األياـ نفس السيد فضُل اهلل يف تصريح لُو وىذا التصريح لُو خلفيات وأنا ال أريد يف خلفياتو 

عن مسألة التقليد قاؿ: بأين األعلم اآلف  أيضاً، يف ندوة وىذا التصريح ُمَسجَّل على الفيديو لَػمَّا سألوه
يف الوسط الفقهي أنا، ىو السيد فضُل اهلل والسيد السيستاين وىو ال يعتقد بأعلمية السيد السيستاين 
علماً، وبُتَّ بعد ذلك يف جلساتو اخلاصة وىذه قضية يعرفها الذين يعرفوف السيد فضُل اهلل لَػمَّا قالوا لو 

، أنا خسرت قم فما أريد أن أخسر النجفعلمية السيد السيستاين قاؿ: سيدنا أنت أشرت إىل أ
ومواقف السيد فضُل اهلل وموازناتو السياسية معروفة ىذه ُتسجل للسيد فضُل اهلل، السيد فضُل اهلل كاف 

ى شاعراً، كاف كاتباً، أديباً، مثقفًا وكاف سياسياً أيضًا يعرؼ كيف يعمل يف وسط ادلوازنات السياسية، عل
أي حاؿ لَػمَّا قاؿ السيد فضُل اهلل بأف األعلم ىو أنا وىذه مشكلة األعلم مشكلة عويصة، قطعاً العلماء  
كلهم كل واحد منهم يعتقد ىو األعلم، بعض العلماء ال يستطيع أف يكتم ىذا األمر فيصرح علناً 

نتقاص من اآلخرين أنا األعلم، بعضهم يستعمل أساليب اإلحياء، بعضهم يستعمل أساليب اال :يقوؿ
ينتقص اآلخرين يبُت جهلهم حىت يتبُت علمو، بعضهم ينتفع من أحزاب تؤيدُه من أشخاص يؤيدونو يف 
نشر ىذه الفكرة، وإال العلماء كلهم كل واحد منهم يعتقد ىو األعلم وىذه قضية راجعة للنفس البشرية  

ذا يتصدى س للمرجعية وص و ب و ج كل إنساف مقتنع دبا عنده فَتى نفسُو ىو األعلم، وإالَّ دلا
ىذه قضية موجودة بُت كل العلماء يعٍت ىذا ليس  ،وىكذا، وىم يقولوف بأنو جيب الرجوع إىل األعلم

كل العلماء يقولوف ىذا الكالـ ولكن لكل واحد أسلوبو،   ،عيباً على السيد فضُل اهلل أف يقوؿ أنا األعلم
نا ىو األعلم، فبعد أف صرّح السيد فضُل اهلل هبذا التصريح بعض العلماء يستعجل األمر فيصرح فيقوؿ أ

ووصل اخلرب إىل ىذا ادلرجع انتشر جاءنا الفيديو إىل قم، كنا يف قم يف وقتها ورأينا شريط الفيديو ومسعنا 
انتشر ادلوضوع لَػمَّا وصل اخلرب إىل ىذا ادلرجع وعلم بأف السيد فضُل اهلل قاؿ بأنو أنا األعلم  ،الكالـ

والسيد السيستاين ىو األعلم ىذا الكالـ يف بَتوت ىذا ادلرجع مباشرًة أرسل ولدُه إىل لبناف طبع رسالتو 
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العملية، وليس اذلدؼ األصلي ىو الرسالة العملية اذلدؼ األصلي أف طبع مع الرسالة العملية كراس، أنا 
ىو الشخص وال أريد أف يُعرؼ  ال أربدث أكثر لكن، ألنو لو أريد أف أبُت تفاصيل الكراس سُيعرؼ من

ألنٍت أريد أف أذىب إىل اجلهة اليت أريد أف أذىب إليها، خالصة ىذا الكراس ىو الطعن بالسيد فضُل 
اهلل والطعن دبرجعية السيد فضُل اهلل، أنا أقوؿ ىذه القضية من الكبائر أـ من الصغائر، أيهما أعظم، 

 ـ قضية الزىراء عليها السالـ؟! أيهما أعظم قضية مسألة األعلمية والتقليد أ
قطعًا يف نظره ىي ىذه القضية األعظم ولذلك بادر إىل إرساؿ ولده وإىل طبع الرسالة العملية وإىل طبع  
كراس و و إىل آخره واتصاؿ بأشخاص حينما ذىب ولده إىل لبناف أتصل بأشخاص وأجرى اتصاالت 

ُظ الكثَت، الكثَت، أنا جئت بػمثاؿ ومثل ىذا بػخصوص ىذا الػموضوع، ىذا مثاؿ ومثل ىذا إنػي أحف
ىناؾ الكثَت، الكثَت مػما أحفظُو وىناؾ الكثَت، الكثَت مػما ال أحفظُو يعلػم بو اآلخروف وال أعلػم بو أنا، 
لسُت عالػمًا بكل ما يدور يف الساحة لكننػي أعلػم بشيء كثَت مػما يدور يف الساحة ومػما يػجري يف 

ذا ىو الذي يدفعنػي للحديث ولطرح مثل ىذه الػموضوعات َعلَّ أحداً يلتفت ويراجع واقعنا الشيعي، وى
 وَعلَّ أحداً يسعى لرفع ىذا التقصَت إزاء أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت. 

الػحديث عن السيد فضُل اهلل ويف أجواء السيد فضُل اهلل قد يعتقد الكثَتوف بأف ما طرحو السيد فضُل 
 ىو وليُد فكرِه، أبداً، السيد فضُل اهلل وىو يصرح يف أكثر من مرة والزلت أتذكر الػمقابلة التػي أجراىا اهلل

مراسل مػجلة العالػم على ما أتذكر اسػمو، مراسل مػجلة العالػم ربػما حسن البحراين مراسل مػجلة العالػم 
د فضُل اهلل حينما جاء إىل طهراف بعد أف التػي تصدر يف لندف مراسلها يف طهراف أجرى مقابلة مع السي

طرح ما طرح فيما يتعلق يف قضية الزىراء صلوات اهلل وسالمُو عليها من إنكاراتو و تشكيكاتِو، فالبحراين 
يقوؿ لو قاؿ: سيدنا أنت تطرح شيء يثَت الكالـ يف وسط الناس يف وسط العلػماء وربػما تػختلف فيو 

ذا الػجواب حقيقي قاؿ: ىناؾ كثَت من العلػماء يوافقونػي ال يػختلفوف مع العلػماء، ىو أجاب جواب وى
، السيد صادؽ ال كما قالوا يف وقتها بأف %111معي يف ىذه األطروحات، وأنا أصدؽ ىذا الكالـ 

السيد ليس صادقًا يف كالمو، أنا أقوؿ السيد صادؽ يف ىذا الكالـ ىناؾ علػماء كثَتوف يوافقوف السيد 
الفارؽ أف السيد يتكلػم ىو قاؿ، قاؿ العلػماء أكثرىم يلومونػي على طرح الكالـ يف وسط  فضُل اهلل،

عامة الناس، يقوؿ وأنا أختلُف معهم، قاؿ ىناؾ الكثَت من العلػماء يقولوف بأف كالمك صحيح ولكن 
ن بصدمة األُمَّة، العواـ ال يقبلوف بو، يقوؿ أنا أختلف معهم فأقوؿ إف األُمَّة بػحاجة إىل صدمة وأنا أؤم
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البد أف ُتصدـ األُمَّة حتػى يف األشياء التػي ال يرتضيها الذوؽ العاـ، الذوؽ الشعبػي العقائدي العاـ البد 
أف نصدمهم بالػحقائق التػي يعتقد بأنػها حقائق حتػى تواجو الػحقيقة وبعد ذلك تتغَت أفكارىا، ىذا ىو 

أف السيد فضُل اهلل جاء بػهذه األشياء من ذاتو فقط، السيد منهج السيد فضُل اهلل، فال يعتقد معتقد ب
 :فضُل اهلل بعبارة مػختصرة ربػما اآلف يتعجب الكثَتوف مػمن يسمعنػي

، السيد اخلوئي وضع ىو التطبيق العملي لمنهج السيد الخوئي :السيد فضُل اهلل بعبارة مختصرة
حث، منهج السيد اخلوئي حبيس الكتب وحىت منهجًا لكن الناس ال تعرؼ منهج السيد اخلوئي يف الب

ادلشتغلوف يف الوسط احلوزوي األكثرية ال يعرفوف تفاصيل األمور إالَّ العلماء الكبار احملققوف، طالب 
السيد اخلوئي العلماء منهم الفضالء منهم يعرفوف ىذه احلقيقة، ادلنهج الذي اتبعو السيد فضُل اهلل، 

يف قضية الزىراء ألنو مل يكن ادلوضوع على بساط البحث، السيد  صحيح أف السيد اخلوئي مل يشكك
فضُل اهلل وضع القضية على بساط البحث وأثار الشكوؾ حوذلا ووصل إىل إنكارات ونتائج بتطبيق 

ألف السيد اخلوئي يثَت الشكوؾ على كل خرب من أخبار أىل البيت، قطعًا يف  ،منهج السيد اخلوئي
 الشكوؾ على أي شيء لكن يف رلاؿ البحث وىذه قضية غريبة، يعٍت السيد حياتو اليومية ىو ال يثَت

اخلوئي يف حياتو اليومية ال يثَت الشكوؾ على أي شيء، مثاًل ىل يثَت الشكوؾ يف أوالده، يف ما يقـو بو 
ديث أوالده، يف الذين حولو، يف اجملتمع الذي حولو، أبداً حياتو طبيعية لكن حينما يأيت الكالـ إىل أحا

أىل البيت فهو يثَت الشكوؾ حوذلا من مجيع االذباىات ومن يراجع كتب السيد اخلوئي إف كاف كتاب 
الرجاؿ وىو من أكرب كتب السيد اخلوئي أو األحباث الفقهية، منهج السيد اخلوئي ىو إثارة الشكوؾ يف 

الطعن بفكر أىل البيت  مجيع االذباىات على أخبار أىل البيت، قطعًا ىو ال يريد إثارة الشكوؾ ألجل
البد أف تثبت صحتها ألجل أف  ،وإمنا ىو مبدأه ىو ىكذا بأف األصل يف األخبار أهنا غَت صحيحة

يصحح ىو يف نظره ما جاء عن أىل البيت، ىو ىكذا يعتقد، وإال ليس عند السيد اخلوئي مشكلة مع 
لكن األسلوب الذي جاء بو ىذا أىل البيت، السيد اخلوئي حياوؿ أف يصل إىل ما يعتقد بأنو صحيح 

األسلوب من عنده فلػمَّا يكوف األسلوب من عنده زلتمل اخلطأ والصواب، نفس ادلنهج تأثر بو السيد 
لكن الواقع  ،فضُل اهلل، صحيح بأف السيد فضُل اهلل مل ُيَصرِّح بأنٍت اعتمدت على منهج السيد اخلوئي

حىت يف بعض األحياف بعُض تالمذتو يالطفونو  العملي ىو ىذا، السيد اخلوئي يشكك يف كل شيء
ألجل الػُمالطفة لَػمَّا يدخلوف يف بػحث ويبدأ السيد الػخوئي يثَت التشكيكات حوؿ الكتب واألخبار 
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بعض تالمذتو يالطفونو يقولوف: سيدنا ما قولُك يف سند القرآف عن مػُحََّمد عن جربئيل عن اللوح عن 
، ىل عندؾ رأي مػمكن أف تشكك يف ىذا السند، على سبيل الػُمالطفة القلػم عن اهلل سبحانو وتعاىل

 ألنو ال يًتُؾ شيئاً إال ويشكك فيو، ىذا ىو منهج السيد قناعتُو.
بن  ُسليم 5411اجلزء التاسع من رجاؿ السيد اخلوئي، رقم الًتمجة:  (معجم رجاؿ احلديث)مثاًل ىذا 

يورد مجيع اآلراء مجيع األقواؿ يناقش األسانيد كالـ  232إىل  226قيس، السيد يًتجم لُو من صفحة 
طويل وردبا لو رجع إليو غَُت ادلختص لن خيرج بنتيجة ألف البحث سيشتتُو لكن ادلختصوف يعرفوف، 

بن  يُفصِّل بُت شخصية ُسليم (قيسبن  كتاب ُسليم)النتيجة النهائية اليت يصل إليها السيد اخلوئي يف 
ولذلك أقوؿ غَت  ،قيس يعتربه كتاب ضعيفبن  قيس لكن كتاب ُسليم بن فهو ديدح ُسليم ،قيس

ادلختص إذا رجع إىل الكالـ ردبا ال دييزُه بشكل واضح حينما جيد بأف السيد اخلوئي يصل إىل نتيجة أنو 
قيس ىو ادلصدر الوحيد الذي بن  قيس، لكن بالنسبة للكتاب فهو يّضعفو، كتاب ُسليمبن  ديدح ُسليم

الشيعة الذي ينقل إلينا تفاصيل مظلومية الزىراء، قد صلد مصادر أخرى تنقل جوانب من متلكو 
مظلوميتها لكن مظلومية الزىراء بتفاصيلها وبأجوائها وما دار حوذلا ادلصدر الوحيد الذي فّصل يف ىذه 

ن أيب ذر قيس، نقلُو عن أمَت ادلؤمنُت عن سلماف عن ادلقداد عن عّمار عبن  القضية ىو كتاب ُسليم
 :يقولوف (أجبد الشيعة)ولذلك األئمة يسموف ىذا الكتاب  ،عن الذين عاشوا الواقعة

من مل يكن عندُه أجبد الشيعة كتاب ُسليم فليس عنده شيء من أسرار آؿ مػَُحمَّد، ىذا الكتاب كاف 
بدأ يبحث عن قيس، لَػمَّا بن  سلفي وبقي سلفي إىل زمن احلجاج، لَػمَّا بدأ احلجاج يبحث عن ُسليم

والكالـ موجود البحث ووصل الكتاب إلينا،  ،قيس أعطاه لشخص آخربن  ُسليم ،قيسبن  ُسليم
حينما مثالً نأيت ونضرب ىذا الكتاب فإننا نفتح الطريق للتشكيك يف كل القضية، صحيح السيد اخلوئي 

حولو الشكوؾ لكنُو وصل ما قاؿ بأف ما جرى على الزىراء ىذا الشيء غَت متأكد منو غَت حقيقي تُثار 
إىل  -يعٍت طريق الشيخ الطوسي  - وكوف ما كان على أي حال فطروُق الشوخإىل ىذه النتيجة يقوؿ: 

يعٍت الطريق إىل ىذا الكتاب طريق ضعيف ال نستطيع أف  - قوس بكال دندوه ضعوفبن  كتاب ُدلوم
يد فضُل اهلل، قاؿ بأف قضية الزىراء غَت نعتمد عليو، التطبيق العملي ما ىو؟ التطبيق العملي جاء بو الس

ثابتة، ألف ادلصدر الوحيد دلظلومية الزىراء، اآلف يأيت من يأتيٍت فيقوؿ بأف القضية مثاًل ثابتة عند السيد 
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اخلوئي وىذا غَت موجود يف كتبو، وأنا ال أقوؿ بأف القضية غَت ثابتة، يقوؿ يل بأف القضية ثابتة عند 
أخرى ديكن ىذا، ىذا ديكن، لكن الطريق هبذا الشكل، ادلنهج الذي يوصل إىل السيد اخلوئي من طرؽ 

ىذه النتائج ىو الذي اتبعو السيد فضل اهلل وىو إثارة التشكيك على كل قضية من مجيع اجلهات، اآلف 
 السيد اخلوئي ما إف يتناوؿ رواية وكأف ىذه الرواية وجدىا يف اذلواء الطلق ليس ذلا مصدر ليس ذلا أصل

مباشرًة يثَت الشكوؾ عليها من مجيع االذباىات والسيد اخلوئي فطحل عامل  ،مل تكن معروفة عند الشيعة
زلقق كبَت معلوماتو واسعة إف كاف يف الرجاؿ إف كاف يف الدراية إف كاف يف احلديث يف آراء العلماء يف 

الذباىات لكن القضية ىي الفقو ويف األصوؿ عنده موسوعية بإمكانو أف يثَت اإلشكاالت من مجيع ا
ليست ادلهارة، ليست يف إثارة اإلشكاالت، ضلن حينما تأتينا رواية من أىل البيت يف أسوأ احلاالت أف 

 راوي ىذه الرواية فاسق كّذاب القرآف ماذا يقوؿ؟
القرآف يقوؿ إذا كنت متأكد من  {فَتَبَيَّنُىا بِنَبَإ فَاسِقٌ جَاءكُن إِى آهَنُىا الَّرِييَ ؤَيُّهَا يَا}ىذه سورة احلجرات: 

قيس َضعَّفو بن  أف ىذا الراوي فاسق يعٍت اآلف مثاًل السيد اخلوئي حينما َضّعف الطريق إىل كتاب ُسليم
علي الصَتيف ألنو ذكروا يف كتب الرجاؿ بأنو كّذاب ومغايل ادلعروؼ بأيب مسينة ىذا بن  من جهة زلمد

علي الصَتيف كّذاب، فلنقل كّذاب، الشك يُثار حوؿ صفة  بن قيس زلمدبن  واقع يف سند كتاب ُسليم
الكّذاب اليت تُلحق بالذين يوصفوف بالغلو، الذين يوصفوف بالغلو ىم الذين حيملوف عقيدة الوالية 
وعقيدة الرباءة بشكل قوي، يصفهم الرجاليوف بالغلو وخصوصًا ابن الغضائري الذي َذَبَح رواة الشيعة 

لك كتابو وال نعرؼ أين ىو ىذا الكتاب، رلرد أقواؿ صلدىا يف الكتب وإىل اليـو والذي ال من ،بأوصافو
يذبح رواة الشيعة بسيف ابن الغضائري وال نعلم أف سيف ابن الغضائري كاف مصنوعًا من خشب من 

علي الصَتيف موصوؼ بالكذب مذمـو إذًا ىو فاسق، بن  حديد من طُت الكتاب غَت موجود، زلمد
 جَاءكُن إِى آهَنُىا الَّرِييَ ؤَيُّهَا يَا}قوؿ؟ السيد اخلوئي ألغى القضية من أساسها القرآف يقوؿ: القرآف ماذا ي

صحيح ما قاؿ أرفضوه، لو كاف القرآف قاؿ أرفضوه % 51يعٍت القرآف يعطيو نسبة  {فَتَبَيَّنُىا بِنَبَإ فَاسِقٌ
% 51صحيح % 51يعٍت احتماؿ أف خرب الفاسق  ،فتبينوا :قاؿ %111لقلنا بأف خرب الفاسق خطأ 

غَت صحيح، القرآف ماذا قاؿ؟ ما قاؿ فتبينوا يعٍت أثَتوا الشكوؾ، معٌت تبينوا يعٍت احبثوا عن قرائن 
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الصحة ال عن قرائن عدـ الصحة، ادلنهج الذي عليو السيد اخلوئي يبحث عن قرائن عدـ الصحة وىذا 
 ادلشكلة اليت وقع فيها أمحد الكاتب.ىو منهج السيد فضل اهلل، وىذه نفس 

ىذا ىو كتاب أحػمد الكاتب عبد الرسوؿ الالري الػمعروؼ بأحػمد الكاتب وقع يف نفس ىذه 
الػمشكلة أي مشكلة؟ ىو جاء إىل كل قضية وخصوصًا إىل الروايات تتعلق باإلماـ الػحجة بوجوده، 

صاًل ثػم جػمع لػها قرائن متَعّقَلة من العقل بوالدتو، بغيبتو من البداية أثار عليها الشكوؾ رفضها أ
التجريبػي وإال العقل غَت التجريبػي تلك مسألة أخرى، الناس عادًة حينما تفكر الباحث يبحث وفق 
العقل التجريبػي، جػمع لػها قرائن واستحسانات عقلية ووصل إىل نتيجة، لكن بالنتيجة ىو استعمل نفس 

ولذلك الذين  ،ُل اهلل، نفس األسلوب الذي استعملو السيد الػخوئياألسلوب الذي استعملو السيد فض
رّدوا على أحػمد الكاتب ردودىم ضعيفة ألنػهم ال يستطيعوف أف يرفضوا منهج السيد الػخوئي، حينما 
أتػحدث عن منهج السيد الػخوئي ىو الػمنهج الػموجود اآلف، الػمنهج العلػمي الشائع يف إثارة الشكوؾ 

 أىل البيت، لذلك الذين رّدوا على أحػمد الكاتب بدءوا يرقعوف ترقيع لػماذا؟ حوؿ أحاديث
ألنو ىو أدانػهم من فمهم استعمل نفس الػمنهج الػُمستعمل يف الػحوزة، فما يستطيعوف أف يقولوا بأف 

وف الػمنهج الػمستعمل اآلف الشائع ىو منهج خاطئ، إذا قالوا بأف الػمنهج ىو خاطئ حتػى لو كاف يدرك
ذلك فبالنسبة لػهم قد ىدموا كل شيء فماذا يقولوف؟ يبدءوف يرقعوف ترقيعات يف الردود عليو فجاءت 
الردود ضعيفة، سبب أف الردود ضعيفة على أحػمد الكاتب أف أحػمد الكاتب استعمل نفس الػمنهج 

لػحقائق من جػميع الػموجود يف الػحوزة وىو منهج السيد الػخوئي إثارة التشكيك على الروايات وعلى ا
االتػجاىات ما يسمى بػمنهج العقل الػحر، منهج العقل الػحر أف ىذا العقل غَت مقيد ال يػمكن أف 
يكوف غَت مقيد، العقل صحيح لو الػحرية لكن العقل إذا كاف حر من دوف قيود أيضاً سيقع يف مطبات، 

وضع لنا حدود ال تردوا على  {فَتَبَيَّنُىا بَإبِنَ فَاسِقٌ جَاءكُن إِى}ولذلك اآلف القرآف يػحدد لنا يقوؿ: 
فتبينوا، ال قاؿ  :ثػم وضع لنا حد ثاين قاؿ ،خربُه صحيح %51الفاسق، وضع لنا حد بأف الفاسق 

شككوا، قاؿ تبينوا، تبينوا يعنػي ابػحثوا عن القرائن التػي تثبت الػخرب ال عن القرائن التػي تنفي الػخرب، 
ُت، بعض األحياف اإلنساف يدخل يف منهج وىو ال يعرؼ بدايات الػمنهج من ىناؾ فارؽ بُت الػمنهج

نػهاياتو فيعتقد بصحتو ألف ىو الشائع، وىذه قضية ليست فقط يف زماننا ىذا، مرت فًتة على الشيعة 
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بعد زماف الشيخ الطوسي، قبل قليل قلت وأمس قلت بأف الشيخ الطوسي أدخل يف الوسط الشيعي  
لػمخالفُت، على مستوى التفسَت، على مستوى الفقو، على مستوى األصوؿ، على كثَتًا من فكر ا

مستوى الدراية والرجاؿ، أدخل كثَتاً من فكرىم بأي نية كانت، نػحن ال نسيء النية يف شيخ الطائفة يف 
وا الشيخ الطوسي رضواف اهلل تعاىل عليو لكن الػحقيقة ىي ىذه، ىذه كتبو وىذه مؤلفاتو واذىبوا وابػحث

فيها، ولكن ألف الشيخ الطوسي كانت لو قدسية بُت الناس لػم يستطع أحد أف يرد عليو وبقي العلػماء 
من زماف الشيخ الطوسي إىل زماف ابن إدريس الػحلي الذي فتح باب الرد على الشيخ الطوسي وىم 

ك اليـو كاف يقلدوف، يقاؿ عنهم فقهاء ومػجتهدوف مثاًل كما ىو االصطالح يف يومنا وإال يف ذل
مصطلح الػمجتهد مذمـو ألنو يعنػي من أتباع أيب حنيفة، مصطلح الػمجتهد جاء من زماف الػمحقق 
الػحلي والعالمة الػحلي وما بعدىػما، يقاؿ عنهم فقهاء وعلػماء وأصحاب فتوى ولكن يف الػحقيقة ما 

د اخلوئي، السيد اخلوئي مدرسة ىم كذلك ىم مقلدوف، اآلف ادلوجود يف اجلو العاـ ىو تقليد دلنهج السي
علمية واسعة، الكثَت من الفقهاء الكثَت من العلماء ىم تالمذتُو كتبُو وآراءُه تنتشر يف كل أصقاع 

 احلوزات العلمية الشيعية لذلك ادلنهج ادلوجود العاـ الغالب ىو منهج السيد اخلوئي. 
نػحُن مثاًل ال نستغرب حينما نقرأ يف كشف الػمحجة الكتاب الذي قرأت عليكم بعضًا منو يف 
الػحلقات الػماضية وىو وصية السيد ابن طاووس لولده مػحمد )كشف الػمحجة لثمرة الػمهجة( ماذا 

شارة إليو يـو ورّاـ ابن أيب فراس الذي مرت اإل -يقوؿ لو؟ يقوؿ: واعلػم أف جدؾ ورّامًا قدس اهلل روحو 
واعلػم أف جدؾ  -أمس لَػمَّا تػحدثت عن كتب األخالؽ وقلت ىناؾ كتاب مػجموعة ورّاـ ىو ىذا ورّاـ 

ىو  -ورّامًا قدس اهلل روحو كاف يقوؿ يل وأنا صيب ما معناه: يا ولدي مهما دخلت فيو من األعماؿ 
واعلػم أف جدؾ ورّاماً  -مالك األشًت جدُه من جهة األـ ألف ورّاـ ما كاف ىاشػمياً، ورّاـ من أحفاد 

ألف السيد  -قدس اهلل روحو كاف يقوؿ يل وأنا صيب ما معناه: يا ولدي مهما دخلت فيو من األعماؿ 
مهما دخلت فيو من األعماؿ الػُمتعلقة دبصلحتك ال تقنع أف تكوف فيو  -ابن طاووس سيٌد حسنػي 

ن أنت الػمتقدـ، ىو يريد أف يقوؿ لو ال تكن مقلداً يعنػي ك -بالدوف دوف أحِد من أىل ذلك الػحاؿ 
يا ولدي مهما دخلت فيو من األعماؿ الػمتعلقة دبصلحتك ال تقنع أف تكوف  -أنت أبػحث بنفسك 

فيو بالدوف دوف أحِد من أىل ذلك الػحاؿ سواء كاف علػماً أو عمالً وال تقنع بالدوف وذكر أف الػحمصي 
 -لػماء األصوؿ الػمعروفُت من علػماء الكالـ سديُد الدين الػحمصي وىو من فقهاء الشيعة ومن ع -
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ثُو  ثُو الػحمصي حّدث ورّاـ  -وذكر أف الػحمصي َحدَّ أف لػم يبقى لإلمامية مفيت على  -ماذا َحدَّ
أف لػم يبقى لإلمامية مفيت على التحقيق بل   -ىذه يف أي فًتة؟ ما بعد الشيخ الطوسي  -التحقيق 

ػجرد يػحكوف، يػحكوف ما كتبو الشيخ الطوسي، أيضاً ىذا يدخل يف سطوة الغالب ألف م -كلهم حاؾ 
للشيخ الطوسي كانت غلبة وىيمنة فتكوف لو السطوة فآراءه تنفذ يف كل مكاف، ولذلك حينما بدأ ابن 
 إدريس بنقض أراء الشيخ الطوسي انقلبت الدنيا عل رأس ابن إدريس الػحلي، ويستمر يقوؿ: واآلف فقد

أف الذي يُفىت بو وجياب عنُو على سبيل ما حفظ من كالـ العلػماء  -السيد ابن طاووس  -ظهر 
ليس تػحقيق مػجرد ترديد، يقوؿ: وىذا طريٌق سهل ما يعجز عنُو إال مسكُت ومن مهتُو مهُة  -الػمتقدمُت 

ـ السيد ىذه القضية اآلف موجودة نفس الشيء، قضية التقليد وترديد نفس الكال -ضعيف مهُت 
الػخوئي إذا كاف الناس يقلدونو يف الفتاوى ىذا موضوع آخر، البحث اآلف ليس يف الفتاوى، البحث يف 
اآلراء التػي على أساسها يُنتج الفتاوى وىذه آراء يػمكن ألي إنساف أف يُعطي رأيُو فيها، إذا كاف لُو علػم 

ػمكن تكوف خاطئة، منهج السيد الػخوئي ودراية، آراء السيد الػخوئي مػحتملة مػمكن تكوف صحيحة م
 أف يثَت التشكيك على الػمسائل من جػميع الػجوانب.

 %51اآلية واضحة تقوؿ بأف خرب الفاسق  {فَتَبَيَّنُىا بِنَبَإ فَاسِقٌ جَاءكُن إِى آهَنُىا الَّرِييَ ؤَيُّهَا يَا} اآلية:
أعطتُو نسبة بالصحة وقالت تبينوا، التبُت  ،فتبينوا :غَت صحيح لَػَما قالت %111صحيح وإال لو كاف 

وإمنا البحث عن القرائن اليت تشَت إىل صحة اخلرب، ىذا ىو منهج القرآف. وحىت  ،ليس ىو التشكيك
الروايات الواردة عن أىل البيت باالعتماد على خرب الثقة، وإف كاف ىذا حبث سيدخلنا يف تفصيالت 

أف نتعبد خبرب الثقة ماذا تريد أف تقوؿ ىذه الروايات؟ تقوؿ ىذه  أخرى حىت ىذه الروايات لَػمَّا تأمرنا
الباقية الشرع أعطاه ىذه ادلئونة فأعطاه احلجية،  %51زلكـو بصحتِو  %51الروايات بأف خرب الثقة 

فنحُن حباجة للبحث يف القرائن اليت تُثبت األخبار ال حباجة للبحث يف القرائن اليت تشكك يف األخبار 
خبار، ذلك ىو منهج العقل احلر الذي ال يقيد بقيد، العقل احلر ديكن أف نعمل بو إذا كنَّا يف وتعدـ األ

أما إذا كاف ىناؾ حقائق موجودة على األرض، يعٍت مثاًل قضية الزىراء صلوات اهلل عليها،  ،اذلواء الطلق
اء ىل أف الزىراء ما قيس على أرض الواقع، قضية الزىر بن  قضية الزىراء بغض النظر عن كتاب ُسليم

ظُلمت، ما تعرضت ألذى؟ ىل أف علّيًا مل تُغتصب منُو اخلالفة؟ ىل أف القـو ما حاصروا بيتها، وكتب 
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القـو مشحونة هبذه اإلخبارات؟ ىل أف الزىراء ماتت بنحو طبيعي؟ إذاً أين قربىا، دلاذا ُدفنت سراً؟ ىذا 
ىذا الواقع، حىت لو كاف واقع يف طريق أبو مسينة ىذا  قيس يفسر لنابن  واقع موجود فيأتينا كتاب ُسليم

الذي وصفوه بالغلو وبالكذب لكن ىناؾ واقع موجود على األرض، دلاذا نرفض ىذا الواقع ونؤسس 
 لشيء من اخلياؿ من الفراغ فنبدي نثَت الشكوؾ على كل شيء، وىكذا يف سائر القضايا األخرى. 

ىو منهج السيد الػخوئي، والػمنهج اآلف الػموجود إلثارة التشكيك يف الػمنهج الذي تبعو السيد فضُل اهلل 
روايات أىل البيت أي رواية قيل عنها ضعيفة ىو ىذا منهج السيد الػخوئي، السيد الػخوئي حينما 

قيس، سيقوؿ لػي بن  قيس يعنػي نقض ما ىو موجود يف كتاب ُسليمبن  ينقض الطريق إىل كتاب ُسليم
يػمكن أف تثبت من طرؽ أخرى ىذه مسألة ثانية، نػحُن نتحدث عن منهج، ىل ىذا البعض أف القضية 

الػمنهج ىو الػمنهج الصحيح الػموافق للقرآف، الػموافق لسَتة أىل البيت أف نأتػي للقضية ونًتكها من 
دوف أصل من دوف البحث يف واقعها ويف نفس أمرىا ونبدأ بإثارة الشكوؾ عليها من جػميع الػجهات، 

ػحن بإمكاننا أف نثَت الشكوؾ حتػى على وجود اهلل حتػى على وجود النبػي إذاً لػماذا نلـو أولئك الذين ن
يثَتوف الشكوؾ على ىذه العقائد الثابتة الػحقة؟ نفس القضية ىو الػمنهج واحد يف التفكَت، الػمنهج 

فتبينوا يؤسس على ىذا  واحد يف الوصوؿ إىل الػحقائق، القرآف حُت يؤسس لنا إف جاءؾ فاسق بنبأ
األساس بأف ىذا الفاسق حُت نقل خربًا ىناؾ واقع علينا أف نتأكد من ىذا الواقع ال علينا أف نرفض 
القضية من األساس ونبدأ بإثارة الشكوؾ عليها، الػمشكلة مشكلة تػحتاج إىل وقفة طويلة ال يػمكن أف 

 جالة.ألػملػم أطراؼ الػحديث يف ىذه الػمشكلة يف ىذه العُ 
 :612ترجػمة ، 151وىذا ىو الػجزء السابع لػمػحمد باقر الػخوانساري صفحة  (روضات الػجنات)يف 

الذي نقل عنُو ورّاـ، الشيخ  -الػحسن الػحمصي الرازي بن  عليبن  الشيخ اإلماـ سديُد الدين زلمود
يف كشف الػمحجة لثمرة الػمهجة، ىذا الكالـ أيضًا موجود  ورّاـ للسيد ابن طاووس، قبل قليل قرءنا

يعنػي عن سديد الدين الػحمصي، نفس الكالـ الذي نقلُو  -ما نقلُو عنُو  -ينقلُو شيخنا الشهيُد الثاين 
شيخنا  -ما نقلُو عنُو شيخنا الشهيُد الثاين  -السيد ابن طاووس عن ورّاـ النخعي عن الػحمصي 

حيُث قاؿ يف  -عندُه كتاب اسػمُو الدراية  -يف كتابو يف الدراية  -زيُن الدين العاملي  الشهيُد الثاين ىو
يعنػي الشهيد الثاين يقوؿ ما  -مقاـ الػمنع من االعتداد بالشهرة الػمتأخرة عن الشيخ الػمرحـو قدس سره 

بأف أكثر الفقهاء الذين ُمعلاًل إياه  -اشتهر بُت العلماء بعد الشيخ الطوسي ىذه الشهرة ال يعتُد هبا 
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وشلن اطلع على  ،نشئوا بعد الشيخ كانوا يتبعونو يف الفتوى تقليداً لُو لكثرة اعتقادىم فيو وحسن ظنهم بو
ويذكر بأف ىذا  -طاووس بن  ىذا األمر يذكر احملقق سديد الدين زلمود احلمصي والسيد رضي الدين

( ىذا الكتاب لُو أكثر من اسم ىو قاؿ )البهجة لثمرة الكالـ ذكرُه يف كتابو )كشف احملجة لثمرة ادلهجة
ادلهجة( مكتوب يف بعض الكتب ىذا الكتاب ىو البهجة لثمرة ادلهجة ولكن ادلشهور ىو كشف احملجة 
لثمرة ادلهجة، يعٍت ىنا يقوؿ الشهيُد الثاين بأف الشهرة عند العلماء بعد الشيخ الطوسي ال يعتُد هبا 

الناس  -؟ ألهنم كانوا يف احلقيقة مقلدين للشيخ الطوسي يقوؿ: بأف أكثر الفقهاء الشهرة يف آراءىم دلاذا
وىذه ىي سطوُة الغالب،  -الذين نشئوا بعد الشيخ كانوا يتبعونُو يف الفتوى تقليداً لُو  -تسميهم فقهاء 

يد اخلوئي نفس الشيء، السيد اخلوئي لسطوتو العلمية ىناؾ فقهاء كثَتوف ردبا يفتوف برأي خيالف الس
على مستوى الرسالة العملية لكن يف ادلنهج العلمي نفس ادلنهج، القضية ليس يف الفتوى ادلوجودة يف 
الرسالة العملية، ردبا ذبد تالمذة السيد اخلوئي يف الفتوى يفتوف بفتوى سلالفة لفتوى السيد اخلوئي يف 

هج إثارة الشكوؾ حوؿ احلقيقة حوؿ رسالتو العملية لكن ادلنهج واحد، ادلنهج نفس ادلنهج، وىو من
الػخرب من جػميع الػجهات، إثارة الشكوؾ حوؿ الراوي من جػميع الػجهات، لذلك بػحسب منهج 
السيد الػخوئي القليل من الرجاؿ يكونوف مورد لقبوؿ كالمهم والقليل من الروايات تكوف مورد للقبوؿ 

التػي يقبلها السيد الػخوئي ويعتقد بػها إذا أردنا  بػحسب منهج السيد الػخوئي، وىناؾ الكثَت من األمور
أف نبحثها بػهذه الطريقة تكوف غَت صحيحة لكنو ىو يقوؿ بأنػها تثبت عنده من طريق آخر من غَت 

 ىذا الطريق، فكيف ثبتت من طريق آخر؟
شياء ثبتت داللة على صحتها وادلنهج خيالفها أال يدؿُّ ذلك على خطأ ادلنهج؟ إذا كانت تلك األ

صحيحة والسيد اخلوئي يعتقد هبا وىي ثابتة من غَت طريق من غَت ىذا الطريق أال يدؿ على أف ىذا 
ادلنهج ليس صحيحاً؟ كيف ثبتت تلك األشياء من طريق آخر وهبذا ادلنهج تكوف غَت ثابتة، أال يدؿ 

ىو الذي يعمل بو  ىذا على أف ىذا ادلنهج ليس صحيحاً؟ ادلنهج الصحيح ىو منهج القرآف ىذا ادلنهج
الشيخ الوائلي، ىذا ادلنهج ىو الذي يعمل بو السيد فضُل اهلل، ىذا ادلنهج ىو الذي يعمل بو أمحد 
الكاتب، ىذا ادلنهج ىو الذي يعمل بو الكثَت من اخلطباء والكثَت من الُكّتاب وىو إثارة الشكوؾ من 

ىذا اخلرب ومقدماتو ادلغرِقة يف التأريخ مجيع اجلهات على اخلرب على احلديث دوف النظر إىل واقعيات 
أنا بينت بأف األشياء ال تثبت هبذا الطريق وإمنا تثبت عن  (َمَلّف الِعصَمة)والقرائن الكثَتة، لذلك يف 
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طريق القرائن، البد أف ندرس القضية من مجيع قرائن فتبينوا تبينوا، تبينوا احبثوا عن القرائن اليت تثبت 
طريق ظُلمت فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها، من ىذا الطريق، يثار التشكيك يف احلقيقة، ومن ىذا ال

 عقائد أىل البيت، يثار التشكيك يف منزلة فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها.
وقلت بأف ىذا  (االجتهاد)ىناؾ قضية أنا ما أشرت إليها قبل قليل كنُت أتػحدث عن مصطلح 

بيت، أنا ىنا ال أدعو إىل تغيَته أنا فقط أجػمع لكم قرائن أقوؿ لكم  الػمصطلح مذمـو يف روايات أىل ال
 (جامع أحاديث الشيعة)كيف تسرب إلينا الفكُر الػمخالف، ىذا الكتاب يـو أمس تػحدثت عنو 

وذكرت لكم قصة كيف أف السيد حسُت الربوجردي رضواف اهلل تعاىل عليو الػمرجع الكبَت يف إيراف لَػمَّا 
بأننػي أرجوا من اهلل بػهذا الكتاب غفراف الذنوب والتوفيق  :الكلبيكاين بػهذا الكتاب قاؿذكره السيد 

والنجاة يف يـو القيامة ألف فيو حديث أىل البيت، ىذا ىو الػجزء األوؿ من جامع أحاديث الشيعة إذا 
جود يف  وىذا مو  باب عدم حجوة القواس والرأي واالجتهادالعنواف ما ىو؟  :262نذىب إىل صفحة 

أنا ىنا ال أذمو وال أدعوا إىل  ،كل كتب الػحديث أف مصطلح االجتهاد مصطلح مػخالف ألىل البيت
رفعو أنا فقط أريد أف استدؿ كيف أف الفكر الػمخالف نَػَفَذ إلينا، وأنا ال أعتقد بأف الػمجتهدين يف 

ف، أنا قلُت سابقًا بأننػي ال أقلُد الػمدرسة األصولية يعملوف بػمنهج أيب حنيفة أبدًا كما يقوؿ اإلخباريو 
أحداً ال من اإلخباريُت وال من األصوليُت وإنػما أبػحُث يف األمور، ما أجدُه يطابق أىل البيت يتوافق مع 

وىذا الكتاب للسيد الربوجردي وىو من  باب عدم حجوة القواس والرأي واالجتهادأىل البيت أقبلُو، 
وأنُه  ،قواس والرأي واالجتهاد وحرمة اإلفتاء والعمِل بها يف األحكامباب عدم حجوة الأئمة األصوليُت، 

ال جيوز تقلود من وفيت بها وجيب نقض الـحكم الـمستند إلوها وكذا ال جيوز العمل بفتوى من ال ورى 

تعلػموف كم خرب  324إىل  262، ذكر يف ىذا الباب من صفحة حجوة أقوال العرتة وال التحاكم إلوه
خرب من أمهات الكتب الػمعتربة، إذا كاف ىذا  153تهاد ولعن االجتهاد ولعن الػمجتهدين؟ يف ذـ االج

العدد موجود عن أىل البيت يف ذـ االجتهاد إذًا لػماذا التمسك بػهذا الػمصطلح؟ ما الداعي إىل 
 التمسك بو، وحتػى لو أردنا أف نغض النظر عن ىذه القضية، أنتم الحظوا كيف دخل إلينا الفكر

خرب ينقلها السيد الربوجردي وموجودة يف الكتب  153الػُمخالف يف اصطالحاتنا ووصل إىل القمة، 
موجودة يف الوسائل ويف الكايف ويف التهذيب ويف الفقيو ويف االستبصار ويف الوايف ويف الػمستدرؾ ويف 
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 : خرب من جػملة ىذه األخبار مثالً  153البحار ويف كل مكاف، موجودة يف كل الكتب، 
لعن اهلل أصحاب القياس فإنهم غّيروا كالم اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو عن اإلماـ الصادؽ: 

 واتهموا الصادقين فـي دين اهلل.
قلُت صالػح الػهروي قاؿ: بن  رواية أخرى، وىذه رواية مهمة جدًا الرواية عن اإلماـ الرضا، عبد السالـ

يا ابن رسول اهلل ما تقول فـي الـحديث الذي يرويو أىل  :موسى الرضا عليو السالمبن  لعليّ 
: فقال عليو السالم: إن النبي صلى اهلل عليو - إىل أف قاؿ -الـحديث إن الـمؤمنين يزورون ربهم 

وآلو قال: قال اهلل جل جاللو: ما آمن بي من َفّسر برأيو كالمي وما َعَرفني من شّبهني ِبخلقي وما 
وقال: من ردَّ متشابو القرآن إلى  -القياس ىو االجتهاد  -على ديني من استعمل القياس فـي ديني 

ثم قال اإلمام: إنَّ فـي أخبارنا متشابهًا كمتشابو القرآن  ُمحكمو ُىديَّ إلى صراط مستقيم،
وُمحكمًا كمحكم القرآن فُرُدوا متشابهها إلى ُمحكمها وال تتبعوا متشابهها دون ُمحكمها فتضلوا 

 وقال: من شبَّو اهلل ِبخلقو فهو مشرك ومن نسب إليو ما نهى عنُو فهو كافر. 
ستفترق أُمَّتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على  :رواية عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو

وىؤالء اآلف  - قوٌم يقيسون األمور برأيهم فسيحرمون الحالل ويـُحللون الحرام -من ىم؟  - أمتي
يقيسوف العقائد برأيهم ليس فقط الفقو، اآلف ضلن ابتلينا بأُناس يقيسوف العقائد برأيهم، النيب يقوؿ: 

 ًة على أُمَّتي قوٌم يقيسون األمور برأيهم فسيحرمون الحالل وُيحللون الحرام.أعظم ىذه الفرق فتن
إياكم وتـََقحُّم المهالك باتباع الهوى والمقاييس قد جعل اهلل تعالى الرواية عن اإلماـ الصادؽ: 

عالى قد جعل اهلل ت -دلاذا ترجعوف أيها ادلفسروف لغَتىم؟  - للقرآن أىاًل فأغناكم عن َجميِع الخالئق
 الرِّكسِ ؤَهلَ }فَاسإَلُىا للقرآن أىاًل أغناكم عن جميع الخالئق ال علم إال ما أمروا بو قال اهلل تعالى:

الروايات كثَتة، الروايات حباجة إىل تَػَبصُّر وإىل دراسة ىذه . يقول اإلمام: إيانا عنىتَعلوىىَ{  الَ كُنتُن إِى
أخذوا ىكذا وىكذا فطائفٌة أخذوا بأىوائهم وطائفٌة قالوا إنَّ الناس الروايات. اإلماـ الصادؽ يقوؿ: 

طائفة أخذوا بأىوائهم ما يأيت إىل أىوائهم، وطائفة قالوا بآرائهم على  - بآرائهم وطائفٌة قالوا بالرواية
 - واهلُل ىداكم ِلُحبِّو -حسب القياس، وطائفة قالوا بالرواية حدثوا بػما حدثوا، مث ماذا يقوؿ اإلماـ؟ 
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 واهلُل ىداكم ِلُحبِّو فطائفٌة أخذوا بأىوائهم وطائفٌة قالوا بآرائهم وطائفٌة قالوا بالرواية -سكوا بػهم تػم
 وُحبُّ من ينفعكم ُحبُّو عنده.

 رواية أخَتة وأعود إىل كالمي، الرواية ينقلها الشيخ الصدوؽ يف كتابو العيوف بسنده عمن؟
اقرأ  -ُمـَحمَّد بن  علّي عن أبيو عليبن  الحسنعن  -اإلماـ العسكري  - عليّ بن  عن الحسن

 ُمـَحمَّد عن أبيو مـَُحمَّدبن  علّي عن أبيو عليّ بن  عن الحسن -األمساء للتربؾ يف ىذا السند الشريف 
روى جدنا عن  - جعفربن  موسى عن أبيو موسىبن  عن أبيو الرضا عليّ  -اجلواد  -علّي بن 

مـَُحمَّد الصادق عليو السالم بن  قال: قال جعفر -الذين يقولوف  جربئيل عن الباري ىؤالء ىم القـو
قال: يقول أرشدنا إلى الطريق المستقيم أي  الـوستَقِينَ{ الصِّسَاطَ }اهدًَِـافي قول اهلل عز وجل: 

أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى َمَحبَِّتك والمبلغ إلى َجَنتِّك ـ أو ـ إلى دينك والمانع من أن نتبع 
 التمسك بآؿ مػَُحمَّد ىو الذي يوصلنا إىل النجاة. . ىواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فنهلكأ

تذـ وتلعن أصحاب القياس وأصحاب الرأي وأصحاب االجتهاد كلها تقوؿ تػمسكوا بآؿ  رواية 153
مػَُحمَّد، ىذه الروايات يف نفسها تػخربنا عن أي شيء؟ تػخربنا بأف األئمة سيًتكوف لنا ما يكفينا من 

ػهم األخبار، ىذه الروايات التػي تلعن أصحاب القياس وأصحاب االجتهاد وأصحاب اآلراء ىم يلعنون
ويقولوف لنا ابتعدوا عنهم ال تتخذوا سبيلهم، قطعًا ىم حكماء، ىدايتنا على أيديهم، ىم الصراط 
الػمستقيم ماذا يعنػي ذلك؟ يعنػي أنػهم سيًتكوف لنا حديثًا يكفينا ويكفينا ويكفينا ويكفي اآلخرين، 

أساسها نستطيع أف نتعامل  وأيضًا يعنػي أنػهم سيبينوف لنا يف نفس ىذا الػحديث األساليب التػي على
مع ىذا الػحديث فنعرؼ الصحيح من غَت الصحيح ونعرؼ كيف نتعامل مع الػمضامُت والػمعاين، مثل 
ما قاؿ اإلماـ الرضا قبل قليل بأف يف كالمهم ُمػحَكم ومتشابو، كالمهم كالقرآف فيو ُمػحَكم ومتشابو، 

يو مػجمل ومبُت، كيف نستطيع أف نشخص فيو ناسخ ومنسوخ، فيو عاـ وخاص، فيو مطلق ومقيد، ف
ىذه األمور؟ يف نفس كالمهم ألنػهم ىم قالوا كالمنا نور، كالمكم نور ىناؾ مصابيح ىناؾ إضاءات 
وضعها األئمة علينا األصوؿ وعليكم الفروع، ما قالوا لنا عليكم األصوؿ، قالوا األصوؿ علينا نػحن 

أخبار الكذابُت والغالة  فَتَبَيَّنُىا{ بِنَبَإ فَاسِقٌ جَاءكُن }إِىنؤصل لكم األصوؿ، أصولػهم ىذا ىو القرآف: 
صحيحة األخبار، نبحث عن  %51الذين يسمونػهم غالة يف علػم الرجاؿ ىؤالء على أقل االحتماؿ 
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القرائن األخرى، لػماذا تُرفض ىذه األخبار ىكذا، أليس ىذه الروايات التػي تلعن الػُمجتهدين وأصحاب 
ال تكونوا فقهاء  :صحاب البدع والرأي تنبئنا يا من تعرفوف معاريض الكالـ، أىل البيت قالواالقياس وأ

حتػى تعرفوا معاريض كالمنا، معاريض الكالـ ال تكوف فقط بالظاىر اللفظي يف الػحد الػمطابق لأللفاظ، 
لة التضمنية، أليس ىناؾ معاريض الكالـ تتجاوز الػحد الػمطابقي والداللة الػمطابقية وحتػى تتجاوز الدال

عندنا داللة مطابقية وداللة تضمنية؟ معاريض الكالـ تتجاوز الدالالت الػمطابقية والدالالت التضمنية، 
أنا ال أريد أف أتعب الػمشاىدين بػهذه الػمصطلحات لكن يف بعض األحياف الضرورة تلجئنػي إىل 

والػمشاىد ال علػم لُو بػها، مطابقية استعماؿ ىذه الػمصطلحات ألف ىذه الػمصطلحات تػخصصية 
يعنػي بػحدود اللفظ، ىذه الروايات وفقًا لػمعاريض الكالـ فيها تنبئنا بأف أىل البيت لَػمَّا لعنوا أصحاب 
القياس وأصحاب االجتهاد يعنػي وضعوا لنا أخبارًا وأحاديث تكفينا ونستغنػي بػها عن تلكم األساليب 

أخبار وأحاديث تكفينا أليس ىناؾ احتماؿ للتحريف والتصحيف والنسياف  والطرؽ، ولَػمَّا يضعوف لنا
واالشتباه ألف ىذه األخبار سينقلها سيكتبها سيطبعها أناس عاديوف مثلي ومثلك، نقع يف الػخطأ ويف 
االشتباه والنسياف، فالبد أف يضعوا لنا أيضاً أصوؿ وقواعد يف داخل ىذه األخبار نستعُت بػهذه األصوؿ 

قواعد على تػمييز األخبار ومعرفة معانيها، وىذه األصوؿ واألخبار موجودة، يف القرآف موجودة ويف وال
حديث أىل البيت موجودة، وأىم ىذه األصوؿ ىذا األصل إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حينما ُيًتؾ 

 .ىذا الػمنهج وىذا األصل ويُؤتى بػمنهج العقل الػحر يعنػي أننا نػخرج من دائرة
صحيح لػم نفكر بطريقة أبػي حنيفة لكن جئنا بطريقة جديدة أخرى، أيضًا اعتمدنا فيها الرأي الػمطلق 

بينما الدين حقيقة واقعة موجودة وادلعصوموف حقيقة واقعة موجودة وتركوا لنا  ،الكامل لنفس اإلنساف
ارجها فآيت بالشكوؾ من وىذه حقيقة واقعة موجودة، دلاذا أتعامل معها من خ ،حديثًا وعلمًا ومعرفةً 

خارجها فأصبها عليها، دلاذا ال أعمل يف داخلها فاستخرج األصوؿ والقواعد من داخلها واستخرج 
احلقائق من داخلها، ولذلك حينما يتحدث مثاًل السيد فضُل اهلل ومن يشاطر السيد فضل اهلل يف آراءه 

تشكل، إذا خرجنا خارج ىذا الواقع يأيت بآراء من خارج الواقع العقائدي، ىناؾ واقع عقائدي م
العقائدي سنأيت بأشياء من خارج الواقع، البحث العلمي لو أصوؿ ال يستطيع اإلنساف اآلف الذي عنده 
حبث سلتربي وحيتاج إىل جو معُت درجة حرارة معينة درجة من الرطوبة معينة حيتاج إىل جو معُت إىل 

ج ىذا اجلو أف جيري التجربة يف مكاف آخر يف درجة حرارة أواين معينة إىل دوارؽ معينة ال يستطيع خار 
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البد أف يكوف يف ادلخترب وتتوفر اآلليات ألف ىذا ىو الواقع العلمي ذلذه القضية،  ،سلتلفة يف مكاف آخر
الواقع العلمي أيضًا حلديث أىل البيت ىو الواقع العقائدي، ىناؾ عالَػم نفس أمري عقائدي مثل ما 

ىناؾ عالَػم نفس األمر الذي تثبت فيو احلقائق أو ال تثبت وىو الوعاء الفلسفي يصطلح الفالسفة 
األكرب لألشياء، ىناؾ عالَػم نفس أمري للعقائد، ىذا العالَػم النفس أمري البد أف يكوف البحث يف 

 .داخل ىذا العالَػم النفس أمري، ىذا العالَػم تشكلو أصوؿ وقواعد من أىل البيت
بأف اإلماـ الػمعصـو يضع لنا قانوف وىو دستور الزيارة الػجامعة أنا أعلػم سيقوؿ   حينما نأيت فنجد

كثَتوف أنت اشخبصتنو بالزيارة الػجامعة أدري، ألنػهم ال يعرفوف قيمتها، الزيارة الػجامعة قانوف دستور 
س الدوؿ اآلف ميزاف، ىذا ىو الػميزاف الذي من داخل الواقع العقائدي نأخذُه ونقيس عليو مثل ما تقي

القوانُت على الدساتَت، دوؿ العالػم اآلف عندىا دستور ثابت مصوت عليو ومفرغ منو مػحرز، كما يقاؿ 
أصوؿ مػحرزة، لَػمَّا تأيت القوانُت من الربلػماف من الػهيئة التشريعية ىناؾ لػجاف تعرض لػجاف قانونية 

ستور أصل، األئمة وضعوا لنا دساتَت يف عالػم تعرض ىذا القانوف الػمشرع جديداً على الدستور ألف الد
الفقو وضعوا لنا دساتَت ربػما يغفل الكثَت عنها، ىناؾ دساتَت موجودة يف عالػم الفقو ودساتَت يف عالػم 
التفسَت ودساتَت يف عالػم االعتقاد ودساتَت يف علػم األخالؽ وضعوا لنا أىل البيت دساتَت يف كل شيء، 

كالـ أىل البيت يف علػم األخالؽ نػجد قد وضعوا دساتَت وقوانُت على أساسها إذا أردنا أف نػجمع  
يػمكن أف نقيس ما جاء يف روايات علػم األخالؽ، فنفهم معاين الػمتشابو والػمحكم والػمطلق والػمقيد 

وضعوا لنا  وإىل آخره، ويف عالػم التفسَت أيضاً، ويف عالػم الفقو أيضاً، ويف عالػم العقائد وىو األىم أيضاً 
دساتَت من جػملة ىذه الدساتَت الزيارة الػجامعة ىذا القوؿ البليغ الكامل، حينما يعطينا الػمعصـو قوالً 
بليغاً كاماًل أليس ىذا دستور؟ لػماذا نذىب نبحث يف كتب الػمخالفُت أو نذىب نبحث يف عقولنا عن 

ًا من العلػماء ألف لو االسم الكذائي قاعدة أو عن أصل أو عن تشكيك أو عن وساوس أو نقلد عالِػم
، لػماذا ىذا؟ أليس ىذه ظالمة لإلماـ الػحجة؟  ونًتؾ ما يقولو الػمعصـو

أليس ىذه ظالمة لفاطمة حُت تركوا القرآف وتركوا أحاديث النبػي، وتػمسكوا بػحديث افًتاه أبو بكر 
وصدقتُو عائشة وإعرايبٌّ يبوؿ على عقبيو ىذا الػموجود يف كتب التأريخ، وىذا قالُو عثماف لعائشة حينما 

شة، عثماف قاؿ لػها بأف جاءت تطالب بػحقها من عثماف الػحق الذي كاف يدفعُو أبو بكر وعمر لعائ
أبو بكر، أف أبا بكر وعمر كانا يعطيانِك ويعطياف حفصة عن طيب نفس، أنا ال أريد أف أعطيِك، 
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 قالت: أريد حقي من مَتاث رسوؿ اهلل.
قاؿ: يا عائشة أما أنتػي التػي جئتػي وحرمتػي فاطمة من مَتاثها، فشهدتػي وقلتػي بأف النبػي قاؿ: بأننا 

الػحدثاف بن  اء ال نّورث أو ال نُػَوَرث، وشهد معك ذلك اإلعرايب البواؿ على عقبيو، أوسمعاشر األنبي
أو غَته بػحسب اختالؼ الروايات، أيضًا طُرح القرآف جانبًا وجيء بأشياء من خارج الواقع وظلػمت 

وده واآلخر يشكك الزىراء بػهذه الطريقة وُيظلػم إماـ زماننا بػهذه الطريقة ويُنكر وجوده، واحد يُنكر وج
يف والدتو، واآلخر يثبت وجوده ولكن يشكك يف مقاماتو الغيبية، واحد آخر يقوؿ بأنو مػحتاج إىل 
تػجارب حتػى يػخرج تكمل التجربة، واحد ينكر الوالدة، واحد يشكك يف أىلية اإلماـ وأكثر من واحد 

قاماتو، اآلخر يشكك يف واليتو بأنو مػحتاج إىل تػجربة، اآلخر يشكك يف علػمو، اآلخر يشكك يف م
التكوينية وىؤالء من الوسط الشيعي ومّر الكالـ، اآلف ىذا أحػمد الكاتب من الوسط الشيعي من أين 

 .جاء؟ جاء من الػمريخ، ىذا ينكر والدة اإلماـ الػحجة أصالً وينكر وجوده ومعو من يؤيده
الية التكوينية من الشرؾ ومن الكفر ويقوؿ إف السيد فضُل اهلل يُنكر واليتو التكوينية بل يقوؿ إف الو 

القرآف الكرمي بكلو دليل على نفي الوالية التكوينية، وىذا موجود يف كتبو ويف كالمو وآراءه، بينما القرآف 
الكرمي بكلِو دليل على الوالية التكوينية وسنُثبت ىذا يف األياـ القادمة، القرآف الكرمي بكلِو دليٌل على 

كوينية، ىذا الذي يقوؿ بأف القرآف الكرمي بكلِو دليل على عدـ الوالية التكوينية ما أحكم من  الوالية الت
كتاب اهلل آيتُت وإف كتب تفسَتًا طوياًل عريضًا سار فيو على قواعد سيد قطب وأمثاؿ سيد قطب، 

مػحتاج إىل  وآخر مثل السيد باقر الػحكيم مرَّ كالمُو، سيد كاظم الػحائري يتحدثوف يف كتبهم بأنو
التجربة حتػى يتكامل تتكامل تػجربتو، واحد ينكر الػمقامات، واحد ينكر األىلية ويتحدث عن تػجربة، 
واحد يُنكر وجوده، أليس ىي ىذه ظالمة فاطمة، ُظالمة اإلماـ الػحجة؟ أليس ىذا يف وسطنا الشيعي 

السيد الػخوئي منهج التشكيك يف والكالـ طويل وعريض ولكن كلُّ ىذا يعود إىل الػمنهج الذي وضعُو 
األشياء من أصلها، ضرب األشياء من أصلها، قطعًا السيد الػخوئي أنا أقوؿ ال يريد اإلساءة إىل اإلماـ 

ولكن ىو مقتنٌع بػمنهجِو لػماذا نػحُن  ،الػحجة وال يريد اإلساءة إىل أىل البيت ىو مقتنع بػهذا الػمنهج
ذي جاء بِو السيد الػخوئي ىل جاء بِو من اهلل؟! ىل جاء بِو من النبػي نقتنع بػمنهجِو!! ىذا الػمنهج ال

صلى اهلل عليو وآلو؟ منهج ىو ىكذا توصل إليِو واقتنع بِو، وسواء فهم بعض الروايات تؤيد ىذا الػمنهج 
ُو أو لػم يفهم ذلك وإف كاف القواعد الرجالية ال عالقة لػها بالروايات، وقواعد علػم الرجاؿ الذي كتب
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السيد الػخوئي أساسًا ىو يؤسسها من بُنات تفكَته وبعد ذلك يُػحاكم الروايات بػها، وفقًا لػمبانػي 
عقالئية أو مبانػي عرفية، الػمبانػي العقالئية والػمبانػي العرفية يػمكن أف يناقش فيها كل أحد، السيد 

السيد الػخوئي ليس القضية  الػخوئي يرى رأيو أنا أرى رأيي وأنت ترى رأيك، وحينما أتػحدث عن
لكن السيد الػخوئي ىو عنواف ىذا الػمنهج والسيد الػخوئي كاف  ،الػمشكلة مع شخص السيد الػخوئي

السبب يف إشاعة ىذا الػمنهج لسطوتِو العلػمية، لو سطوة علػمية السيد الػخوئي، سطوة الغالب، مثل ما 
وفكر الػمخالفُت بػحكم سطوتػهم، كثرة العدد  انتشر فكر الُسلطة يف بعض األزمنة بػحكم سطوتػها

واإلمكانات الػموجودة عندىم، كذلك العالِػم الشيعي تكوف لو سطوة مثل ما كاف يف زماف الشيخ 
الطوسي والحظتم كالـ العلػماء الشهيد الثاين، سديد الدين الػحمصي، السيد ابن طاووس، ورّاـ النخعي  

بأف العلػماء يف تلك الفًتة، ابن إدريس الػحلي وغَتىم، يقولوف بأف  كل ىؤالء من علػماء الشيعة يقولوف
 .العلػماء ما كانوا فقهاء حقيقيُت وإنػما ىم يف حقيقتهم يقلدوف الشيخ الطوسي

نفس الشيء السيد اخلوئي طرح رأي وىذا الرأي صارت لو سطوة وانتشر، فصرنا نُػحاكم إذا خالفنا 
قائد أىل البيت تُػحاكم وفق ذلذا ادلنهج وبدأ الناس خيرجوف من كل السيد اخلوئي يف رأيو، وصارت ع

حدب وصوب يتبنوف ىذا ادلنهج وىذه ىي احلقيقة ال غَت، ادلشكلة، ادلشكلة يف بعض األحياف الكثَت 
من العلماء ال أقوؿ أنا قد اخًتعت العجلة، ىذه النتيجة اليت أنا أربدث عنها لسُت أنا أوؿ من وصل 

طالب السيد اخلوئي يعرفوف ىذه احلقيقة، طالب العلماء ال الذين فقط حيضروف الدرس،  إليها أكثر
ضلُن يف احلوزة العلمية قد حيضر عند العامل أعداد كثَتة من الطلبة لكن الناهبوف قالئل يكونوف يف احلوزة 

ها أنفار قالئل شلن ىم العلمية، تأيت إىل احلوزة العلمية أناس أعدادىا ردبا بادلئات أو باآلالؼ خيرج من
علماء حقيقيوف، ىذه حقيقة البقية فقط مظاىر وأشكاؿ، العلماء يكونوف قالئل يف وسط ىذه ادلئات 
واآلالؼ، العلماء من تالمذة السيد اخلوئي يعرفوف ىذه احلقيقة، ىذه حقيقة أف السيد اخلوئي كل شيء 

يد اخلوئي أسيئ الظن وال أسيئ الظن يف يشكك فيو ألجل أف يصل إىل احلقيقة، أنا ال أسيئ يف الس
فكر السيد اخلوئي أبدًا ولكن السيد رجل لو عقٌل لو عيناف لو يداف طرح رأيًا فليعتقد بو من يعتقد، 
اآلخروف أيضًا ذلم احلرية يف أف يعتقدوا ما يعتقدوا وخصوصًا يف القضايا العقائدية، دلاذا دائما ُيسل ىذا 

وئي، سيف السند، تضعيف األخبار، دلاذا ُيسل ىذا السيف ويُػَعلَّػم الناس السيف سيف رجاؿ السيد اخل
على ىذه الطريقة؟! وبالتايل مسعتم كالـ الشيخ الوائلي وكالـ غَتِه وستسمعوف أيضًا كالـ آخر للشيخ 
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ماـ زماننا،  الوائلي ولغَتِه يف طوايا ىذا الػَمَلّف، ألف ىذا الػَمَلّف اذلدؼ منو أف نعرؼ تكليفنا بُت يدي إ
كيف نعرؼ تكليفنا بُت يدي إماـ زماننا ونػحُن ال نعرؼ الواقع الذي يػحيط بنا، الواقع الػمحيط بنا، ال 
نستطيع، على أي حاؿ، الوقت طاؿ بنا وأنا ال أريد أف أتشعب يف مطالب أخرى بقيت عندي صورة 

 شرة، أنا قلت بأف ىناؾ صور عشرة.من الصور الع
رمحة اهلل عليو عالِػم معروؼ لو أيادي وفضل فيما   مرتضى العسكريقف عند السيد الصورة العاشرة: أ

كتب يف الدفاع عن ادلذىب، الدفاع عن التشيع، كتبُو معروفة وال حاجة دلدحِو شخصية معروفة لكن 
أقف ألتلمس ُظالمة لفاطمة يف منهج ىذا احملقق ادلعروؼ، السيد مرتضى العسكري عندُه كتاب ىو 

احملتوى )حديث الكساء يف كتب مدرسة اخللفاء ومدرسة أىل  صغَت يف حجمِو لكنُو حقيقًة غزيرُ 
البيت( اجملمع العلمي اإلسالمي ىو تابع للسيد مرتضى العسكري ىذا اجملمع ىو ُيصدر كتبو 
ومطبوعاتو، حديث الكساء يف كتب مدرسة اخللفاء ومدرسة أىل البيت، السيد مرتضى العسكري يف 

كتب ادلخالفُت وذكر ادلصادر واستقصى، رغم صغر   ىذا الكتاب مجع نصوص حديث الكساء من
الكتاب لكنو مشحوف بادلعلومات ومجع أيضاً نصوص حديث الكساء يف الكتب الشيعية لكن وصل إىل 

 .مكاف وَعَثر القلم عند السيد العسكري، حديث الكساء واقعة الكساء ذلا أكثر من صورة
ا يف والدة الصديقة الطاىرة ىذه السنة يف احتفاؿ أنا عندي مػحاضرة عنوانػها حديُث الكساء ألقيته

يػمكنكم  )موقع زىرائيوف( حسينية اإلماـ الػمهدي عليو السالـ يف لندف وىي موجودة على موقع القناة
وقلت من خالؿ الروايات أف ىذه  ،تػحدثت فيها شيئًا عن معالػم حديث الكساء ،أف ترجعوا إليها

يد العسكري يقصر ىذه الواقعة على بيت أـ سلػمة، الواقعة التػي الواقعة حدثت أكثر من مرة، الس
حدثت يف بيت أـ سلػمة ما فيها تفاصيل، الػحديث فقط أف النبػي جػمعهم تػحت الكساء ونزلت آية 

وما أدخلها تػحت الكساء، ىذا  ،إنك على خَت :التطهَت حينئذ فقط، وأـ سلػمة أرادت أف تدخل فقاؿ
الػي يزيد كلػمة ينقص كلػمة لكن ىذا الػمضموف العاـ الػموجود يف األحاديث الػمضموف بشكل إجػم

التػي نقلها السيد العسكري من كتب الػمخالفُت ومن كتبنا الشيعية واقعة حديث الكساء يف بيت أـ 
سلػمة، كاف األجدر واألجدى بالسيد العسكري أف يكتب حديُث الكساء يف بيت أـ سلػمة ألنو أنكر 

 يقوؿ: 15يث الكساء يف بيت الزىراء، إذا نذىب إىل صفحة قضية حد
اتفقت الروايات السابقة يف كتب  -السطور األخَتة من الكتاب  -حديُث الكساء يف رواية أخرى 
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وقد أجلس حولُو أىل بيتِو وَجلَّل  ،الفريقُت على أف آية التطهَت نزلت على رسوؿ اهلل يف بيت أـ سلمة
ىو يشَت إىل احلديث  -وعارضت تلكم الروايات رواية واحد غَت معروفة السند نفسُو وإياىم بالكساء 

تلكم الروايات رواية واحدة غَت معروفة السند تذكر أف  وعارضت -ادلعروؼ الذي نقرأه يف اجملالس 
بكيفية أخرى ىذه الكيفية أنو لوالىم لَػَما خلقُت مساًء  -القصة وقعت يف دار الزىراء بكيفية أخرى 

غَت أفَّ ىذه الرواية الواحدة ال تناىض تلك الروايات الكثَتة سنداً ومتناً ومل نرى حاجة  -نية إىل آخرِه مب
حىت ما ذكرىا، بينما ىو شحن الكتاب بروايات ادلخالفُت، قد يقوؿ أحد . للتعرض لذكرىا ومناقشتها

ال تذكر ىذه الرواية وُتَضعِّف  ابأف ىذا من باب االحتجاج عليهم، ال بأس على العُت والرأس، لكن دلاذ
: رواية واحدة غَت معروفة السند تذكر أف القصة وقعت يف دار الزىراء بكيفية أخرى غَت أفَّ ىذه -

الرواية الواحدة ال تناىض تلك الروايات الكثَتة سندًا ومتنًا ومل نرى حاجة للتعرض لذكرىا ومناقشتها 
امسو مكتوب يف آخر الكتاب، ذكر كل ىذه . . مرتضى العسكريوآخر دعوانا أف احلمُد هلل ربِّ العادلُت

ذكر روايات ومصادر من كتب ادلخالفُت َلمَّا  22إىل  5الروايات ادلوجود ذكر الروايات من صفحة 
وصل الػحديث إىل رواية الزىراء ورواية تبُت فضل الزىراء أعرض عنها وقاؿ ىذه الرواية رلهولة غَت 

أيضًا بُت ادلهم واألىم، السيد مرتضى العسكري عنده علم بكتب ادلخالفُت لكن ادلشكلة ىنا . معروفة
سبأ( بن  ما عنده علم بكتب أىل البيت نفس القضية، بذؿ جهدًا كبَتًا يف كتابِو )أسطورة عبد اهلل

صحايب سلتلق( والكتب األخرى، )أحاديث أـ ادلؤمنُت عائشة(،  151وبذؿ جهدًا كبَتًا يف كتابِو )
مل ادلدرستُت( وغَت ذلك، عنده رلموعة من الكتب ادلهمة السيد مرتضى العسكري وكتب متتاز )معا

بالتحقيق وادلوسوعية وسعة اإلطالع على كتب ادلخالفُت، لكن ىي ىذه القضية أف الكثَت من علمائنا 
  يهتموف حبديث ادلخالفُت وما عندىم إطالع واسع حبديث أىل البيت ومصادر حديث أىل البيت.

 (مفاتيح الػجناف)حديث الكساء برواية الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليها يػمكنكم أف تػجدوه يف 
موجود، سيقوؿ البعض بأف مفاتيػح الػجناف كتاب ال قيمة لو وىذا من جهلِو، ألنو أواًل ال يعرؼ قيمة 
الػمؤلف ومنزلة الػمؤلف بُت علػماء الػحديث كثَتاً ما يلقبوه بػخاتػمة الػمحدثُت شيخ عباس القمي، عالػم 

وثانيًا ال يعرؼ مصادر ىذا  من أجلة علػمائنا ومن أصحاب الػخربة الواسعة يف حديث أىل البيت،
الكتاب، ىذا الكتاب منقوؿ عن الكايف، منقوؿ عن مصباح الػمتهجد، منقوؿ عن التهذيب، منقوؿ 
عن الفقيو، منقوؿ عن عيوف األخبار، منقوؿ عن إقباؿ األعماؿ للسيد ابن طاووس، عن مصباح الزائر، 



 1ح    الـوـلـف الـوهدوي 

32 

 

األمُت، منقوؿ عن مصباح الكفعمي، وعن،  منقوؿ عن الػمزار الكبَت البن الػمشهدي، منقوؿ عن البلد
وعن، وعن، عن أجلة علػمائنا وعن كبار علػماء الطائفة، ىذا مفاتيح الػجناف كتاب مهم ومعترب جداً، 
ىؤالء الذين ساروا يف ىذا الػمنهج تضعيف األخبار وبعض األحزاب والػمجموعات التػي ال علػم لػها 

اسات يقرءونػها من كتب الػمخالفُت، ال يعلػموف قيمة ما موجود بػحديث أىل البيت، غاية ما عندىم كر 
، ىذا اسػمًا وُمسمى مفاتيح الػجناف، شيخ عباس القمي حُت ىذا الكتاب، ىذا مفاتيُح الػجنافيف 

يُلِحق حديث الكساء عن خربة عن معرفة، عالِػم من علػماء الػحديث الكبار أنا أعتربُه مصدر من 
صادر التػي ينقل منها وىو من فضل اإلماـ الػحجة أف ىذا الكتاب منتشر يف كل الػمصادر لعظمة الػم

مكاف وىذه حجة عليكم يا شيعة أىل البيت أف نصوص أىل البيت موجودة يف بيوتكم، لستم بػحاجة 
 أف يكوف البحار عندكم، ىذا خالصة لِػَما موجود يف البحار، الزيارة الػجامعة ىنا موجودة، زيارة عاشوراء

ىنا موجودة، زيارة عاشوراء أـ اللعن ال كالتػي طبعها السيد مرتضى العسكري، السيد مرتضى العسكري 
ال يطبع أدعية وال زيارات وإف كل سنة كاف يف طهراف وقم يوزع زيارة عاشوراء الػخالية من اللعن، مع أف 

ىو أكرب من السيد  زيارة عاشوراء ذات اللعن أقوى سندًا من سيد مرتضى العسكري نفسو ومػمن
مرتضى العسكري واردة يف أوثق مصادرنا، من أوثق زياراتنا زيارة عاشوراء، أتعلػم بأف زيارة عاشوراء ىي 
حديث قدسي، النص منقوؿ عن اهلل سبحانو وتعالػى ىو يف الروايات ىكذا، ربػما نتحدث عن ىذا 

يث القدسية التػي نقلها لنا األئمة وإذا الػمعنػى، زيارة عاشوراء ذات اللعن ىي حديث قدسي من األحاد
 يف بايل أتػحدث عن ىذا الػموضوع.ما تصدؽ لنذىب إىل زيارة عاشوراء، أنا ما كاف 

ربػما نتناولُو يف وقت آخر يف الروايات لئال أطيل البحث عليكم ويذىب جزء من الوقت، يف يـو غد 
 ثَتاً قد بقي من وقت الربنامج.آتيكم بالنص إف شاء اهلل تعاىل ألننػي ال أجد وقتاً ك

مفاتيح الػجناف ىو من مصادر حديث الكساء اليمنػي أو الكساء اليمانػي، حديث الكساء اليمانػي 
ينقلُو صاحب الػمفاتيح من كتاب العوالػم، عندنا مصدر من الػمصادر القديػمة وىو كتاب )الػمنتخب( 

ضى العسكري يتحدث عن ىذا الكتاب، ألف ىذا للشيخ فخر الدين الطريػحي والذي يبدو أف سيد مرت
توجد رواية واحدة غَت معروفة السند، حديث  :الكتاب ذكر حديث الكساء من دوف سند، ىو قاؿ

الكساء الػموجود يبدو أنَُّو يتحدث عن رواية حديث الكساء يف كتاب الػمنتخب الػموجود يف الػمجلس 
 ىذا الكتاب، ىذا كتاب الػمنتخب للطريػحي أو موجود يف 252 :التاسع من الػجزء الثاين صفحة
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الفخري نسبة إىل مؤلفِو الشيخ فخر الدين الطريػحي، الشيخ  بالفخري ويسمى بالػمنتخب الكبَت يسمى
مػجمع )للهجرة وىو من علػمائنا الكبار صاحب كتاب  1125فخر الدين الطريػحي متوىف سنة: 

نػى كلػمة اإلجحاؼ، نفس الػمؤلف الذي ألََّف ذلك الذي جئت بو أمس استخرجُت منو مع (البياف
الكتاب الذي جئُت بو يـو أمس ىو مؤلف كتاب الػمنتخب ىذا الػمنتخب الكبَت، عنده ثالث كتب 
الػمنتخب الكبَت والػمنتخب الوسيط أو األوسط والصغَت، ىذا الػمنتخب الكبَت، الػمنتخب الكبَت عبارة 

لكن للعلػم  ،الشيخ فخر الدين الػطريػحي على شيعة أىل البيتعن مػجموعة مػجالس كاف يلقيها 
الشيخ فخر الدين الطريػحي من كبار علػمائنا ومن علػماء الدراية والرجاؿ وعنده كتب يف ىذا الػمجاؿ 
معروفة، األشياء التػي ذكرىا يف ىذا الكتاب ىي األشياء الػمعروفة، ماذا تتوقع من عالػم كبَت يتلو حديثاً 

عامة شيعة أىل البيت، ىل يأيت باألسانيد والػمصادر؟ لكن ىو إنػما ذكر األشياء الػمعروفة على 
 والػمتسالػمة عند الشيعة، لذلك ىو يف الػمقدمة ماذا يقوؿ؟ يف الػمقدمة يقوؿ:

إين مورٌد يف الكتاب ما استطرفتُو من فضائل أىل البيت عليهم السالـ ومراثيهم وذكر مصائبهم وتعازيهم 
أشياء يستطرفها، االستطراؼ ينُم عن االعتقاد هبا، وال يكوف عنده اعتقاد ما مل يكن ىذا الشيء  -

معروؼ، معروؼ عند الشيعة، ولذلك صاحب عوامل العلـو الذي ينقل عنو مفاتيح اجلناف، ىذا ىو 
مَّد باقر ادلوحد الطبعة اجلديدة لعوامل العلـو بإشراؼ مؤسسة اإلماـ ادلهدي اليت ُيشرؼ عليها السيد زل

األبطحي، يف ىذا اجلزء ادلطبوع موجود حديث الكساء لكن النسخة ادلخطوطة األصلية اليت نقلوا منها 
موجودة اآلف يف مكتبة جامعة طهراف وىذه صورة من النسخة ادلخطوطة اليت جاءت مصحوبة بالسند 

ادلوجود يف احلاشية ىو ىذا حديث  من نفس النسخة اليت نقلوا منها يف عوامل العلـو ادلطبوع، احلديث
الكساء سندًا ومتناً، ىذه النسخة نسخة العوامل األصلية واليت يبدو أهنا كانت موجودة يف مكتبة ادلَتزا 
سليماف يف يزد، ألنو الشيخ زلمَّد تقي البافقي اليزدي نقل عن ىذه النسخة نقل احلديث بسندِه ودبتنِو 

ىاشم بن  ُمػحمَّد تقي البافقي خيتلف عن ىذه النسخة أف أسم إبراىيم وإف كاف ادلوجود يف رسالة الشيخ
بن  القمي غَت موجود يف السند، يف رسالة شيخ زلمَّد تقي البافقي اليزيدي يف السند موجود اسم إبراىيم
بن  ىاشم لكن يف النسخة ادلوجودة اآلف يف مكتبة جامعة طهراف يف سند احلديث غَت موجود إبراىيم

قد تكوف النسخة اليت نقل منها ىي غَت ىذه النسخة وقد تكوف نفس النسخة ألف ىذه ىاشم، 
ادلؤسسة بدأت تتتبع الُنَسخ فما عثروا على النسخة ادلوجودة يف مكتبة ادلَتزا سليماف يف يزد وإمنا عثروا 
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يف كتابِو مؤسسة اإلماـ ادلهدي عثرت على النسخة ادلخطوطة يف مكتبة جامعة طهراف، السيد ادلرعشي 
)إحقاؽ احلق( الذي ىو جلده نور اهلل احلسيٍت ادلرعشي من أجدادِه كتاب )ملحقات إحقاؽ احلق( ىذا 

وما بعدىا إىل  512اجلزء الثاين من إحقاؽ احلق وملحقات إحقاؽ احلق السيد ادلرعشي يف صفحة 
حديث الكساء  أورد أسانيد ومدارؾ حديث الكساء، مدارؾ 563آخر الكتاب تقريبًا إىل صفحة 

وشأف نزوؿ آية التطهَت وذكر يف الضمن رسالة الشيخ زلمَّد تقي بافقي اليزدي اليت نقل فيها عن 
النسخة ادلخطوطة يف مكتبة مَتزا سليماف يف يزد، وذكر أيضاً بأنو طلب من الشيخ زلمَّد علي الصدوؽ 

كاف عالِػم يزد الكبَت شيخ مػحمَّد اليزدي أف ينقل نفس الكالـ باعتبار كاف ىو إماـ اجلمعة يف يزد،  
فنقل لو نفس  ،علي الصدوؽ الشهيد الذي استشهد من شهداء احملراب يف إيراف رضواف اهلل تعاىل عليو

احلديث من كتاب عوامل العلـو من النسخة ادلخطوطة ألجل التربؾ بسند حديث الكساء الشريف أذكرُه 
، الرواية ننقلها من كتاب السيد شهاب الدين على مسامعكم، السند ادلوجود يف كتاب عوامل  العلـو

ادلرعشي النجفي، يعٍت السند يبدأ من زماننا قبل سنوات قليلة تويف السيد ادلرعشي رضواف اهلل تعاىل 
 عليو، حديُث الكساء سندُه ىكذا من أيامنا ىذه:

شيخ زلمَّد تقي البافقي عن أيب ادلعايل شهاب الدين ادلرعشي النجفي نقاًل عن الرسالة ادلخطوطة لل
اليزدي وعن الشيخ أمحد علي الصدوقي اليزدي، نقاًل عن النسخة ادلخطوطة من كتاب عوامل العلـو 
اجلزء ادلتعلق بالزىراء صلوات اهلل عليها يف مكتبة آغا مَتزا سليماف يف يزد، صاحب عوامل العلـو ىو 

مذة الشيخ اجمللسي، الشيخ اجمللسي تويف سنة: الشيخ عبد اهلل البحراين احملدث البحراين من أبرز تال
يعٍت يف ذلك العصر كاف يعيش الشيخ عبد اهلل البحراين، الشيخ عبد اهلل البحراين ينقل عن  1111

خط السيد ىاشم البحراين صاحب تفسَت الربىاف السيد ىاشم التوبلي البحراين، للعلم السيد ىاشم 
يعٍت ىو موسوٌي من أحفاد اإلماـ موسى الكاظم من أحفاد البحراين ىو من أحفاد السيد ادلرتضى 

السيد ادلرتضى َعلم اذلدى، السيد ىاشم البحراين ينقل عن السيد ماجد البحراين احملدث ردبا خيتلف من 
والذي يبدو أنو  ،خيتلف يف أنو ىل ىو السيد ماجد البحراين احملدث ادلعروؼ أو ىو شخصية ثانية

جد البحراين الذي كاف أستاذًا للفيض الكاشاين، الفيض الكاشاين كاف يعيش احملدث ادلعروؼ سيد ما
ولذلك بعد ذلك أسس ادلدرسة الفيضية، نعم يف آخر أياـ حياتِو  ،يف مدينة قم يف أياـ شبابِو وبقي فيها

از أنتقل إىل مدينة كاشاف، على أي حاؿ الفيض الكاشاين َسػِمع بأف السيد ماجد البحراين جاء إىل شَت 
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استخر،  :أبوه قاؿ لو ،فطلب من أبيو الفيض الكاشاين أف يلتحق بالسيد ماجد البحراين إىل شَتاز
أخذوا استخارة يف القرآف على ذىاب الفيض الكاشاين إىل سيد ماجد البحراين كانت االستخارة ىي 

 لِّيَتَفَقَّهُىا طَأئِفَتٌ هِّنهُن فِسقَت كُلِّ هِي ًَفَسَ فَلَىالَ كَأفَّتً لِيَنفِسُوا الـوؤهِنُىىَ كَاىَ }وَهَا من سورة التوبة: 122ىذه اآلية: 

اآلية واضحة، أنا أورد ىذه ادلضامُت ألجل أف  يَحرَزُوىَ{ لَعَلَّهُن إِلَيهِن زَجَعُىا إِذَا قَىهَهُن وَلِيُنرِزُوا الدِّييِ فِي
آخرِه، بعد ذلك والد الفيض الكاشاين قاؿ لو  أكسر اجلدية يف الربنامج، الربنامج اجلدية من أولِو إىل

لنتفائل  نتفائل  بديواف أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو فجاءوا بديواف أمَت ادلؤمنُت ليتفائلوا بو، 
 تفائلوا الديواف خرجت ذلم ىذه األبيات أبيات مشهورة يف ديواف أمَت ادلؤمنُت:

 وسافر ففي األسفاِر خمس فوائدِ   تـََغرَّب عن األوطان في طلب الُعال  
 ما ىي ىذه الفوائد؟ االستخارة كانت ليتفقهوا يف الدين لينفروا يف سورة براءة..

 دِ ـــــاجـــُة مــبــحــُـ ـم وصـــلــوآداٌب وع  ـةــــــشــيــعــاُب مــــــسـتـّم واكـتَفرُُّج ىَ 
ىاشم البحراين عن السيد ماجد البحراين، السيد وىو السيد ماجد البحراين، على أي حاؿ، فعن السيد 

الشهيد بن  الشهيد الثاين شيخ حسن صاحب الػمعالػمبن  ماجد البحراين عن شيخِو الشيخ حسن
الثاين، الشهيد الثاين ىو زين الدين الشامي العاملي رضواف اهلل تعاىل عليو والشيخ حسن يروي عن 

ألردبيلي وىو عن شيخِو الػمحقق الثاين الذي تػحدثنا عنو شيخِو الػمال أحػمد الػمعروؼ بالػمقدس ا
عبد العايل الػميسي الكركي الشهيد يف بن  صاحب نفحات الالىوت يف لعن الػجبت والطاغوت عليّ 

ىالؿ بن  ىالؿ الػجزائري وعليّ بن  الػخازف، عن شيخِو عليبن  النجف، وىو يروي عن شيخِو علي
فهد الػحلي الػمدفوف يف كربالء الذي يسميو الناس أبو الفهد عالػم بن  الػجزائري يروي عن شيخِو أحػمد

الػخازف الػحائري يروي عن شيخِو بن  الػخازف الػحائري وعليّ بن  من أجلة علػماء الشيعة عن شيخِو علي
بن  الشهيد األوؿ وىو يروي عن أبيو الشهيد األوؿ شػمس الدين مػحمَّدبن  الشيخ علي ضياء الدين

بن  لعاملي وىو يروي عن شيخِو أبو طالب الػحلي فخر الػمحققُت ابن العالمة الػحلي أبو طالبمكي ا
الػمطهر الػحلي وىو بن  الػمطهر يروي عن العالمة الػحلي عن أبيو، العالمة ىو الػحسنبن  الػحسن

احلسن بن  ريروي عن خالِو صاحب الشرائع الػمحقق األوؿ شرائع اإلسالـ أبو القاسم نػجم الدين جعف
بن  منا احللي من كبار علماء الشيعة وىو يروي عن شيخو زلمَّدبن  احللي وىو يروي عن شيخِو ىبة اهلل
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ىو أوؿ من ردَّ على الشيخ الطوسي  :إدريس احللي الذي مرَّ ذكرُه قبل قليل صاحب السرائر وقلت
روي عن شيخِو احملدث الذي يروي عن شيخِو عن ابن محزة الطوسي صاحب ثاقب ادلناقب والذي ي

شهرآشوب السروي ادلازندراين وىو يروي بن  ادلشهور ادلعروؼ صاحب مناقب آؿ أيب طالب أبو جعفر
أيب طالب الطربسي صاحب االحتجاج الكتاب ادلعروؼ والذي قرأُت منو قبل أياـ بن  عن شيخِو أمحد

احلسن بن  ُمػحمَّدبن  احلسن مقاطع من رسائل اإلماـ احلجة إىل الشيخ ادلفيد وىو يروي عن شيخوِ 
احلسن الطوسي شيخ الطائفة بن  الطوسي ابن شيخ الطائفة، وىو يروي عن أبيو أبو جعفر زلمَّد

النعماف الشيخ بن  زلمَّدبن  صاحب التهذيب واالستبصار وىو يروي عن شيخِو أبو عبد اهلل زلمَّد
ن قولويو البغدادي صاحب كامل الزيارات ادلفيد العكربي البغدادي وىو يروي عن شيخِو أيب جعفر اب

يعقوب الكليٍت الرازي صاحب الكايف وىو يروي عن شيخِو بن  وىو يروي عن شيخِو أيب جعفر زلمَّد
 ـإبراىيم القمي صاحب التفسَت تفسَت القمي، ادلوجود يف نسخة العوامل مباشرةً بن  أيب احلسن علي

بن  ىيم معروؼ بُت الرجاليُت ىو ال يروي عن أحػمدإبرابن  مػحمَّد لكن عليّ بن  يروي عن أحػمد
ىاشم وىذا ىو الػموجود يف نسخة مػحمَّد بن  أيب نصر البزنطي إال عن طريق أبيو إبراىيمبن  مػحمَّد

ىاشم القمي عن أبيو بن  إبراىيمبن  الشيخ مػحمَّد تقي البافقي، عن أيب الػحسن علي ،تقي البافقي
أيب نصر البزنطي بن  مػحمَّدبن  ة الكبَت صاحب األئمة الػموثوؽ أحػمدىاشم عن الراويبن  إبراىيم

يػحيػى حسب ما بن  يػحيػى الػجالء الكويف والقاسمبن  رضواف اهلل تعاىل عليو وىو يروي عن القاسم
تغلب بن  راشد عن أيب بصَت وأبو بصَت يروي عمَّن؟ يروي عن أبافبن  معروؼ يروي عن جدِه الػحسن

 يزيد الػجعفي يروي عن جابربن  يزيد الػجعفي وجابربن  تغلب البكري يروي عن جابربن  وأبافالبكري 
 عبد اهلل األنصاري يروي عن فاطمة الزىراء قاؿ:بن  عبد اهلل األنصاري وجابربن 

، حديث الكساء الشريف ذكرت ىذا السند ألجل التربؾ بػهذه األسػماء سػمعُت فاطمة أنَّػها قالت
الطاىرة من أسػماء رواة الػحديث ومن أسػماء علػمائنا وفقهائنا األجالء، ىذه الرواية التػي يقوؿ الشريفة 

عنها السيد مرتضى العسكري بأنػها رواية واحدة غَت معروفة السند، مشكلة مرتضى العسكري أين؟ 
العبارات فإفَّ  مشكلة السيد مرتضى العسكري يف الػحقيقة ليست يف السند وإنػما مشكلة السيد يف ىذه

 ذوقُو ال يقبل ىذه العبارات، نفس الذوؽ الذي تػحدثت عنو يف الػمنهج السابق:
فقال اهلل عزَّ وجل يا مالئكتـي ويا ُسكان سـماواتـي إني ما خلقت سـماًء مبنية وال أرضًا مدحية وال 
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إالَّ فـي َمـَحبَِّة ىؤالء  ،كاً يسريقـمراً منيراً و ال شـمساً مضيئة وال فلكاً يدور وال بـحرًا يـجري وال فُل
والػمقطع تكرر   - ىم فاطمة وأبوىا وبعلها وبنوىا -من ىم  -الـخمسة الذين ىم تـحت الكساء 

مشكلة السيد مرتضى العسكري وىي مشكلة أصحاب نفس ىذا  - إالَّ ألجلكم ومـحبتكمكذلك: 
الػمعاين الػموجودة يف ىذا الػحديث معاين  الػمنهج ىو ىذا نفس الكالـ يكرره السيد فضل اهلل بأف ىذه

غَت مقبولة والػحديث ضعيف ألف نفس ىذه األجواء ونفس ىذا الػمنهج وىو الضياع والػحَتة بُت 
الػمهم واألىم، حينما يكوف اىتماـ اإلنساف بػحديث الػمخالفُت فقط ويكوف ىو الػمهم يف حياتِو يضيع 

 حينئذ حديث أىل البيت.
عن السيد مرتضى العسكري ينقلها كثَتوف أنا لػم أشهدىا بنفسي لكنها معروفة الكثَتوف حادثة معروفة 

الذي يعرفوف السيد مرتضى العسكري ينقلوف ىذه الػحادثة وينقلونػها على سبيل الػمنقبة بأنَّو يف نقاش 
وف تربة من النقاشات مع بعض الػمخالفُت الذين قالوا لو بأنكم الشيعة تعبدوف ىذا الػحجر تعبد

الػحسُت أخذ الًتبة وداسها تػحت حذائِو ليُثبت لػهم بأننا ال نعبد الًتبة، نػحُن ال نعبد الًتبة ولكننا 
نقدسها، ال يػجوز للسيد العسكري وال لغَتِه أف يدوس على الًتبة، إذا صحت ىذه الػحادثة وإف كاف 

غَتِه لكن ألف الكالـ اآلف عن السيد  وىذه الػحادثة تكررت منو ومن ،الكثَتوف يعرفوف ىذه الػحادثة
العسكري، القضية ضياع بُت الػمهم واألىم تقديس الًتبة أىم، إرضاء الػمخالف قد يكوف مهم ألجل 
إقناعو لكن الػمقدسات أىم، ىذه الػحَتة بُت الػمهم واألىم، بينما حُت سيطر اإليرانيوف على أوؿ 

أنا متأكد من ىذه القضية، طلب السيد العسكري  منطقة من أرض العراؽ وىي منطقة حاج عمراف،
آنذاؾ أف يُػجلب لو حفنة من تراب منطقة الػحاج عمراف باعتبار ىذه أوؿ منطقة تُػحرَّر من أرض العراؽ 

ولكن أقوؿ عجبػي يعنػي تراب حاج عمراف السيد  ،شوقًا إىل أرض العراؽ شيٌء جػميل ال بأس بذلك
ىو ىذا ضياٌع بُت الػمهم  !!!ػم يػجلبوه وتربة الػحسُت ُتداس بالػحذاءيطلبُو ال أدري جلبوه لو أـ ل

واألىم، كضياع حديث الكساء يف كتاب السيد مرتضى نقل كل أحاديث السنة وصل إىل فاطمة فبًت 
الػحديث، ىذا َبًت، لػماذا يُبًَت حديث فاطمة؟ حتػى لو كاف ضعيف لػماذا لػم يذكرُه؟ أليس ىذه ظالمة 

يا شيعة أىل البيت باهلل عليكم أليس ىذه ظالمة؟! ىذه األحاديث مثل صور يعنػي اآلف لفاطمة؟ 
السيد َجػَمع ألبـو صور، َجػَمع صور من كل مكاف لػما وصل إىل صورة فاطمة بَػتَػَرىا لػماذا؟ وماذا يف 

كل ىذا   ىذا الػحديث؟ حديث كلو َعَبق، شيعة أىل البيت يتطببوف يتداووف بػهذا الػحديث، لػماذا



 1ح    الـوـلـف الـوهدوي 

38 

 

الػجفاء مع فاطمة؟! يا أبناء فاطمة ألستم أنتم تقولوف بأنكم أبناء فاطمة لػماذا ىذا الػجفاء مع 
فاطمة؟! يا شيعة أىل البيت ألستم تقولوف بأننا شيعتها وأف فاطمة إنػما قيل لػها فاطمة ألنػها تفطم 

ا وذراريها وأبنائها كما يلتقط الطَت الػحب أبنائها وشيعتها من النار وأنػها تأيت يـو القيامة فتلتقط شيعته
الػجيد من الػحب الرديء، أليس آمالنا يف فاطمة يف الدنيا ويف اآلخرة يا أشياع أىل البيت لػماذا ىذا 

 الػجفاء مع فاطمة؟ تالحظوف كل ىذه الصور ىي جفاء لفاطمة وجفاء مع فاطمة. 
قت قد أزفت نػهايتو، قد حانت نػهاية الوقت تتمة ربػما يكوف للحديث بقية أتػمها ألننػي أرى أف الو 

الػحديث إف شاء اهلل يف يـو غد يف الػحلقة التاسعة، وإف شاء اهلل نبدأ يـو غد يف العنواف الػخامس من 
عناوين ىذا الػملف الػمعرفة وىو من أىم عناوين ىذا الػملف موضوع يف غاية األىػمية سأتناولُو تػحت 

 لػمعرفة.ىذا العنواف عنواف ا
يف ختاـ الػحديث أتػمنػى لكم صياماً مقبوالً ودعاًء مستجاباً وأقوؿ سيديت يا زىراء سأبقى أردد يا زىراء 
يا زىراء يا زىراء حتػى ينقطع النَػَفس وحتػى بعد األنفاِس من أحبها فلَتدد معي يا زىراء يا زىراء يا زىراء 

               .أسألكم الدعاء يف أماف اهلل
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـامج كمـا ىـي

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