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ه اهلل كَسََلٌم َعَلي   لِيَ ِإلَيِه يَ َتوج ه  الَ  ال ِذي   يَا َوج   َما ال ِذي  َجَدك وَ وَ  َمن  ا فَ َقَد اذَ مَ . ،ِقي َة اهللبَ . ،اءو 

 فَ َقَدك َوَجَد َمن  

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

 

يعية الشِّ  املشكلة الَّيت عص فت بساحة الثَّقافة   ،ع ما مرَّ يف حلقتنا الـُمتقدِّمةال زال كالمي يتواصُل م  
ت حديث   وحرَّفت    يدوُر حول ُه حديثيآخُر شيٍء كان و  ،(؟!ع لُم الرِّجال)هي العصمة  أهل بيت   وهدَّمت وذَب 

املعصومني يف  يُور دون أمساء   ،يعينا يف وسطنا الشِّ نا ومراجع  ني من علمائ  أنَّ الرِّجالي  ب يف احللقة  املاضية ما ذكرتُهُ 
هو بأنَّ هذا -ن يوافقين أو ُُيالفينيل مب شأن  وال عقيديت  هذه  و -وقُلتُ  ،!!حديثٍ  ُكُتب الرِّجال بعنوان  رواة  

ها أن  وسالُمُه علي الل   َبقِّ الزَّهراء  صلواتُ  إساءٌة كبريةٌ و  َبقِّ املعصومني!! ،تناًا َبقِّ أئمَّ إساءُة أدٍب كبريٌة جدَّ 
ا راويُة حديث القوائم   ها يف آخر  مسُ ا يُذكر   القضي ُة موجودٌة يف ُكتب الرِّجال  عمومًا ويف  وهذه  !! بعنوان  أَّنَّ

ُة هلا وهذه  القضي   .دنا اخلوئي رمحُة الل عليهلسيِّ  (ُمعجم رجال احلديث) :وهو الكتاب  الَّذي كان احلديث عنه
وحَّتَّ من  واين توف  ذمن الَّ  ك بارٌ يتبن اُه مراجع ُ  وهو ما ،الشيعي   جذور وهلا تفاريع فهناك طرٌح يف الوسط  العلمي  

فال نطرُح  ،ونـ ت فاهم  معهمة ن  أن  نُق ن ع  السُ  ي نستطيع  ك  وذلك   ُعلماء!! ح أئمَّتُنا بعنوان  يُطر   أن   ، وهواألحياء
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م ُخلفاُء رسول الل يف احُلكم  ويف كُ  م علماءُ  ،لِّ شيءاألئ مَّة بعنوان  أَّنَّ ا نطرحهم بعنوان أَّنَّ كي يتقبَّل   وإَّنَّ
 م كيف نُق نُع خمالفي أهل  حريتُ وهي يعة وهذه  ُمشكلة علمائنا ومشكلُة الشِّ  .ل البيت هذا الطرحاملخالفون أله

م املنهاُج الثقايف للشِّ  ،الَّيت وقعوا فيها احلريةُ هي هذه  البيت؟! ويف هذا العصر  ،العصور الس الفة ب  يعة ع  َبيث ُرس 
اً  !!نُق نع املخالفني كيف    وهي ،خصوصًا وفقًا هلذه الرؤية ـمخالفني وحنُن ما عالقتُنا بالف ،وهو كالٌم هزيٌل جد 

ملاذا هذا  ،إىل اآلخرة؟! ما عالقتنا باملخالفني وحنُن نُريد أن  ُنشخِّص  الطريق الَّذي يُقوُدنا نبحُث عن احلقيقة
ويسكُن الوسط  ،يعيَّ الشِّ  الثقايفَّ  ويسكُن الوسط   ،ويسكُن قادت نا السِّياسيني ،نااهلاجُس الَّذي يسكُن علماء  

  يعي؟!اإلعالمي الشِّ 

   ؟ أنت م َصنِّفوا هذا المر في أيِّ حقٍل تضعونه 

فصنِّفوا  ،يّ شيطان ك منطقٌ وهنا ،هناك منطٌق رحمانيّ  :اإلماُم اجلواد وضع لنا حقلني ،عندنا حقالن
ا؟!يف أيِّ حقلٍ و هذه القضية حتت أيِّ عنوان     تضعوَّن 

من  املعصومني مساء  أ يراد  إأنَّ كثريًا يف هذه القضية ولكنَّين أقول وأؤكد ب  احلديث أُريد أن  أُطيلال    ض 
حَّتَّ  حديثٍ  م برواة  ه ُُم مَّد ما وآلُ  ،حدٍد أال يُقاُس بآل  ُُم مَّ  أدٍب َبقِّهم ألنَّهُ  إساءةُ هي  احلديث   رواة   سلسلة  
 اهلفواتُ  وهذه   ،عليهم أمجعني سالُمهُ و لل  آُل ُُم مَّد هم سادُة الوجود صلواُت ا ،الر واة هم مع أمساء  أمساؤُ  ُتوضع  
ات هذا لقادمة من حلقلقات ا احلكثري يف  وسيأتينا كالمٌ  ،هي هذه فقط نا ليستالَّيت وقع  فيها علماؤُ  الكبريةُ 

ه وسالمُ  الل   صلواتُ  ومني املعصم َبقِّ هنا يف كتُب  وعلمائ  نا من مراجع    الفاضحة  والقوي ة  اإلساءات  عن  ،البنامج
 قف  وال نها تجاوز  نكن أن  اك يُ هن هنا وهفوةً  ليست هفوةً  ،عابرةً  قضي ةً  فليست هذه القضي ةُ !! عليهم أمجعني

 ا الولكثرت   ،اً وصرحيٌة جدَّ  واضحةٌ  جعنايف ُكُتب علمائنا ومرا البيت   َبقِّ أهل   والتقصري   قضيُة اإلساءة   .هاعند  
ُه ني يُنبَّ حوحَّتَّ  ،ا هذاىل يومنالت إوال ز  ومتواصلةٌ  واسعةٌ ة القضي   عنها. ث  ال نتحدَّ أن   ها و ُيكن أن  نتجاوز  

تعاىل فيما  اللُ  لُه إن شاء  سأتناو  وضوعُ وهذا امل ،هابل هناك إصراٌر على إبقائ   ،ا من الُكُتبال حيذ فوَّن  فهم عليها 
 .البنامج  طويلة فحلقاتُ  يأيت من احللقات  
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لماء يف هذا العُ  اًل أمساء  دِّد مث يُعلو أنَّ كات بًا اآلن يكُتب ويريد أن   ،يف الواقع  العمليو  لكنَّين أقول
أدَّت إىل  كثريةٌ   حوادثُ  هناك ،نقبلو يوالل  ال  ؟هل يقبلون بذلك ،من دون  ألقابٍ  املراجع   أمساء   ُيوردُ ف ،العصر

م مثاًل ذكروا لقبًا واحدًا للمرجع  ر د جمل إيذاء  أشخاصٍ  نا نا ولقادت  علمائ  ول اللُ  شاء   عنا مالمراج  ف  الفالين !!أَّنَّ
نا علمائ   من كتب   كتابٍ   أي  فتحوا ا .عالواق هلا على أرض   الَّيت ال حقيقة   سلسلٌة طويلٌة من األلقاب   ني  السياسي  

ًا يف ات يذُكر مرجعلفضائي  امن  ةٍ يف فضائي   اآلن إذا شخصٌ  الطويلة  العريضة !! من األلقاب   سلسلةً  ستجدون  ف
 سُيوبَّخُ و  الغضب   ائلة  طيقع حتت س ،بمن دون  أن  ُيسطِّر لُه األلقا ،أو يف مهرجانٍ  حتفاٍل مثاًل أو يف مؤمترٍ ا
ا  ،يُقرَّعُ و   أدبٍ  دُّ هذا سوء  فلماذا يُع ،اً جدَّ  حةٌ واض ةوهذه القضي   .الَّذي هو فيه  من املنصب  دُ طر  ويُ  يُعاق بُ ورمبَّ

حَّتَّ من و هم  ذكر  يف واة   الر معاملة  عهم م عاملُ التو  ،واة احلديث  رُ  يف قائمة   األئمَّة   وال يُعدُّ ذكُر أمساء   ،َبقِّ املراجع
ملاذا ال  ؟قاد  من سوء  االعتو  ألدب  اوء  سمن ملاذا ال يُعدُّ هذا  ،عليهم والصَّالة   من دون  السَّالم  و  دون  ألقاٍب،

 ! ؟ملاذا ، كذاويُعدُّ  ..يُعدُّ هذا

َلى نَاِطٍق َمن  َأص َغى إِ ): ليكمجٌع إاألمُر را ؟..املنطق الشيطاينوأي هما  ؟محاينهما املنطق الرَّ أي   :منطقان
َقد َعَبَد ف َ يَ ن ِطق  َعن الش ي طَان  ن الن اِطق  إن  َكاو هلل افَ َقد َعَبَده فَإن  َكان الن اِطق  يَ ن ِطق  َعن اهلل فَ َقد َعَبَد 

  (الش ي طَان

أنُتم و  ،تزيني ن دون  مو  توشٍ ر ون من د ،يكما ه    نا هذا يعرُض األمور  برنامُ  ،من أو ل البنامج كما قُلتُ 
ري لبخاا حديث  مثلما مي زتُ  ،اينيطالش   املنطق  محاين من الرَّ  قادرون على متييز املنطق   ،قادرون على التمييز

متييز  على م قادرون إذاً فأنتُ  ،يطاين  شأنَّه منطٌق عليه  بأنفسكم بوأنُتم حكمُتم  ،م من احللقات  فيما تقدَّ بوضوٍح 
  !!وعلى متييز املنطق   احلديث  

ا أتناوُل يف هذه احللقة   ،ُب كثريًا يف هذه اجلهةال أتشعَّ   ُخُذ صورةً آوهنا  ،ًا لعلم  الرِّجالتطبيقًا عملي   وإَّنَّ
ما ذكرُت  يف ،(دنا اخلوئيُمعج م رجال احلديث لسيِّ ) :التطبيق  اعتماداً على هذا الكتابهذا من  ةً وحالًة عملي  

ع يف هذا الكتاب واملنهج   واملعلوم ات   بأنَّ القواعد واأُلسس   يف احللقة  املاضية فُقلتُ  ذلك من  كلُّ   ،الَّذي ُوض 
 البيت   أهل   مون حديث  حُيطِّ نراهم حني  ،طلبُة العلمو فون املؤل  و طباء اخلُ ف ،حديث  أهل البيت حُيطِّمُ شأنه  أن 

م، م يعتمدون بكالم هم ومؤل فات    !!بشكٍل أساسي   على هذا الكتاب فإَّنَّ
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 ،واحدةً  وايةً وليس ر  كتابٌ   وهو ،تفسرُي إمامنا العسكري، خذ حالًة من هذه احلاالت على سبيل  املثالآ
نا أو ماؤنا لعهكذا ُيسميه  ،سكريلإلمام الع املنسوبيه علماؤنا بالتفسري أو ما ُيسم   "العسكريتفسرُي اإلمام "

ُمصطلح يف  هذا الـ ،إلمامتفسري ابابقني بني علمائنا الس   ُه معروفةً وكانت تسميتُ  ،"تفسرُي اإلمام العسكري"ُأمس يه 
ا "مامتفسرُي اإل"ابقة ر السَّ خصوصًا عند علماء احلديث حني يقولون يف األعصُ  همكتب  يُراُد من ذلك فإَّن 

 القرائن ألنَّ  ،العسكري اإلمام فسريي من تهذا هو املتبق  و  .صلواُت الل  وسالُمُه عليه "اإلمام العسكري تفسريُ "
قة أو ي يف هذه احللالعسكر  مامعن تفسري اإل احلديث   ولسُت بصدد   ،من ذلك التفسري كان أكب   ُتشري إىل أنَّ 

سباب بشكلها ت األمور واألياء وجر ا أحزء الر ابع من ملفِّ الكتاب والعرتة سيأتينا إن  بقيناجلُ  ،يف هذا البنامج
ة"بــ هُ نتنو  ع   الَّذيو  "ملفِّ الكتاب  والعرتة"زء من أجزاء  اجلُ هذا سأتناول يف و  ،الطبيعي  الـُمفصَّل   يث  احلد ،"اخلامت 

كم ع  طل  كم وأُ ي  كتاب كي أُر  هذا ال اخل  دوسأقوُم جبولٍة يف  ،نا العسكري صلواُت الل  وسالُمُه عليهعن تفسري  إمام  
  .وايات وأحاديث هذا التفسرياً الَّيت تضمنتها ر ة جدَّ على املضامني املهمَّ 

 وحديث   ،ليهعه سالمُ و  الل   صلواتُ  على أيِّ حال حنُن وما بني أيدينا من تفسري  إمامنا العسكري  
ا قال ماذ ،بني يدي   الَّذي كتابعن هذا ال "معجم رجال احلديث" السيِّد اخلوئي يف معجمه   ديث  ني وحالرِّجالي  

 ؟السي ُد اخلوئي عن تفسري  اإلمام العسكري

هي إليها  أشرتُ  الطبعة الَّيت ،لسي دنا اخلوئي ،هذا هو اجلزء الث الث عشر من ُمعجم رجال احلديث
علّي )حتت عنوان  ،8442 :رقم الرتمجة ،157 :صفحة ،هجري 1413 ،ميالدي 1992 ،اخلامسة الطبعةُ 

ن  إ): الكالم يف آخر  احلكم   أو  ،النتيجة  أو  ،اخلالصة   بعنوان  إىل أن يقول يف النهاية  ،(ابن  م َحم د ابن سّيار
يعين الذي يكون قد قرأ التفسري من أو له  إىل آخره   ،اإلمام العسكرييف تفسري -...الن اظر في هذا التفسير
وضعُه  وأن هُمفرتى أن ه يعين -...ال يشّك في أن ه  موضوع...-يصل؟ فإىل أي نتيجةبعناية ودقَّق النَّظر فيه، 

مثل بقي ة  !ُُمقِّقٌ  عالـ مٌ ه أن  أال يُقال عنه  ،يعين مثل السي د اخلوئي-...وجل  مقام  عاِلٍم م حقِّقٍ ...-:الوض اعون
أن  يكون  د اخلوئي يستبعدُ السيِّ ف .(فكيَف باإلماِم عليه الس َلم ،هذا التفسير مثلَ  يكت بَ  أن...-!مراجعنا

د يعين أنَّ السيِّ  .!عن أيِّ عالـ ٍم ُُمقِّقٍ  هذا التفسريُ  أن يصُدر يستبعدُ حَّت  بل  ،اإلمام   عن   در  هذا التفسري قد ص
على املضامني املوجودة يف تفسري إمامنا العسكري  يشتمل   تفسري ُه سوف لن فإنَّ  ،اخلوئي لو كتب تفسرياً 
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ليس على  ،اإلعدام  على تفسري  اإلمام العسكري  ُحكُم هو هذا و  ،هذه هي النتيجة .صلواُت الل  وسالُمه عليه
 ق ما جاء يف ُمعجم  وإالَّ لو أردنا أن  نُطبِّ  ،بسيطٌ  مثالٌ و  وهذا مصداقٌ  !!على كتاٍب بكامله   ، بلواحدةٍ  روايةٍ 

 ، يُذكرُ م شيءٌ وال من زيارات  هم هم وال من أدعيت  ال يبقي من حديث   فإنَّهُ  ،أهل البيت على حديث   احلديث   رجال  
اً ال يبقى إالَّ الشيُء القليل جدَّ  ن  إ)-: إمامنا العسكريد اخلوئي الَّذي ح ك م به  على تفسريالسيِّ  أقرأُ كالم   !اً جدَّ

 أن  يكت ب مثلَ  وجل  مقام  عاِلٍم م حقِّقٍ ...-ىأي ُمفرت  -...الن اِظَر في هذا الَتفسير ال يشّك في أن ه  موضوع
الُعلماء  ومقام املراجع أن  يكتبوا تفسريًا مثل هذا  فهو يُنزِّه مقام  (، هذا التفسير فكيَف باإلماِم عليه الس َلم

 !!صلواُت الل  وسالُمه عليهفضالً عن اإلمام املعصوم  ،التفسري

هذا  قد قرأ   بدو عليه أن هئي ال يخلو د ااخلوئي فإنَّ السيِّ  د  السيِّ  من خالل  تتبُّعي ُكتب   :ُهنا ةُ لاملسأ
قد  ،يمن حقِّ وهذا  ستنتجهُ أذي أنا أستنتج الَّ  ،من يستغربُ  من حقِّ  االستغرابُ و  ،قد يستغرُب البعض !التفسري

  ؟ستنتجت  ذلكين كيف الكن قد تسألُ  ،ُن ُمصيباً قد أكو و أكوُن خُمطئاً 

وئي د السي د اخلـم يُور  ل "حلديثُمعجم رجال ا"يف نفس  كتاب الرِّجال  :أوالً  ،إنَّين أستنتُج ذلك :أقول
لنَّاظر يف ابأنَّ  :قط قالهو ف ،سكري  الع اإلمام   تفسري   يف داخل   املوجودة   املتون  على  وصرحيةً  واضحةً  إشكاالتٍ 

إلمام فكيف  فضاًل عن اسري ذا التفهمثل  وجلَّ مقاُم عاِلٍ  ُُمقِّق أن  يكُتبهذا التفسري ال يُشك يف أنَُّه موضوع 
ث  وئي حتدَّ أنَّ السي د اخلبلمًا ع   ،سريشيئًا عن مضمون هذاالتف د اخلوئيِل يذكر لنا السيِّ  ؟مالعليه  الس  باإلمام 

ند إىل السَّ  ،وىلطور األ السفقط أشار إىل ولكن ه ،يف هذا اجلزء ويف جزٍء آخر العسكري   تفسري  اإلمام   عن
لَّذي  الس ند اأنَّ  شار إىلد وأث عن الس نحتدَّ  فقط ،نا العسكري  إمام   وىل من تفسري  املوجود يف الصفحات األ

فلم  ، احلديثناقُلها علماءُ يت يتوالَّ  ،ةهذه الُنسخة املعروفاملوجود يف مُة احللي  ُيتلف عن الس ند حتد ث عنه العال
 ًا وأنَّه قال، خصوصبكتاعلى طول  ال موجودةٍ  واضحةٍ  إىل حقائق   ِل ُيشر   ،ث عن مضامني التفسرييتحدَّ 

 .ذا هو املفروض، هخره  آإىل  قد اط لع  عليه  من أو له   د  أن  يكون  البُ ف ،(يف هذا التفسري النَّاظ رُ )

وهذا هو اجلزء األو ل يف  ،"التنقيح يف شرح  العروة الوثقى" يف َبثه  الفقهي يف كتابالسيُِّد اخلوئي 
فَأم ا َمن َكان ِمن )د يُور د هذه الرواية: السيِّ  ،221 :صفحة ،جتهاد والتقليدمباحث اإل ،والتقليد جتهاداإل
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هي يف الُنسخة و  ،مكتوبة ُهنا خُمالفًا على هواه -...َخاِلَفًا َعَلى َهَواهالف َقَهاء َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِدي ِنِه م  
عن و عن إمامنا الصَّادق هي هذه الرواية  ،(م ِطيَعًا ِلَمِر َمواَله فَِلل َعَوامِّ أن  ي  َقلِّد وه...-(خُم ال ف ًا هل  واه)األصلية

مصدرُها األصلي والوحيد هو تفسرُي إمامنا  ،إالَّ هذا التفسري س هلا من مصدرٍ ليو  ،كليهما  إمامنا العسكري
ا  ،التفسريهذا ُلها عن فهو ال ينق ،ُد اخلوئي يف َبثه  السيِّ حينما يُور دها فُهنا  !!العسكري كتاب  "ينقُلها عن وإَّن 

بني الـُمحقِّق ني ومعروٌف  ،عن تفسري  اإلمام العسكري حتجاج نقل الرواية  صاحُب اإلو  !!للطبسي "حتجاجاإل
م رًا فمتوف   إذا كان املصدر األصلي  أن ه   ؟عن مصدٍر بالواسطةُد اخلوئي فلماذا ينقُل السيِّ  ،ينقلون منه مباشرةً إَّن 

اُتم،  ،طبيعُة التحقيق  و  ،التحقيقُ  ه هو  ،ذوُق التحقيق  و وأخالُق الـُمحقِّقني ومس  عوا إىل الـمصدر  نفس  ال أن  ي رج 
 على طول  السِّننيبل ليس اآلن  ،الَّيت راجعُتهاو  ،عام   والَّذي يبدو على ُكُتب العلماء بشكلٍ  ،بالواسطةأن  ينقلوا 

م حني ينأ ،املاضية   ُهنا هذا الُسؤال أطرحُه و  !؟ال أدري ملاذا ،حتجاجينقلوَّنا عن اإلفهم قلون هذه الرواية َّنَّ
 ُمراجعة   ألنَـُّهم ينقلون بعُضُهم عن البعض  اآلخر دون   ،وإالَّ أنا أعرُف ملاذا ،إلثارة الف كر  عند الـُمشاه د

حِتجاج وَقد ي ستَدلُّ عليِه برواية اإل: )هو هكذا يقول ،حتجاجن اإلعُد اخلوئي هنا نقل الرواية فالسيِّ  ،املصادر
أنَّ يشعرين ب ؟وماذا يُفه ُمينين هذا ماذا ُيشعر  (..َلمعليه الس   المرويِة عن التفسيِر المنسوب إلى العسكريّ 

 .221 :هذا يف صفحة ،حتجاجعن اإل ذا نقل الرواية  فل ،إليهوإالَّ لرج ع ليس موجوداً بني يديه  األصلي   املصدر  

ت نِ وَقد ا): -من نفس اجلزء ،236 :ونفُس الكالم يف صفحة حتجاج لى ِرواية اإلَد في ذِلك عس 
  !!ستدالليةٍ إ أَباثٍ  يفو  وطنٍ ممن  يف أكثر   واضحٌ وهذا  !!عن املصدر األصليأيضاً ِل ينُقل  ،(ال م تقدِّمة

 والكالمُ  ،221صفحة:  يف ،يد اخلوئمن أهم  كتب السيِّ وهو هذا كتاُب التنقيح  ،وهذا هو َبثُه اخلارج
ا  حَّتَّ أقول   ليس يف احلاشية  و  ،ويف املنت يف أصل  الكتاب موجودٌ  ستخرجوا ا لى الطباعة همشرفوا عأذين الَّ ُرمبَّ

لمنسوب إلى ن التفسيِر اويِة عالمر  حِتجاجوَقد ي ستَدلُّ عليِه برواية اإل) ..يقول:حتجاجالرواية من كتاب اإل
 أريد الوأنا  ،حقِّقنيأُن الـمُ شهو  هذا مباشرة، هلو كان التفسرُي بني يديه لنقل منف (،َلمعليه الس   العسكريّ 

أقول ولكن   ،معروفةة  وهذه القضي  حقِّقنيالـمُ  السي ُد اخلوئي من الُعلماء ،د اخلوئي ليس ُُمقِّقاً ول بأنَّ السيِّ أن  أقُ 
ُه املصدر األصلي  من شأن الـُمحقِّق    ! ؟اسطةبالو  فلماذا ينقلُ  ،أن ينقل  منهلو كان عند 
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س  ئي أد اخلو إمَّا كساًل وهذا بعيٌد عن السيِّ  :ينقُل بالواسطة ألمريناحملق ق  ع املصدر أن  يُرا يفل ن ي ك  ج 
 ،حظةالل تلكيف  داً موجو  كنا ِل يرمب   ،الشيء املنطقي الوحيد أنَّ املصدر ِل ي ُكن موجوداً عندهإذن،  ،األصلي

املصدر  د ِل ينقل عنن  السي  أ هاومن غري  ولكنَّين أستنتُج من هذه القرائن ،وقد يكون متوفرًا يف أوقاٍت ُأخرى
قل الرواية عن أيضًا ين ،236 :ويف صفحة ،حتجاجينقل الرواية عن اإل ،221 :ففي صفحة ،االصلي  

  !!اإلحتجاج

 ،223 :ففي صفحة ،ولكنَُّه حي  رُي يف معناها ،د اخلوئي ُيضعِّف هذه الرواياتواألكثر من ذلك أنَّ السيِّ 
لو  وَحاِصل  كَلِمِه َعليه الس َلم) :يقول ،(...فَأم ا َمن َكان ِمن الف َقَهاء): ث عن هذه الروايةوهو يتحدَّ 

اال يعتقد بصح ة الرواية باعتبار  ألن ه-...َصّحت الرواية   وهو قد ح ك م   ،موجودة يف تفسري اإلمام العسكري   أَّن 
وَحاِصل   )-(أن  يكُتب مثل هذا التفسري جلَّ مقاُم عاِل ٍ حني قال )بعدم الصَّحة أي  ،تفسري باإلعدامهذا العلى 

عن الخيانِة  ومأمونٌ  قِ الوثو  ِمم ن هو َمورد   كَلِمِه َعليه الس َلم َلو َصح ت الرِّواية أن  التقليد إن ما يجوز
 وذلك كما إذا ل م يَعلموا منه  الَكِذبَ  ،عند الع قَلء مذمومٍ  آرائِه غير   تّباع  عتماد  على قوِله واواإل ،والكذب

في  كافيةٌ لن  الوثاقة َ  ،عتبار العدالة في ال م قل دوهذا كما ترى ال ِداللة له  على ا ،الحرام الصُّراح وأكلَ 
ما  أي :-وعلى الج ملة ،إليِه صحيحًا عند الع قَلء فإن  بالوثوق يكون الرج وع   ،عتماِد على َقولهِصح ة اإل

يعين هذه -...العدالِة في ال م قل د عتبارِ على الها  ن  الرِّواية ال ِداللةَ إ ،وعلى الج ملة-:يقول ؟اخُلالصةهي 
 أن   وامِّ عَ ل  لِ واه فَ هَ  رِ م  فًا ِلَ الِ خَ ه م  واَل مَ ًا لِ يعَ طِ ِه م  ينِ دِ ًا لِ ظَ افِ ِه حَ سِ ف  ن َ ًا لِ نَ ائِ اء صَ هَ قَ ن الف  ان مِ ن كَ أم ا مَ فَ )-الرواية

قرأتُه على مسامعكم من كتابه  و  همرَّ ُحكمقد و  ،د اخلوئيأساسًا الرواية ليست صحيحة يف نظر السيِّ -(وهد  لِّ ي  قَ 
ا هاُخالصة ما فيفلكن يقول لو صح ت هذه الرواية  ،"ُمعج م رجال احلديث" عتبار العدالة  على اهلا  ة  اللال د   أَّن 

بحسب  عتبار العدالِة في ال م فتيِداللة الّرواية على ا لو َسل منا ى أنّاَعل-ُُثَّ يقول ،الوثاقة وتكفي ،يف الـُمقلَّد
ق كما إذا قل ده  حال َعدالَِته   ءً عتبارها فيه بقا لها على افَل ِداللةَ  الحدوثِ  ث م  طرأ َعليِه الف س 

يف  الوثاقة   شرتاطُ اعليه هو  أن  تدل  ما ُيكن  ويقول غايةُ  ،أساسًا الرواية يف نظره  ليست صحيحة-(نحرافواإل
ا دالٌَّة على العدالة  ،أنَّ الر واية دال ة على العدالةبسل منا يقول لو تنز لنا و بعد ذلك  ،العدالة الالـُمقلَّد   ،بتداءً إفإَّنَّ



 (6لحلقة )ا                                                          : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

- 8 - 
 

على خلوئي د اهذا هو فهُم السيِّ  ،ستمرارًا وبقاًء فإنَّ الر واية ال تدُل على ذلكأمَّا ا ،بتقليده   يعين حني تبدأُ 
 ..223 :يف صفحةكما يقول، هذا فرتاض صح ة الرواية  ا

ه م خالفًا لهواه حّتى في عتبار كونِ ليِه الب د  في ال م قل د من اوعَ )...-يقول ،237 :يف صفحةلكن  و 
فَإن ه  أمٌر ال ي حَتمل أن  يَ ت ِصَف بِه غيرهم  ،َلمغير  المعصومين عليه م الس  م ت ِصف بذلك  ن الومَ  ،الم باحات

اآلن صارت  ، على الوثوقية ال تدل إالَّ قبل قليل كان يقول بأنَّ الر وا-...أو لو و ِجد فهو في غاية الش ذوذ
وعلى -؟!هناك يقولد اخلوئي يف نفس  الروايةعند السيِّ  الواضحة   أال ُتالحظون احلرية   !تدلُّ على الع صمة

ليِه الب د  في ال م قل د من وعَ -يقول وُهنا-عتبار العدالِة في ال م قل د الرِّواية ال ِداللة لها على إالج ملة إن  
فَإن ه   ،م ت ِصف بذلك غير  المعصومين عليه م الّسَلم ن الومَ  ،ه م خالفًا لهواه حّتى في الم باحاتعتبار كونِ ا

وعلى الج ملِة إن  أ ريد -إىل أن  يـ ُقول- غيرهم أو لو و ِجد فهو في غاية الش ذوذأمٌر ال ي حَتمل أن  يَ ت ِصَف بهِ 
يتَّص ف  ال يُوجد فقيهٌ أي  -َلم ي وجد لها مصداق-خُمالفة اهلوى بشكٍل كامليعين -ظاِهر ها وإطَلق هابالرِّواية 

ما بني صفحاٍت قليلة -د اخلوئيعند السيِّ  اً واضح اً لتباسوا واضحةً  هناك حريةً أن  أال ُتالحظون  ..هبذه الصِّفة
ولكن   ،وِل ُيكم ل الروايةمنها واحدًا وباملناسبة هو أخذ سطرًا  !!يف فهم  روايٍة واحدةٍ -يف نفس  كتاب التنقيح

وحار  أخذ سطرًا من روايٍة واحدٍة من روايات  تفسري اإلمام العسكري   .سُنشري إىل تكمل ت هاو  الرِّواية هلا تكملةٌ 
 ويف َبثه  التحقيقي َبث   ،واية واحدةر  ؟!ُه على مجيع  روايات  هذا الكتابفكيف ُيكن أن  نقبل ُحكم   ،فيها

 ،د اخلوئيكتاُب التنقيح يف شرح العروة الوثقى للسيِّ هذا   ،وهذا الكالم ما هو افرتاء ،والكتاُب موجود !!اخلارج
شرائط ) :حتت العنوان الكبري ،237 :وصفحة ،223 :قارنوا بني كالمه  يف صفحة ،جتهاد والتقليدجزء اإل

فكيف أقبُل كالم ُه يف احُلكم على كلِّ ما  ،دنا اخلوئيفإذا كانت مسألة واحدة حار فيها سيِّ  ،(مرجع التقليد
 معروفةٌ  اخلوئي روايةٌ  دُ الَّيت حار فيها السيِّ  مع أنَّ هذه الرواية   ؟!جاء من الروايات يف تفسري  اإلمام العسكري  

فمرًَّة يقول  !!ُد فيهاالسيِّ ومع ذلك، حار  ،اً ها واضحة جدَّ ثوا عنها كثريًا وألفاظُ وقد حتدَّ  ،بني الُعلماء وُمتداولةٌ 
ا ال تدلُّ  ! فإذا كان ؟فأين هذا الكالم وأين هذا الكالم ، على العصمةوُأخرى ال تدلُّ إالَّ  ،على العدالة بأَّنَّ

عن  م  وِل ينقل الكال ،قد حار يف سطٍر من روايٍة من روايات  تفسري اإلمام العسكري  عليه  د اخلوئي رمحُة اللالسيِّ 
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كيف أقبُل كالم ُه وق ول ُه وُحكم ه على ُكلِّ تفسري اإلمام ف ،كما بي نتُ حتجاج  نقل ُه عن اإلبل  اإلمام   تفسري  
 ؟!العسكري

للنشر   داُر التوحيد ،1979 ،يات ههذه الطبعة يف أيَّام ح ،د اخلوئيللسيِّ  (تفسرُي البيان) : أخرىنُقطةٌ و 
 ،وئيار اإلمام اخلحياء آثسة إؤس  م قامت هبا ،بعد وفاته  رمحُة الل عليهاألخرى وهذه الطبعة  ،الكويتوالتوزيع 

أنا جئُت  ر!!ذك  يُ ي  حتقيق أ  أجد  ت ِلوإن  ُكن ،د اخلوئيوهم قالوا يف الـُمقدِّمة بأنَـُّهم قد حقَّقوا كتب السيِّ 
ام حياته  ويف  كانت يف أي  ة الَّيتطبعيف ال موجودٌ  هو   ُهو   الكالمُ  ،وجلي ةً   تكون الصورة واضحةً بالطبعتني حَّتَّ 

ا قد حق قتهاسة آثامؤس  الَّيت كما تقول الطبعة  ا فلو أ فأقول ،ر اإلمام اخلوئي أَّنَّ تت ألشارت إىل لتـ ف  عاًل قد اَّنَّ
 .اليت سأبي نها. هذه القضية

نقل  ،يف تفسري سورة الفاحتة ،445 :يف صفحة ،د اخلوئي رمحُة الل عليهحنُن والطبعة الَّيت يف زمان السيِّ 
الرواية عن  :يف احلاشية ويف املنت مذكور ،هانهذه الرواية نقلها من تفسري البُ  ،روايًة يف بيان مضمون البسملة

هذا هو تفسري  ،املصدر مذكور تفسرُي البهان اجلزء األول ،لصدوقوصاحب البهان نقلها عن ا ،الصدوق
إذاً  ،421 :نفس الشيء يف الطبعة الـُمحق قة نفس الكالم أيضًا منقول عن تفسري البهان يف صفحة ،البهان

نقل الرواية  فهو ،د اخلوئيالسيِّ  الَّيت كانت يف أيام حنُن والطبعةُ نبقى  ،نفُس الشيء ال يُوجد فرق بني الطبعتني
هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة  ،اجلزء األو لللسيِّد هاشم البحراين عن مصدرها الَّذي هو تفسرُي الُبهان 

نقلها عن  ،445 :ُد اخلوئي يف صفحةنقلها السيِّ الرواية الَّيت  ،99احلديُث الثَّالث  ،99 :صفحة ،األعلمي
وُهنا ثب ت السي د اخلوئي أيضاً  ،يخ الصدوقصاحب تفسري البهان نقل هذه الرواية عن الشَّ  ،تفسري البهان

نقل  ؟نقل السي د هاشم البحراينمن أيِّ كتاٍب من ُكُتب الصَّدوق ولكن   .ونفس الرِّوايةالسَّند نفس السَّند 
د هاشم فالسيِّ  ،يخ الصدوقمعروف للشَّ  كتابوهو   ،عليه الل   الرِّضا صلواتُ  أخبار   عيون   من كتاب   الرواية  

 :صفحة ،60 :والرواية حتت رقم ،وهذا هو اجلزء األو ل ،البحراين نقل الرواية عن كتاب عيون أخبار الرِّضا
 ،60 :احلديث رقم ،اجلزء األو ل من عيون أخبار الرِّضا ،من منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،270

 ،د هاشم البحراينالسيِّ اجلزء األول  ،البهان ري  السي د اخلوئي نـ ق ل الرواية عن تفسن  إ أقولُ  ؟ماذا أريد أن  أقول
الشيُخ الصدوق يف عيون أخبار الرِّضا نقل  ،اجلزء األو لالرِّضا  أخبار   عن عيون   الرواية   د هاشم البحراين نقل  السيِّ 
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فأقول لو   .آخر هلذه الرواية إالَّ تفسري اإلمام العسكري   وال يوجد مصدرٌ  ،الرواية عن تفسري اإلمام العسكري  
ا  ،د اخلوئي ُمط ل عًا على تفسري اإلمام العسكريكان السيِّ  الَّذي  تفسري  نفس المن لقرأ هذه الرواية وع ر ف  بأَّنَّ

 مام العسكري  فكيف أخذ من تفسري اإل "!هذا التفسري مثل   أن يكتب   ُُمقِّقٍ  عاِل ٍ  ج لَّ مقامُ "رفضُه وقال 
ُ من ذلك أن ه ِل يكن قد اووضعُه يف تفسريه   يف تفسري البهان والَّيت نقلها  املوجودةلتفت إىل أنَّ الرِّواية ؟ يتبني 

يف  وهي موجودةٌ  ،عليه الس الم عن تفسري  اإلمام العسكري  الصدوق بدوره  هاقد نقل ،عن الصدوق يف العيون
الن اشر  ،10 :رقم احلديث ،9 :صفحة ،10 :رقم احلديث ،9 :جودة يف صفحةمو  ،الَّيت بني يدي   هذه الطبعة  
ُد السيِّ هو هذا احلديث الَّذي ثبَّت ُه  ،10 :رقم احلديث ،9 :يف صفحة .ُقم إيران ،الطبعة األوىل ،ذوي القرىب

تفسري اإلمام  ِل يكن ُملتفتًا إىل أنَّ هذا احلديث هو من،يف تفسري البسملة "البيان"اخلوئي يف تفسريه  
وقال بأنَّه جيلُّ مقاُم عاِلٍ   ،على هذا التفسري باإلعدام وقال بأنَّه موضوعُمسبـ ق ًا وإالَّ فهو قد ح ك م  !العسكري  

إىل أنَّ صاحب البهان نقل عن هو نقل عن تفسري البهان وِل يلتفت  !!هذا التفسري ُُمقِّق أن  يكُتب مثل  
وال يوجد مصدر  نقل عن تفسري  اإلمام العسكري  يُخ الصدوق يف العيون والشَّ  ،قيُخ الصدو لشَّ عيون األخبار ل

نفسُه هو  واملنت ،السَّند املوجود يف تفسري اإلمام العسكري   نفسُ هو سنُد الرواية  ،األسانيد نفس األسانيد ،آخر
  ،الل  وسالمُه عليه صلواتُ  العسكري   اإلمام   تفسري   غريُ  آخر   وال يُوجد مصدرٌ 

 ؟ماذا أستكشف من ذلك!  
يف  فهو ،لع  عليهط  ن قد اي كُ  ِلو  ،تفسري اإلمام العسكري  د اخلوئي ِل ي ُكن قد قرأ أستكشف أنَّ السيِّ  -

  !!وِل ينقل عن املصدر األصلي ،حتجاجعن اإلمر تني ينقل الرواية َبثه  اخلارج 
 !!وقد مرَّ احلديُث عن ذلك ،إضافًة إىل حريته  يف ألفاظ  الرواية -

 األحاديث  يف هذا الكتاب  أنَُّه سوف يُثب تُ ب بداية الـُمقدِّمةيف  لتزم  ، اتفسري البيان ،يف تفسريه  هناو 
 ،22 :هذا يف صفحة-وَسيِجد  القاِرئ)د اخلوئي يف الـُمقدِّمة: السيِّ يقول  كما  ،الَّيت يعتقُد بصح تها الص حيحة  

وسَيِجد  الَقارئ أن ي ال -السي د اخلوئي لتفسريه  البيانَبسب الطبعة الَّيت بني يدي يف آخر الـُمقدِّمة الَّيت كتبها 
وما ثَ ب ت بالّتوات ر أو بالطرق الصحيحِة من اآلثار أحيد  في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب وم حكماتِه 

بِه العقل  الفطري  الّصحيح  ول صّلى اهلل عليه وآله وما استقل  الواردِة عن أهل بيت العصمة من ذ ر ية الر س
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ًة المعصومين عليهم الس َلم ال ذي جعله  اهلل ح ج ًة باطنة كما َجَعَله نبي ه  صل ى اهلل  َعَليِه وآله وأهل بَيِته  ح ج 
فهل تفسرُي اإلمام  (ة عن أهل بيت العصمةالوارِدَ أو بالط ر ق الص ِحيَحة من اآلثار وما ثَ ب ت بِالت وات ر ظاِهرة 

الَّذي السليب  رأيه  وكيف ينسجُم هذا مع  العسكري  من مُجلة اآلثار الَّيت وردت وثـ بُتت من الطرق الصحيحة؟
د لكنَّ السيِّ  .موضوعٌ  أنَّ هذا التفسري  السي د بمن احلكُم تقدَّم فقد  ،واضحٌ  األمرُ  ؟!ثبَّته يف ُمعجم ر جال احلديث

السيُِّد اخلوئي يف معىن البسملة ألنَّ الرِّواية الَّيت أورد ها  ؟ملاذا ،من دون  أن  ي لتفت يف هذا املطبِّ اخلوئي وقع  
ِل وهذا يدلُّ على أنَّ السي د اخلوئي  ،التفاسري ا ُكُتبُ رت  لِّ الرِّوايات األخرى الَّيت ذكمن كُ اً وأكثُر متانًة م تينٌة جدَّ 

يف الصفحات و لعرف بأنَّ هذه الرواية وهي من أوائل الرِّوايات لو كان قد قرأ التفسري  ،التفسري   أ  قد قر  ي ُكن  
ا يف تفسري البسملة من سورة الفاحتة وتفسرُي اإلمام العسكري   ،األوىل  املوجود بني أيدينا هو تفسرٌي للفاحتة   ألَّنَّ

هو ح ك م على ُكلِّ  .األوىل لقرأ هذه الروايةد اخلوئي قد قرأ الص فحات فلو كان السيِّ  ،البقرة ولقسٍم من سورة  
التفسري من أو له  إىل آخره  بأنَّه موضوع ولكن ُه ُهنا نقل الرواية عن تفسري البهان ألنَُّه حني رجع إىل تفسري 

 أمنت   هذه الرِّواية   وجد   ،ملةوقرأ الروايات واألحاديث الَّيت أوردها السي د هاشم البحراين خبصوص البس ،البهان
أنَّ بلعرف  ورجع إىل املصادر األصلية هلذه الرواية، لو د قَّق و  ،الصحيحة كما قال بأنَّه ينقل الرِّوايات  ،هامن غري  

املنت كما  يف السَّند لكنَُّه د قَّق يففلنـ ُقل بأنَّ السي د اخلوئي ِل يُدقِّق  !!إىل تفسري  اإلمام العسكري  السَّند مردُُّه 
ُكُم العقُل بصح تها املعاين   قال بأنَُّه سيُثب تُ  الَّذي نقلها و البهان  يف تفسريحني قرأ الرِّواية  هفيبدو أنَّ  ،الَّيت حي 

 املوجود   املضمون   ان  قصدِّ وفطرتُه يُ أنَّ عقل ُه  وجد   السي ُد إىل ذلك، وِل يلتفت   عن تفسري اإلمام العسكري  ب د وره  
 .يف هذه الر واية فثب ت الر واية يف تفسريه  

ت السي د تبدلَّ وللمعلومة  ،يف بداية اجلزء األو ل من ُمعجم رجال احلديث للسي د اخلوئي :قضيٌة أخرى
 ،من العلماء مموعةٍ جلنًة من اخلوئي  دُ ات الالحقة شكَّل السيِّ الطبعي فف .نتشررؤاه بعد أن  طُب ع الكتاب واآ

ُكلُّ هذه التغيريات   .مذكور يف الـُمقدِّمةوهذا الكالم  ،الداورييخ ُمسلم هذه اللجنة الشَّ  وجعل رئيس  
،  تثرُي التساؤل  وهذه قضي ةٌ  !!ألنَّ السي د اخلوئي تبد لت آراؤه ؟ملاذا ،والتعديالت الَّيت جرت يف الطبعات الالحقة

اخلطأ يف اآلراء تبدُّل اآلراء يدلُّك على احتمال  ؟!إىل آرائه الس ابقة ئنُّ كيف يُطم  إذن   جايل  الر حينما تتبد ل آراء ف
الَّيت بني : هذه الطبعة اخلامسة -َجَرت تعديَلٌت أساسيٌة على الِكتاب-:هكذا يف الـُمقدِّمةجاء  .األخرى
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ي في بعِض المبان-:؟يف أيِّ شيءٍ ..والتعديالت جرت الشكل األخري ملعجم رجال احلديثوهي  ،يدي  
يعين القواعد  بل يف املباين الرِّجالية!! ،يف بعض  الكلمات أو تصحيفٍ ة مطبعي   أخطاءٍ يف ليس أي : -الرِّجالية

َجَرت تعديَلٌت أساسيٌة على -:اأُلسسو يعين األصول  واملباين ،الَّيت يُتم وفقًا هلا التوثيق والتضعيفواأُلسس 
الم ّتخذة في م قدِّمة الم عَجم أّدت إلى تغييراٍت جذرية  العاّمةفي بعِض المباني الرِّجالية وال صول  الِكتاب

وعلى بعض طرق الرواية من من حيث  التوثيق والتضعيف عتباراِتِهم واعلى مواقِع بعِض رجال الحديث 
إذاً   ، أيضاً بعد ذلك تغيرياتٌ  أن حتدث   مكن  ومن امل :-َجميع أجزاِء الِكتاب حيث  الّصحة والّضعف َشَملت

  !؟د على هذا الكالمم  ف يُعت  كي

بُه يقول فحني يعرتضُ  ،يف اآلراء التغيري   كثرةُ عنه   د البوجردي يُنق لكان السيِّ  يوٍم  يف ُكل  أنا  :عليه ُطال 
ث أحتدَّ  ،ع لُم الرِّجال وهي ،ث عن ُمشكليتأنا أحتدَّ ف ، يلن  ال شأ ؟!كذاالعالـ ُم ه هل ينبغي أن يكونف !!ر ُجل

عن  إليه وهو مسئولٌ  راجعةٌ  ت لك قضيةٌ  ،هوأن  يُغري  آراء  أن  يُغريِّ فتاواه  يل بالفقيه   ال شأن   ،املشكلةعن هذه 
تقع على  ث عن اآلثار الَّيتحتدَّ أنا أ ،عليه الل   بني يدي إمامه  صلواتُ هو الَّذي سُيسأل وعليه  أن  جيُ يب  ،نفسه  

  وجذريٌّ،تغيرٌي كبريٌ  حدث  بعد ذلك  ،معي نةٍ  وقواعد   معي نةٍ  قًا ملبانٍ ف  و  فكتاُب السي د اخلوئي كان  .أرض  الواقع
قد   آخر ما دامتغيريٌ  أن  حيُدث   يكنُ إذ  ؟قيقةذي يُطابق احلالَّ وهو التغيري هو التغيري النهائي  فمن قال بأنَّ هذا

هذا الكالم  ..الـُمقدِّمةهي هذه  ؟!أساساً لذبح  حديث  أهل البيت هذا الكتابُ  فلماذا صار   ،أو ل ث تغيريٌ حد
ألن  ( اء)ف :هذا يف صفحة ،أقرأ الكالم مرَّة ثانية عليكم والتفتوا ،ة ُمعجم رجال احلديثموجود يف ُمقدِّم

-:هي: الحظوا التعديالت كم -َجَرت تعديَلٌت أساسيٌة على الِكتاب)-الـُمقدِّمة رت بوها َبسب  احلروف
في بعِض المباني الرِّجالية وال صول العاّمة الم ّتخذة في م قدِّمة  َجَرت تعديَلٌت أساسيٌة على الِكتاب

عتباراِتِهم من حيث  التوثيق ة على مواقِع بعِض رجال الحديث واالم عَجم أّدت إلى تغييراٍت جذري
أن  : يعين -َجميع أجزاِء الِكتابوالتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيث  الّصحة والّضعف َشَملت 

ستنادًا إلى رجوِع اإلمام ال م ؤلِّف عن توثيق رواة كتاب كامل إ-:؟إىل ماذا-:ستناداً إ-:ليس تغيرياً ُجزئياً التغيري  
رُّه-يارات البن قولويهالزِّ  وقد -:..!!ابن قولويه ال يرضى بذلك رضوان الل تعاىل عليهو  ،هم كتبوا ُقد س س 

ختصاص التوثيق بي نا عليه سابقًا واإللتزام با اإلمام ال م ؤلِّف ذلك بقولِه فَل مناص  من العدوِل عم استدرك ا
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ك لُّ هذِه الَتغييرات والَتعديَلت جرت في إطاِر -:تقول: إىل أن  تواصل  الـُمقدِّمة ف-طةاسبمشايخه بَل و 
يخ ُمسلم الشَّ : يعين برئاسة -يخ م سلم داوريلش  ي العَّلمة ابتصدّ  الع لماءِ  جَنٍة علميٍة ضّمت ِكبارَ ل

جَنٍة علميٍة ضّمت ِكبار الع لماء بتصدي العَّلمة يرات والَتعديَلت جرت في إطاِر لك لُّ هذِه الَتغي-:داوري
عليها من ن صوٍص واردٍة في  لتبسَ على السّيد اإلمام ما ا ض اللجنة  يخ م سلم داوري حيث كانت َتعرِ الش  

  .: إىل آخر الكالم-ال م عجم

 تعليق  هنا: 

ألنَُّه ال  ؟ملاذا ،يري آخرإىل تغ تغيريفُيمكن أن  يتعر ض أيضًا هذا ال ،التغيري الكبري الَّذي حدث  يف الكتاب
ث  عند هلاجٍس حدا هو ان إَّن  كما  و  ،ُد عليه  يف التوثيق  والتضعيفيُعتم   حقيقيٌّ  وال منطقٌ  علميٌّ  يوجد أساسٌ 

 ،ذي حدث  ع ذلك حدث  الوم ،ارةالعب اجُلملة هي اجُلملة والعبارة هي ،وئي يف فهم  كالم  ابن  قولويهد اخلالسيِّ 
ا أذُكر ذلك مثاالً  أنا هنا ال أريد أن  أق ف عند كتاب ابن قولويه د اخلوئي يِّ غري  فهُم السا ت م  هاجسٍ لف ،وإَّنَّ

 وخطرياً!!دث تغيرياً كبرياً فأح ،لسطرين أو ثالثة من كالم ابن قولويه

كنَّين ال ل ،ة يف احلقيقةهي عبثيو  ،ةال أريد أن  أقول عبثي  فتكاد أن  تكون القضي ة  ،إذاً هذا التغيري حيصل 
ف ها  لماذا ف ،اضايا هكذقإذا كانت الو  ،ابتةً ليست ثو تكاد أن  تكون القضي ة ُمتقلِّبة ُهنا  ،بالعبثيةأُريد أن  أ ص 

 عقائدُ و  ،أهل البيت دعيةُ أو  ،بيتل الملاذا ُتدمَُّر زياراُت أه ؟حديث  أهل البيت ًا قاطعًا لتدمري  نستعملها سيف
ةٍ و  ،تبد لةٍ مكاٍر وبأف ،ثابتةٍ  غري   بآراء  و  ،ُمتغري   نطق  مب ،البيت مبنطٍق هذه طبيعُتهُ  أهل   لسبٍب أو  ،و لةٍ متحو  ،متغري 

 !؟آلخر

 ؟صلتقول إلى أين ت ريد أن  ت قد!  

ل إىل هذه اجلهة د اخلوئي وهو من تالمذة السيِّ  ،رئيُس اللجنة يخ ُمسلم داوريالشَّ  :-أُريد أن  أص 
ا بعدالشَّ  ،املعروفني  لكن   ،ةبالدق  و  التحديد   ال أدري على وجه  -ربع قرن أو أكثر من ذلك يخ ُمسلم داوري رمب 

 .(ُأصوُل علم الرِّجال) :عنوانهُ  صدر  لُه كتابٌ -سةوهو اآلن على ما أعتقد يف مدينة ُقم الـُمقدَّ  ،هبذه احلدود
 ،احلديث رجال   ُمعجم   كما تقول ُمقد مةُ العلماء    نة من كبار  املتكو  الَّذي كان رئيسًا للجنة -شيخ ُمسلم داوريال
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علم يف  "خارج َبث"عندُه - احلديثرجال   م  األخري ملعج   الشكلُ وهو  ،األخرية   والَّيت أشرفت على الطبعة  
نظرية  أصول علم الرِّجال بني ال)اجلزء األول هو هذا و  ،وهذا هو َبثُُه اخلارج ،الرِّجال ومباين علم الرِّجال

 ،هجري 1429 ،ميالدي 2008 :الطبعة سنة ،المسة اإلمام الرِّضا عليه السَّ هذه الطبعة مؤس   ،(والتطبيق
 ،499 :صفحة ،499 :يف صفحة ،سة إيرانملقد  ُقم ا ،صاحب األمر عجل الل تعاىل فرج ه ،مؤسسة فرهنكي

هذا -:د اخلوئي: ُيشري إىل السيِّ -هقال السّيد  ال ستاذ ق دِّس ِسرّ -:وهو يتحد ث عن تفسري اإلمام العسكري
م حقِّق أن  يكت ب مثل هذا مع أن  الن اِظر في هذا التفسير ال يش ّك في أن ه موضوع وجل  مقام  عاِلٍم 

عليكم من اجلزء الثالث عشر من  قليلٍ  الكالم الَّذي قرأتُه قبل  وهو : -باإلمام عليه الس َلم التفسير فكيف
 ،وعلى تصحيحه   كان ُمشرفاً على طباعت ه  ،يخ ُمسلم داوري حني طُب ع هذا الكتابوالشَّ  ،ُمعجم رجال احلديث

ٌ متام    ،باإلعدام  على تفسري اإلمام العسكري   ي ح ك م  ئو د اخلوكيف أنَّ السيِّ  ،د اخلوئيبرأي السيِّ  العلم   فهو عاِل 
ا بعد ربع قرن من الزَّ هذا الكالم و  ،هو ُهنا يُعلِّق  ،: عجيٌب هذا-على ِقسٍم من الكتابوقد وَقفنا )-:مانرمب 

اط لع  : -الكتابوقد وَقفنا على ِقسٍم من -:يقول د اخلوئيبعد أن  يُور د رأي السيِّ ! ؟ملاذا ال يُقرأُ الك تاب ب ُكلِّه
على  هكذا حنكمُ أنا أقول هكذا هو التحقيُق و  !؟كيف ذلك  ،هكلِّ   ومع ذلك ح ك م على الكتاب   ،على قسمٍ 

الع على ط  من خالل اال :-وقد وَقفنا على ِقسٍم من الكتاب وحاِصل  ما تبّين لنا-:!؟حديث  أهل البيت
موضوع ال  أن  الَقول بأن  َجميع الِكتابتبّين لنا وَحاِصل  ما -!كم صفحًة قرأ؟ال ندري   ،قسٍم من الكتاب

! هذا ؟أيُّ ُحكٍم هذاتُرى  ،ر احُلكمبعضًا منه وصدَّ  قرأ   ،ُكلَّ الكتاب  : هو ِل يقرأ  -ي مكن الموافقة عليه
 رجال   ُمعجم   كتاب  على   املشرفة   جنة  لل ارئيس  فهو كان  ،هو على نفس هذه الطريقةُيشع رُنا بأنَّ احُلكم الس ابق 

وقد وَقفنا على ِقسٍم من الكتاب وحاِصل  ما -:ُأستاذه  حني طُب ع هذا الكتاب كان موافقًا لرأي  و  ،احلديث
من : -أن  الَقول بأن  َجميع الِكتاب موضوع ال ي مكن الموافقة عليه فَإن  مصدر القوِل بالوضع تبّين لنا

  (ابن  الغضائريهو فإن  مصدر القول بالوضع -:؟موضوعبأن ه الَّذي قال عن الكتاب 

 :-مرَّ الكالم عن كتاب ابن الغضائري يوم أمس وقد ؟ائريماذا يقول عن ابن الغضد اخلوئي نفُس السيِّ 
وأم ا الِكتاب  -من اجلزء األو ل من ُمعجم رجال احلديث ،95 :: هذا يف صفحة-وأم ا الِكتاب  المنسوب)

مة احل ل ي ِل يعين  :-الغضائري فه و لم يَثب ت ولم يتعّرض له العَّلَمة  في إجازاتهِ المنسوب إلى ابِن  أن  العال 
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ولم يتعّرض -:لع عليها ورآها ووصلت إليهط   الَّيت اذكر الُكُتب  ألنَُّه  ،لُه يف إجازاته   ِل يتعر ض  و  ،هذا الكتاب   ير  
يخ الك ت ب َبل إن  وجوَد هذا الكتاب في زماِن الن جاشي والش  له العَّلَمة  في إجازاتِه وذََكَر ط ر َقه إلى 

ر ين البن  الغضائري  ،يخ الطوسيالشَّ يعين يخ : النَّجاشي والشَّ -أيضاً   ،الك تاب   ذكر  ي ِلالن جاشي و  ،كانا ُمعاص 
إن  وجوَد هذا الكتاب في َبل -:ِل ي ط ل ع عليهما أحدو قا ُأحر  و تل فا أُ كتابني والطوسي قال بأنَّ البن  الغضائري  

بصدد بيان فإن  الن جاشي لم يتعّرض له  مع أن ه  ق دِّس ِسرُّه  ،يخ أيضًا مشكوٌك فيهزماِن الن جاشي والش  
 النَّجاشي أ لَّف  ك تاب ُه على بأنَّ ؛ الَّيت ذكرُتا يوم أمس ُيشري إىل نفس احلقيقة  :-الك ت ب ال تي َصن فها اإلمامية

النَّجاشي   إىلوحني حيتاجون  ،ة يذكروَّناهذه القضي   لكن ُعلماؤنا حني حيتاجون إىل بيان   ،"ف هر ست"أن ه 
: أي -مَع أن ه-:ال ُتشري إىل ذلكمع أنَّ ُمقدِّمة الكتاب  ،النَّاس بالرِّجال  يصبح النَّجاشي هو أعلم  رجايل  ك

ا مّ م ّنفها اإلمامية حت ى إن ه  يذك ر ما لم يَ َره  من الك ت ببصدِد بيان الك ت ب ال تي صق دَِّس ِسرُّه -:النَّجاشي
وقد تعّرض ق دِّس ِسرُّه بنِه أحمد أو االح سين ابِن ع بيِد اهلل  فكيف ال يذك ر كتاَب شيخهِ  َسِمَعه  ِمن َغيرِه 

كما أن ه  حكى عن أحمِد ابن ولم يذك ر فيها كتاب الرِّجال   ك ت َبه  ابِن ع بيِد اهلل وذكرَ لترجمة الح سين 
تعّرض -:يخ الطوسي: يعين الشَّ -يخنعم إن  الش   ،ه كتاب الرِّجالفي ِعد ة موارِد ولم يذك ر َله  أن  لَ الح سين 

ال م صّنفات وفي اآلخر ال ص ول كان له  كتابان ذكَر في أحدِهما في م قدِّمة فهرستِه أن  أحمد ابن الح سين  
 أن  احدًا ِل ينسخ  : يعين -ولم يَنسخه ما أحدومَدَحه ما غير أن ه  ذََكَر عن بَعِضهم أن  بعض َورَثَِته أتَلَفه ما 

 وال م َتحصِّل  من ذِلك أن  الِكتاب-:د اخلوئي ُيرج هبذه النتيجة: السيِّ -وال م َتحصِّل  من ذِلك-:هذه  الُكُتب
وضعه  بعض  المخالفين وَنَسَبه  إلى ابِن  ت بل َجَزم بعض ه م بأن ه  موضوعالمنسوب إلى ابِن الغضائري لم يث ب

 هو من ابن   موضوعٌ  العسكري   اإلمام   أصُل الكالم  بأنَّ تفسري  و  ،ولكن هذا الكتاب ِل يـ ر ُه أحد :-الغضائري
ت أقوال ابن الغضائري على طول  بأنَّ هذا الكتاب ِل يثُبت لكنَّه يُثبِّ الغريب أنَّ السي د اخلوئي يقول  ،الغضائري

مع أنَُّه  ،األحيان يعتمد على قوله   ويف بعض   ،عتبار  اإل بنظر   هذا القول   يأخذُ من األحيان  ويف كثري   ،الكتاب
 ؟!بأنَّ كتاب ابن الغضائري ِل يثُبتيقول يف أو ل الكتاب 

 د اخلوئي على حتقيق  أشرف  بأمٍر من السيِّ الَّذي  رئيس جلنة الُعلماء ،سلم الداوريشيخ مالنرجع إىل كالم 
وقد وقفنا على قسٍم من ) هذا الكتاب: أجزاء   مجيع  على  دُ السيِّ  أحدث هاالتغيريات الَّيت  وإدخال   وتصحيح  
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موضوع وحاِصل ما تبّين لنا أن  القول بأن  جميَع الكتاب -نا العسكري  إمام    من تفسري  على قسمٍ  -الكتاب
بعضاً إال   قرأت  وأنت ما  ،الر وايات موضوعةبقي ة  بأنَّ أي ها الشيُخ  ستنتجت  وكيف ا-الموافقة عليهال ي مكن 

ت  فمنها  ها وهذه القضية والل  أنا أواجهُ  ،ةي  نا العلم  ست  كذا جتري األمور يف مؤس  والل  ه غريٌب هذا!! ،احُلُكم   غري 
هذه احلقائق  جهُ اًا أو يومي  و  ،الرابع من السنني وأنا أعيُش بني الكتبالعقد هو  هذا ،ًا عند مراجعيت للكتبيومي  

الكالم بني  ،احلقيقةهي هذه  ،قون وما هم مبُحقِّقنيُُمقِّ ويقولون   !وما هو بتحقيق حتقيقٌ يقولون   ،أمامي
ا أكوُن كاذباً  ا أكوُن وامهاً  ،أيديكم وراجعوا الكتب بأنفسكم فلرمب  ا  ،لرمب  ولكن هذه احلقائق بني  ،يلُُيي ُل لرمب 

من هذه  كثريٌ وباملناسبة   ،الصفحات والطبعات وأرقام   لكم املصادر   أذكرُ أنا  ،أيديكم أنتم راجعوها بأنُفسكم
 ،نرتنترة على اإلبورقها وجلدها فهي متوف  من ِل تكن لديه الكتب متوفرة ف ،نرتنتعلى اإل دةٌ الكتب موجو 

ةـت على األقراص الوكثري من هذه الكتب طُبعت وُصو ر  ة  ،ُمدم  ُيكنكم أن  حتصلوا على هذه األقراص الـُمدم 
وقد -:ط لع على بعٍض من الكتاب وغري  رأي هُ . نتمُّ كالمنا.. فهو افتجدون عليها هذه الُكتب ،C.Dأقراص الـ 

الكتاب موضوع ال ي مكن الموافقة  تبّين لنا أن  القول بأن  جميعوحاِصل ما  وقفنا على قسٍم من الكتاب
مة يف كتابه  -عليه فإن  مصدر القوِل بالوضع هو ابن  الغضائري وتابَعه  العَّلمة في خ َلَصِته : العال 

مة كما قال السيِّ  غضائري معتاب ع ابن ال ،وهو كتاٌب رجايل   "اخُلالصة" ِل ُيشر إىل  د اخلوئي قبل قليل أنَّ  العال 
قُلُت  ،ألنَّ الك تاب أصاًل ليس موجوداً  ،يعين هو ِل ي ُكن قد رأى هذا الكتابري يف إجازاته  كتاب ابن الغضائ
د أمحد ابُن طاووس مجاُل مان من موت ابن الغضائري جاء السيِّ بأنَّه بعد أكثر من قرنني من الزَّ  يف احللقة املاضية

مة احلل ي  ،"رجال ابن طاووس" منُه يف كتابه   ابن  الغضائري ونقل على كتاب   د عى بأنَّه قد عثر  وأ ،الدين العال 
مة احلل ي يبدو أنَّه قد نقل الكالم من ر جال أُستاذه  ألنَّ  وِل ي ُكن قد رأى هذا  ،ابن طاووس كان ُأستاذًا للعال 

مُة احلل ي الَّذي أالكتاب   ،يف إجازاته   الكتاب  د عى السي د ابُن طاووس بأنَّه ك تاب ابن  الغضائري وإالَّ لذكر العال 
وحَّتَّ قبل  ،ليس موجودًا أيضاً  "رجال ابن طاووس"وباملناسبة  ،"رجال ابن طاووس"فهو قد نقل الكالم عن 

ا  ،له ال وجود  و  ال أثر  ف ،سنني طويلة ِل يكن هذا الكتاب موجوداً  هناك فوحَّتَّ الَّذين نقلوا عنه  ،نقلوا عنهرمب 
 ؟أنَّ الُنسخة الَّيت وصلت إليهم هي نفُس الُنسخة الَّيت كتبها ابُن طاووس من جهة هلشكٌّ يف صح ة نقل هم 

-فإن  مصدر القوِل بالوضع-ال أريد اخلوض يف هذه القضية غري ذلك.إىل البحث يف القرائن ُيشري ألنَّ 
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تقولون بالل  ماذا  ،أحٌد كتاب ه الَّذي ِل ير  -هو ابن  الغضائري-:موضوع ن ه تفسريٌ هذا التفسري بأ بوصف  
أنا قُلت يف احللقة املاضية نفس هؤالء  ة!!أهل البيت من دون مدارك حقيقي   هكذا حُيطَُّم حديثُ  !؟عليكم

نَّنا إل ،ةكم البنكي  حسابات  أموال كم و سلِّمونا و  خرجوا من بيوتكم،قة نقول هلم أُ لو هبذه الطري ،املراجع والُعلماء
م ف ،بُت ملكي تنا هلاتث عن ابن  الغضائري وثائق  َّنتلُك  إنَّ كتاب ابن يقولون وس ،ال يقبلون من املؤك د أَّن 

أهل  لكن حني يأيت األمر إىل حديث  و فكيف نعتمد عليه؟  ،ِل يرُه أحدٌ و له  ال وجود  و  ،تثبُ الغضائري ِل ي  
م  ،البيت وضع هو ابن  فإن  مصدر القوِل بال-:أهل البيت شرَّ متزيق حديث  بابن الغضائري ُيز قون فإَّن 

وكَلم  ابن  الغضائري ال  ،د ال ستاذفي خ َلَصِته وغيره  كالم حقِّق الد اماد والسيِّ  الغضائري وتابَعه  العَّلمة  
: هو أنت  ما قرأت -بأن  الكتاب ك ل ه  صادٌر عن اإلمام على القولِ  ي عّول  عليه كما ال ي مكننا الموافقة  

فأين  قرأُت الكتاب ُكلَُّه  ،أنا ال أقول بأنَّ الكتاب ُكلَّه صادٌر عن اإلمام ذلك؟ !! من قال لك.،الكتاب ُكلَّهُ 
وأنت ما قرأت ُكلَّ  هبذا احُلكم   كيف حكمت    يخ ُمسلم داوري:لكنَّين أقول للشَّ وأحفظ الكثري من رواياته ، 

وال تتعجبوا أن جتدوا  ،فعلوا ذلكواآلخرون أيضاً  ،فعل ذلك أستاذُه د اخلوئي السيِّ ! ولكن  ال عجب  ف؟الكتاب
  ..ذلك يف هذه القضي ةمثل  لماء فعلوا أكثر العُ 

بياُن الفقه يف شرح ) :هذا ك تابهُ  ،د صادق الشريازيالسيِّ  :ُمعاصرينـرجع من مراجعنا الم ،آتيكم مبثالٍ 
 1426 ،ميالدي 2005 :الطبعة الثانية ،الناشر داُر األنصار ،جتهاد والتقليد اجلزء األو لاإل ،(العروة الوثقى

: أيضًا ِل ينقل الرواية عن تفسري -حتجاجومنها رواية اإل): -يُور د الرِّواية ،55 :صفحة ،ُقم ،إيران ،هجري
أليس من أخالق   !ال أدري ؟ال ينقلون عن املصدرملاذا  ،اإلمام وهذه ظاهرة موجودة يف أكثر كتب  الُعلماء

إذا ِل يكن و  ،رًا عندهمأنَّ املصدر ليس متوف  ولكن  يبدو  ،بُدَّ أن  يكون عن نفس  املصدرالتحقيق أنَّ النقل ال
 ؟!عن كتاب من كتابٍ  نقلٌ وهو  أنَّ هذا تقليدٌ  أم ؟املصدرهذا كيف حيكمون على ،رًا عندهم متوف   املصدرُ 

 ة  اخلارج عند بقيَّ  راجعوا أَباث   .كذلكأيضًا   ةُ البقي  ف ،د صادق الشريازيفقط بالسيِّ  ة ليست خاصةً وهذه القضي  
َلم حتجاج عن تفسير اإلمام العسكري عليه الس  اإل ومنها رواية  -:55 :صفحة ،أيضاً نفس العملية ،املراجع

 ، هي نفس الرواية ،: إىل آخر الرواية-قال الص ادق  عليه الس َلم في حديٍث طويل وكذلك عوام أ م تنا :قال
أم ا سندًا فبأن  ،سنداً حتجاج م ناقشة رواية اإل-:يُناقش الرواية ،56 :يف صفحة ،ية طويلةهذه الرواوللعلم 
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ف َلن وه ما  ،لن  النّاقل للتفسير ف َلن ،التفسير لم تثب ت صّحة نسبتِه إلى اإلمام العسكري عليِه الس َلم
أن ه  ال -:الرَّد واإلشكال على هذا الكالم: يعين فيه من -وفيهِ -:فيقول: ُُثَّ يُناقش هذه القضي ة -مجهوالن

عتماِد كثيٍر من أساطيِن الحديث والفقه ال-:: َُبجيَّة تفسري اإلمام العسكري-بح جي ة التفسيريبع د الَقول 
: قبل قليل -من ال يحضره  الفقيه فيونسبتِه إلى اإلمام قديمًا وحديثًا من أمثال الصدوق عنه  عليه والّنقلِ 

وعيون نقلها عن عيون األخبار عن تفسري البهان  "البيان"د اخلوئي يف تفسريه  السيِّ  الرواية الَّيت نقلها قُلنا بأنَّ 
ث ني  .نقل عن تفسري اإلمام العسكري  قد األخبار للصدوق وهو  يعة ومن ُعلماء الشِّ ُُثَّ يُعدِّد أمساء من الـُمحدِّ

وهذا -:نقل الُعلماء والـُمحدِّث ني ،: يعين هذا الن قل-وهذا المقدار :-يقول عتمدوا على هذا التفسريالَّذين ا
في المقام إشكال سوى  عتماد على مثِل هذا التفسير وليسار كاٍف في السيرة الع قَلئية لإلالمقد

رُّ -للتفسير ولراويهق دِّس ِسرُّه  مةِسوى تضعيف العَل-:مة احلل ي: العال-مةتضعيف العَل ه" : هذه "ُقدِّس س 
ء  ،هاالَّيت أقرأُ  ق دِّس  مةفي المقام إشكال سوى تضعيف العَل وليس-:ُهم كتبوها يف كتُبهمُعلماؤنا األجال 

م ضافًا إلى أن  ال م ع َظم -:مةالعال ينقل كالم   : ُُثَّ -ِسرُّه للتفسير ولراويه َو وجود بعض القصص الغريبة فيه
  !!يعتِمدونَه  وِلَذِلك فالتردُّد والش ّك قاِئمال من ف قهائنا الم عاصرين وال م قارِبين 

 ؟خ َلصة الكَلم ما هي  

االسيِّ  ها عن ينقل   ِلو  حتجاج  اإل ن كتاب  ع  ء( د صادق الشريازي أورد  الر واية : )فأمَّا م ن كان م ن الُفق ه 
لإلمام صحيح  ه بشكلٍ ت نسبتُ ِل ت ثبُ ألنَّ التفسري  ؟ملاذا ،ضعيفنَّ س ند هذه  الر واية أقال بو  ،املصدر

وا على هذا عتمدُ ثينا ِم َّن اُُمدِّ  ومن نامن علمائ   هناك العديدُ  ولكن   ه:لُُثَّ ردَّ على هذا اإلشكال بقو  .العسكري
ُُثَّ -هذا التفسير لى مثلِ ععتماد إللالع قَلئية كاٍف في السيرة   وهذا المقدار  -:قالُث    ،التفسري ونقل منه

مة احلل ي شكَّك  ورفض  التفسري و  :قالف هذا الكالم   نقض    مة احلل يالعال ونقل  كالم ،ه   ُرواتطعن  يفإالَّ أنَّ العال 
  !!ك تابه  اخلالصةوجود يف  امل

مة هذه ُصورةٌ  مة احلل ي (يف معرفة الرِّجالُخالصة األقوال ) :هذه الُنسخة ،ِمَّا جاء يف كتاب العال   ،للعال 
يف  ،60 / 404 :يف صفحة ،قم إيران ،هجري 1417 :تاريخ الطبع ،وىل مؤسسة النشر اإلسالميالطبعة األ
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مة احلل ي يُور د كالم ..ترمجة ُُمم د ابن القاسم م َحم د ابن   عن تفسري اإلمام العسكري يقول: ًا يتحد ُث فيهالعال 
-:: يعين الصدوق-عنه  أبو جعفر ابن  بابويهروى سترابادي ال م فسِّر اإلوِقيل ابن  أبي الَقاِسم القاِسم 

ابن م حم د ابن زياد أحد ه ما ي عرف بي وس ف روى عنه  تفسيرًا يرويه عن رَج لين مجهولين  ،ضعيٌف كّذاب
موضوع عن  والتفسيرعليِه الّسَلم واآلخر علّي ابن م حم د ابن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثّالث 

هذا هو كالم  ،وضع ف الكتاب ،ضع ف الر واةقد : فهو -أحاديث من هذه المناكيرب سهل الديباجي عن أبيه
مة احلل ي    !!..د صادق الشريازيال ذي نقله السيِّ العال 

هذا  هم يرفضون  ملعاصرين كلُّ ا عاآلن املراج :-م ضافاً إلى أن  ال م ع َظم من ف قهائنا الم عاصرين :-ُُثَّ قال
لرأي املوجود اآلن ا ،ا بذلكصرِّحو يُ ِل  حَّتَّ لو د اخلوئياعتمادًا على رأي السيِّ  بأنَُّه موضوعٌ  وحيكمون   ،التفسري

 .د اخلوئيهي مدرسة السيِّ  ع واملدرسة القائمةئوالشا

م التأثري الكبري راجع كان هلم ُهناك أربعةُ  ،يعيةة الشِّ املرجعي   تأريخ   يعي لو أردنا أن  ندرس  التاريخ الشِّ  عب  و 
  :!!الَّذي ال ُياثُله تأثري

 ة تعمل بنفس  ي  احلوزة العلم ال زالتو  ،ومإىل الييُخ الطوسي تأثريُه ال زال قائماً الشَّ  ،يُخ الطوسيالشَّ  :أوالً 
  .يخ الطوسيالَّذي وضعُه الشَّ  املنهج  

مة احلل ي :ثانياً    ي على حاله .خ الطوسيالشَّ  ولكن بقي منهجُ  ،اً أحدث  تغيرياً وتطوير الذي  ،العال 

 .يخ ُمرتضى األنصاريالشَّ  :ثالثاً 

  .د اخلوئيالسيِّ  :ورابعاً 

م وبعد موتمالواسعة والعريضة هؤالء هلم من اهليمنة  وستبقى آثار السي د اخلوئي إىل زمٍن  ،يف حيات 
مة  آثارُ و  ،يخ الطوسيالشَّ  مثلما بقيت آثارُ نعم،  .عليهه وسالمُ  الل   نا صلواتُ زمان   إن  ِل يظهر إمامُ  طويلٍ  العال 
هم إمَّا  ،املوجودين املراجع   مجيعُ  ،اآلن اجلميعُ  ،د اخلوئي آثار السيِّ ستبقى مرتضى األنصاري  آثارُ و  ،احلل ي

م أو  ،لتالمذته   تالمذةً كأن  يكونوا   ،مباشرٍ  بشكٍل غري   إم او ، للسي د اخلوئي بشكٍل مباشرٍ  تالمذةٌ  تتلمذوا أَّن 
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 هذه احلقيقةُ و  ،السي د اخلوئي تب  ُكلُّها عياٌل على كُ   ،يف الن جف أو يف ُقماآلن املوجودة أَباُث اخلار ج  .على ُكتُبه  
 وبسعة  ملعرفيت بأثره  الكبري فذلك اخلوئي  حني أتناول السي د   ،ومن ُهنا ،والبُدَّ أن  تُعرفوتُنش ر   البُدَّ أن  تـُب ثَّ 

 آثار   حتمل   ةٌ مدرسٌة خوئي  يعية القائمة هي فاملدرسة الشِّ  ،يعيالتأريخ الشِّ  ع ب   ةٌ ته  الَّيت ِل مُتاثلها مرجعي  مرجعي  
مة  و  ،الطوسي يخ  الشَّ   !!األنصاري يخ  والشَّ  ،احلل ي العال 

يخ الطوسي لشَّ ابعد فرتة  ،ي ةالقضفس ن: -نم ضافًا إلى أن  ال م ع َظم من ف قهائنا الم عاصرين وال م قارِبي
إىل  استمر ت!! "ينالـُمقلِّد هاء  الُفق" فرتة  ب الرِّجال ُكتب  و  اجمالرتُ  ُتسم ى يف كتب   فرتًة زمنيًة طويلةً بقي الُعلماء 

نا نواآلن يف زم ،نصاريشيخ مرتضى األالنفس العملية حدثت بشكٍل وبآخر بعد و  ، ابن إدريس احلل يزمن  
 دمسُه السيِّ ا  كبريٍ  كتابٍ يف هم حروفٌ  ،د اخلوئيلسيِّ ا على منهج   املراجع املوجودون هم حاشيةٌ اآلن  ،هذا

عتمدون هذا ي: ال -دونَه   يعتمِ البين م ضافًا إلى أن  ال م ع َظم من ف قهائنا الم عاصرين وال م قارِ -اخلوئي
صادق دنا يِّ أنا أقول لس -لتفسيرى هذا اي عتَمد  علنا ال ومن ه    قاِئموِلَذِلك فالتردُّد والش كُّ -:التفسري

م نَّك لو قارنت  إ الشريازي دامت إفاضاتُه، لصفحات  املوجود يف اوبنيل ي ة احلبني الكالم الَّذي ذكرُه العالَّ
ء اهذه األمس معه! يتطابق  المة  العال أنَّ كالم   لرأيت   ،من تفسري اإلمام العسكري يف أو ل صفحةٍ بل  ،األوىل

شريازي د صادق اللسيِّ تمدُه اعل ي وا بني ما ذكرُه العالمة احلعليكم وأُقارنُ  سأقرأُ و  ،هناك خللٌ و  ليست موجودةً 
وقعوا  هؤالء  أيضاً  ،"ننا الـُمعاصرين فقهائم  مُمضافاً إىل أنَّ الـُمع ظ  " مهؤالء الَّذين يقول عنه ،بقي ة املراجع أيضاً و 

م  ،يف نفس هذه القضية نَّ  مع أاحلل ي  ة  مالعال ا كالم  نقلو هم  ،عوا إىل تفسري اإلمام العسكريِل يرج  وهي أَّن 
 !!ث عن كتاٍب آخرأو أنَُّه يتحدَّ  ،احلل ي خطأٌ يف خطأٍ  مة  العال كالم  

اء وبني الُعلم وبقيةُ  لشريازياادق د صاحلل ي الَّذي اعتمدُه السيِّ  مة  العال الم  كيف   سأُقارن بني ما جاء  
يوُسف ؛  جود هذا االسم: مو -دبن زياذكر ي وسف ابن م َحم د ا :-العسكري اإلمام   تفسري   ُمقد مة   يف املوجود  

: -ن زيادم حم د اب بناب يوسف بو يعقو ابادي حد ثني أستر اإلعن م َحم د ابن القاسم -:ابن ُُم مَّد ابن زياد
مة ذ ك ر يُوسف ابن ُُممَّ   ،د ابن زيادهنا العال 
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-:م  احلل يالليف كاملوجود  :-وأبو الحسن علّي ابن  م حم د ابن سّيار :-يف تفسري اإلمام العسكري
ند يف السَّ أم ا  ،ن أبيهماعوجد يُ لكن ال  ،تصحيفهناك : ُيكن أن  يكون -ن يسارواآلخر علّي ابن  م حم د اب

ا مهُ و  ،ماعن أبيه بينما هنا ال يُوجد ،عن أبيهمافمذكوٌر مة احلل ي الَّذي ذكرُه العال شرًة عن اإلمام يا مباو  ر  ا إَّنَّ
  ..العسكري

يوسف ابن ب ي يعقو عن أب عن م حم د ابن القاِسم :-هوالسَّند املوجود يف تفسري اإلمام العسكري 
  .عن اإلمام العسكريوعلّي ابن م حم د ابن سّيار م حم د 

 هنا الروايةُ ما بين ،ديم اهلاهو اإلماأبو احلسن الثالث  :-الثالثعن أبي الحسن -احلل ي هُ الذي ذكر  و 
 رٌ ال يُوجد ذك -ن أبيهعيباجي عن أبي الحسن الثالث والتفسير  موضوع عن سهٍل الد-اإلمام العسكري   عن  

  !! آخرهمن أوله  إىل العسكري   اإلمام   تفسري   يف الديباجي وأليب سهل  الديباجي  لسهل  

 ؟فمن أين جاء العَّلمة الحّلي بهذه السماء  

مة احلل ي نقل هذا الكالم   هو البنكتابًا   وجدنَّه بأعى ابن طاووس الَّذي اد  عن كتاب  ُأستاذه  العال 
لكنَّنا  !!رياب ابن الغضائهذا كت عليه اً كتابًا مكتوب  أنَُّه وجد  يف د ابن طاووس حنُن ال ُنكذِّب السيِّ  ،الغضائري

 يُكن من الز مان ِل ن قرننيم كثرُ أمرَّ  بعد أن ،كتاب ابن الغضائريفعاًل  بأنَّ هذا الكتاب هو  قبل كالم هُ ال ن
الهل اأحدٌ  هذا  ذاجأًة ينُبع هكفُ  ة!!املد   هذهال يف زمان ابن الغضائري وال بعد مرور  ،هذا الكتابقد رأى   خ 

  قضي ة  لينا الويالت يفجرَّ ع الَّذي د ابن طاووس هووأنَّ السيِّ خصوصاً  !!اووسطد ابن بيد السيِّ   ويصريُ الكتابُ 
  !!ُكتب املخالفنيالَّذي نقل ُه من   هذا التقسيم   ،احلديث   تقسيم  

د كن موجودًة عنتيت ِل الَّ اية ومن قواعد الدِّر الكثري من القواعد الرِّجالية السي د ابن طاووس أقح م 
 ،رتوكةٍ م وأحاديث   ،ةٍ صحيح ث  ىل أحاديكانوا يُقس مون احلديث إد ابن طاووس  السيِّ إىل زمان و يعُة الشِّ ف .يعةالشِّ 
 :التايل يمالتقسبنا هو الَّذي جاء  فد ابن طاووس السيِّ أم ا  ،ها لسبٍب أو آلخرنرتكُ أي 

 .أحاديث صحيحة -
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 .حسنةأحاديث  -
 .قةموث  أحاديث  -
  .ضعيفةأحاديث  -
  .وإىل آخره   ..لةُمرس  أحاديث  -

ندهم ُمشكلة يف املخالفون ع ،من كتب املخالفنيبالضبط  ،Copyهذه التقسيمات الَّيت نقلها 
 ،وسي ُد ابُن طاو فها الستلق   ولكن   ،حنُن ما عندنا هذه املشكلةو  ،حديثهم حيتاجون إىل تقسيمها هبذه الدرجات

مةُ و  ما كان هذا اووس د ابن طالسيِّ  ىل زمان إوإالَّ  ،نا إىل يومنا هذاومراجعُ نا وتلق فها علماؤُ  ،احلل ي تلق فها العال 
ه قييم  على ت ف نعتمدُ فكي ،ذهُه هفعل فعلتما أنَّ السي د ابن طاووس فب ،وال كانت هذه القواعد اً التقسيم موجود

ه بُه فنقول بأنَّ ريد أن  ُنكذ  نُ ُن ال حن ،يابن الغضائر  هو حق ًا كتابُ  الَّذي عثر  عليه أنَّ الكتاب  نصد ُق بو  ،لألمور
لف لفكر املخااب رمثل ما تأث   ،ليست سليمةد ابن طاووس سليقُته نقول بأنَّ السيِّ  ولكن   ،فرتى هذه الف ريةا

ا هذف ألمرُ اعليكم   يشتبه  وال .ووسد ابن طاأمحد ِما فعلُه السيِّ إىل اليوم  اليت ت أ نُّ  ،يعيةيف الساحة الشِّ وأقحمُه 
 ،هذا أخوه ،ةب األدعيكتحب  عنُه الكرامات وصا ي تُنقلُ الذ د ابن طاووسهو غري السيِّ  د ابن طاووسالسيِّ 

ابن ال الدين مجد لسيِّ اقحم فمثل ما أ ،أمحد ابن طاووسالدين  الدين علي  ابن طاووس وهذا مجالُ  ذلك رضيُّ 
مة ف ،ه  جاء ب ني من أيالَّذي ال ندر  الكتاب  أقحم هذا  ،يعيةيف الس احة الشِّ طاووس الفكر املخالف  حلل ي االعال 

 .على مسامعكم ذلك  أُت يل قر قبل قلو د اخلوئي كما نقل السيِّ وما ذكر ذلك يف إجازاته ، ،ما رأى ذلك الكتاب
مة احلل ي نقل  هذا الكالم   قديس  ت ةُ قضي   ،قضيةُ هذه ال توجدُ ا وحنُن يف حوزاتن ،عن كتاب  ُأستاذه  لكنَّ العال 

 واألفكارُ  شتباهاتُ واإل ءُ األخطا رُ عبُـ ت  ثري من األحيان يف كويف ظلِّ هذه احلالة النفسية  ،هلم والتسليم   األساتذة  
مةُ ا فنقل   ،الَّذي فـ ت ك ب نا مرُض الص نمية  وهذا هو  ،ألهل  البيت الـُمخالفةُ  لُه  قة  ال عال ولكالم وههذا ا لعال 

 .بتفسري إمامنا العسكري

هذا التفسري  ،ُروي عن اإلمام اهلاديأنَّ هذا التفسري ب ُقل أحد من ُكلِّ الـُمحدِّثنيهذا التفسري ِل يـ   :أوالً 
ه وسالمُ  الل   صلواتُ  اإلمام   سم  إ ذكر   يها ستجدُ وكل رواية من رواياته  لو رجعت إلمنقول عن اإلمام العسكري 

  .الكتاب إىل آخره   من أو ل اً موجود كريِّ العس اإلمام   ذكر   ستجدُ  ،الكتاب على طول  عام    عليه بشكلٍ 



 (6لحلقة )ا                                                          : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

- 23 - 
 

مة احلل ي    أن هفلنفرتض   ،فصل هُه و صل  أعرُف ننقاًل عن الكتاب الَّذي ال أمَّا الكتاب الَّذي يتحد ث عنه العال 
...ابن الغضائري كتابُ هو  صحيح    :، ولكن 

  عسكري !!مام  الاإل ، وليس عنلثالثأيب احلسن ا اإلمام اهلاديث عن تفسرٍي منقول عن هو يتحدَّ  -
  !!أصالً صني ين الشخجود هلذوال و  ،أيب سهل الديباجي والد ه  سم  إو  ،سهل الديباجي سم  ويُورد أيضاً إ -
 تابكيف سند   بيهماأل ذكرٌ  وجدوال يُ  ،ويُورد بأنَّ يوسف ابن ُُممَّد وعلي  ابن ُُممَّد نقال عن أبيهما -

 !!تفسري اإلمام العسكري  

مة احلل ي   !! لكوهو كذخطأ يف خطأ من أو له  إىل آخره  إذاً إمَّا كالم العال 

  !!ثالثالحلسن ام أيب ألنَّه يقول بأنَّه قد روي عن اإلما ،ثالثٍ  عن كتابٍ  وإمَّا هو يتحد ثُ 

م  تفسري اإلمايف ملوجودنَّ العرف بأ وأجرى مقارنًة، ،إىل املصدر رجع  د صادق الشريازي لو أنَّ السيِّ 
نا مراجع   بقي ة   ه إىلوجَّ  يُ وهذا الكالم أيضاً  ،آخر مة احلل ي شيءٌ واملوجود يف كتاب العال ،شيءٌ العسكري 

 م  كال  ،ذا الكالمه ن نفس  ينقلو  كذلكهم   البقي ة مثااًل وإالَّ د صادق الشريازي أنا جئُت بالسيِّ  ،ناوُعلمائ  
تاب األوىل من الك الصفحة وايقرأفبوا أنُفس هم ن دون أن  يُتع  مالعسكري  اإلمام تفسري  وُيضعِّفون  ،مةالعال  

مة ال صح ة لُه أصالً   !!له يف هذا الكتاب وال وجود  ليجدوا أنَّ كالم العال 

ا تعبتم من كثرة هذه التفاصيل ن  إُة احلديث تمَّ نقطة وته الهذ دأقف عن ،احلديُث ال زال متواصاًل ورمب 
 ،شيءتعُبكم بعض القد تُ در املصاو التفاصيل واألمساء واإلشكاالت  هذه   ،تأتينا يف حلقة يوم غدشاء الل تعاىل 

أن   جل  أل كشف احلقيقة  يست حَّتَّ  ،وعليه أن  يُواصل البحث   ،عليه أن  يصبولكن من يُريد أن  يصل  إىل احلقيقة 
  ه عليه!!وسالمُ  الل   زمانه  صلواتُ  إمام   يعرف  

نفُس  ،نتهيتُ ن حيُث احلديث ماكمل ة القادمة سأالليل ،ديث تأتينا يف لقائنا الـُمتجدد يوم غدت تمَُّة احل
 ..القمُر الفضائية ،الشاشة نفسُ  ،بٌث مباشرٌ  ،املوعد

 



 (6لحلقة )ا                                                          : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

- 24 - 
 

 .،رمَ ا قَ اً يَ َلمَ . سَ ،رمَ ِة القَ ايَ عَ رِ  ي  م فِ ترك ك  أَ 

 .،اِن اهللمَ أَ  ي  فِ . ،اءعَ م الدُّ لك  أَ س  أَ 
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