
 (4لحلقة )ا                                                  : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي         3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 1 - 
 

  ةرَ َمَلّف الِكَتاب َوالِعت   

 قاطِ الن   اب  تَ الكِ :  ثالِ الجزء الث  

 م25/1/2016  ةعَ ابِ الر   قة  لَ الحَ 
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َه اهلِل ال ِذي   َسََلٌم َعَليك َما َوَجَدك وَ  ن  ا فَ َقَد مَ اذَ مَ ..  هللبَِقي َة ا. .لَِياء و  ِإلَيِه يَ َتوج ه  الَ  يَا َوج 

 .فَ َقَدك . َوَجَد َمن   ال ِذي  

 .. ياتِ نَ ب َ  ي  ائِ نَ ب   أَ  ي  اتِ وَ خَ أَ  ي  تِ وَ خ  م إِ يك  لَ َلٌم عَ سَ 

  

امني ر املضتذكَّ ي دقن تابعين وم   ،الُبخاري من صحيح أحاديث  قلُت لُكم ابقة ن  فيما مرَّ يف حلقتنا السَّ 
ملرّاٍت ُل االنتحار شة كان ُُياو عائ يةِ ِب رواعليه وآله وحبس ى اللُ يبُّ صلَّ فالنَّ  تها تِلك األحاديث..يت تناول  الَّ 

مَّة اجلبل قِ نما يصُل إىل حيو ، حيُه الو اجلبال حينما ينقطُع عن  شواهقِ ى من رؤوسِ ريد أْن يرتدَّ وكان  يُ  ،ومرّات
يب ُر من النَّ تكرَّ ِه احلالُة تكانت هذو  ،نّ ويطمئ فيسكُن جأشهُ  ،له بأنَّك رسول الل حقَّا   يل فيقولُ ئب جِ  يظهُر لهُ 

 ؟!  ما معىن ذلكوإالَّ  ته،يقينِه بنبوَّ  لعدمِ 

  !! يأتيِهنّ ال اء وهوسن  ُه يأيت الر بأنَّ  أنَُّه يتصوَّ اِحرون حّتَّ سحرُه السَّ يبُّ ي  والنَّ 
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ذا ألنَّه قد نسي ا وكين آية  كذقد أذكر ول لُم عليه ويقفيرتحَّ  ،يبُّ يسمُع قارئا  يقرأُ الُقرآن يف املسجدوالنَّ 
قد  كنتُ كذا فإيّن  ة كذا و ين آير مح ُه الل لقد أذكر  :ومرّة  أخرى يسمُع قارئا  آخر فيقول !!تلك اآليات

  !!آياتهِ  رآن وُيسِقطُ نيبٌّ ُُير ُف القُ فنبيّنا  !!وكذا أسقطتُهنَّ من سورِة كذا

 :قولهبن  يدعو الل ذلك  كال ،سبب من دونِ  ورّّبا ،يب كان يسبُّ املؤمننيونقل  لنا أبو هريرة أنَّ النَّ 
فهو  ،ن دوِن سببٍ مؤمنني سبُّ امليكان نا  نبيّ ن إذ ذلك لُه قُربة  يف يوِم القيامة.. ا مؤمٍن س ب بتُه فلي كنْ اللهّم أيّ 

  !!نيبٌّ سبَّاب

حاديُث كما تزعُم أ  ، وقتهِ ن يفر ويتديَّ ذي كان  يتطهَّ وقبل  البعثة حني قدَّم سفرة  البِن نُفيل الَّ 
على ِمَّا يُذب ُح ل ى أنّه ال يأكبدعو ل يأكُ  أنْ  ُسفرة طعاٍم بني يديه فيها حلٌم رفض   يبُّ م النَّ فحني  قدَّ  ،الُبخاري

 أُكُل حلما   على األنصاب ويا يُذب حُ أُكُل ِمَّ ان يك  يبَّ ذي يبدو أنَّ النَّ فالَّ  ،سُم الل عليهاألنصاب وِمَّا لـم يُذكر إ
 !!مرّ ، وغري ذلك ِمَّا سُم الل عليهِمَّا لـم يُذك ر ا

 : هناك  منطقان وقُلتُ 

 .منطٌق رحمانيّ 

  .ومنطٌق شيطانيّ 

 ؟ يطانن منطِق الشَّ محان أم مِ ؟ من منطِق الرَّ كالمفمن أي  املنطقني هذا ال

ا يف خانِة منطِق الشَّ ب كم حتكمون  على هذِه املضامنيأنَّ  إين  على ثقةٍ و  قد أنَّ أحدا  يطان وال أعتأَّنَّ
على التشخيِص بني  على أنَّكم متتلكون  الُقدرة   يدلُّ إنّه ؟ فعلى أّي شيٍء يدلُّ هذا، منكم يشكُّ يف ذلك

نُت كما بيّ و  .مي أو على كالم غرييدوا يف أْن حتكموا على كال، إذا  ال ترتدَّ يطاينمحاين واملنطق الشَّ املنطِق الرَّ 
أنتم ش خ ُصوا أيُّ و  ..أنَّ عرض  املوضوعات سيكوُن وفقا  لرؤيتنيابقة بم  من حديٍث يف احللقاِت السَّ فيما تقدَّ 

يف خانِة كالمها الرؤيتان  كانت ورّّبا  . يطاينيف خانة املنطق الشَّ هما وأيُّ  ،محاينملنطق الرَّ الرؤيتني يف خانة ا
من الـُمستبع ِد فتني يولكن لالختالِف الشديِد بني الرؤ  محاين..يف خانة املنطق الرَّ ،أو العكس املنطق الشيطاين
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، فكما رمحانية   واألخرىشيطانية   إحدامها بُدَّ أْن تكون، فالتني معا  تني معا  أو شيطانيّ محانيّ يتاِن ر ؤ أْن تكون  الر 
  .لى التمييِز يف بقيَّة الـمطالبفإنَّكم قاِدرون ع ،قدرُُت على التمييز فيما يتعّلُق ّبضامني أحاديِث الُبخاري

 لبخاري إنَّكمحاديث امني أكما مّيزُُت مضا  ..وهذِه ُحجَّة عليكم ،وأعتقد أنَّ األمر صار واضحا  
ل ٍل يقو من قائهناك ان ك  إن، للتفاصييف الـُمجمل ال يف ا، على األقل  أْن مُتي زوا املضامني األخرىتستطيعون  

ايّن وما هو  ما هو رمحني  فيما ب لتمييزاُة ال ختفى فاإلنساُن قادٌر على القضيَّ و  نَّين ال ِعلم  يل بالتفاصيل.بأ
 .شيطاينّ 

لشريف يف اِب الكان كتامأحاديث تلوهتا على مسامعكم  ،آخُر شيٍء تناولتُه يف احللقِة املاضيةو 
 :وأستمرُّ يف احلديث ،للتذكرة

اٍب ِقيَقٍة وَعَلى ك لِّ َصو َلى ك لِّ حَ ن  عَ : إِ ِلهاهلل َصل ى اهلل  َعَليِه وآ، َعن َرسوِل ن إمِامنا الص ادقعَ )
رَا   وليس أنا  ،ها يف نفسهايمت  ققائق  حتمُل نَّ احلأ من ما ك رَّرُت ِمرارا  فيما سبق وسأكر رُه ِمرارا  وِكرارا  ك-...(ن  و 
فإَّّنا أمتسَُّك ِِبا وحني ،ُع عنهاأُد افِ ِبُتها و حني أذكرُها وأُثْ  احلقيقةُ  بل ،ذي ُيكِسُب احلقيقة قيمة  الَّ هو غريي وال 

ئُق حتمُل فاحلقاإذن  ى.ة  ُأخر  جديددي من قيمٍة قيمة  هي الَّيت ُتضيُف إىل ما عنو  هي الَّيت ُتكِسُبين قيمة ،
لِّ َحِقيَقٍة إن  َعَلى ك  -ذلكُف هو ِخالفيطاين املنطق الشَّ أّما و ، ها وهذا هو املنطُق الـُمح مَّديقيمتها يف نفسِ 

رَا   ف  هلل َفخ ذ وه وَما َخالَ َق ِكَتاَب اَوافَ  َمافَ ...)-ألشياُء حتمُل قيمتها يف نفِسهاا-...وَعَلى ك لِّ َصواٍب ن  و 
 (.ِكَتاب اهلل َفَدع وه

ِتََلِف الَحِديث يَ ر ويِه َمن نَِثق  أَل ت  أَبَا َعب ِد اهلل َعن إسَ : )ور يسأُل اإلمام الصَّادقابُن أيب يعفُ   ِبه خ 
، وما تقييم حبسب تقييم ابِن أيب يعفوربثقات هناك ثِقات وهناك من هم ليسوا -...(وِمنه م َمن ال نَِثق  ِبه

ر ليس موثوقا  يف ميزاِن من يوث قُه ابُن أيب يعفو يكون ا ، فلرّبَّ عفور ّبُصيٍب للحقيقة بشكٍل كاملابِن أيب ي
 أيب يعفور وال لذلك إمامنا الصَّادق مل يعبأ بتوثيقات ابنِ  ،هو املوثوقيكون الَّذي ال يُوث قُه  ورّّبا احلقيقة،

من يعرُف تأريخ أصحاب اإلمام الصَّادق و ، أصحاب اإلمام الصَّادق خواصُّ هم ، وهؤالِء ثيقاِت غريهِ بتو 
: ِإَذا َوَرَد َعَليك م قَالَ  ...)-، فماذا قال اإلمامعفور بني أصحاب اإلمام الصَّادقيعرف منزلة ابن أيب ي
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لوِل َرس وِل اهلل وإال  قَ  أو ِمن  َفوَجدت م َله  َشاِهَدا  ِمن ِكَتاِب اهلل  َحِديثٌ  يُردُّ أي -(ى ِبه فَال ِذي َجاءَك م ِبِه َأو 
حقيقُة و  قيمتها يف مضامينها، أنَّ األحاديث حتِملُ هو امليزاُن ف، ال توثـ ُقون هقون ُه أم ُكنتم توثّ   احلديث عليه سواء  

اوي موثوقا  ف ذ لك شيٌء لو كان الرَّ نعم، ؟ ما قيمُة السَّند؟ ما قيمُة الرَّاويفاحلديث يف مضمونِه ال يف سندِه، 
الذي  ما قيمة هذا احلديث احلديث ُُمالفا  لكتاِب الل ف، ولكن لو كان الرَّاوي موثوقا  وكان  مضمونُ ح س ن

 قطعا  و  الل. كتابِ هي يف موافقِة  ، القيمة ل  ذلك؟ ال قيمة لكُ ما قيمة الراوي وما تأثرُي وثاقة الرَّاوي هنايرويه؟ 
، وحني ِم أهل البيت ال بفهِم املخالفنيبفهو  ،بتأويِل أهل البيت تاِب اللِ عن كف ،حني أحتدَُّث عن كتاب الل

ا ُأشري و ، إىل ُكُتب املخالفني كم ال تذهبواأقول ال بفهم املخالفني ال أعين أنَّ  إىل كتب علمائنا حني بذلك إَّنَّ
م إمَّا نـ ق لوا التفسري  من ُكتب املخالفني أو  .لفني.املخا عنُي  تفاسريِ  تفاسريِهم فهيتذهبون إىل  أَّّنم ألَّنَّ
ومن أراد أْن يعرف  احلقائق  ،التفسري موجودةٌ  وُكتبُ  .رونعلمائنا وكذلك املتأخّ  من الُقدماءُ  هم،َّنجوا منهج  

وعرضُت كيف أنَّ  البيتِ  املخالفني وبأحاديِث أهلِ  فلرُياجع براجمي فإين  قد جئُت بتفاسريِهم وبتفاسريِ 
لمائنا هكذا ُحِبت ع تفاسريُ  افقِة تفاسرِي أعداِء أهل البيت..علماءنا يُفس رون خبالِف رواياِت أهل البيت وّبو 

ا يسمع هذا الكالم ألّول رّبَّ  ألنَّهُ  إذا كان البعض اآلن يستغربُ و  .ال ريب  فيها وهكذا ُكِتبت، وهذه حقائق
 ،قق  من ذلك فليتحقَّ ومن أراد  أْن يتحقَّ  ،احلقائق فهي املوجودُة على أرض الواقع ، أمَّا هذهأنهُ مرَّة فذلك ش
د   ذي يستمع إىل حديثي ُُثَّ ُيعجبين هذا الَّ ل   وإينّ  .ُه بني أيديكمضُ أعرِ  ذيشيئا  أكثر من هذا الَّ  فإنَُّه لْن َي 

، هوُيرتم دين  ه رتمُه ألنَّ هذا ُيرتُم عقل  يُعجبين وأُقّدرُه وأحنعم، ، ة كالميمن صحَّ  دُ يتأكّ و  يفحصُ  يذهبُ 
ستثبُت يف ذاكرتِه  ،وحني يط لُع على هذه احلقائق .وألنّه يبحُث عن احلقيقة هم،يُقد سُ و   البيتِ  ُيرتُم أهل  و 

 ،ه فيهلْن يؤثر تشكيكف ،ايت ذكرهتُ ويف ِفكره حبيث لو يأيت شخص يريد أْن ُيشك كُه فيما مسعُه من احلقائق الَّ 
يت أشرُت وسأشرُي نا ويف نفِس املصادر الَّ علمائِ  تبِ ها يف نفِس كُ قد قرأ هذه األشياء بنفسه ووجد  يكون ألنَُّه 
 .إليها

قالوا  ع()رآن، همالق   محكمة جال فيوسنضع ِعلَم الرِّ  ،سن حاكم  في هذه الحلقة ِعلَم الرِّجال إذا        
َحم ٍد م   وهذا ق رآن   ..رآنلق  اهي ها تي نرجع  إليالمعلومات ال  قاعدة  فإذن ، رآنعرضوا الشياء على الق  ا

 ..صلواتاهلل عليهم وآل م َحم د
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 قول أحاديثُ ت كما ُة علي  شيعهم واملؤمنون  ،، اخلطاُب للمؤمننييف سورة احُلجرات اآليُة السادسة
ريٍف أدقُّ تعهو ا ، هذكرين العساحلسمامة احُلجَّة ابن هو املأموُم بإ :التعريف الدقيق للمؤمنو  ،أهل البيت

يَا ): ابِن احلسن ةِ إمامة احُلجَّ بومني أمىل املإحقيقة  وجَُّه ياخلطاب يف يا أيُّها الَِّذين  آم ُنوا على هذا فو  ،للمؤمن
ييٍم من وال بتق ،جالينيييٍم من الر  ال بتق ،ن اللمقييٍم ق بتفاس-(...أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن  َجاءَك م  فَاِسٌق بَِنَبأٍ 

 بدا ظهر يل وهكذا ، هكذا حُلْسنأو أحكم عليه با ،أحكُم على الرَُّجل بالّسوء الرّبَّ ف، عندي أو من عندكم
ِذيَن ا ال  هَ يَا أَي ُّ ...)-الل وبالفسق هكم احل الذي ُيصِدر ،ويف هذه اآلية، ليست كذلك ولكنَّ احلقائق ،يل

، آليُة نزلت مرّتنينزلت؟ هذِه ا ت وفيمنة نزلكم مرّ ن هذه اآلية  أتعلمو -(...بَِنَبأٍ  فَاِسقٌ آَمن وا ِإن  َجاءَك م  
ه عالمة ، وقطعا  هذيةهذه اآل يهة يت نزلت أكثر من مرَّ عندنا آياٌت نزلت أكثر من مرَّة ومن ُُجلة اآليات الَّ 

مو  ،ه اآليةأمهّيِة هذعلى  الُتهمة صدرت من و ، طية بالفاحشةيا القبة مار لسي د  ا ااملرَّة األوىل نزلت يف الَّذين  اهتَّ
أزواج  يب وبعضُ النَّ  ن صحابةم ةٌ جمموع .يبيب وكذلك من صحابة النَّ من بني أزواج النَّ  ..داخل البيت النبويّ 

والِقصَّة  ،من رسوِل الليس لها راهيم ولد  أنَّ إبة، و نا وبالفاحشأمَّ املؤمنني السي دة ماريا القبطية بالز   وامْ هتّ يب االنَّ 
 ،هل البيتأسِب أحاديِث لنور حبورة اك وحديُث اإلفك يف سسي دة ماريا القبطية وآياُت اإلف، ِقصَُّة المفصَّلة

  .شةقبطية بالفاحاريا المدة السيّ  ثت عن الذين رموا، فهذه اآلية حتدَّ وليس اجملال لتفصيِل الكالِم فيها

ر ال جمال  ا تفصيل مذكو هلِقصَّة ، والبةالوليد ابن عقنزلت يف  ،نزلت فيها هذه اآليةيت واملرَّة الثانية الَّ 
، فاآلية فسريكتب التو لنزول كتب أسباب او كتب احلديث و  ري  يكنكم أْن تُراجعوا ُكتب السِ  ،اآلن إليراده

الوليد ابن ُعقبة هو و ، قبةابن عُ  لوليدا لت يفومرَّة  ُأخرى نز  ،نزلت مرَّة  يف الَِّذين  قذفوا السّيدة ماريا القبطية
سجدها مى يف حمراِب وصلَّ فة ى الكو عل عثمان ذي ن ص ب هُ الوايل الَّ وهو  ،أخو عثمان ابن عّفان من جهِة أُمَّه

ا رفع صوت هُ صالة الُصبح بالنَّ   :يقول اس وهو سكران ومل يقرأ الفاحتة وإَّنَّ

 بعدما شابت وشابا  الربابا علق القلب  

 د كان ذكرُه يفكع  وسجحني ر و  !!مل يقولوا هذه السورة املباركة أم ندري هل قالوا آمني بعد متامِ ال 
  !ابُن عقبة! ديهذا هو الول ..وحِبمِده( ُسبحان ريب  العظيم)إشرب وأسِقين( بدال  من )الركوِع والسجود 
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 ة،حابكبار الص  عض بيف ذلك وك ة،بطيريا القمن السّيدة ماهتّ الاليت ا يبنساِء النَّ  فاآلية نزلت يف بعض
  . قونؤالء هم الفاسهو  ..ناحاديث  نا وأيف روايات  ُمبنّي هذا األمر واآليُة حتدَّثت عن الوليد ابِن ُعقبة، و 

 ،تفسيق من اللالف ،ياسٍق حقيقعن فنا هيث احلد-...(يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن  َجاءَك م  فَاِسقٌ )
ن  ندري من أيليون واللر جااكما يقول   ،أو ليس موثوقا   ،أو ضعيٍف يف احلديث ظيّن  فاسقٍ  عنالكالم وليس 

يدون منَّا علماءنا يُر  ريب أنَّ الغو ، ال ال توجد مصادر هلذه املعلوماتل  كتب الر جفي كُ ف، يأتون بكالمهم هذا
يت لَّ اني باملصادر ر جاليلبون الال يُطالكنَّهم   من أي  مصدر،معلومة   حديثنا أْن تكون األحاديثُ  كتبمن  و 

إنّه   كتبهم..ملصادر يفمن ا  مصدرٍ نا أيَّ ذكروا لمل يفهم  ،همم يف توثيِق الر جاِل أو يف تضعيفِ أقواهل  نقلوا منها 
يَا )...:يقول القرآنُ  تفاصيل.وسنأيت على هذه ال،  الشمسوضوح   واضحٌ  منطٌق شيطاينٌّ نعم، ،منطٌق شيطاينّ 

ة الذي أمثال الوليد ابن عقبّدث عن تحيهنا رآن القُ -...(ان و فَ َتبَ ي    أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن  َجاءَك م  فَاِسٌق بَِنَبأٍ 
لِعب ة نَّ األ ّينوا،بل تبم ا أخبارهرآن ال ترّدو القُ يقول ومع ذلك  ،أشرارِهم ومنِكبار ِكبار الفاسقني   هو من 

أحاديثُهم  نطقُ مالُقرآن و  طقُ من ليل.قبل  ق نت ، كما مرَّ الكالمالِعب ة يف املوإَّّنا  ،اويالرّ  ليست يف الّناقل أو
ف تتطابق الكايف الشري مناضية قة امليت قرأُت بعضا  منها يف هذه احللقة أو يف احللالروايات الَّ ف، منطٌق واحد

كون منطُق يفماذا ، اينمحالرَّ  نطقُ هذا هو املو  رآنهذا هو منطُق القُ  .رآينة مع هذا املضمون القُ ائة يف املمائ
ى منطقِه ولعنُة الل لعنة الل علشيطان و لى اليطان ولعنُة الل ع؟ إنَُّه منطُق الشَّ لِم الر جال ومنطُق الر جالينيع

  !!يطانإنَُّه منطُق الشَّ  ..على علِم الر جال

-...(فَ َتبَ ي  ن وا   بَِنَبأٍ ك م  فَاِسقٌ ن  َجاءَ وا إِ ال ِذيَن آَمن   يَاأَي َُّها)...وهذا هو القرآنهذا هو منطق الرمحان 
م ا بِ ِصيب و ت  َأن   ن وافَ َتبَ ي   ...)-: ال يف الرّاوييف املنت هو ألنَّ األصل  تأّكدوا،و حبثوا إ ِبح وا َعلَ ا قَ و  ى َجَهاَلٍة فَ ت ص 

اآلية واضحة و رآن ذا هو القُ ه، لذكاءثرٍي من اتاج إىل كال ُيو الكالم واضح أّن أعتقد -(...اِدِمينَ نَ َما فَ َعل ت م  
 صرُية.و 

  ؟؟، وما هو مفهومهاهاما هو منطوقاآلية هذه إذن،

 : علماُء األصولو  الفقهاءُ هناك مصطلحات يستعملها 
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لَّذي اديث هو وق احلمنطوق اآلية هو الَّذي نطقت بِه ألفاُظ اآلية ، ومنط)املنطوق(: -
 ديث.نطقت به ألفاظ احل

ا يُ  لفاظيف األ وجودا  ماملفهوم ليس  ا مفهوُم اآلية أو مفهوم احلديث:أمَّ  ) املفهوم (:- فه م وإَّنَّ
  املفهوم لسطور؟وراء ا ور وماوقراءة ل م ا بني السط، أليس ُهناك قراءة للسطور من وراء األلفاظ

  سطور.ِلما وراء الِلما بني السطور و هو قراءة 

 أنا ُهنا ال ،ملفهوماة  من هو أقوى ُحجّ املنطوق  مع أنّ  ،ق اآليةو يرتكون منط ؟علماؤنا ماذا يفعلون
  املفهوم.قبل  األهم وىل و هو األ اآلية منطوق: لكنَّين أقول ية وّبفهومها،نَّين أؤمُن ّبنطوِق اآلأرفض املفهوم أل

  .ولذلك اآلية نزلت مرّتني ِبذا املنطوق 

 ؟ ما هو منطوق  اآلية

 يفحبثوا إبل  ،هاو  تردّ اسق فالالف لكم إذا نقلها ،اءألحاديث أو األخبار أو األنبأنَّ ا: اآليةمنطوق 
فهوم م فيذهبون إىل اؤنا ،هفقو ، وعلماء األصول، ولكن هذا األمر يرتكُه علماء الر جال، متوَّناونصوصها

  !!اآلية ويكتفون بذلك

 ؟ وما هو مفهوم اآلية

، يقولون هكذا مه ،قةية بالدّ ، وليس هذا هو مفهوم اآل خب الثقة ُحجَّةهو أنَّ كما يقولون املفهوم  
 مسقّلة ومطلقة.خب الثقة ليس حّجة  بصورة ولكّن 

لكن بشرط أْن يكون اخلُب أنَّنا نقبُل خب  الثّقة و : هو ، مفهوم اآليةكما يقولون  اآليُة ليس  مفهومها
جتعلنا نقبُل اخلب ِبذه  ، نعم وثاقُتهُمشتبها  وأنَّ نقلُه كان دقيقا  نَّه ليس أبإذا ُكنَّا مطمئنني هلذا الثّقة  .صحيحا  
هو ال يكذب وال ينوي أْي ،  لكنَُّه ليس  دقيقا  يف الّنقلأمَّا إذا كان اإلنساُن موثوقا  يف نفسهِ  الشروط.

 وال يشعُر بذلك وحني ينقل يعتقدُ ُب من حافظتِه ُيفُظ املنقوالت وتتسرَّ  هُ ولكنَّ  ،الكذب وال ُُيادِع وال يفرتي
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 قوى  وورٍع يف الدين وعلى وثاقٍة،لكّنُه على ت ويف احلقيقة ما هو كذلك، ها الكاملِ بشكلِ  املعلومة   بأنَُّه ينقلُ 
  ..!! ، ال تكفي؟ أبدا  تكفي يف ق بول حديثهِ فهل هذه الوثاقة   له،ئنُّ إنساٌن يُطم  وهو 

ا أَي َُّها يَ )... :الّناقلو لرّاوي ان اكمهما   دّ تـُر    األخبار واألحاديث الاآليُة يف منطوقها تتحّدُث عن أنَّ 
ما ُيكن أْن  فاسق أسوأ، والفاسقا  بأ اء بالنجلذي احّّت لو كان -...(ال ِذيَن آَمن وا ِإن  َجاءَك م  فَاِسٌق بَِنَبأٍ 

أّن  والذي نراه .س فاسقا  هول ليواجمل، جمهولونكتِب الر جال اة حبسِب  ا أكثُر الرو يُوصف بِه اإلنسان، بينم
! تُرى لر جال كتِب علم الون حبسبِ جمهو  ألنَّ الرواة؟ ملاذا ،ها فقهاؤنا ومراجعنايردُّ  البيتِ  أهلِ  أحاديثِ  أكثر  
  ؟كأو ذا ياو الر  جاهال  ال يعرُف وصف  هذا الر جايلُّ  إذا كان البيتِ أهل ِ  نُب حديثِ ما ذ

لسّيدة ماريا اموا هتّ ذَّين اسقني ال الفاني وعن ِكبارِ ث عن الفاسقوالُقرآن يتحدَّ ؟ الُقرآنُُثَّ ملاذا ختالفون 
يقول ال  رآن الكرميلقُ ع ذلك اوم ،ن أسوأ خلِق الل، وعن أمثاِل الوليد ابن ُعقبة الذي هو من أشّر ومالقبطية

ا إتردُّ    توَِّنا.حبثوا يف مُ وا أخبارهم وإَّنَّ

ال عن ين قلر جايل الُفالا أنَّ  ّردة املخلصني جملاألئمَّ  ر أولياِء أهل البيت وأصحابِ أخبا ونفلماذا تردُّ 
 كيف يعرُف ذلكف سنة، ةئالمثثالصحايب أكثر من مائتني أو ، وفيما بينُه وبني هذا الصحايب بأنَُّه جمهول

لرّاوي وهو اة هذا فمعر  عن ، فهو عاجزٌ ةٌة طبيعيّ وهذه قضيّ ، سيكون جمهوال  بالنسبة لهحتما  ؟ الصحايب
 هو  هذا أمٌق رمحاينٌّ منطى تُر  ؟!على حديِث أهل البيت باإلعدام مِه وجهلِه حنكبسبب عجز  ، فهلبه جاهلٌ 

  ؟! صرُيا  لكرميُف القرآن اهو ُيالبالِل عليكم!! كيف ت ِصفون هذا املنطق و  ؟منطٌق شيطاين

ث ، اآليُة تتحدَّ من أعدى أعداِء أهل البيتهم  عقبة نُ والوليد ابة لقبطيّ الَّذين قذفوا السي دة ماريا ا
هذا كان رآين ِبذا الوضوح و إذا كان القانون القُ و  .دق قوا فيهابل وا أخبارهم ومع ذلك تقول ال تردُّ  هؤالءعن 

 ،إىل نقِلهم بشرط أْن نطمئنّ نقبُل حديث الث قات ولكن  أنهو ها مفهومُ البّد أن يكون ف، ُق اآليةو هو منط
إذا كان  .قة هل هو دقيٌق يف النقِل أو الأْن نتبنّي من حاِل هذا الث  أيضا  د الفاسق البُ خِب مثل ما نتبنّي من 

ال شأن لنا بالرّاوي أكان  ثِقة  و  ،هو املنتاألساس فوإالَّ   هنا هلا مدخليٌة يف قبول اخلب،دقيقا  يف النقل فوثاقتهُ 
ل لنا بأنَّ ُزرارة ثِقٌة عندي واإلمام يقو مثال  مام الصَّادق اللَُّهمَّ إالَّ إذا ُكنَّا نعيُش يف زمِن اإل .أم مل يكن ثِقة  
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ه عليكم أن تو  اُت الل عليه وثّقُه لنا وقال حينئٍذ سنقبُل خب ُزرارة ألنَّ اإلمام صلو  على أي  حال،قبلوا خ ب 
ُه على ُكل  حال،ا والديُن فاملنطُق والعقل  ،ِبذه الكيفّية  يأمرنا اإلمام بأْن نقبل  خب  ُزرارة وإالَّ لو مل قبلوا خ ب 

إذا رجعنا إىل الروايات املنقولة عن زرارة رضوان الل نا ألنّ ، الَّيت ينقُلها لنا ُزرارةأْن نُدق ق  يف املضامني بيقول 
 قواعد وأصول  أهل البيت بشكٍل واضٍح سنجُد فيها من األحاديِث واملضامني الَّيت خُتاِلفُ  ،تعاىل عليه

ُم ِخبة وهذا  ،وصريحٍ  ه القضية هذفرارة هنا مثاال  وإالَّ ِجئُت بزُ أنا و  .حبديِث أهل البيتاألمر يعرفُه الَّذين  هل 
 أسقط   رآنوالقُ  ، السَّنُد ال قيمة لهُ ندامليزان هو الرجوع إىل املنت وليس  إىل السَّ  ،لذلك تتكّرُر على طوِل اخلط.

تبيَّنوا بل  ،وا اخلبال تردُّ -(فَ َتبَ ي  ن وا يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن  َجاءَك م  فَاِسٌق بَِنَبأٍ ند يف هذه اآلية:)قيمة السَّ 
؟ هل نتبنيَّ من الرَّاويتو  ٌد اخلب فيِه س نو ف سَّق ُه، هو الذي والل ؟ الرَّاوي هو فاسق نعرفُه ثبَُّتوا. كيف  نتبنيَّ

ذي القانون الَّ ويف املضمون. يف املنت  سيكونإذن ؟ التبنيُّ إذن فماذا نتبنيَّ  ،وهو الرَّاوي السَّند واضحٌ  ..وم نت
إن  َعَلى ك لِّ َحِقيَقٍة وَعَلى ك لِّ ): وهو أّن احلقائُق حتمُل القيمة يف نفسها، كرتُه قبل قليل يف الكايف الشريفذ 

رَا   ِعلُم الر جاِل باطٌل باطٌل إذن ف-(وَما َخالف ِكَتاب اهلل َفَدع وهَفَما َواَفَق ِكَتاَب اهلل َفخ ذ وه  َصواٍب ن  و 
وهذا  ،بامتياز منطٌق شيطاينٌّ هو ِعلُم الر جاِل نعم،  .باطٌل حبسب منطِق القرآن وحبسِب منطوق هذه اآلية

 .هذه احلقيقة بيانِ صريٌح يف  القرآنُ 

 ية واضح يفوق اآلمنطو ا! هومهثون  عن مفلماء والُفقهاء يهجرون منطوق اآلية ويتحدَّ الغريب أنَّ العُ 
لعمِل بعلِم ك ُحجَّة  للعلون ذ  آلية وجتها وُتشو هون مفهوم املاذا تذهبون إىل مفهومِ إذن  رفضِه لعلِم الر جال.

 ية واضحةٌ ، اآلم قولوا؟ أنتُ شيطاينّ  طقٌ  أم منمنطٌق رمحاينّ  هذا املنطقُ وهل ؟ ؟ أليس هذا تدليسالر جال، ملاذا
لماذا يُغف ُل عن ف، جالعلِم الر  ل ال قيمةإذا   مة للسند،ال قيأي -(فَ َتبَ ي  ن وا ِإن  َجاءَك م  فَاِسٌق بَِنَبأٍ )-صرُيةٌ و 

ال نستطيع ه أنّ و  ،لث قاتِث عن امن البح البُدَّ ف خُب الثّقة ُحجَّةأّن هو مفهوم اآلية  بأنَّ  هذا اجلانب ويُقالُ 
راه الرجالّيون، الشكل الذي يب،فهوما املهذ بينما اآلية ال حتتمل ؟!ِعلِم الر جال ث قات إالَّ عب  أن نصل إىل ال

ة  من نطوق أقوى ُحجَّ املنَّ لون بأهم يقو ؟ فأين املنطوق إذن وحّّت لو قُلنا بأنَّ اآلية حتتمُل هذا املفهوم،
 ؟! يطاينشذا أم منطٌق محاين هطٌق ر ؟ منوال يُعمُل به ُيرتك املنطوقُ ل باملفهوم، و يُعم  ، فلماذا ُهنا املفهوم
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 ،ذا التدليسعلى ه ُأس س   لُّ ذلكي ة كد رااالستنباط وِعلُم الر جال وِعلُم ال ةُ ِعلُم األصول وعمليّ إذن، 
 ا  علوم ليت يسّموَّنا هذه ا. وكلّ لةفالنتائج باطمات باطلة وإذا كانت املقدّ  وما كان أساسُه باطال  فهو باطل،

 (.جهّنم ه يف نارِ أكبَُّه الل على منخري بغرِي ِعلمٍ من أفّت يشملها حديث: )و  ما هي بعلٍم،

مِ َوَما َكاَن ال  ): ن بعد املائة من سورة التوبةاآلية الثانية والعشرو  ن  ك لِّ مِ اف ة  فَ َلو اَل نَ َفَر كَ يَ ن ِفر وا  لِ ن وَن م ؤ 
ه م  طَائَِفٌة لَِيتَ َفق ه وا ِفي الدِّينِ  ِفر َقةٍ  أحكام أو ليتفقهوا يف  ،فاسام احليض والن أحكيف هواليس ليتفقّ -(ِمن  

والِل والِل  ،ة هلذه اآليةُمفس ر لبيت الـاولو رجعُتم إىل روايات أهل  .هوا يف الدينليتفقّ وإَّّنا  اخلُمس والزّكاة،
ب تموجودة يف ك لر ضا،مامنا اعن إو  ،عن إمامنا الباقرو  ،منا الصَّادقعن إما ،رواياٌت كثرية وعديدةهناك 

 هكذا جاءت للِ واو ، ا إمام ُهمليعرفو  أي-(لَِيتَ َفق ه وا ِفي الدِّينِ ) :ل البيت يف بياِن معىن هذه اآليةحديث أه
 .يف تفسري أهل البيت.

ِمن ونَ ل  ا َوَما َكانَ ) :هو اإلمامو  ألنَّ الد ين وأصل الد ين كما يقول صادقهم هو رجلٌ وذلك  لِيَ ن ِفر وا   م ؤ 
ه م  طَائَِفٌة لِ  مَ ه وا ِفي الدِّ َفق  َيت َ َكاف ة  فَ َلو اَل نَ َفَر ِمن  ك لِّ ِفر َقٍة ِمن   َلَعل ه م  ه م  ِإَذا رََجع وا ِإلَي ِهم  يِن َولِي  ن ِذر وا قَ و 

َذر ونَ   معرفة يفهو اليقني و  ،اليقني صلون إىلأي لعلَّهم ي ذ ُرون،: لعلَُّهم ُي ْ يف كلماِت أهل البيت -(َيح 
الطهارة  وية يف أحكاما احلوز  دروسنيفليست اآلية كما تُفسَُّر و ، الل عليهم قالوا صلواتُ والِل هكذا  إمامهم.

 .يهمالل عل لواتُ صتنا مَّ رها أئهكذا فسَّ  ،معرفِة اإلمام تتحّدث عناآليُة  ويف أحكاِم اخلرطات..والنجاسة 

ما حتّدثت عن اآليُة ف، ومع ذلك يف معرفة اإلمامو الشيعي اخلاِلص  يف داخِل اجلو  هو احلديث ُهنا و 
َمه م  )-ذي سينقلون هُ ، اآلية حتّدثت عن املضمون الَّ ثِقٍة وعن غري ثِقة ما و -(ِإَذا رََجع وا ِإلَي ِهم   َولِي  ن ِذر وا قَ و 

يُن هو اإلمام ،اإلنذاُر هو الد ينو ، يبُّ هو البشرُي النَّذيرالنَّ ف .قوم ُهمقالت وليُنِذر الث قاُت منهم  َولِي  ن ِذر وا )-والد 
َذر ونَ  َمه م  ِإَذا رََجع وا ِإلَي ِهم  لََعل ه م  َيح  فاملطلوب هو معرفة اإلمام  ُهنا بني هؤالِء الُفقهاء، متييزٌ  ال يوجدو -(قَ و 

ن م بعيدةٍ  يف حاشيةٍ هي  هذ األمورف ،س الِفقه يف معرفة النجاسات والطهاراتليو  ،هو الِفقُه احلقيقي وهذا
لو كان املقام لشرِح هذه اآلية و  هذه هي رواياهتم وما هو بكالمي. ..معرفُة اإلمامالِفقُه احلقيقي هو و  الِفقه،

بل  ،ذحبها ِعلُم الر جاليت األحاديث الَّ تلك ، تناروايات وروايات من كتب حديث أئمَّ بجلئتكم وتفسريها 



 (4لحلقة )ا                                                  : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي         3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 11 - 
 

ا األحاديث التفسريية الَّ  ماؤنا ومراجُعنا ِبعلِم الر جال..ذحبها عل  حُم مٍَّد وآِل حُم مَّدٍ  قُرآن   ،يت فّسرت ُقرآنـ ُهمإَّنَّ
طائفٌة من هناك ، ثت عن ثِقٍة وعن غرِي ثِقةما حتدَّ هي و اآلية واضحة  ه عليهم أُجعني.وسالمُ  اللِ  صلواتُ 

يت تتفّقُه يف معرفة هذه الطائفة الَّ أن يكون أفراد ليس بالضرورة و ، موَيّدون يف معرفة إماِمهني يتفّقهون املؤمن
هو موثوق يف  نْ اس ُجيعا ، ليس من الضروري أْن يكون ذلك، فقد يكون هناك م  إمامها موثوقني بنظر النَّ 

 ليس ّبوثوقٍ  نم -يعةيف نظر الش  -اسنظر النَّ ، وقد يكون هناك يف هو يف احلقيقِة ليس موثوقا  اس و نظر النَّ 
اإلنساُن ليس  ،ألنَّ قضية التوثيق وعدم التوثيق ،لذلك اآلية ما نظرت إىل هذه املسألة حقيقة ، وهو املوثوقُ 

إىل  تْ ع  ج  أرْ  وإىل املضامني،إىل املتون اآليُة  تِ ع  ج  أرْ  لذا وِل إىل إدراكها على وجه احلقيقة،قادرا  على الوص
يِن )-نفس اإلنذار ه م  طَائَِفٌة لَِيتَ َفق ه وا ِفي الدِّ َمه م   َولِي  ن ِذر وافَ َلو اَل نَ َفَر ِمن  ك لِّ ِفر َقٍة ِمن   هؤالء  لُّ كُ -(قَ و 

ذي يُنِذُر بِه أْن ُيّيزوا بني  مضمون اإلنذار الَّ  هنا على القوم، قوم هم يرجعون فينذرونللتفقُّه  نذهبو يالذين 
أم من  الرمحاينّ من املنطق ؟ هومن أي  املنطقني تُرى  ،(ادذي يُنِذُر به )صوبني مضمون اإلنذار الَّ ( ني)س

فإنَّ هذا النَّاطق ليس -(َمن َأص َغى إَلى نَاِطٍق فَ َقد َعَبَده: )فاإلمام اجلواد حني يقول ؟ املنطق الشيطاينّ 
وليس هو الذي ُُيِب عن نفسه بذلك،  ،يطانُق عن الشَّ ن أو ينطامحمكتوبا  على جبهتِه بأنَُّه ينطُق عن الرَّ 

ا الـُمست ِمع هو الَّ   ة كيف يعرفون صاحب األمر لو ظهر،الشيعة يسألون األئمَّ . ذي عليه أن ُييـ ز  ويعرف  وإَّنَّ
ُلوه عن س   ن أشياء ال ُُيِبُ ِبا إالَّ هو،س ُلوه عل عام كيف يعرفون اإلمام املعصوم؟ األِئمَّة يقولون: وبشك

؟! نا أْن َُّنّيز املرِجع أو الفقيهفكيف ال يكون بإمكان ،حنُن بإمكاننا أْن َُّني ز اإلمام املعصوم عظائم األمور. إذن
فكرٌة خاطئة هي  ليسوا قادرين على متييز أموِر الدينِ  مأَّنَّ  يعة وهييت ُحِشرت يف أذهان الش  هذه الفكرة الَّ 

 !؟ فعلى الشيعّي أن يعتقد به! من هو هذا املرجعوأنَّ هذا األمر قال ُه الـم رِجُع الُفالين  ،ليست صحيحةو 
وعلى متييزه فما قيمة املرجع؟ من هو املرجع؟ من هو الفقيه؟ األِئمَُّة يقولون لك إنَّك قادٌر على معرفِة اإلمام 

 ..؟؟ من الفقهاء؟ من العلماء؟ من الفالسفةم؟ من املؤسسة الدينية؟ من الـم راجع؟ من أنتُ من حنُن؟ من أنا
، هذا احلكمهذا حتت   اجلميع يقعونو -(َلك ن ت م َحَياَرى َكالبَ َهاِئم م َحم دٍ  َلو اَل آل  : )العسكرُي يقول اإلمامُ 

 واحٍد من سلمان الفارسي إىل أقل   ُجيُعنا أنا وأنُتم واملراجع والُفقهاء وُكلُّ الشيعةِ و كالُم اإلمام العسكري هو  
   يشملنا هذا املعىن يف كالم اإلمام.يعة يف الش  
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حني يقول ا مّر كم  مام،يس اإلالشخص هل هو اإلمام أو لبإمكانِه أْن ُيي ز هذا  إذا كان الشيعيُّ و 
 ،إالَّ ُهو  عنهاا وال ُُيبُ ِب ُُيب يت اللَّ اس لوُه عن األشياء  ظائم،س ُلوُه عن الع: واإلمام الباقراإلمام الصَّادق 

  حّتَّ َُّني ز جالِعلُم الر   ن جاءنامن أيفن متييُز اإلمام من خالِل املتون، ، يا ُجاعة إذا كاإذن رجعنا إىل املتون
 ما وهن اُق الرَّمحمنط ن.الّرمحاما هو ّبنطق و يطان منطُق الشَّ  ! هذا هو؟أهل البيت من خالل الر جال ديث  ح

يف  هوىل علٍم إلماذا نلجُأ ف، نطقهِ ِل ممن خال القائللى متييز يُّها الشيعُة قاِدرون عُكم أبأنَّ  األِئمَّةُ  هيقول
، على بيتقوُل ألهِل الال أ ، ونصبٌ هو أيضا  عداوةٌ ، و  وسخافٌة وتفاهةٌ وسفاهةٌ  وجهالٌة ومحاقةٌ  احلقيقِة جهلٌ 

  سواء   البيت، ألهل بٌ ونص ةٌ عداو حلديِث أهل البيت هو  مع أّن العداوة والنصب   األقل حلديِث أهل البيت.
هو بيت ديِث أهل الحلداُء ع  ُب واللكن يف أرِض احلقيقة والواقع النص إلنسان عاِلما  بذلك أم مل ي ُكن،كان ا

 .عليهم  اللِ  صلواتُ نصٌب وعداٌء هلم 

َمه م  ِإَذا رََجع وا ِإلَي ِهم  َلَعل ه  ) َذر  م  يَ َولِي  ن ِذر وا قَ و   ، فاآلية ُهنا ملعرفة احلقيقةإىل امل يصلون   مهلعلَّ -(ونَ ح 
لر جاِل ايكوُن ِعلُم سفأين  ،رآنلقُ ا، هذا هو منطُق هو منطُق احلقيقة وهذا ، ثقةٍ عن ثِقٍة وال عن غريِ  تتحّدث

 م  ما أعد  كلق صاص. نعم  او حكُم وذلك ه هذا العلمُ أْن يُعد م رآن البُدَّ كمِة القُ هذه احمل؟ يف رآنيف حمكمة القُ 
 حديِث قى دماءُ وإالَّ ستب ،ةيعيلش  اثَّقافة من ساحِة الويُزال  م البُدَّ أْن يُعد  فأهل البيت  حديث  ِعلُم الر جاِل 

البيت  أهلُ  نْ ومل يُطع  ! ر جال!علِم الب بشيٍء كما ُدم ر   التشيُّعُ  مل يُدمَّرِ فإنّه ، أهل البيت تشخ ُب وتشخ ب
ل  وسائل التعذيِب بسم  أو بك رمٍح أوٍف أو بأهُل البيت بسي مل يُذب حْ و  ! الر جال!ِعلمِ  كما طُِعنوا برماحِ برِماح ٍ 

يت أرادوا دّمر عقيدتـ ُهم الَّ ثقافتـ ُهم و  لشيطاينّ العلم هذا القد دمَّر  !لوا ومُسُّوا بعلِم الر جال!تِ والقتل مثلما ُذحِبوا وقُ 
أنَّ هي ة ؟ النتيجنتيجةا هي الملكن  ،تِلو القرابنيأنُفس هم قرابني   يف ذلكوقدَّموا  ،لشيعتهم أْن يتمّسكوا ِبا

يعية  الثَّقافة الش  فغابت حقيقةُ  ،خلُداع  وا ل  ة الزَّيف  والتضلييّ يعاحة الش  ِعلم  الر جال ذبح  احلقيقة وأعطى السَّ 
ا با يوحي ّبيت ُزو قت من اخلارج الَّ  املزيَّفةُ  الثقافةُ حمّلها وحلَّت احلقيقّية،   اللِ  بيت صلواتُ قافُة أهل الثأَّنَّ

 .، وما هي كذلكه عليهم أُجعنيوسالمُ 

ينقُل لنا  هذايُخ الطوسي يف كتابِه ، الشَّ يخ حُممَّد ابن احلسن الطوسي( للشَّ )الغيبة هذا هو كتابُ     
ثَِني َعب د  اهلل : َوقال أب و الح َسين ابن  َتم ام ): احُلسني ابن روح النوخبيت ب الثَّالثلّنائهذا الكالم عن ا َحد 
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 -سني ابن روحُكنيُة احلُ -ابن روح ، قَال : س ِئَل الش يخ، يَعِني أبَا الَقاِسمالك وِفي َخاِدم  الش يخ الح َسين 
ابُن أيب العزاقر كان -ة  ع نِفيِه الل   توَخَرجَ  بَ ع َدما ذ م  -هو الّشلمغاين املعروف-عن ك ت ِب ابِن أَبي الَعَزاِقر

 يف زمِن يعةُ العملية الَّيت يعمُل ِبا الش  هو الر سالة  "التكليف"وكان كتابُه  ،مرِجعا  من مراجع الشيعةالشلمغاين 
بَ ع َدما  عن ك ت ِب ابِن أَبي الَعَزاِقر -احُلسني ابن روح-س ِئَل الش يخ-ويف زمان النُّواب اخلاص ني الغيبة الصغرى

املرجع الظَّاِهر هو كان و ، بلعِن الشلمغايننا التوقيُع من إماِم زمانِ  خرج  حني  وذلك: - وَخَرَجت ِفيِه الل ع نةذ مّ 
يعة الظَّاِهر للش  الّشلمغاين كان هو املرجع نعم،  ُمتفيا  بعيدا  عن األنظار.احُلسني ابن روح كان    و آنذاك،

رة يف كل  بيوت متوفّ ، مثل ما اآلن الرسائل العملية يعة بيوتات الش  وكانت رسالتُه العملية موجودة  يف كل  
وهو يقول -يُخ الطوسيالشَّ  يرويه لنا هكالمو -هو ..احل س د قـ تـ ل هُ ألّن  . ولكن خرجت فيِه اللعنةُ يعةالش  

.. الِكالب على اجلِي فُكنَّا نتهارُش عليها كتهارِش :  والنيابة ة والّزعامةالص راع على املرجعيّ ث عن يتحدَّ 
بَ ع َدما  عن ك ت ِب ابِن أَبي الَعَزاِقر-احُلسني ابن روح-س ِئَل الش يخ  -هو صراع الكالب فيما بينها التهاُرش:و 

كتاُب "التكليف" رِسالة -؟، َفِقيَل َله  : َفَكيَف نَ ع َمل  ِبك ت ِبه وب  ي وتنا ِمن ها ِمََلءٌ  وَخَرَجت ِفيِه الل ع نةذ م  
ماذا نعمل ؟! الر سالة العملية يعة الش  قال ، وملـّاخرجت اللعنُة موجودة يف كّل مكانكانت للشلمغاين  ملّية ع
-َفَكيَف نَ ع َمل  ِبك ت ِبه وب  ي وتنا ِمن ها ِمََلء-من كتِب ابِن أيب العزاقر هي ةيت نعمُل ِبا وحّتَّ الكتب العقائديّ الَّ 

 َوَقد -يعين اإلمام العسكري-عليِهَما اهللِ  أَب و م َحم ٍد الَحَسن  ابن  َعِليِّ َصَلوات   فَ َقال َأق ول  ِفيها َما قَاَله  
وقد سأل ، لُعلماء وقد كتبوا ُكتُبا  كثريةوبنو فضَّال ُأسرٌة علمية فيها العديد من ا-س ِئَل َعن ك ت ِب بَني َفض ال

عتقد ت بإمامة ُة ِفرقٌة ِمن الِفر ق الَّيت احيَّة  والف ط ِحيَّ كانوا ف ط  و ،عن كتب بين فضَّال العسكريّ  ام  اإلم الشيعةُ 
َعن  َوَقد س ِئَل إمام نا العسكري-:ن الدخول يف تفاصيل هذا املوضوعوال أُريد اآل ،بعِض األِئمَّة ُُثَّ احنرفت

العزاقر  ، كتب ابن أيبلقضية هي القضيةا-ِبِهم َوب  ي وتنا ِمنَها ِمََلءك ت ِب بَني َفض ال فَ َقال وا : َكيَف نَ ع َمل  ِبك ت  
حينما  ت عليِه اللَّعنة، يسألون احُلسني ابن  روح بعدما احنرف ابُن أيب العزاقر وحلَّ ةيعمنتشرة يف بيوتات الش  

احلسني بن روح ، فقال تنا ِمنها ِمالء، فق الوا ماذا نصنع بكتُبه وبيو بذلكخرج التوقيع من النَّاحية الـُمقدَّسة 
فَ َقال وا : َكيَف نَ ع َمل  ِبك ت ِبِهم َوب  ي وتنا -:ل اإلمام العسكري حني ُسِئل  عن كتِب بين فضَّال أقول كما قاإين  

إعملوا باملتون والنصوص اليت -خ ذ وا ِبَما َرَووا- أعطانا إيّاهقانونٌ وهذا-؟ فَ َقاَل َصَلوات  اهلِل َعَليهِمنَها ِمََلء 
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ألصول و  النصوص املوافقة للكتابأن نأخذ د اإلمام قطعا  ُمراو  أي دعوا آراءهم.-َذر وا َما رَأواوَ -رووها 
 رواياتٌ  هو رووهما كّل الكالم أنَّ  هذا قد يُفه ُم من و -(َو َذر وا َما رَأوا خ ذ وا ِبَما َرَووا -ةقواعِد األئمَّ و 

نأخُذ املتون  يريد أنه عليه المُ وس اللِ  أنَّ اإلمام صلواتُ  وبصورة يقينّية مؤّكدةولكن  موثوقة،و  صحيحة
 ِإن  َجاءَك م  فَاِسٌق بَِنَبأٍ )-قانونأيضا  يعمل هنا و ال بنحٍو مطلق، ، لنصوص منهم بشرط موافقتها للكتابوا

ا يُفهم من كالم قلتُ -(...فَ َتبَ ي  ن وا لشرِح اآلن ليس املقام لكْن و  اهتم،نأخذ بكل  مرويّ علينا أن  اإلمام أنّ  رّبُّ
كان يف كالم   أوإْن كان يف كالم إمامنا العسكري -، احلديث ُهناواية أو ما هو املوقف من مضموَّناالر هذه 

، ونـ ق ل ِة احلديث ملتون وليس للرواةوايكون للنصوص ينبغي أن النظر هو أّن -ابن روح النائُب اخلاصسنِي احلُ 
النصوص واملتون  هو همّ املوالشيء  ،أن لنا ِبم، وبنو فضَّال ال شإبُن أيب العزاقر ال شأن لنا بهِ فوعلى هذا 

 .، وحّدثوا ِباهااليت روو 

يِّ ابن  َعلِ  م دل م حَ َعمَ  َلم ا: )يخ الطوسيالشَّ ينقلُه وعندنا أيضا  كالٌم عن احُلسني ابن روح 
ِليفكِ -ابُن أيب العز اِقر-الش ل َمَغاِني طلب وه  ا-احُلسني ابن روح ينيع-اَل الش يخقَ -لر سالة العمليةا-َتاَب الَتك 

يٌء إال  : َما ِفيِه شَ رِه فَ َقالَ ِلِه إلى آخِ ن َأوّ مِ َأه  ، َفَجاء وا ِبِه فَ َقرَ ِلَن ظ َره  -؟هذا الطلبكان   ألي  شيءٍ -ِإَلي  
ِضَعين أو َثََلثَة فَإن ه  كَ  ن نُراجع أعلينا ينبغي  إذن-(يَِتهااِهم ِفي ِروَ َعَلي َذبَ َوَقد ر وي َعن الَِئم ة إال  َمو 

كبرية ألنَّ ل  صغريٍة و يف ك ل  ْن أُفصّ أنا اآلن ال أريد أو  ..لنعرف الصحيح من غريهوندّقق فيها  الُنصوص واملتون
ليه وهو إ ُأشري  د أنْ ريذي أُ يد الَّ ، الشيء الوحوإىل بسٍط يف القول إىل توضيحٍ و  إىل شرحٍ  هذه الكلمات حباجةٍ 

ا   لكتاِب  ون موافقة  إذا كانت املتف .تونبة باملوإَّّنا العِ ، ليست بالر واةو  ،الِعب ة ليست بالسَّند هو أنّ واضٌح جدَّ
، نعم إذا كان اظر عن ُرواهتغض  النب اهاقبلن ،ه عليهم أُجعنيوسالمُ  األِئمَّة صلواُت اللِ  وأصولِ  الِل ولقواعدِ 
منهٌج هو  املنهج وهذا .املتون ودة يفهو املضامني املوجاملقياس  ولكنّ  ،فذلك شيٌء ُجيٌل وح س ن الرَّاوي ثِقة  

من لكثرٍي و  ،ِعلِم الكالمو ألصول لِم اعولكثرٍي من قواعِد  ،ة لعلِم الر جال وِعلم الدرايةائة باملُمعاِرٌض مائ
 أيّهماو  ٌج رمحاينّ  منهنهجنيامل فأيُّ  ،مهتِ هم وُمصّنفايت وضعها علماؤنا ومراجُعنا يف أحباثِهم ودروسِ اِت الَّ النظريّ 

 ُيكنكم أْن مُتي زوا ذلك .و أعتقد أنَّ األمور واضحة  ؟منهٌج شيطاينّ 
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 ،يخ الطوسيلشَّ كالِم ابْن أعبأ أأنا ال أريد و  د.نياحول املتون واألسيخ الطوسي أنقل كالما  للشَّ هنا 
تابِه كيف   ذا املعىننفس  ه طوسي ذكرالشَّيخ الأّن لكنَّين أريد أْن أقول  ،يتناقُض يف كالمهِ كثريا  ما   ألنّه

 جندهخ الطوسي يللشَّ  تسِفهر يف ُمقد مة ال .هذا الكتاب يف احللقات القادمةث عن وسأحتدَّ  ،()الِفهرست
وأصحاِب -يعة الش  ينأصحابِنا يعو  ،تُبا  كُ ُفوا  من الَّذين ألَُّفوا وص نـَّ -...نالن  كثيرا  من م صّنفي أصحابِ ): يقو

ت عن يت ُرويهي الكتب الَّ و ، عمائةباألصول األربُيشري إىل ما هو معروف  أصحاب األصول،-الصول
ة هي الكتب ئاألربعمألصول اا معىن األصل.يف  تفصيِل القولاآلن لليس الوقت  و ،ة بشكٍل ُمباشرٍ األئمَّ 

في ن م صنِّ مِ  لن  كثيرا  -:قولي ..ون بأصحاِب األصولوأصحاُِبا ُيسمَّ  ،ةيت ُرويت عن األئمَّ األصلية الَّ 
ل عنهم ، ماذا يقو باشرشكٍل مُ بة يعة ر ووا عن األِئمَّ وأصحاب األصول من الش  -أصَحابِنا وأصَحاِب الص ول

َذاِهَب ِحلوَن ال مَ تَ ن  ي َ  ص وللن  كثيرا  ِمن م صنِّفي أصَحابِنا وأصَحاِب ال...-يخ الطوسي؟الشَّ 
م وي اليو ز احلو  املنهجو  ،الطوسي احلوزة اليوم هي حوزةهذا، مع أّن كالم الطوسي أنا ال أقبل  -...الَفاِسدة

تقبُل  وزة العلمّيةة واحللدينيّ ا، رغم أّن املؤسسة ، ال أقبل بتهمة انتحال املذاهب الفاسدةهو منهج الطوسي
ريقة هي يعين هذه الط-(َتَمدةم عهم وإن  َكانت ك ت ب  ...ولكّن الطوسي يقول بعدها: .هذا الكالم وُتصف ُق له

ثيرا  من فإن  ك)-يهاؤل فِ عبأون ّبن الكتب وال ييلتفتون إىل متو وهي أَّّنم يعة الَّيت كانت معروفة بني الش  
-(عَتمدةانت كت ب هم م  كوإن    اسدةم صنِّفي أصحابِنا ومن أصحاِب الصول ِمم ن ينتحلوَن ال َمذاهَب الف

ا ونقلوها فوها وكتبوهوها وألّ لَّذين ُجعا-الكتب األصليةأي -إذا كان أصحاُب األصول ،إذا  أين  ِعلُم الر جال ف
اُب األصول أصح ؟!لر جالاِعلُم   أين  وُكتُبهم ُمعتمدة، إذا   ون املذاهب الفاسدةأي يعتنق عن األ ِئمَّة ينتحلون

بعلِم  األئّمة ةما عالقإذا   عتم دة،تُبهم مُ وعلى زعِم أَّّنم كانوا منحرفني وك، ةيف زماِن األئمَّ كانوا هؤالء  
أو أنَّ أهل البيت  ه أهُل البيت يرتضيِعلمٌ  ؟ إذا  ملاذا تكذبون على أهل البيت وتقولون بأنَّ ِعلم  الر جالالر جال

ة كما اليّ تب الرجحد الكالفهرست هو أهذا هو كالُم الطوسي يف الفهرست و ؟! أمروا بِه؟ ملاذا تكذبون
أيت من يك فيما ياُن ذلكما سيتضُح ب، ما هو بكتاٍب رجايل  يف احلقيقة وإْن كان الفهرست  ..زعمونت

  ..ر جالكتب ال  ألربعة يفااألصول أحد هو يزعمون بأنَّ الفهرست  علماؤنا  ولكنْ  ،حلقاِت هذا البنامج
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ضاف ويُ ( ستلفهر و )ا )رجاُل الطوسي( )رجاُل النجاشي(،  الكشي(،رجالُ ): هياألصول األربعة و 
 . هوسيأيت احلديث عن !!ي مل يرُه أحدٌ الذ (الغضائري ابن) كتاب  إىل هذه الكتب

صحاب األصول أأكثر  نَّ وأ ،ةإنَّ أكثر املؤل فني من أصحاِب األِئمَّ بيخ الطوسي يقول فإذا  الشَّ 
 سدة؟لـمذاهب الفاتحلون ام ينوه ، فكيف  تُعتم ُد كتبهمالفاسدة وإْن كانت كتبهم معتمدة ينتحلون املذاهب

 األصل وإَّّنا جاء  يفيعي وسط الش  ل يف اللر جاإذا  ال وجود لعلِم او ، لِم الر جال يف زماِن األِئمَّةلع إذا  ال وجود  
بة  زمان الغيويف ،ُم رِجالٍ وجد ِعلة ال ييف زمان األِئمَّ  بعد  ذِلك يف عصر الغيبِة الكبى.. يعةِ الش   بِه علماءُ 

ذا ِبؤنا فجاءونا ا وفقهاراجعنولكن يف زماِن الغيبة الكبى ركض علماؤنا وم ،الصغرى ال يوجد ِعلُم رجالٍ 
البيت!!  يِه ديُن أهل علبىن  ا  يُ وجعلوُه أساس ،املنهج الـُمعادي ألهل البيت والـُمخاِلف حلديِث أهل البيت

نطق علم بّينوا" أم منطق "فت.. ماينمنطٌق شيط اميهّ أو ين أيُّ املنطقني منطٌق رمحا؟ البيان ماذا ترون هذا بعدو 
 أنُتم انظروا وأنتم مي زوا. الرجال؟!

 ..نذهب إىل فاصل ونعود بعد ذلك إلكماِل حديثنا 

مِن الزَّ كّل زمان، حنن شاهدنا يف اُس يف  ُهم النَّ وطبيعيٌة، وهي أّن النّاس  ،عقليةٌ و  ،قضيٌة بديهيةٌ هناك 
 نعرفهم من نُ حن املراجُع وكالء   يدحُ وكيف   !املراجُع بعضهم بعضا ! قُ فس  يكيف ونشاهد يف زماننا  ، القدمي

وكثرٌي  ،فيها مثـ ب ت عدُم كفاءهتم وثـ ب ت فشُله املراجُع أشخاصا  يف أماكن بُ نصّ يوكيف  !ِشراِر خلِق الل!
 يكوُن صائبا  بأنَّ التقييم ال لكنَّين أُريد أْن أقول على أحد،وِم ال أريُد أْن أُلقي باللَّ  !ة!منهم نعرفهم منُذ البداي

قادرة  على تعيني أنَّ األُمَّة ليست  يف مسألة، أليس  حنُن الَّذين نناقُش املخالفني ألهل البيت يف أكثِر األحيان
 من قومِه سبعنيميقات للاختار   كيف أنَّ موسى النيبّ هي   ِبا يت نستدلُّ ومن ُجلِة األمور الَّ  ون صِب اإلمام؟

م أناٌس وتبنّي  رُجال  من أصل ِح ُصلحاء قومِه، والروايات  ث  عنهم،الُقرآُن حتدَّ  ما هم بصاحلني. بعد ذلك أَّنَّ
ن أويل العزم ختياُر نيب  مإوكيف أّن اإلختيار  ، خول يف تفاصيِل هذه الِقصَّةوال أريد الد أخبت بذلك عنهم،

فرُض الـُمحاِل ليس  و ، يكتُب كتابا  يف الر جالفرضا   موسى يبُّ يعين لو كان النَّ  ة!!كانت هذه النتيجمع ذلك  و 
.. من هو رِجايل   اُد على تقييمٍ م، لذا ال ُيكن االعت ذلكنت ِخالف  ولكنَّ احلقيقة تبيَّ  لوثَّق  هؤالء،، ّبُحال



 (4لحلقة )ا                                                  : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي         3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 17 - 
 

 يف أحسِن أحوالِه، هو ال ُُيِسُن تقييم وكالئِه، يعةالش  ، م ْرِجٌع من مراجِع هذا الر جايل؟ عالِـٌم يف أحسِن أحوالهِ 
فكيف عليِهم يف إدارة أمورِه وشؤوناتِه، ُيصيب وُُيطئ، ال ُُيِسُن تقييم م ن ي عت ِمد  ال ُُيِسُن تقييم تالمذتِه،

يعيُش مع  هو ؟!ئات من السنني، كيف يعرُف ذلكنعتمُد على كالمِه وهو يُقي ُم لنا أشخاصا  عاشوا قبلُه ّب
منهم  مع أنَُّه يُعاشرهم ويعيش معهم وبالُقرب نَّه ُُيطئ وُيصيب،أُناٍس ال يستطيع أن يُقّيم ُهم ولو قّيمهم فإ

ع منهمو ال رآهم فكيف  بأُناٍس عاشوا وماتوا قبل ُه ّبئاٍت من السنني  وُيتبهم ولُُه معهم جتارب، وما  ،ال مس 
إذا رجعنا إىل كتبهم و ، ون ال نعرف من أين نقلوهانقلها لنا رجاليّ  ،ليسريُ ا النزرُ وصلتنا عنهم معلومات إالَّ 

، الغريب هذِه ما وصلت إلينا بطريٍق صحيح إضافة  إىل أنَّ كتب الر جاليني نعرف املصادر الَّيت نقلوا منها، الف
أن   يطلبون من الر جالينيكنَّهم الل بيت أن ي ِصل  إلينا بطريٍق صحيح،من حديِث أهل الأنَّ مراجعنا يُريدون 

؟! أنُتم نطٌق رمحاين هذا أم منطٌق شيطاينم !؟بطريٍق صحيح، ال أدري ملاذاُهم ُكتبُـ ُهم و تقييمُ يصل إلينا 
، وُكتُب ٍق صحيح وامليزاُن كتُب الر جالحديُث أهل البيت يُراُد منه أْن ي ِصل  إلينا بطري حكموا بذلك..ا

 ملاذا ؟ بالِل عليكم، علماؤنا ال يشرتطون ذلك،، و منها إلينا بطريٍق صحيحاٌب واحد كت  مل يصلالر جال 
 ؟!طُق الشيطاننُ الرَّمحن أم هذا هو  نطقُ أهكذا ي  

على املناصب  ت والص راعاتخِلالفا، واماءيفِتُك بالُعل ، احل س دُ النَّاُس ُهم النَّاس كما قُلُت قبل  قليل،  
 حّتَّ  ، أوضحين بشكلٍ ء الدبني علماو ، ض حقيقٌة موجودة يف واقع البشراغد والتبوالتحاسُ  ،وعلى األموال

أقوال  هي ذهه، اسِ ِف النَّ ئر أصناني سابالروايات قالت بأنَّ التحاُسد بني  ُعلماء الد ين أكثر بكثري ِمَّا هو 
 .وما هي بأقوايلعليهم ُجيعا   ص لَّى اللُ يب واأل ِئمَّة النَّ 

حادثة أوردها لكم  ،تفاصيِل هذا الكتابقبل  أن أدُخل يف , وضاُت اجلّنات ( ) ر : بني يدي ِكتاب 
تقدون حبسِب وجهِة نظرهم يعة ِمَّن يع، ُهناك  من فقهاء الش  وأنُتم أجيبوينوبعد أْن أورد احلادثة أسألكم 

-األخرى، خصوصا  يف املرقرق أو يف سائر املطبوخات ش يف املشمِ أنَُّه إذا طُِبخ الزّبيب أو الكِ ب الفقهية،
 يقول،فمن الُفقهاء من  -حمش يف مرق اللَّ شمِ هناك نوع من املرق يطبخُه اإليرانيون فيضعون الزبيب أو الكِ 

صار ، إذن ما ِعنبيف أصلهِ  وهذانش شمِ كِ   يه حالة الغليان وفيه زبيب أوّبا أنَّ هذا املرق ماء وقد طرأت عل
رأيِه أنَّ ، بالنتيجة يف يد الدخول يف هذه القضية الفقهيةر ، ال أُ بالنجاسة وهو حمكوم  مغليعندنا عصري عنيبّ 
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  ، ا  يعة يف العصور الَّيت ليست بعيدة جدَّ ، هناك من الفقهاء ومن مراجع التقليد الش  هذا الطعام صار جنسا  
ش شمِ قولون الزبيب والكِ ، فيعلى حنو االحتياطكانوا يعتقدون ورّّبا يُوجد اآلن أيضا  ِمّن يعتقد ِبذه القضية 

، وهناك من ال الزبيب فإنَّ املرق سيكون جنسا   إذا كان موجودا  يف املرق وطرأت حالة الغليان على املرق وعلى
الَّذي ُوِضع  كان بيُتك يف كربالء وُكنت تُقل ُد فقيها  ال يقوُل بنجاسة املرق لو   أحدكم، أسأل، أنا كيقول بذل
لكن هؤالء  جف وجاءوا للزيارة،مثال  يف مدينة النَّ وعندك بعض األصدقاء  ،بيبُش أو الزّ شمِ فيِه الكِ 

وأنت  ش وصارت حالة الغليان،شمِ يُقل دون فقيها  يقول بنجاسة املرق إذا ما ُوضع فيه الزبيب والكِ األصدقاء 
م ي أْن  يف كربالء وأردت  الم وأنت جاءوا إىل زيارة احُلسني عليه السَّ ستنجسون من هذا املرق ، تعرفهم أَّنَّ

م إىل دارِك، ب إىل احُلسني خبتتقرَّ  تعم دا  هذا هل من األدِب أو من الذوق أْن تُقد م هلم مُ فدمة زّوارِه فدعوهت 
ُر وال أستصغ-لو ق ام ِبذا األمر محّال ؟! فتوى من يُقل دون من الُفقهاءتنجسون ُه حبسبِ سياملرق الَّذي ُهم 
 ،، قامت ّبثِل هذا األمرأة عجوزمر ، أو إأو بـ قَّال-اِس مقاماتللنَّ أّن ولكن باعتباِر مح َّال، احلّمال ُهنا ألنَّهُ 

فماذا  ،قّدمت هلم طعاما  هم يستنجُسون ه شيء ألُناٍس هي دع تُهم،ز أُميَّة جاهلة قدَّمت هذا المرأة عجو إ
الزوَّار و  طعاما  للزوَّاِر،األربعني ويُقد مون الَّذين ينصبون املواكب أيّام زيارة اآلن، مثال  أو  يُقاُل عنها؟

عدُم و  ،عدِم الذَّوقو ، عدِم األدبيُوض ع يف خانِة أال ؟ فأين يوضع هذا التصرُّفيستنجسون هذا الطعام 
أنت تصرَّفت أو لو تصرَّف أحٌد معك  هكذا  التصرُّف تصرُّف ُسفهاء؟هذا أليس ، احِلكمة عدمِ األخالق، و 

 إذا كان املراجع يتصرَّفون هكذا؟! ِكباُر املراجع، أين تضعون هذه احلالة؟؟ فما بالكم خرونفماذا سيقول اآل
ٌع يعمُل هذا الـمقلب !! مرجف  أعتِمُد على تقييمِه للر جال؟ بالِل عليكم قولوا يلكيفإذا كان املرجُع هكذا 

هداء مع د الشُ جف لزيارة سي  كبري من النَّ ، مرجٌع كبري من مراجع التقليد يف كربالء ويأيت مرجٌع  ّبرجٍع آخر
إذا كان جف يتنّجس من املرق ، الـمرجع اآليت من النَّ فيدعوُهم فيعمل ِبم هذا الـم قلبجمموعٍة من مرافقيه 

 يصنع لهُ  ،يدعوُه إىل دارِه ُمتعم دا   ،س من ذلك، الـمرجع املوجود يف كربالء ال يتنجَّ فيِه الزّبيب أو الِكشمش
يعة ومن الط راِز األّول ؟! وهؤالء من ِكبار مراجع الش  رق ويُقد مُه على املائدة، أين تضعون هذا التصرُّفهذا امل

 ، هذه الكتب بني يدي وسأقرأُ  وال أنا افرتيُته، هذا الكالم ال قال ُه وهايبّ ن ُتدرَّس ُكتُُبهم يف حوزاتناوِمَّ 
إنَّين أريد أْن أُداِفع عن حديِث أهل البيت وأْن أفض ح  هذه  ،أنا هنا ال أريد أْن ُأسيء إىل أحدو ، عليكم

 هذا ء  كم أسالكم  أبنّي أْن أْكِشف  ع ور ة ِعلِم الر جال و أريد  أهل البيت، ت على حديثِ يت ُسل ط  الطامَّة الَّ 
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ما عندي و القصَّة أُورِد أنا ، ال شأن يل باألمساء، لذلك ال شان يل بزيد أو بعمرو ؟!الِعلم حلديِث أهل البيت
ولذا أ جه ُد يف أن  الر جال، ِعلم   أُريد أْن أُْبِطل   أناو  مع عِلم الر جال،هي ، ُمشكليت ُمشكلة مع هؤالء املراجع

إذا كان و  م.حاهلُُ هو هذا إَّّنا  ُفون األحاديث أو ال ُيض ع ُفون،ُيض ع   ،وال يُوث قونأأنَّ الَّذين  يُوث قون أُبني  لكم ب
أمثال الَّذين كتبوا هم ، هؤالء والنَّاُس هم النَّاس ،تضعيفاهتم ف أعتمُد على توثيقاهِتِم أو علىكيفهذا حاهُلُم 

 !مل  ي كْن هؤالء أفضل من أولئك!، إْن جال يف أوائل عصر الغيبة الكبى، ُهم ُهمُكتب الر  

روضاُت اجلّنات يف أحواِل ): والرتاجم إمسه جالمن كتب الر   معروفٌ  كتابٌ   ذي بني يديّ الكتاُب الَّ 
نقرأ يف ؟ فمن هو هذا املؤل ف، صبهاينباقر املوسوي اخلوانساري األد د حممَّ للسي   ( اداتالعلماء والسَّ 

وي م د باقر الموسد مير م حالسيِّ  فَ ه و العاِلم  ال م تَبحِّر  الَواعي الَخبير  الرِّجاليُّ : )تعريفا  عنه الـُمقد مة
بي د أصبهاني ابن  الفقيه ال م َتَتبِّع الحاج ِميرزا زيِن العابدين ابِن الم حدِّث الفقيه السيِّ الخوانساري ال

القاسم الخوانساري ابن الفقيه الصولي السيِّد ح سين الخوانساري ابِن الفقيه المَتَبحِّر المير أبي 
زء اخلامس من  ، نذهب إىل اجلمؤل ف كتاب روضات اجلّنات هو هذا (اسم جعفر الم شتهر بالمير الكبيرالق

ت ِهد بُغضا  وإين  ألْبِغُض كلمة اجمل-د الّنِبيهالم عَتمَ و الفقيه  الم جتهد) عن هوكتاب روضات اجلّنات، والكالم 
إَّّنا و ، عليهاتعار ُف امل هي ألَّّنا كما هيها  ين أقرأُ ولكنَّ  ،ألنَّ هذه الكلمة يُبغضها أهل البيت ،ال مثيل له

وِبذا العنوان خرج الّناِكثون  ! ! وِبذا الُعنواِن ُعِقدت الّسقيفةّزهراءقُِتلت ال "االجتهاد"ِبذا الُعنوانأُبغضها ألنّه 
وِبذا !  على رأِس علي  يف مسجد الكوفةوِبذا العنوان وقع  الّسيفُ ! د األوصياءوالقاسطون  واملارقون على سي  

.. ِبُعنوان أطفاُل احُلسني لاحُلسني وقُتِ  ت عائلةُ ي  عنوان ُسبِ وِبذا ال! على صدِر احُلسني ان ركضت اخليولالعنو 
د َحسن ابن َموالنا اآلميرزا أبو القاِسم ابن  المولى محم   الّنِبيه د  الم عَتمَ و د الفقيه الم جتهِ االجتهاد!..)

ال م لق ب بِالَفاِضل الق مِّي كان رَِحَمه  اهلل َتعالى  ِبيهد النّ الم عَتمَ و الفقيه  د  الم جتهِ فَ ه و  ،نظر علّي الجيَلني 
ِمن ب دوِّ أمرِه إلى النِّهايَة م َحقَِّقا  في ال ص وِل والَعربّية م َدق َِّقا  في المساِئل الن َظري ة م ؤي َدا  ِمن ِعنِد اهلل 

صاحب كتاب املريزا أبو القاسم القمي،  ...(يةاإلمامي ة بأجود العناية وأحسِن الكفا م نتَهية  إليِه رِئَاَسة  
بأجود العناية وأحسِن ة)...نتهت إليه رئاسة اإلماميّ إ، ُس يف حوزاتنايُدرَّ الِكتاُب الَّذي وهو  القوانني،
كان يف ،  ذي يتنّجُس من املرق إذا ُوضع  فيه الزّبيب، هو هذا الَّ لقاسم القّميهذا هو املريزا أبو ا ...(الكفاية
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السّيد مري علّي الطباطبائي، هو املرجع األعلى واألكب يف كربالء كان و  ،هناك يعةالش   الّنجف وكان مرجع  
من أكب وهو -)رياض املسائل(،وهو الذي يقول عنه صاحب اجلواهر)جواهُر الكالم(: صاحب كتاب

ُت كتابا  مثل كتاب ف كتابا  أللّفُكنُت أُريد أن أُؤل    لو: -ونُه ّبعهد الفقهيسمّ و  ة عندنااملوسوعات الفقهيّ 
الذي كان يقوم أقوال الفقهاء أيّام التبليغ فيه ُج  ع  كشكولٍ   جمّردكان هو   هما ألَّف   ألنَّ قال هذا  رياض املسائل،

: !؟ماذا يقوُل صاحب روضات اجلّنات عن السّيد مريعلي .ريد احلديث عن كتاب اجلواهراآلن ال أُ وأنا ، به
 ذلك ملـّاو  ،يف كربالء للمريزا أبو القاسم يف بيتِه هذا هو الَّذي يصنع وليمة  -بر  ال َمِليّ الَجليل والحَ الّنور  )

السي د علّي الطباطبائي يدعوه  لنوُر اجلليلا وهذا ،جف إىل كربالء لزيارة احُلسنيالنَّ  جاء املريزا أبو القاسم من
على املائدة!! أين  له الطعامُ  م  ويُقدَّ   يف الطبيخ والكشمش   أن يضعوا الزبيب   اخنييأمر الطبّ و ، إىل بيتهِ 

؟ وتُريدون تضعون هذه القضية؟! يف عدِم الذوق؟ يف عدِم األدب؟ يف قلَّة األخالق؟ يف أي ناحية ُتصنـ ُفوَّنا
مام هل أنَّ اإلو  كيف ُيكن ذلك!!  !؟ أهل البيت وتضعيف ها من مثل هؤالءأحاديثِ  مين  أْن أ قبل  توثيق  

نيا واآلخرة،ال شأ مثِل هؤالء؟عصوم يُرِجُعين إىل امل أنا أحتّدث عن حبٍث  ن يل ِبم فليكونوا سادة  اخللق يف الدُّ
النُّور  ) بأنّه:يقول عن السي د علّي الطباطبائي  !؟جايُل اخلبري صاحب الروضات، فماذا يقول عنه الر  علمي  

َتِهد  ال ص وِلي َموالنا اآلغا ِمير َسيِّد َعليِّ ابن السيِّد محم د علّي ابن السيِّد  ر  ال َمِلّي وال م ج  الَجِليل والَحب  
 د الكاظميّ حتَ الّنسب االصفهانّي المَ أبي المعالي الصغير ابن السّيد أبي المعالي الكبير الطباطبائي 

، قال َصاِحب  م نتهى ال َمَقال بعد الترجمة له  بأمثال قام أعلى اهلل  مقاَمهالم  نشأ و المَ  الَموِلد الحائريّ 
مة ،هو السيِّ هذه اللفاظ  ن  الِعَماد ابن  أ خت أ ستاذنا العَل  ، يعني بِه ال م َروِّج البهبهاني د ال ستاذ والرُّك 

 ه تلم َذ عليه وترّبى في ِحجرِه ونشأ وذِلك َفضل  اهللبَنتِ َقاَمه  وم َقاَمه وِصهَره  على إأعلى اهلل  في الّداريِن مَ 
د ه وك ِبَت ِضدُّه هو اجملتهد كان ، قبل قليل  من هو ِضدُّه؟ هو املريزا أبو القاسم تُرى-ي ؤتيِه َمن َيَشاء َداَم َمج 

د ه ) الكتاب:هذا نفس  ذي رجعت إليِه رئاسة اإلمامة، وهذا الكالم هو يفهو الـُمعتم د وهو الَّ و  َداَم َمج 
بالِل عليكم من كان -(وك ِبَت ِضدُّه ثَِقٌة َعاِلٌم ِعرِّيف وَفِقيٌه فاِضٌل ِغط رِيف َجليل  الَقدر َوحيد  الَعصر

ثَِقٌة َعاِلٌم ِعرِّيف ) -؟!هكذا هي كتُب الر جالأ، جليل الق در يتصّرف هذا التصرُّف؟! سؤال أنا أسألُه لنفسي
  ح س ُن اخلُلق وع ظيُم احلِْلم-ف َجليل  الَقدر َوحيد  الَعصر َحَسن  الخ ل ق َعظيم  الِحل موَفِقيٌه فاِضٌل ِغط رِي
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 صال َلم يدَع ِنصاال  فَإن قال لم يترك مقاال  لقائل وإن  ) هذا التصرُّف؟! إىل أن يقول: هل ينسجم معه
 .ا جاء من كالٍم يف روضات اجلّنات(إىل آخر م (..لصائل.

و بأبني املريزا -يَنه  بوكان : )ها صاحب روضات اجلّنات يف كتابِه، يقوليت رواثة الَّ نعود إىل احلاد
اَسة اإلمامية بأجوِد نتهت إليه رئل ذي اابيه ال م جَتِهد الفقيه وال م عَتَمد  النّ  :ذي قال عنهالقاسم الُقّمي الَّ 

 (...ك ِبَت ِضدُّهل : )قبل  قليل يقو و -ية(لّنهاإلى امن ب دوِّ أمرِه العناية وأحسِن الكفاية م ؤي دا  من عنِد اهلل 
وكان )-(لجليلاالّنور  )ى أنّه علكره ذي مرَّ ذِ د مري علّي الَّ السيّ  يعين-كان بيَنه  وبين صاحِب الرِّياض  َوَقد)

 ليسأي -(ة وغيرها...ميّ العلل مسائكثيرة في كثيٍر من ال  وم نافراتٌ  بيَنه  وبين صاحب الرِّياض مخالفاتٌ 
 في كثيٍر من كثيرةٌ   فراتٌ وم نا مخالفاتٌ )...-جتماعيةحّّت يف األمور اإلبل  ،سائل العلميةفقط يف امل

رق أو غلي في المملالّزبيب ا َيرى ح رمةَ )...-قّميأي املريزا ال-ة وغيرها وكان ه و...(المسائل العلميّ 
و هذي لسّيد ال  اولكن  ذلك يضا  قبلَ قبَل ذهاب ث  ل ثَيه مثل ماء الِعنب ويقول بنجاسِتها أالطبيخ 

بأرِض  له   زيارةٍ  ي سفرِ فضاَفه  أهلل اكان يحكم  بحلِّه وطهارته فاتفق أن  السّيد رَِحَمه  صاحب الرِّياض  
سني ويدعوه ة احلُ جف لزيار النَّ  جاء من يعيٌّ ش مرجعٌ هذا  انتبهوا،-م طه ر على م شرِِّفها الس َلم...(ر ال الحائِ 
يَده  زاموالنا المير  ومد   طعمةوب ِسطت ظروف الا أ حِضَرت الماِئدة َفلم  ...)-يف كربالء شيعيٌّ  مرجعٌ 

مِه أم َلم َيضعها في فَ  لل قمةَ اوَوضع  ه  من الغذاءكان في ج ملِة ما أ ِعد  لَ   -إىل طعامٍ -الّشريفة إلى مطبوخٍ 
 ء ليغسل بهِ ناويا  الما فورهِ  ام منهه  الّشريف وقر وجفتغي  أحس  بكون الّزبيِب المغلي في ذلك المطبوخ 

مرحبا  -باتُلف ظ مرهية الفارس اللغةبهذه -مرحبا: د م عاتبا  إيّاه بقولهِ ه وأقبل على جناِب السيِّ ما مس  
أيُّ -(لى الطّعامذلك يَده  إ ب بعدقرِّ ولم ي   جاسةَ نا الن  متَ عنا وأطَك وإنعاِمك فقد آذيتَ بإضافَِتك وإكرامِ 

 . وكبرية كل  صغريةٍ أدُخل يف أنْ يد ال أر اآلن  ، إاّل أينّ هناك تفاصيل أخرىو وليمٍة هذه ؟! وأيُّ أدٍب هذا ؟! 

وعن السّيد مري علّي  ،الحظُتم كيف حتّدث الر جايل حممَّد باقر اخلوانساري عن املريزا القّمي يف مدحهِ 
من ضمن ما ، هذا ورة وليست هذه هي الصورة الوحيدةالص لنا هذه ُُثَّ نقل   ،يف مدحهِ أيضا  الطباطبائي 

، إذا كان هؤالء املراجع هكذا يتصرّفون ِبذا وإَّّنا أريد أن أقول، ِبؤالء األشخاصيل  ال شأن  وأنا ، نُِقل
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إمَّا ُهم من السذاجة  ،ينأمرا  من أمر يعكس إَّّنا هذا التصرُّف ف صبيانية والسذاجة والتفاهة،النحو من ال
م على حالٍة  ،والصبيانية حبيث يعبث بعضهم مع البعض اآلخر كما يعبث الصبيان من سوء اخلُُلق يف أو أَّنَّ

ة وهذه القضيّ   ما هو أسوأ من ذلك،تُ ورأي ومسعتُ  ، أنا شخصيا  عايشتُ ولوالِل ماذا أق ؟!أبعد ما يكون
، ما هو ما هو أسوأراِع بني العلماء وبني كبار العلماء أينا من الص  ، والِل ر وجودين اآلنحّّت بني امل حاصلة

أّن أعتقد وإيّن  !رأينا ما هو أسوأ من ذلك!نعم،  ،احلدودولئيمات إىل أبعد أسوأ من ِصراع عجائز محقاوات 
ن يل ِبم أكا ال شأن  على أّي حال ، مطلقا  ليست الئقة ّبن هو يف منصب املرجعية مثل هذه التصرفات 
يف علم الر جال ويف تبا  أنَّ هؤالء هم الذين يكتبون كُ وهو ، ُمرادي هناو وقضييت  ، شأينذلك حسنا  أم سيئا  

ل البيت ولُيض ع ُفوه ، فلُيوث قوا حديث أهأهل البيت وُيضع فونه وهؤالء هم الَّذين يُوث قون حديث   علِم األصول،
هكذا يف أقبل !! ك أقبل  توثيقا  من أمثاِل هؤالء؟! هل أنا جمنون حّتَّ أتَِّبع ُهمماذا ُتطالبونين أْن لف، ألنُفِسهم

 وِعلمُهم ُحجٌَّة عليهم،، ِعلمُهم هلمف ،أعلى درجاِت العلمفليكونوا على ال شأن يل ِبم، إذن،  ؟!توثيق
 من املنطقي أْن أقبل ُكتب  ، لكن ليس ِِبم وال شأن يل ّبن ُيصن ُمهم ال شأن يل وُحجٌَّة على من ُيصن ُمُهم،
م وُيكمون على النَّ  ،رِجاٍل يكتُبها أمثال هؤالء ع ف ون ساِس ُيضهذا األوعلى  ،اسفيوث قون الر جال وُيض ع ُفوَّن 

فهل مثُل  .هِتِم ويعبثون بثقافِة أهل البيت، ُيض ع ُفون رواياّضع فون أدعيتـ ُهم وزياراهِتِم، يُ أهل البيت حديث
جاءوا بِه من  املنهج الَّذيهذا  ،أْن خنرُج عن منهجِهمَيوز وال دَّ أْن يُقب ل كالُمهم وال يُنتـ ق دون هؤالء البُ 

أنا ُهنا ال و  .جمّرد مثالهذا  كانقد  ف، ني من العلماءمسين اإلهذ وال يقتصر الكالم على ُُمالفي أهل البيت؟!
إذا كان املراِجع ف .أكب من ذلكهي القضية الواقع أّن و ، مثاال  وإَّّنا جئُت ِبذا ع عثرات اآلخرين أريد أْن أتتبّ 

إىل  يل أن أطمئنَّ كيف   ان املراجع يُفس ُق بعضهم بعضا ،وإذا ك بعضهم بالبعض اآلخر ِبذه الطريقة،يعبُث 
ي لطوسَيري على النجاشي وعلى ا وهذا األمر بعينه؟!  أهل البيتتوثيقهم أو إىل عدم توثيقهم لرواة حديثِ 

هذه القضية  ،هؤالء العلماءو بني هؤالء املراجع اآلن هذا احلال موجود أّن ، مثل ما وعلى غريهم من الر جاليني
يف  كما هو مثبتٌ ،  ّبثِل هذه احلوادث لتأريخ مشحونةٌ ، وكتب امنيأيضا  بني العلماء واملراجع املتقدّ موجودة 

واحد  ّنات يف أحوال العلماء والسادات(روضات اجل) اباِء وللمراجع، وهذا الكتلعلمالكتب الَّيت أرَّخت ل
ّية الكتب األخرى وبق ،رأمتوه ستجدون فيه العجب الُعجابلو ق ،من الكتب ذكرناه على سبيل املثال

، ُيكنكم وموسوعات كبرية جّدا  كتب كثرية جّدا  ،، عندنا كتب كثرية أّرخت للعلماء وللمراجع املوجودة أيضا  
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فال شأن يل ِبم، إنَّين ال أريد أْن أتتبَّع عثرات العلماء هنا أنا و  ما يثري العجب!!لك وستجدون ذ أْن تُراجعوا
كيف أ ِثُق   فهؤالء ،هي أحواهُلُمهذه أنَّ الُعلماء الَِّذين يُوث قون الر جال وُيض ع ُفون الر جال ب أُريد أْن أقول

 ؟!بتوثيِقهم وبتضعيفهم

، يف وهذا هو اجلزء الثامن عشر )احلدائق النَّاظرة(،: البحراين يف كتابهِ شيخ يوسف الهناك كالٌم ذكرُه 
 َوِمن َذِلك أيضا  بيان  : )ث فيقوليتحدَّ  ،يف هذا البحث ةِ ب  احلديِث عن أحكاِم الِغيبة يف موارد جواز الِغيْ 

اِهر الغَلِط الواقعة من الع لماء والظ   َوِمن َذِلك أيضا  بيان  -وارد الَّيت جتوُز فيها الِغيبةيعين من امل-الغَلط
ن جر  إلى التجِهيل كما ال عض في المساِئل الفقهّية حت ى االع لماء بعِضِهم على بَ  إن  من هذا الَقبيل طَعن

َيخَفى على من َوقَف على الرِّسالة المنس وبَة إلى الم فيد والسيِّد الم رتضى في الَردِّ على الّصدوق في 
شتملت على َقدٍح عظيم في حقِّ الص دوق ال يَِليق بمثلِه أن  السهو على المعصوم، فإن ها ا هِ تجويز 

مة في الطّعن على ِابن إدريسي نَسَب إليِه ذِلك وَكما وقَع من ال م حقِّق والع في -إبن إدريس احلّلي-َل 
، وَقد وَقع بَين ضل وع لو الش أن وَنحو َذِلكلفَ مواِضع ال ت حّصى ِمم ا ي ؤَذن بتجهيلِه َمَع َما ه و َعليِه ِمن ا

ِتماد بين الِعباد ِفي الِبَلد ما ِمم ن َعليِهم اإلع-يخ يوسفُمعاصرين للشَّ -ملة ِمن مَشاِيِخنا الم عاِصرِينج  
قلِّ من معة في أ، َحت ى أن  رَج َليِن ِمنه م َكانا ي َصلَِّيان الج  أعَظم اإلشَكال في هذا ال َمجال ي ؤدِّي إلى

؟ ألنَُّه البُدَّ يف ُيص ل يان يف أقّل من الفرسخوإالَّ ك مُها يُفس ُق اآلخر  يريد أْن يقول بأنَّ أحد  -مسافِة الَفرَسخ
َحت ى أن  رَج َليِن ِمنه م َكانا ي َصلَِّيان الج معة في أقلِّ من مسافِة - على األقلّ بني  اجُلمعتني فرسخٌ أْن تكون 
 -هو احلال إىل يوِمك  هذاوهذا ُكّل جمموعة ُتصن ُم طرفا  من األطراف -لن اس يَقَتدون ِبك لِّ ِمنه ماالَفرَسخ وا

وكان بعض  من َعاصرنَاه من الَمَشاِيخ ينقل  حديثَا  إن  َصح  َهاَن المر في َذِلك وإال  فَال َمَقام َمَقام  َخَطٍر 
َكال وص ورة الَخبر ال ذي ينق ل ه   : خ ذ وا ِبَما قَالَ -يعين املعصوم-َلَماء إن ه  َعَليِه الس َلمفي َحقِّ الع  وِإش 

ت ون وال تَ ن ظ ر وا  انوا كذلك إذا ك-النَِّساء!! إَلى َما يَ ق ول بَعض ه م َفي بَعض فَإن  ه م يَ تَ َغايَ ر ون َكما تَ تَ َغايَ ر  يَ ف 
أنَّه رأى حديثا  عن املعصوم ب الم عن بعِض الُعلماءل هذا الكيخ يوسف ينقالشَّ و ؟! كيف يل أن أقبُل أقواهلمف

ت ون وال تَ ن ظ ر وا إَلى َما يَ ق ول بَعض ه م َفي بَعض فَإن  ه م يَ تَ َغاي َ خ ذ وا ِبَما ي) هكذا: ، ر ون َكما تَ تَ َغاَير النَِّساءف 
زِيادة  على َما بين  ،بَيَن الع َلماء خ صوصا  لَحَسِد َعَلى ح ص وِل اوِمم ا ي  َؤيِّد  َذِلك ِداَلَلة  ِجمَلٍة ِمن الخَبار 
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وأنَّ النّاس  الّدين، علماءُ  أخذههذا العامل  الروايات صرُية يف أنَّ الِقسم األكب من احلسد يف -(َساِئِر الن اس
ة يب وعن األئمَّ عن النَّ  رواياتٌ وهناك  يف ذلك اجلزء!! الُعلماءُ شاركهم ومع ذلك منه، أخذوا جزءا  يسريا  

 .ُث يف هذا املضمون ويف هذ املعىنوسالمُه عليهم أُجعني تتحدَّ  صلواُت اللِ املعصومني 

كما   القادم، يوم اجُلمعةِ  عاىل يف تلل، تتّمة احلديث تأتينا إْن شاء انتهى وللحديِث ت تّمةوقُت البنامج إ
تُعاد و  ،ثنني، واألحدبت، األ، السمعةوم اجلالكتاُب الّناطق تأتيكم ينُت يف احللقة األوىل حلقاُت برنامج بيّ 

يّام املتبقية األو ، األسبوع أيّامِ  قّيةبت أيضا  يف احللقات يوميا  مواعيد اإلعادة تُعرض على الشاشة وتُعاد احللقا
لقمُر ا .. الّشاشةنفسُ  ..ةلقادماجلمعة ا ،. موعدنا يتجّدُد نفُس الوقتاألسبوع سُتعاد فيها هذه احللقاتمن 

 ية .الفضائ

 ..ا َقَمر َسَلما  يَ  أَتركك م ِفي  رَِعايَة الَقَمر ..

 ..اِن اهلل مَ أَ  ي  فِ .. عاء م الدُّ أسألك  
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