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ه اهلل َسََلٌم َعَليك لِ ِإلَيِه يَ َتوج ه  الَ  ال ِذي   يَا َوج   َما ال ِذي  َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمن  اذَ مَ . .بَِقي َة اهلل ..َياءو 

 ..فَ َقَدك َوَجَد َمن  

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

 

 ة  الثقاف ت ساحة  بٍة ضر  شكلمُ  يف أكب   املاضية   ما تقدَّم يف احللقات   ال زال حديثي يتواصُل مع  
 بيت   ل  أه حديث   ز ق  وم ،ة   والعت الكتاب   الَّذي مزَّق ف كر  ذلك العلُم  (.؟!.ع لُم الرِّجال)، وهي ةالشيعي  

 .صلواُت اهلل  وسالُمُه عليهم أمجعني العصمة  

 ير يخ ُمسلم الد او  لشَّ ُت إىل ما جاء مذكورًا يف كتاب  الْ يتواصُل إىل أْن وص  و ومرَّ احلديُث يتدافُع 
 إىل مواصفات   تقدَّمت اإلشارةُ و  ،وها هو اجلزُء األو ُل بني يدي (،والتطبيق ة  النظريَّ  بني   الرِّجال   أصوُل علم  )

صلواُت اهلل   نا العسكري  والكالُم يرتبُط بتفسري  إمام   ،499 :يف صفحة .هذه الطبعة يف احللقة  املاضية
 ،صًا املعاصرون منهم واألحياءخصو  ،التفسري املنسوببـ كما ُيسم يه مراجعنا وعلماؤنا   ،وسالُمُه عليه

محُة اهلل ومرَّ كالُم سيِّدنا اخلوئي ر   !!صلواُت اهلل  وسالُمُه عليه التفسرُي املنسوب إىل اإلمام العسكري   فيقولون:
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ُهنا  .؟!.ريك م باإلعدام على هذا التفسح   ، أنَّهُ زء الثالث عشر وكيفعليه يف ُمعجم رجال احلديث يف اجلُ 
يف تفسري  إمامنا -هذا مع أن  الن اِظر في هذا الَتفسير)-د اخلوئييخ ُمسلم الد اوري ينقُل كالم السيِّ الشَّ 

 وجل  مقام  عاِلٍم م حقِّق أن  يكت ب مثل هذا التفسير فكيف باإلمامِ  ،ال يشكُّ في أن ه  موضوع-العسكري  
 فهم   بل يف!!  منهيف فهم  روايٍة واحدةٍ  حتار  املاضية أنَّ سيِّدنا اخلوئي قد ا يف احللقة   وقد بي نتُ -(الس َلم عليهِ 

قد  ،فقط هذه الكلمة (.!!.ِلَهَواهم َخاِلَفًا )يف سطرٍ  وليس  واحدٍة بل يف كلمٍة !! واحدة سطرين من روايةٍ 
 !!سيِّدنا اخلوئي يف فهم  معناها حتار  ا

لتبيزي ملريزا علي  اا قرير  ئي بتد اخلو أحباث اخلارج للسيِّ  (،التنقيح يف شرح العروة الوثقى)ابه  يف كت
 ،221 :صفحة يف ،جتهاد  اإلو  قليد  الت مبباحث   الـُمتعلِّقُ  الـُمجل دُ هذا هو  ،يخ الُغرويالُغروي املعروف بالشَّ 

 ال الرِّواية إن  وعلى الج ملةِ )..-قال ،223 :يف صفحة ،حتجاجعن كتاب  اإل الرِّوايةُد اخلوئي ذكر  السيِّ 
 .223 :ذا يف صفحةه ،دالةالع عتبارأي ال تدل  على ا-(عتبار العدالِة في ال م قل داللة لها على إدِ 

ى في َهواه َحت  لِ ِلفًا ه م خاعتباِر َكونِ ي الم قل د من إوعليِه الب د  فِ )-قال ،237 :يف صفحةو 
 يَ ت ِصَف بِه غير هم أن    ي حَتمل  الأمٌر  ن ه  م ت ِصف  بذِلك غير  المعصومين عليهم الس َلم فإ ن الومَ الم باحات 

يعين -طَلق هاظاهر ها وإ يةلرِّوااد بوعلى الج ملة إن  أ ري-إىل أْن يقول-أو لو و ِجد فهو في غاية الشُّذوذ
 .(رّ كما م-دلتقليا مراجع  الُفقهاء  و عين بني ي-َلم ي وجد لها ِمصداق-ُُمالفة اهلوى عموماً 

  .قلَّديف الـمُ  عدالةٍ عتبار الال تدلُّ على ا الرِّوايةُ كانت   ،223 :فهناك قبل قليل يف صفحة -
يف الواقع  ق  ا مصداليس هلو  عن العصمة   ثُ تتحدَّ  الرِّوايةصارت و  ،وُهنا صارت من أوصاف  الع صمة   -

 .!!.ُفقهاءعلى فقيٍه من ال ال تنطبقُ و  ،اخلارجي  

 ار  ح ،نا العسكري  إمام   فسري  ت من روايٍة واحدة من روايات   ،من ُسطوٍر كثريةٍ  ،من سطٍر واحدٍ  كلمة  
 وهو ضوع  مو   التفسري  ات وأنَّ يلر وااوكيف صدر ُحُكمه على بقي ة  ،فكيف ببقي ة الروايات ،اخلوئي دُ فيها السيِّ 

 ؟! ..منه حتار يف فهم  كلمٍة واحدةقد ا
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ُمعجم  يف ُمقدِّمة   كما جاء  ف من ك بار الُعلماء،الَّيت تتأل   جنةيخ ُمسلم الد اوري كان رئيسًا للُ الشَّ 
ث تغيرياً يف أراد أْن ُُيد  د اخلوئي الرِّجالية، ت آراُء السيِّ بعد أن تبد لت وتغريَّ و  ،زء األو لاحلديث يف اجلُ  رجال  

يخ ُمسلم مل يكن ُمط لعًا على ويبدو أنَّ الشَّ  ،ي رئيسًا هلذه اللجنةيخ ُمسلم الد اور الشَّ  ختار  الطبعة الس ابقة فا
 رًا بعد  متأخ   صدر   وهذا الكتابُ  ، هنا يف كتابه  لكنْ  ،ه اخلوئيُأستاذ   وكان رأيُه رأي   ،نا العسكري  إمام   تفسري  

َوَقد وقفنا )-يقول ،اخلوئيد احلديث للسيِّ  رجال   يف ُمعجم   والتصحيح   التغيري   حادثة   بعد  من سنني ط وال 
فيبدو أنَُّه حني كان  ،ط لع على قسٍم منهفهو قد ا، أي من تفسري إمامنا العسكري-على ِقسٍم من الِكتاب

د اخلوئي كما وهذا الَّذي يبدو أيضًا من السيِّ  ،ُيشرف على تصحيح  ُمعجم رجال احلديث لـم ي ُكن ُمط ل عاً 
روايًة عن  ونقل   ،حتجاجعن اإل لُ د اخلوئي ي نق  حيث أنَّ السيِّ  ،ا فيما سلفالَّيت أشرُت إليه مرَّت القرائنُ 

ا من تفسري اإلمام العسكري  البهان  وقد وقفنا على ِقسٍم من -"البيان"تها يف تفسريه  وثبَّ  مل يكن عال مًا بأَّنَّ
الموافقة عليه فإن  َمصدر  ن لنا أن  الَقول بأن  َجميع الِكتاب موضوع ال ي مكنالكتاب وحاِصل  ما تبي  

ُه إىل ابن  ردَّ م  ن  فإد اخلوئي السيِّ  حَّتَّ كالمُ يُريد أْن يقول  يعين -(الَقول بالوضع هو ابن  الغضاِئري
أنَُّه ال يُق رُّ وهو  ،زء األو ل من كتابه  الرِّجالُد اخلوئي يف اجلُ وقد قرأُت على مسامعكم ما قالُه السيِّ  !!الغضائري

مة احلل ي يف العال هُ لـم يثُبت وأمرُه مشكوك ومل يـ ر ُه أحد ومل يذكرْ  فإنَّ الكتاب   ،البن  الغضائري كتابٍ   بوجود  
 األقوال   مجيع   يور دُ د اخلوئي ولكنَّ الغريب أنَّ السيِّ -فإن  َمصدر الَقول بالوضع هو ابن  الغضاِئري-:إجازاته  

بوضع   -فإن  َمصدر الَقول بالوضع-!!ليها أثرًا على طول  الكتابويُرتِّب ع ،الَّيت نُق لت عن ابن الغضائري
فالكالُم  ،مةالعال   وقرأُت على مسامع ُكم كالم  -مة  في خ َلَصِتهبن  الغضاِئري وتَابَعه  العَلهو ا-هذا التفسري

وهذه  ،اإلمام العسكري   أعين تفسري   ،يف صدر  هذا الكتاب فق مع املوجود  مُة احلل ي ال يت  الَّذي ذكر ُه العال  
ُل  نق  نق ل ُه من مصدٍر ي  إمَّا  الَّذي ،احلل ي مة  العال ى كالم  اعتماداً عل يعة  الشِّ  من مراجع   املشكلة وقع  فيها الكثريُ 

وأشرُت  ،يتحدَّث عن ك تاٍب آخر أو أنَّهُ  ،نقل ُه من كتاب ُأستاذه  ابن طاووس وقُلت يبدو أنَّهُ  ،كالمًا خاطئاً 
 (،بياُن الفقه يف شرح العروة الوثقى) :د صادق الشريازي يف كتابه  ثاٍل من مراجعنا الـُمعاصرين السيِّ إىل م

نفُس احلرية املوجودة عند علمائنا الَّيت تتدَُّد  ،57 ،56 ،55 :يف الصفحات ،والتقليد اجلزُء األو ل جتهادُ اإل
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ومن جهٍة ُأخرى فهو من جهٍة ُيشكُِّك بالك تاب  ،الدائمًا حني يُناقشون األحاديث حبسب قواعد ع لم  الرِّج
ثين إ-:يعود فيقول وهذا المقدار كاٍف في السيرة -ويقول-عتمدوا هذا التفسيربأن  الكثير من ال م حدِّ
 ،مة احلل يولكن يعود فُيضعِّف التفسري إعتمادًا على ق ول  العال-عتماد على مثل هذا التفسيرلإلالع قَلئّية 

ُه يف ُمقدِّمة التفسريقوُل العال ،بي نُت قبل قليلوكما  فقد ذكر أمساًء وكالماً ال  ،مة احلل ي ال يُوجد لُه ما ُيشاِب 
نا ون س ب  التفسري  إىل اإلمام اهلادي والتفسرُي واضح  من أو له  إىل آخره  هو تفسري  إمام   ،ِبذا التفسري لهُ  عالقة  

وإمَّا هو ينقُل عن   ،مة يتحد ُث عن تفسرٍي آخر مل يرُه أحدفإمَّا أنَّ العال ،يهه علوسالمُ  اهلل   صلواتُ  العسكري  
ى د ع  ا عن ُأستاذه  ابن طاووس الَّذي نقل  كالمًا خاطئاً  مةُ وهذا هو احلق !! فالعال طًأ يف خطأٍ خ ور دُ كتاٍب ي

 ،س ن دًا عند مراجعنا يعتمدون عليه   وصار هذا ،هذا الكالم اخلاطئ أنَُّه رأى كتابًا البن  الغضائري ونقل منهُ ب
لوجدوا أنَّ الكالم ليس  العسكري   اإلمام   فتحوا تفسري   ُه من املراجع  صادق الشريازي وغري   لو أنَّ السي د  و 

ينقل د صادق الشريازي ولكن السيِّ  ،يف ُهراء احلل ي ُهراء   مة  فكالُم العال  وبالتايل  ،تفسريهذا الموجودًا يف 
م ينقُل  ،بني الُعلماء واضحة   وهذه ظاهرة   "حتجاجاإل"عن  بل ،ليس عن املصدر األصلي بدوره   الرِّواية   ألَّنَّ
ال عن  ،األصلي   عن املصدر    النقل يكونُ تقتضي أنَّ  التحقيق   أخالقُ فوإالَّ  ،م عن البعض  اآلخربعضهُ 

م وهي  الرِّوايةخصوصًا يف هذه و  ،الظَّاه رة الواضحة بني علمائناهذه لكن نرى  !!الواسطة ينقلوَّنا عن  أَّن 
 بتمام ها أو على األقل باملقدار الَّذي يُعطي الصورة   الرِّوايةإضافًة إىل أنَـُّهم ال ينقلون  ،حتجاجكتاب  اإل
 .يف هذه احللقةث عن هذه القضي ة إْن بقي شيء  من الوقت سأحتدَّ و  ،الرِّوايةعن  بشكٍل كاملٍ  الواضحة  

نفُس  ،جلميعاحريُة  هي  ل ب ،د صادق الشريازي ليست خاصًَّة به  السيِّ  دُ حريُة وترد   ،حلريةفهذه ا
 عن  يف م حار  ن قد اكوئي  د اخلكما أنَّ السيِّ   ،يخ ُمسلم الد اوريالشيء سنجد هذه احلرية واضحًة عند الشَّ 

  ."لتنقيحا"جاءت واضحًة يف كتابه   د اخلوئي الَّيتوتقد مت حريُة السيِّ  ،الرِّواية

الغضائري ال ي عّول  عليه كما ال ي مكننا الموافقة على  وكَلم  ابن)-يستمر الشيخ ُمسلم الد اوري
إىل هذه النتيجة وهو مل يقرأ  يخ الد اوري وصل  عجيب  أنَّ الشَّ -صادٌر عن اإلمام الَقول بأن  الِكتاَب ك ل ه  

ط لع على ُُثَّ ا ،فكان موافقًا لرأي ُأستاذه  اخلوئي ،ط لع على الكتابمل يكن قد ا لبداية  يف ا .؟!.الكتاب ُكلَّه
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وحاِصل  ما تبّين لنا أن  الَقول -:مجيع الكتاب موضوعاً  ال ميكُن القول بأن  ُه فقال فغري  رأي   ،ق سٍم من الكتاب
وكَلم  ابن  الغضائري ال ي عّول  عليه  -يقولإىل أْن -ال ي مكن الموافقة عليه بأن  َجميع الِكتاب موضوعٌ 

صادٌر عن اإلمام عليِه الس َلم لعدم الّدليِل على  كما ال ي مكننا الموافقة على الَقول بأن  الِكتاَب ك ل ه  
 - فَلتاّمًة َسَندًا وِداللًة أخذنا بها وإال   الرِّواية  ذلك وحينئٍذ فالكتاب  ِمثل ه  مثل  سائر الك ت ب فإن  كانت 

آخر  م ة  طريقٌ ضعيف فإن  كان ث  والنتيجة أن  الطريق إلى الِكتاب-:501ُُثَّ يستمر فيقول يف صفحة 
 النتيجةُ هي هذه -والَحاِصل  -:503ُُثَّ يف صفحة  -أ ِخَذ بها وإال  فَلللروايات الواردِة في الكتاب  م عَتبرٌ 

غير  عتبار عتبارِه فدعوى الصِّحة واإللم يَ ق م طريٌق على اسير الموجود والَحاِصل  أن  هذا التف-:النهائية
د واضحًة يف التنقيح للسيِّ هذه احلريُة كانت   عدم  الوضوح؟! حالة  و  ،دحالة احلرية والتدُّ : ُتالحظون -تاّمة

عند كذلك وهي واضحة  وجلي ة    ،ازيالشري صادق د للسيِّ  "بيان الفقه"يف أيضًا كانت واضحًة و  ،اخلوئي
 .؟!.سنجدها تتكر ُر على طول  اخلط   املسألةُ  وهذه   ،يخ ُمسلم الد اوريلشَّ ا

 (،سائلالر  ) يف كتابه   ،د روُح اهلل املوسوي اخلُميين رمحُة اهلل عليهالسيِّ  ،دنا اخلُميينعلى سبيل  املثال سيِّ 
 ،والَتعاد ل ،ستصحابواال ،أن  ال َضرر ثَ احِ بَ ل  على مَ مِ الر سائل  تشتوهذه ُصورة  ل م ا جاء فيه: 

إمساعيليان للطباعة  والنشر  : كتاب  للسي د اخلُميين مؤسسة -والتقّية ،والتقليد ،جِتهادواإل ،والَترجيح
وأم ا َمن َكان ِمن الف َقَهاِء )-الرِّوايةُث عن نفس  وهو يتحدَّ  ،139 :صفحة ،إيران ،قم املقد سة ،والتوزيع

 يف الُنسخة األصليةهي ُُمالفًا على هواه  نفس القضية،-ًا ِلِديِنِه م َخاِلَفًا َعَلى َهَواهَصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظَ 
 م َخاِلَفاً َعَلى َهواه م ِطيعاً ِلَم ِر َمواَله-د اخلوئيمرَّ هذا الكالم أيضاً يف كتاب التنقيح للسيِّ و  ،(م َخاِلَفاً ِلَهَواه)

داً لسُت متأك  و  ،نا العسكري  نُق لت عن تفسري  إمام   الرِّوايةبأنَّ هذه  ذُك ر  ُهنا يف احلاشية -َفِلل َعَوامِّ أن  ي  َقلِّد وه
املوجود يف هذا لكن  .د اخلُميين أم من صاحب التذييالت جمتىب الطهراينمن السيِّ كانت هل أنَّ احلاشية  

ُُم ال ف اً على -(م َخاِلَفاً َعَلى َهَواه)-وليس ،(َواهم َخاِلَفاً ِلهَ )-نا العسكري  من تفسري إمام   الُنسخة الَّيت بني يدي  
 -ينقلوَّناعن كتاب  االحتجاج  الرِّوايةالَّذين ينقلون  ،حتجاج ولذلكاإل يف كتاب   هذا النَّص موجود   واهه  
على  (،َعَلى َهَواهم َخاِلَفًا )-ويُوجد يف ُنسخٍة أيضًا من ُنس خ  تفسري  اإلمام العسكري (،م َخاِلَفًا َعَلى َهَواه)
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-َلكن ه  مع َضعف َسَندهِ -:إىل أْن يقول السي د اخلُميين ،يف عبارة ُُمالفاً على هواهأي  حال ليس املشكلة هنا 
وهو ضعيف   ،اإلمام العسكري   تفسريُ  هو مصدرها األصلي الرِّوايةعتبار أنَّ ، باالرِّوايةهذه  سند   مع ضعف  
 -غِتَشاِشها َمتناً  مع َضعِفها َسَندًا واالرِّواية  فَ -:140 :يف صفحة ،بقي ة املراجعد اخلُميين وعند عند السيِّ 

وهذا -غِتَشاِشها َمتناً  مع َضعِفها َسَندًا واالرِّواية  فَ -:يرى أنَّ متنها مضطرباً بل  ،هاد حَّتَّ ال يقبُل متن  السيِّ 
مع َضعِفها  الرِّوايةفَ -:املنت ضطرابُ عن واامل اضطرابُ من االغتشاش الـُمراد و  ،واضحة   التعبري فيه ُعجمة  

 ،ليست ُحجًَّة  (فأم ا َمن َكان ِمن الف َقَهاء)الرِّوايةهذه أي أن  -ال َتصل ح  للح جِّي ة غِتَشاِشها َمتناً َسَندًا وا
نفُس و  ،الكالم الَّذي ذكرُه السي د صادق الشريازي نفسُ و  ،نفُس الكالم الَّذي ذكرُه السي ُد اخلوئيوهو 

ا  ؟ملاذا كان سن ُدها ضعيفاً -مع َضعِفها َسَنداً  الرِّوايةفَ -املضمون الَّذي حتدَّث  به الشيخ ُمسلم الد اوري ألَّنَّ
 .واضح   كالم  وال -غِتَشاِشها َمتناً ال َتصل ح  للح جِّي ةوا-نا العسكري  إمام   وردت يف تفسري  

هو   ،اجلميعُ  عليه وال يط لعُ  ه اجلميعُ كتاب  ال يقر أُ   (،الرسائل) :هذا الكتاب (،حترير الوسيلة)يف 
ا هي  ،يعةة فهي مبذولة  لُكلِّ الشِّ أم ا الر سالة العملي   ،ونكتاب  يط لُع عليه  املختص   خصوصًا حترير الوسيلة رمب 

ذكر  ال حاجة ل ،الـُمقدِّمة ،3 :يف اجلزء األو ل يف صفحة ،ة طُبعت يف العصر احلاضرأكثر رسالة عملي  
 أي   ،إيران ،سة النشر اإلسالمي جلماعة الـُمدرِّسني بُقم الـُمشر فةمؤس   ،نذكرها مع ذلك ،مواصفات الطبعة

يِجب أن  يكون )-املسألة الثالثة ،يف الـُمقدِّمة يف باب التقليد ال فرق، من طبعات حترير الوسيلة طبعةٍ 
رِعًا في ِديِن اهلل بل غير م كبٍّ على الدُّنيا وال حريصًا عليها ال َمرِجع  للتقليد َعاِلًمًا م جَتِهدًا َعاِداًل وَ 

َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظَاً  وفي الحديث َمن كاَن من الف َقَهاءِ  ،وعلى تحصيلها جاهًا ومااًل على الحوط
م ِطيعًا ِلَم ِر َمواَله فَِلل َعَوامِّ أن  م َخاِلَفًا ِلَهواه -هذا هو النَّص األصلي الصحيحو -م َخاِلَفًا ِلَهواه-ُهنا-ِلِديِنهِ 

ا ا الرِّوايةيعتمد  هو  لـمْ  ،فيقول سيأتيين من يُرق عُ  .الرِّوايةعتمد يعين هنا هو ا-ي  َقلِّد وه  ،نتفع من ألفاظهاوإّن 
 :يقولوهو هنا  ،التقليدمرجع    يف مواصفات   مهم ةٍ  عن مسألةٍ  يعة وهومع عموم الشِّ هو ديث ُهنا ولكن  احل

من الَّذي قال هذا  ،لَّذي قال هُ يعود للمعصوم احني يقول ويف احلديث يعين أنَّ هذا الكالم و  ،ويف احلديث
 ،ُقط عت الرِّوايةمع ذلك أيضًا  ،يف تفسريه  الشريف نا العسكري  امنا الصَّادق ونقل ُه لنا إمامُ إمُ قال ه  ؟الكالم
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َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنِه  َمن كاَن من الف َقَهاء)-:ينقلون هذا النَّص اجلميعُ  ،تالحظون ،للرواية ت تمَّةو 
  ويتكون بقي ة  الر واية!! (م َخاِلَفاً ِلَهواه م ِطيعاً ِلَم ِر َمواَله َفِلل َعَوامِّ أن  ي  َقلِّد وه

ِبا  لإلحتجاج  أي  ،لحجي ةُلح لصتنًا وسندًا ال تم الرِّوايةُهنا يف كتاب الرَّسائل لسي دنا اخلميين  -
 .عتماد  عليهاإلوا

  .ةرسالة العمليبَّتة يف الثالـمُ وُهنا صارت جزءاً من األحكام  الشرعية  -

زي أو د صادق الشريابالسي   ي أويخ ُمسلم الد اور القضيُة ليست خاص ًة مثاًل بالسي د اخلوئي أو بالشَّ 
 ،ا جئُت ِبا أمثلةً إّنَّ و  ،تمةاء احملذه األمسهأريد أْن أُركِّز احلديث على وأنا ُهنا يف برناجمي ال  ،بالسي د اخلُميين

ة احلرية قضي   ،ةالقضي   هذه ،ي  ه هي   ،عند الَّذين تُوفوا وعند األحياء ،عند اجلميع هذه القضية موجودة  فوإالَّ 
 بت  ولو ذه .اضحة  و  ظاهرة   هذه ،ةالرِّواييف مكاٍن يعودون فيستعملون نفس و  ،يف مكاٍن ُيضعِّفون ..والتدُّد

فاهًا  فسألت    ناء واألصهاري واألبشء واحلواهؤال مجيع   ،اجلميعلوجْدت   ،عن روايٍة تتحد ُث عن التقليدش 
 رد فيها مصطلحُ و يت يدينا الَّ أدة بني الوحي ةُ الرِّوايهي  الرِّواية  ألنَّ هذه  ؟ملاذا ،الرِّوايةيوردون هذه والتالمذة 

 ة من جهةٍ عملي  ئلهم اليف رساو وواردة  يف ُكتُبهم  ،فهي ضعيفة  من جهة ،الفقهاء تقليد   ومسألةُ التقليد 
 !!حرية  وتردُّد  واضح   !!ُأخرى

 ؟عن أي شيٍء تكشف هذه الحيرة!  

 ٍم للرجال جاءبني ع لف ،عيعيشها املرجو د الَّيت يعيشها الفقيه تكشُف هذه احلرية عن حالة التد  
وصار رمساً ثابتاً  ت  البي أهل   داء  عن أعو  لفني  الكبى عن املخا الغيبة   عصر   بدايات   عد أْن نقل ُه ُعلماءُ ب ،ُمتوارثاً 

 ةٍ  ف طرٍة شيعي  وبني ،البيت ل  أه ديث  ُح حتذب البيت يُعطي نتائج   بني علٍم ُُمالٍف ألهل   ..ًا ثابتاً وُعرفًا ع لمي  
ه ألن   ،ثهلذا احلدي ة   احلاججيدُ  الوقت البيت ويف نفس   أهل   حديث   حالوة   فيجدُ  ،يعيها املرجُع الشِّ ميتلكُ 

 .؟!.دُّ حاجًة ال يسدُّها حديث  آخريس
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 :اثه  املعنونةمن أحب ،(عمليةمباحُث احُلجج واألصول ال)هذه و  ،د الشهيد ُُممَّد باقُر الصدرالسيِّ 
ء اجلز  ،ةلعملي  ااألصول حُلجج و مباحث ا :موعة  هذه اجملمن  السابعُ  هذا هو اجلزءُ و  (،حبوث  يف علم األصول)

يف  ،درد باقر الصد ُُممَّ السي   تقريرات السي د ُممود اهلامشي ألحباث ،كتاب تعارض األدلة الشرعية  ،الرابع
 :مضانر شهر  ،هد س سر  اجملمع العلمي للشهيد الصدر قُ  ،هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة ،346 :صفحة
حديث  ِمثلَ  ق ول أن  نومن ه نا ):؟ل سي دنا ُُممَّد باقر الصدرماذا يقو  ،346 :صفحة ،للهجرة 1405

يف ضعف  نده هي عاملشكلة -...لس ندِف افي مسألِة التقليد لوال ما فيِه من َضع (َفِللَعوامِّ أن  ي قلِّدوه)
كون دليَلً يي مكن أن  ...-ة  هم  مُ  ة  ودالل يعين هذا احلديث فيه  داللة  -...ي مكن أن  يكون دليَلً ...-السَّند

ا يف ي  وتساو  ن جمتهدٍ م أكثرُ  ناك  هيعين إذا كان  -(ختَلفِهماير عند تساوي ال م جَتِهدين مع اعلى الَتخي
الَّيت يطرُحها  ألةُ املسوهي  ،ديناجملته هذين فيما بني التخيري   يف مسألة   الرِّواية  من هذه  أْن ننتفع   فُيمكنُ  العلم  

ما فيِه  لوال-ذا الكالمو إىل هظُر هالن ،عن هذه املسألة ليس احلديثُ و  ،به  هناد الصدر يف كتاويُناقشها السيِّ 
الَّذي  م  الكال نفسُ هذا و  ،جي ة  احلُ  ضعيُفة الس ند فهي ساقطة  من جهة   الرِّوايةيعين هذه  -من َضعِف الس ند

لوال ما )-اجلميع وهكذا ،لتنقيحئي يف ااخلو  دُ نفسُه الَّذي ذكرُه السيِّ و  ،ابه  الر سائليف كت نا اخلميين  ذكرُه سي دُ 
ال مُيكن و كتاب ي ة يف هذا الجاحلُ  اقطةُ سضعيفُة السَّند  الرِّوايةف ،إىل آخر الكالم-...(فيِه من َضعِف الس ند

 !!عتماُد عليهااإل

يف البحث  (،اإلسالُم يقوُد احلياة) :الشهيد يف آخر أي امه دُ لكن يف جمموعة  الكتابات الَّيت كتبها السيِّ 
الفُة اإلنسان وشهادُة األنبياء) :الَّذي عنون هُ  الطبعة الَّيت بني يدي هي الطبعة الَّيت نشرها مركُز األحباث  (،خ 

 ،138 :صفحة ،إيران ،هذه طبعة قم ،1426قة الثالثة والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة احملق  
اسات على هذه املوضوعات يف ُكر  طُب عت  ،هناك طبعات ،البحثهذا السي د الصدر رمحُة اهلل عليه يف يقول 
د ة والَّذي  ،138 :صفحة ،الشهيد الصدر لإلمام   العامليِّ  ت معًا وُقدِّمت للمؤمتر  يف هذه الطبعة مجُ ع  و  ،ح 

ُه الُكراسات يذهب إىل الُكر اسة الَّيت  ماذا يقول السي د  (،خالفة اإلنسان وشهادُة األنبياء) :ُعنواَّناعند 
اني وأم ا المرجعية  فهي عهٌد ربّ ) :منهم لمثقفني  وليعة هذا الكالم موج ه لعموم الشِّ -وأّما المرجعية  ) :الصدر
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هو طرف   ن  ال َمرِجع م حد ٌد َتحديدًا َنوعيًا ال شخصيًا وليس الشخصإلى الَخط ال إلى الّشخص أي أ
بدرجٍة عالية ومن هذه المواصفات العدالة كمواصفاٍت عاّمة -ةمركُز املرجعي  -التعاقد مع اهلل بل المركز

 فأم ا َمن َكان ِمن الف َقَهاءِ )عليه الّسَلم  فقد جاء في الحديث عن اإلمام العسكريّ  ،تقر ب  من العصمة
م ِطيعًا ِلَم ِر َمواَله َفِلل َعَوامِّ -:حتجاجالن قل ُهنا عن ُنسخة اإل-م َخاِلَفًا َعلى َهواهَصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنِه 

حتجاج  وعلى سبيل  اإل ،عتماد  عليهاعلى سبيل اإل الرِّوايةُُممَّد باقُر الص در ُهنا أورد السي د -(أن  ي  َقلِّد وه
يَّة ،ِبا يف   ال ذي وضعُه ون ظَّر لهُ  الفكريِّ  البناء  دًا عليها يف هذا عتم  وُهنا جاء ِبا مُ  ،فُهناك أسقطها عن احُلج 

 فأم ا َمن َكان ِمن الف َقَهاءِ )-هذا احلد   يقفون عند   اجلميع  أن  وُتالحظون  ،القضي ُة هي القضي ة ،كتاباته  هذه
فهم -(م ِطيعًا ِلَم ِر َمواَله َفِلل َعَوامِّ أن  ي  َقلِّد وه (ِلَهَواه)م َخاِلَفًا  َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنِه م َخاِلَفًا َعلى َهواه

لون إىل هذه الكلمة: عند الَّذين نقلوا  ،وقد الحظُتم ذلك واضحاً عند اجلميع ،وي ق ُفون فللع وامِّ أْن يُقلِّدوه ي ص 
ثنا ِبا إمامُ ه عليوسالمُ  املروية أساساً عن إمامنا الص ادق صلواُت اهلل   الرِّوايةهذه  يف تفسريه   نا العسكري  ه وحد 

 .الشريف

ذا الـُمتاب ع  و ن ُمشاهديالـ عند ألجل  أْن تكون الصُّورة واضحةً  الرِّوايةشري إىل تكملة  قُلُت أُ  ني هل 
 كثريًا من أنَّ  قدُ لكنَّين أعت ،لس ابقةالبامج ك رارًا وم رارًا يف ا  الرِّوايةوإينِّ وإْن ُكنُت ذ كرُت هذه  ،البنامج

واُت اهلل  ا العسكري صل إمامنفسريُ هذا هو ت ،الـُمشاهدين مل يُتابعوا ومل ُيشاهدوا براجمي يف السنني املاضية
 ،الطبعة األوىل ،قرىبطبعة ذوي ال وهي دي   بني يالَّيت هذه الطبعة   يفا ُكلَّها ألَّنَّ   الرِّواية  لْن أقرأ   ،وسالُمه عليه

ال و اً جدَّ  طويلة   اية  رو وهي  ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 : على صفحاتموجودة   ،إيران ،سةُقم املقد  
املقدار  مع أن   ،لوهكم  ر مل يُ ذا الس طأخذوا منها س طراً واحداً وحَّتَّ هفهم  ،تالحظونو  ،القراءت   يكفي الوقتُ 

ُفوه ومل يذكروه ُيكم ل املعن ىل على وان اهلل تعاتبهم رضك  ه يفيعين هذا الكالم الَّذي يذكرون ،الَّذي حذ 
اً  جدَّ هم اً ا ق سمًا مُ حذفو هم  بل ،هابكامل   الرِّواية   ال يشملُ  ،األموات منهم وأعلى اهلل مقامات األحياء منهم

  .علينا كما مر    كتابه  التنقيحنا اخلوئي يف معناها يف  دُ ومع ذلك حار  سيِّ  ،الرِّوايةمن 
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يف احللقات ىل تعاهلل اء اشوإْن -تُبني  لكم املعن الـُمجمل الرِّوايةدعوين أنقل لكم سطورًا من 
 (،عهوي ة التشيُّ  قانون) وهو مهم يصُل احلديث إىل ُعنوانٍ  حني   ،بي نُت لكمكما والبنامج طويل     ،القادمة

حني  ؟!مهل ُ  التشيُّعُ  نُ لذين يكو ا ن  م   !؟أين حنُن من تشيُّع آل ُُم مَّد !؟ما هو التشيُّع وفيه هذه التساؤالت:
  ..-إْن شاء اهلل الرِّواية   يأيت احلديث عن هذا املضمون سأتناولُ 

م يُقلِّدون  اليهود   يذمُّ عام ة   ادقُ الصَّ  اإلمامُ  ،يعة  وبني الشِّ  بني اليهود   الـُمقارنة   يف صدد   الرِّوايةُ  ألَّنَّ

م ير  هم،أحبار   ه م  ) :-والكالُم جاء يف تفسري  اآلية هم،في والضاللة   واجلهل   والفساد   ون الن قص  رغم  أَّنَّ َوِمن  

 الص ادق جاء   كالُم اإلمام    ،إىل آخر ما جاء يف آيات الكتاب  الكرمي (أ مِّيُّوَن اَل يَ ع َلم وَن ال ِكَتاَب ِإال  َأَماِني  

م   ،همهم وفُقهاء  هم وُعلماء  وذمَّ عام ة اليهود الَّذين قل دوا أحبار   فتحد ث   ،هذه اآليات بيان   خبصوص   مع أَّنَّ
ته  بنبو   اإلميان  و  ،ى اهلل عليه وآلهٍد صل  واملوضوع بالذَّات خبصوص  دعوة النَّيب ُُم مَّ  ،فيهم يعرفون النَّقص  كانوا 

ُر إىل بأنَّ نبيَّاً سيُبعثُ م وَّنفأحباُر اليهود كانوا ُُيب   ،ورسالته    ،ثوهم عن أوصافه  وحدَّ  ،بثر  ي   دينة  م وأنَُّه سيهاج 
ا أُريدُ  ،ُهنا عن هذه املسألة وليس الكالمُ  جاء النَّيُب  حني   ولكنْ  ،الرِّواية ذه  هل  العام ةكم اخلطوط   أْن أُبني   لإّنَّ

 كن ا ننتظرُهيب الَّذي  ما هو بالنَّ هلم بأنَّ ُُم مَّداً هذا  قالواهم أحبار   ى اهلل عليه وآله، رفض  اليهوُد نبو ت ُه، ألن  صلَّ 
 اليهود   عام ةُ ت ب ـ ع  ف ،هذا ما هو الَّذي ُكن ا حُندِّثُكم عنهو  ،يب الَّذي يُبع ُث يف آخر  الزَّمانوهو النَّ  ،هُ بُ نتقـ  و 

اهمأحبار   بأنَّ آالفًا ُمؤلَّفة  :خصوصًا وأنَّ األحاديث تقول ،نازمان   إمام   تتكرَُّر هذه القضيَّة يف موضوع   . ورمب 
أنا هنا ال أريد أْن أ ق ف عند  .صلواُت اهلل  وسالُمه عليه الُفقهاء  والُقرَّاء  سيقفون  يف وجه  اإلمام احُلجَّة  من 

 ى اهللُ أمُر نبي نا صلَّ  نا سيبدُأ كما بدأ  زمان   إمام   أنَّ أمر  بألنَّ األحاديث ُُتبنا  ،رها قد تتكر  ة ولكنَّ هذه القضيَّ 
بأن ه   يقول ؟نا الصَّادقفماذا يقول إمامُ  .ة اآلنليس احلديث عن هذه القضيَّ و  ،وناهكذا هم أخب  ،عليه وآله

أْن يبحثوا وأْن يتأك دوا من نبوة نبي نا ُُم مٍَّد صل ى اهلل  ،اليهود أْن يتحق ُقوا بأنفُسهم الواجُب على هؤالء   كان
وا الكالم   وأْن ال يعتمدوا على هؤالء األحبار الَّذين بد لوا القول   ،عليه وآله  ،ذلك منهم ون   وهم يستشعر وغري 

وإذا  وبنفس  هذه األوصاف   ما إْن جاء   وعن أوصافه ، ولكنْ  يبفهم قبل ُمدَّة كانوا ُُيبوَّنم عن هذا النَّ 



 (7لحلقة )ا                                                     : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 11 - 

 

تْ  ُحرِّفتْ قد باألمور   ملي زوا املنطق   ،أرادوا أْن يكونوا صادقني مع أنفسهم لو . لكنَّ اليهود  وبُدِّلتْ  وُغريِّ
أنَّه كان يلزمهم أْن يفحصوا ه عليه بوسالمُ  اإلمام صلواُت اهلل  يقول لذلك  ،يطاينِّ من املنطق الشَّ  محاينَّ الرَّ 
ا لو قاموا بنفس  الَّذي نإنَّ شيعت  ب ه فيقولُ على شيعت   كالم  ال فُ ُُثَّ يعط   ،يتدب روا يف األمرروا و وأن يتفكَّ  ،ينظرواو 

هم من حني يت بعون فقهاء  وذلك   ،ضالَّةً  أُمَّةً وسُيصب حون   ،اليهود كحال  سيكوُن  هل م قام  به  اليهود فإنَّ حا
 بني   هكذا  ؟!وال يكف ون عن متابعتهم البيت   يف طريٍق بعيٍد عن أهل   الُفقهاء   حني يرون   ،دون فحٍص ونظرٍ 

 ؟لذلك ماذا قال اإلمام ،فيها تفصيل الرِّوايةو  .الرِّوايةالص ادق يف  اإلمامُ 

َأن   الن َظر  بِأن  ف ِسِهم ِفي َأم ِر َرس وِل اهلل ِإذ  َكاَنت َدالئِل ه  َأوَضح  ِمن  -على الي هود-َوَجَب َعَليِهموَ )
َهر  ِمن   َفى وَأش  بني  ،يطاين  واملنطق الشَّ  محاين  طق الرَّ م أْن مُييِّزوا بني املنبإمكاَّن  كان  -أن  ال َتظ َهر َله م َتخ 

َو -يب صل ى اهلل عليه وآله وسل ممحاين الَّذي مُيثل ه النَّ اليهود وبني املنطق الرَّ  الَّذي مُيثِّلُه أحبارُ  يطاينِّ املنطق الشَّ 
وََكَذِلك َعَوامُّ أ م ِتنا إذا َعرِف وا ِمن ...-إىل آخر الكالم-...الن َظر  بِأن  ف ِسِهم ِفي َأم ِر َرس وِل اهلل َوَجَب َعَليِهم

قَ الفف  َقهاِئِهم  ا هذه األشياء -الظ اِهر والَعَصِبي ة الش ِديَدة والت َكال ب َعَلى ح طَاِم الدُّن يا وَحَراِمها س  ال ُرمبَّ
طون رب  من ي   عند  و  ،مريه  مفك  و هم علمائ   عند  و  ،ه ممراجع  و  صوها عند  فقهائ هميعة أْن ُيشخِّ يستطيع عام ة الشِّ 

حَّتَّ -الظ اِهر َعرِف وا ِمن ف  َقهاِئِهم الفسقوََكَذِلك َعَوامُّ أ م ِتنا إذا ...-مُييِّزون هذه األمرقد ال  ،مُهم ِب  دينـ  
ُه ف ْسق  إْذ -...والَعَصِبي ة الش ِديَدة...-واضحة هذه القضي ةُ فهو ال يُظه رُه للنَّاس ولذلك  ال تكوُن الَّذي عند 

ن يا وَحَراِمها...-همسيسمعون ترقيعًا وترقيعًا يقنعُ  مُيكن أْن أيضًا األمُر وهذا -...والت َكال ب َعَلى ح طَاِم الدُّ
جماالً  ولذلك ما ترك  األ ئ مَّة ،يستطيع اإلنسان أْن يراهاو  ،ىف  ال مُيكن أْن ُتُ  هناك قضية   ولكنْ  ،ى ويُغل فُُيف  

ََلكَ ...-فوا من فُقهائ هم كذا كذاذا ع ر  إ أْن ُيتجَّ.. ألحدٍ  ك   :-...َوِإه  من  يصُدرُ  يعين هذا اإلهالكُ  ،وإ ْهال 
ََلَك َمن يَ َتعص ب ون َعَليه...-الُفقهاء  من مل يُكن عبداً تابعاً و  ،والنَّظر معُهم يف الرؤية   يعين من ُيتلفُ -...َوِإه 

ََلَك َمن يَ َتعص ب ون َعَليه وِإن  َكان إِلص ََلِح َأم رِِه ...-ُتصنُِّمهممل يُكن من مُجلة احلواشي الَّيت و   هلم، َوِإه 
َتِحق اً  ة فقت كلمُة املرجعي  ت  .!! وقد ا.والتصفية إىل حدِّ القتل يصلُ وقد  ،مراتب واإلهالك لهُ  ،يُهلكونهُ -...م س 

يف  وسنأيت على شرح  ذلك  وبيان ه ،مظلوماً  وهُ ذحبُ ، فيعةالشِّ  مرجٍع من مراجع   على ذبح   ،يف عصٍر من الُعصور
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مس  ساطعًة احلقيقة ستبدو كالشَّ فنتظ روا ، ولكن ااحُلكمال تستعجلوا يف  ،اىلتع احللقات القادمة إْن شاء اهللُ 
َتِحق اً ...-واضحة ََلَك َمن يَ َتعص ب ون َعَليه وِإن  َكان إِلص ََلِح َأم رِِه م س  َسان َعَلى وبِالتَ َرفُِّق بِ  ،َوِإه  الِبرِّ واإِلح 

َتِحق اً  م  يعين ْ -َمن َتعص ب وا َله وإن  َكان لإلذ اَلِل واإِلَهانَِة م س  وإْن   ،هم بر ًا وإحساناً بالقريبني  منقون يتف  أَّن 
 صاحب الزَّمان يف نظر  يكونون  أمَّا الَّذين ُمستحقني لإلذالل  واإلهانة !!  كانوا يف نظر  صاحب  الزَّمان  

م إلصالح   ُمستحق ني ََلَك َمن يَ َتعص ب ون َعَليه وِإن  َكان إِلص ََلِح َأم رِِه ...-!!أمرهم فهم يُهل كوَّن  َوِإه 
َتِحق اً  َتِحق اً  ،م س  َسان َعَلى َمن َتعص ب وا َله وإن  َكان لإلذ اَلِل واإِلَهانَِة م س  أعتقد أنَّ و -وبِالتَ َرفُِّق بِالِبرِّ واإِلح 

ع ُهم هذه الصِّفة موجودة يف هل أنَّ و  ،صوهمُيكُن للنَّاس  أن يتفح   الوصف  هذا   ميكنهم أْن يسألوا  ؟أم المراج 
 الشخصي هو القانونُ  الء  الو   هل أنَّ قانون  و  ،من ذلك  دوا كي يتأك    ة  العلمي   احلوزة   ط لبة  م ن يثقون  ِبم م ن 

أنَّ القانون هو  أم ؟!الدينية املؤسسة   داخل   واملسؤوليات   املناصب   وإعطاء   والعطاء   والتمييز   يف التقييم   الـُمعتم دُ 
والـُمتملِّقني  واألقرباء   واألصهار   على األوالد   عتماد  دون اإل الكفاءات  مراعاُة و  ،البيت   الء ألهل  الو   قانونُ 

-هذه القضية عليكم أنُتم أْن تفحصوا عنها ؟آخر أم قانون  يعمُل، الشخصي  الء  الو   قانونُ  ؟ هلوالـُمطب لني
هؤالء الَّذين يـُْهل كون م ن -...ِمن ِمث ِل َهؤالِء الف َقَهاء...-:يعة: من ع وامِّ الشِّ -...َفَمن  قَ ل د ِمن َعوامِّنا...

من كان  بوا له و على من تعص   ويتفقون بالبِّ واإلحسان   ،يتعص بون عليه وإْن كان إلصالح أمره  ُمستحقاً 
ِمن ِمث ِل َهؤالِء الف َقَهاء فَ ه م ِمث ل   َفَمن  قَ ل د ِمن َعوامِّنا...-:هم وإْن كان لإلذالل واإلهانة ُمستحق اً مجاعت  

ِليد ِلَفَسَقةِ  -: ُُثَّ يقول إمامنا الصَّادق بعد هذه البيانات-...ف  َقهاِئِهم اليَ ه ود ال ِذين َذم ه م اهلل تَعاَلى بالتَ ق 
ِسِه َحاِفظًَا ِلِدينِه م َخاِلَفًا ِلَهَواه أم ا َمن َكان ِمن  فَ ... َعًا ِلَم ِر َمواَله َفِلل َعوامِّ أن   ،الف َقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ف  م ِطي  

 وَذِلَك ال َيك ون...-الطويلة وال يُكملونه الرِّوايةمن هذه  يتكونهالَّذي التايل هو املقطع السَّطر و -...ي  َقلِّد وه
البعض هم و -(إال  بَعض فَ َقَهاء الشِّيَعة ال َجِميَعه م)-ويف ُنسخةٍ -بَعض ف  َقَهاء الشِّيَعة ال َجِميَعه مفي إال  
ًا من مراجع الشِّ هي فقط يعين هذه الصِّفات املرضية  ،الق لَّة فَأم ا َمن َكان ِمن ...-يعةيف العدد القليل جد 

ِسِه  َعًا ِلَم ِر َمواَله فَِلل َعوامِّ أَ   ِلِدينِه م َخاِلَفًا ِلَهَواهَحاِفظَاً الف َقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ف  وَذِلَك ال َيك ون  ن  ي  َقلِّد وهم ِطي  
 ...(فأمَّا م ن كان من الُفقهاء)بينما حني يُور د اخلُطباء هذا الن ص -(إال  بَعض ف  َقَهاء الشِّيَعة ال َجِميَعه م
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 عطي إُياءً هذا يُ و ( هميعة ال مجيع  فقهاء الشِّ  وذلك ال يكون إالَّ بعض  )...ع بارة من دون هذه الفهم يوردونُه 
يت حني يُؤتى ِبذا السطر من دون الـُمقدِّمة الَّ احلاُل كذلك و  !!جلميعموجودة  عند  اف اوصاأل بأنَّ هذه

بالرأي وإْن كانوا إلصالح  أمورهم  الَّذين ُيتلفون معهُ  فيهم من يُهل كُ  التقليد   مراجع  عن أنَّ الُفقهاء  و  حتد ثتْ 
من  ،وإْن كانوا لإلذالل  واإلهانة ُمستحق ني لهُ ويتعص بون  ونقُ على من يتملَّ  بالبِّ واإلحسان   ويتف قُ  ،ُمستحقني
 عة  من أمثال هؤالء  يُُثَّ قال بأنَّ من قـ لَّد من الشِّ  .أمثال ذلكواألحفاد واألصهار والوكالء و والد أمثال  األ

  .ه  وآل    عليه  بنبوَّة نبيِّنا صل ى اهللُ  عتقاد  ن اإلار هم فمنـ ُعوُهم مالَّذين ت ب عوا أحب اليهود   فحالُه كحال   ،الُفقهاء  

بل  ،ث عن صنٍف واسعٍ إىل أْن تتحدَّ -طويلة ال جمال لقراءتا بشكٍل كاملٍ  الرِّواية-الرِّوايةتستمر و 
ه م َقوٌم ن ص اب...- فتقوليعة  الشِّ  عند   التقليد   مراجع  الفقهاء  و من  الصنف  األوسع   اإلمام  ُنص اب!!-...َوِمن  

فهم بأنَـُّهم ُنصَّاب  وتابعيهم، الُعلماء والفقهاء واإلشارُة إىل طائفٍة من ،يعة  من الشِّ  باعتبار أنَّ الـُمق صِّر ة   !!يص 
والـُمقصِّرُة الَّذين  ُهم  ،أعداُء شيعتناهم النُّصاُب بأنَّ قال  حيثُ  ،ىر  أخ كما يف رواياتٍ   أهل  البيت  هم أعداُء 

ه م َقوٌم ن ص اب ال...-هؤالء أعداؤنا ،البيت ا يريُد أهلُ لكن ال حبسب  م   ،على الوالية والباءة يَ ق ِدرون  َوِمن  
يَ تَ َعل م ون بَعَض ع ل وِمنا الص ِحيَحة فَ َيَتوج ه وَن ِبِه ِعنَد ِشيَعِتنا -ُمباشرٍ  بشكلٍ –...َعلى الَقد ِح ِفيَنا

ث م  ي ِضيف وَن ِإلَيِه ...-ُيضيفون إىل ب عض  ُعلومنا الص حيحة-...يهِ ن ص ابِنا ث م  ي ِضيف وَن ِإلَويَ ن َتِقص ون بَِنا َعن د 
َعاِفِه ِمن اَلَكاِذي َعاَف َأض  َعاَفه  وَأض  هذا الَّذي نتحدَُّث عنه من أنَّ -...ِب َعَليَنا ال تي َنحن  ب  َراٌء ِمَنهاَأض 

الذي هو يف الواقع  ،ع لُم الرِّجالذلك مصاديق ، ومن املخالف   بالفكر   تْ ق  ُخت  قد أُ  يعية  الشِّ  الثقافة   ساحة  
ث م  ي ِضيف وَن ِإلَيِه ...-؟:ُُثَّ ماذا-...الص ِحيَحةيَ تَ َعل م ون بَعَض ع ل وِمنا ...-ع لُم الرِّجال  ال األكاذيب  علُم 

َعاِفِه ِمن اَلَكاِذيِب َعَليَنا ال تي َنحن  ب  َراٌء ِمَنها  َعاَف َأض  َعاَفه  وَأض  فَ َيتَقب  ل ه ال م َسلِّم ون ِمن  ِشيَعِتَنا َعَلى َأض 
 !!ذلك الَّذين ضل وا بسبب   يعة  هلؤالء الشِّ  أنَُّه ال ه داية   إىلتشرُي  الرِّوايةو -(ا َفضلُّوا وَأضلُّوه منَ  ِمن ع ل ومأن ه  
هذا  يقولُ  اإلمامُ  ،ةنمي  من دائرة الص   ين ُيرجون  ذفقط الَّ م هُ منهم  الَّذين سيهتدون  و  !!اية هكذا تُبني  و الرِّ 
مأم ا ا ،لسُت أناو  َفضلُّوا -تقولهي اليت  الرِّواية ،هماللت  على ض   سيبقون   لَّذين ُيصنِّمون هؤالء فإَّن 

وأضافوا إليها  نا الصَّحيحة  ُعلوم   الَّذين تعلَّموا بعض   الُفقهاءُ عن  ويستمُر إمامنا الصَّادق فيقول-وَأضلُّوه م
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 وه م َأضرُّ َعَلى ض َعَفاءِ ...-كر املخالف  ألهل البيتيعين من الف   ،أضعافه  من األكاذيب  علينا أضعاف  
-...َيسِلب وَنهم...-جيش يزيدأي -...زِيد َعَلى الح َسين ابِن َعِليٍّ وأص َحاِبِه فإن  ه ميَ  ِشيَعِتنا ِمن َجيشِ 

َوال ِلَما َلِحَقه م ِمن ...-يسلبون احُلسني وأصحاب هُ  ل وبِيَن ِعند اهلل َأف َضل  اَلح  اَلر َواَح واَلم َوال َولِل َمس 
لكنَّها ما أث رت يف رسالة   ت يف جسد  احُلسني  أث ر  اخليل   أنَّ حوافر  ب األوىل أنا قُلْت يف احللقات-...َأع َداِئِهم
ذلك اإلمام يُعطي هذا القانون ل ،سني  احلُ  حديث   ذبح  و  ،سني  احلُ  رسالة   أمَّا ع لُم الرِّجال فقد ذبح   ،احُلسني  

َأضّر َعَلى ...وُهم -عن فقهاء السوء الرِّوايةالحظوا ماذا تقول  ،الرِّواية ن هذه  هذا املعن م   وأنا أخذتُ 
اَلر َواَح واَلم َوال  َيسِلب وَنهم ض َعَفاء ِشيَعِتنا ِمن َجيش َيزِيد َعَلى الح َسين ابِن َعِليٍّ وأص َحاِبِه فإن  ه م

َوال ِلَما َلِحَقه م ِمن َأع َداِئِهم َوَهؤاَلء ع َلماء   ل وبِيَن ِعند اهلل َأف َضل  اَلح   السُّوء الن اِصَبون الم َشب ِّه ون َولِل َمس 
والني حقيقةً و -...بأن  ه م لََنا م وال ون َهة َعَلى ض َعَفاِء ...-ما هم مب  ِخل ون الش ك  والشُّب   وِلَع َدائَِنا م َعاد ون ي د 

ِد الَحقِّ ال م ِصيب نَ ع ونَ ه م َعن َقص  هذه  تفاصيل  ث  عن الوقُت ال يكفي للحدي-(ِشيَعِتنا فَ ي ِضلُّونَ ه م وَيم 
 ن ال ي كر ُعون من  نا قطعًا هم الَّذيزمان   يعة الَّذين يرت ضيهم إمامُ أنَّ ُعلماء الشِّ  :لكن اخلالصة هي هذه ،الرِّواية

َوال َيك ون  َذِلَك )-الرِّوايةكما بي نت   هؤالء ق لَّة  و  ،ُهم الَّذين يأخذون من العيون الص افيةبل  ،الف كر  املخالف
م يتعلَّمون بعض   ؟ماذا قال عنهم اإلمامف ،أمَّا األكثرية (، بَعض ف  َقَهاء الشِّيَعة ال َجِميَعه مِإال   قال بأَّنَّ

يحة وُيضيفون إليها أضعاف   فيتقبَُّل ذلك  ،ذلك من األكاذيب  علينا الَّيت حنُن منها بُراء أضعاف   ُعُلومنا الصَّح 
 وهم أضرُّ  ،فضلُّوا وأضلُّوهمعلى أنَُّه من ُعُلومنا  ،ويف ُنسخٍة الـُمست سل مون من ُضعفاء  شيعتنا ،الـُمس لِّمون

يع ت نا من ج يش يزيد عل   على ُضعفاء   مرُ الفيه   ؟الذين فيه ن  يزيد م   جيشُ و  .وأصحابه   ى احُلسني  ش   واخل ويل   ،ش 
م أسوأُ من هؤالء!!م بني   حاهل  الَّذين  هاء  قفُ ال هؤالء   يصفُ  اإلمامُ و  ،بن ربعي وأمثاهُلم وشبثُ   بأَّن 

 ،ث عن منهجنَّين أحتدَّ إ ،باألشخاص يل ال شأن   ،أحدًا ِبذا الوصف أنا ُهنا ال أريد أْن أ ص ف  
ا عندي مشكلة أنا شخصياً م   ،بالنسبة يل ال شأن يل باألشخاص ،وعن منهج ألئ مَّة ُهنا يتحد ثون عن فُقهٍ او 

لذلك ال  ،مع أحد أبداً  شخصية ما عندي ُمشكلة ،ُه خبصوصه  برز  أن أُ  ما أُريدُ  حَّتَّ أُريد أْن أُبر ز  مع شخص 
 عن منهجٍ و  الرِّواية هنا حتد ث فيها إمامنا الص ادق عن ظاهرةٍ  ،عن ظاهرةٍ  أنا أحتد ثُ  ،يل باألشخاص شأن  



 (7لحلقة )ا                                                     : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 15 - 

 

 ،يكون هؤالءال شأن يل مبن  ،لةرم  ن ح  م  و ي اجلوشن ابن ذ   من مشر   يعة  على الشِّ  هم أضرُّ  وعن فقهاء   ،باطلٍ 
ر من هو الَّذي أسوأُ و  ،من حرملة ن هو الَّذي كحرملة أو أسوأُ مبال شأن يل  ال شأن يل باألمساء   ،من مش 
 و اس  ال أنا وال غريي نعلُم بنوايا النَّ  ،هذا أمر  مُييِّزُه إمام زماننا ،ولسُت أنا الَّذي أُميـُِّز ذلك ،وباألشخاص

 إمام   ديْ ي   و بني  ا هُ م  و أمري  وال أستطيع أْن ُأش خِّص ، ُأش خِّص  عاقب يتال أستطيع أنْ حَّت  أنا  .بعواق بهم
 أهل   وُكلُّ أدعية   ،دائماً  التقصري   نعتقد  أن نعيُش بني الرِّجاء  واخلوف و أن عل مونا  ،حنُن دائمًا هكذا .زماين

هذه القضي ة ليست و  !!هذا هو حالُنا، نانا وعيوب  ُذنوب  أخطائ نا وسيِّئات نا و  تذ كُّر  نا وُتؤدِّبُنا على البيت تُعل مُ 
نا نا وسي ئاتُنا أكثُر من حسنات  أخطاؤنا أكثُر صواب   ،هذه هي احلقيقةُ  ،التواضع   و ليست إلظهار   للمجاملة  

ينا أ كثـ ُر م ن ط اع    نا فُيكمِّل نقص  زمان   إْن مل يُدر كنا إمامُ  ،صةناق  فهي وحَّتَّ طاعاتُنا  ،نات  اوُذنُوبُنا ومعاص 
ها ُُثَّ ُيكم لُ  أواًل اإلمامُ  ،إكماُل اإلمام  هلا وبعد ذلك إمضاؤها ا هوش رُط قـ ُبوهل   ،لال تُقب  و  ناقصة   فهينا طاعات  

األعماُل الصَّاحلة ف ،ةقد تكون فيها فائدة دنيوي   ،فيها ها فال فائدة  حَّتَّ لو أكم لها ومل مُيض   ،يهابعد ذلك مُيض  
ا  إذا كانت كاملةً  نيا تتكُ فإَّن  أنا هنا ال أُريد أْن أ ص ف شخصًا من  ،أثرًا نافعًا على اإلنسان يف الدُّ

أنَّين أوردُت هذه الرِّواية وأُريُد أْن أ ص ف  األمساء الَّيت ذكرُتا ِبذا ب ر يف ذهن  أحدٍ وال ُيط ،األشخاص  
ا ُهنا أريد أْن أستفيد   ،هذا االجتاه يف قليب يف نيَّةٍ  أيَّة  محل واهلل  ال أ   ،الوصف  الفكرة   لبيان   من هذه الرِّواية   إّنَّ

وهذا كالُم  ،ةبأيٍد شيعي   ة  يعي  الشِّ  الثقافة   ساحة   ختق  ا املخالف    الفكر  أنَّ  ، وهيُث عنهاالَّيت أحتدَّ  العامَّة  
 فةٍ مؤل   وآالفٍ  أضعافٍ  جاءوا بأضعاف   ،شيعةٍ  تقليدٍ  ثُنا عن مراجع  هذا كالُم إمامنا الصَّادق ُُيدِّ  ،الصَّادق

ا من ُعلوم   يعةُ وتقب لها الشِّ  ،يعةموها للشِّ وقد   ة  يعي  الشِّ  وها يف الساحة  وأقحمُ  ،من األكاذيب  ومعارف   على أَّنَّ
ُهم أو الَّذين تقدَّم ذكرُ  والفقهاءُ  إذا كان املراجعُ  .ما هو بكالميو  هذا هو كالُم الصَّادق   ،البيت أهل   وثقافة  
 اإلمام   بالنسبة يل أنا أؤمُن بتفسري   ،همُمشكلتُ هي ت لك ف العسكري   اإلمام   بتفسري   ال يؤمنون   األحياءُ  عُ املراج  

ا التفسرُي  ،العسكري   عن اإلمام   صدرتْ فيه  قْد  قطعًا ال أقول بأنَّ ُكلَّ حرٍف وُكلَّ كلمةٍ  ،العسكري   وإّنَّ
ن م  هو  بأنَّ ُكلَّ التفسري   لُقْلُت  ة موجودةً ولو كانت الُنسخُة األصلي   ،صادر  عن إمامنا العسكري   باجُلملة  

 احلقائقُ  ،لكن باجُلملة ،هناك ع ب ث  واضح ِبذا التفسري ،األيدي ت به  بث  ع    الكتاب  ولكن   ،نا العسكري  إمام  
 واضحاً طينا تفسريًا وشرحًا وثقافًة وحال ً هذه الرِّواية تُع ،متاماً  وهذه الرِّواية بالذَّات واضحة   ،واضحة  فيه  
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لذلك . نازمان   إمام   وإىل يوم ظهور  بل  ،نا هذاوإىل يوم   من البداية   ،ىب  الكُ  الغيبة   عصر   ب  ع   ة  للمشكلة الشيعي  
 النَّاص يب الـُمعادي ألهل  هذا الع لم  ،الرِّجال علم     تأثري هم حتت  يُنك روَّنا من جهة  وقوع   أنَّ الفقهاء  ب ُتالحظون  

  الوسيلة أو يف حبٍث حيايتي  ير  مثل حتر  ةٍ عملي   يف رسالةٍ  األمر   ولكن حني يُريدون أْن يتحد ثوا عن واقع   ،البيت
وهذه  ،اِب    هذه الرِّواية ويستدلُّون  إىل  يرجعون  الـم راجع   هؤالء   جت ُد  ،"اإلسالم يقود احلياة"وث  حب يفكما 

رًة  القضي ةُ    !!اخلط   على طول   موجودة   ذه القضي ةُ ه ،فقطهذه األمثلة   ليست مقت ص 

ولكنَُّه يف  ،رِّجالالفقًا لعلم   و  واية  ُف الرِّ أْن ينس العالـ مُ و  الفقيهُ  املرجعُ ُيضطرُّ فيها  كثرية    حاالت   هناك  
ا هلرِّواية أو غري ا هذه سواءً  ،ةلرِّواياهذه  إالَّ يفثرٍي من املشاكل موقٍف آخر يعوُد إليها ألنَُّه ال جيُد جوابًا لك

ًا مُيكن أْن ت صُدق مثاالً فهناك   ،من الرِّوايات  ة  كانت لُه خب   ومن ،لكذ على أحاديث وروايات كثرية جد 
م واهمض  آرائ  وبتناق الُعلماء   بكتب    ، فإن هتُب ه م الـُمخت ل فةكُ ات  م يف  ري  نظ ايُن  وتب ،خت الف  فتاواُهم، وتبدُّل  أقواهل 

يف أجواء  و  ،لبحث  العلمي  جواء  ايف أ اتة من البديهي  بل هي بديهي   ،ها واضحًة جلي ةً وجي دُ  يعر ُف هذه القضي ة  
  !!ةالديني   سة  املؤس  

ا  ،فأنا حني أوردُت هذه الرِّواية    هو أنَّ الف كر  و  ،هي أتبن االَّذ الف كر  هذابأنَّ  أوردُتا ألجل  أْن أقول  إّن 
الفنيي املخاس بأيدليو  ةٍ عي  بأيٍد شي الشِّيعي ة   الثَّقاف ة   خت ق س احة   قد االـُمخ ال ف   ُخذُه من ُه وآستنبطُ أ ، إّنَّ

اُت اهلل  بيت صلو ال هل  أومن جواهر  حديث   ،البيت ومن صحيح  حديث  أهل   ،البيت ع ميق  حديث  أهل  
 .وسالُمه عليه م أمجعني

حُ  أعتقد أنَّ القضي ة   أمس   واملثال الَّذي مرَّ علينا يف يوم   .فأكثر ى أكثر  باتت تتجلَّ  والصورة   بات ت تتَّض 
بعد  ذلك ه عاد فغري  رأي   "ُمعجم رجال احلديث"بعد أْن صدر  منُه  ،عليه د اخلوئي رمحُة اهللأنَّ السيِّ  كيف  

يف حَّت   ري تغيري  ب على هذا التغيِّ ترت  و  ،ت آراؤهتغري   .تغيريًا كبريًا يف هذا الكتاب الكبري وأحدث  بسنواٍت، 
ت فتاواه ،فتاواه ت آراؤه وتغري  ٍة من الزَّمن لو بقي  ميكن  ،فمثل ما تغري  ت آراؤه السيِّ  بعد ُمدَّ د اخلوئي حيَّاً لتغري 
يٍَّة إذاً لقو  !!أيضاً  وحني يتغري  قولُُه يف ع لم الرِّجال  رأيُه، ُمد ة من الزَّمن يتغيـ رُ  إذا كان ُكلَّ  رجايل  ال ل  فأيُّ ُحج 
هو  ،يعية  الشِّ  شيٍء ض ر ب السَّاحة   قُلت يف أو ل األمر بأنَّ أخطر   وهلذا ؟!على ذلك أْن تتغري  فتاواه بُ يتت  
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يف و  ،يف ع لم  اأُلُصول س بَّب اخلراب   ،ه  قْ الف  يف ى و يف الفتاو   هو الَّذي س بَّب اخل راب   ف ع لُم الرِّجال   ،ع لُم الرِّجال
يف و  ،س بَّب اخلراب يف عامل  احلديثو  ،رآنس بَّب اخلراب يف تفسري القُ و  ،يعيةيف العقائد الشِّ و  ،ع لم الكالم

ني ُأشري إىل هذا  !!ع لُم الرِّجالهو  هذا  ...إخل!!،و ،و ،يف مقامات أهل البيتو  ،عامل  األدعية  والز يارات وح 
 ،يُعتب اآلن الُذروةلكن هذا الكتاب"ُمعجم رجال احلديث"  ،فقط إنَّين ال أقصد هذا الكتاب  األمر ف

ثُونف ني يُريدون أْن مُيزُِّقوا حديثًا من أحاديث  و  ،الـُمت حدِّ م البيت  أهل   الـُمؤلُِّفون ح  هذا عون إىل يرجفإَّن 
 يعة  والشِّ  ة  سة الديني  املؤس  ألن   ،فُيمزُِّقون ما يشاءون وهلُم احلقَّ يف ذلك ،يعت م دون ع لى ما ج اء فيهو  ،الكتاب  

فمن قال  ،د اخلوئي آراؤه تتبد ل وتبد لتالسيِّ ولكن   !؟ُد اخلوئي قال ذلكالسيِّ أن  وهي  ،ةيُعطوَّنم الشرعي  
أمَّا أْن يكون ُحجًَّة على  ،قد يكون ُحجًَّة عليه  نعم،  ؟النهائي ة جَّةاحلُ وهو  صحيحُ ال الرأيُ هو  ُه األخري  بأنَّ رأي  

 !!فذلك كالم  ال معن لهُ  حديُث أهل البيت  به  مُيزَّق أْن و  البيت   حديث  أهل  

د ُمم د تقريرات السيِّ  (يعةفقُه الشِّ )ــهذا حبثُه املعنون بـ ،د اخلوئيلكم مثااًل من أقوال السيِّ  خذُ آ
 1419 ،ميالدي 1999 ،الطبعة الثالثة ،139 ،138 :الصفحة ،هذا هو اجلزء الثالث ،اخلُلخايل مهدي  

 :صفحة ،138 :صفحة ،يعة اجلزء الثالثفقُه الشِّ  ،يعةمؤسسة األفاق دروس  يف فقه  الشِّ  ،هجري قمري
 إىل أْن يقول ،لنا بذلك ن  وال شأيتحد ث عن اخلوارج  (،جناسُة اخلوارج) :حتت عنوان 138 :صفحة ،139

 -عليه اهلل   صلواتُ  املؤمنني   على أمري  يف صف ني هم كالَّذين  خرجوا إمام   اخلوارج الَّذين ُيرجون على طاعة   عن
لغراض الّسَلم طمعًا للرئاسة والوصول  إلى ا رج على اإلمام عليهمن خَ  وأم ا لو أ ريد منهم م طلق  )

نياعليه يعين ُيرج -...عتقاد بإمامتهِ مع اإلالدنيوية من الماِل والجاه  -!!يعتقد بإمامته   هُ ولكنَّ  ألجل  الدُّ
ندراجه  في ع نوان لح سين عليِه الّسَلم فَيش ك ل إعتراف بسيادتِه كما في خروِج الح ّر على اواإل...

 اً يف حال ُمعارضته  للُحسني كان ناصبيَّ  احلُر  أن  هي حلقيقُة ا أيُّ كالٍم هذا؟! وأيُّ منطٍق هذا؟! -(الّناِصب
لَيس الن اِصب )-األحاديث تقول ،ساحة  اهلُدى إىل رجع   عليه  احُلسنيُ  تاب  طلب  التوبة  و حني  لكنَّهُ  ،فعالً 

يَ ق ول بِأن ي أ ب ِغض  َمَحم دًا وآَل َمن قَال إنِّي أ ب ِغض  م َحم دًا وآَل م َحم د فَإن َك ال َتِجد  َأَحَدًا ِفي الن اس 
يا  ن ص ب  ل ُكم العداء  -...ن ما الن اِصب َمن َنَصَب َلك م الَعَداوةوإ...-حَّت  لو كان يُبغ ُضُهم-...م َحم د
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 ًا لسي د  ع ملي   العداء   ب  قد ن ص   يُكنْ  احلُر  أ لـ مْ و  ،(ون ِمن َأع َدائِناأن ك م تَ َتولُّونَا وتَتبَ ر أ   وه و يَ ع َلم...-ناشيعت  
-د اخلوئيعند السيِّ  واضح  فكريٌّ  وخلل   واضحة   أنا ليس حديثي ُهنا عن احلُر  ولكن هذه ُشبهة   !؟ءالُشهدا

أنت  احلُر  كما  لهُ  قال   بأنَّ اإلمام  قد يقول قائ ل -...كما في خروِج الح ّر على الح سين عليِه الّسَلم...
رة ،مس َّتك أُمَّك نيا وس عيد  يف اآلخ    وإالَّ  ،الهكذا على اإلطالق ،بشروط ها ُتؤخذُ  هذه قضي ة  ولكْن  ،ُحرٌّ يف الدُّ

وح  ر   ه  اِدر اه ي  غَ ل زِنَ احَ  ي  فِ  ،ي  زنِ يَ  نَ ِحي   ن  كِ لَ وَ  ي  زنِ يَ  :القَ  ؟يزنِ ن يَ ؤمِ م   أن  ال)-كما عندنا يف الروايات
 وإرعاب   هداء  الشُ  د  بسيِّ  عة  عج  إىل اجل  قياسًا وما قيمُة الزِّنا  ،يُغاد رُه روح اإلمياناملؤمن يف حال  ز ناه -(انيمَ اإلِ 

فما  ،روُح اإلميانُترُج منه  يف حال  ز ناهُ  إذا كان املؤمنُ ف ،خاص ة ة  شهوي   الزِّنا عملية   وقطع  الطريق  عليه؟عياله  
 لو مل يـ ُتبْ  ،حَّتَّ حني تاب  و  ،حني تاب   لكنْ  ،الَّذين معه ومجيعُ ًا كان ناصبيَّ   احلُرُّ إذن !! باُلك مبوقف احلُر  

تاب  نعم، حني تاب احلُر  و  ،حيُث يشاء!!ِبا  ويذهبْ  ، فليأخْذهاتوبته   كانت تنفُعهما   ،عليه احُلسنيُ 
الح سين عليِه كما في خروِج الح ّر على ...-اإلميان  إليه   روحُ  ى فعادتْ اهلُد   إىل ساحة   احُلسنُي عليه رجع  

 ألوردُت لكم العشرات   ،املسألةللتصدي هلذه  لو كان املقامُ و  إىل حبثٍ  املطلب حباجةٍ هذا -...الّسَلم
ليس مقاماً  املقامُ  لكن   ،هموأدعيت  م البيت وزيارات   ومن أحاديث  أهل   ة  الُقرآني   من النصوص   والعشرات  

كما في خروِج الح ّر على الح سين عليِه ...-للحديث دِّمة  قلكن هذه مُ و  ،للحديث  عن هذه القضي ة
هل هذا و -...ندراجه  في ع نوان الّناِصب إذ  ال م راد بالن ص ب َنص ب  الَعَداوة والبغضاءفَيش ك ل إ الّسَلم

 هو والَّذي قام ب ه احلُر   ،ةالعملي   ة وُهناك العداوةُ العاطفي   ُهناك العداوةُ  ليس من مصاديق  نصب  العداوة؟!
 كان  فل نفر ض أنَّ هذا الكالم  ،الط امة ُهناو الـُمشكلة ُهنا -...وِمن ه نا...-والن صُب العمليُّ  ةُ العداوة العملي  

َكم  بإس َلِم اَلو لَين ...-ماذا يُفرِّع عليه السي ُد اخلوئي ولكنْ  ،صحيحًا وصادقًا بالنسبة  للُحر   وِمن ه نا ي ح 
أن ه يعين -...إسَلمًا ظاِهري اً ِلَحقِّ أميِر المؤمنين عليِه الس َلم ...-بكٍر وُعمريعين أبا -...الَغاِصَبين

طلبًا للرئاسة  م  املعصو  على اإلمام   خصُ الشَّ  بأنَُّه مُيكن أْن ُيرُج   يف الـُمقدِّمة   قول ه   باعتبار  ، احلُر   بقياس   قاسُهما
نيا !ميُ  !!االً عتقاد بإمامته  وجاء باحلُرِّ مثمع اإل ،والدُّ ث خصوصًا مثاًل حينما حتدَّ  كن أْن نقب ل الكالم يف احلُر 

ج  لق تال ابن  بنت  أُبشَُّر ِبا وأنا خار  فقال وأيُّ جنٍَّة  ،يا ُحر  باجلن ة رْ بش  بأنَّه مس  ع ُمناديًا يُنادي أ :احلُر وقال
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ا يل قاهل   قدْ  لو كان   ،ماذا أقول لك قالف !.ث كل تك أُمُّك :أو حينما قال لُه احُلسنُي عليه  السَّالم ؟!رسول اهلل
كان   يف ذلك احلال   رُّ فاحل ! ومع هذا؟ولكن أُم ك فاطمة فماذا أقول ،غريُك لرددُتا عليه أحد  من العرب  

يف اآليات  ات ُُيال ف البديهي   كالمُ الهذا -!!...وِمن ه نا ي حَكم  بإسَلِم اَلّولَين الَغاِصَبين...-اً ناصبيَّ 
 وُُيالفُ  !!مراجُعنا وُعلماؤناالـُمخال فني كما يُفسِّر  ال حبسب  تفسري   ،ة حبسب  تفسري  أهل  البيت  الُقرآني  

ا  الزَّهراء   زيارة  وإذا ما قرأ  أحد   ،يف زيارات  أهل البيتو  ،نايف أحاديث   ات  البديهي   أنَّ هذا ب تكفي ألْن يعرف  فإَّن 
 .!! .يفكالم  سخ  الكالم  

-س َلم إسَلماً ظاِهري اً نين عليِه الالمؤم  أميرِ وِمن ه نا ي حَكم  بإسَلِم اَلّولَين الَغاِصَبين ِلَحقِّ ...-
ِبِهم-؟ملاذا ِبهِ ...-!!ليسوا من الن واص بأي هم -ِلعَدم َنص  يت وإن ما أهل الب داوةَ رًا عم ظاهِ ِلعَدم َنص 

وهذا وإن  كان  ،نزِلةش أن  والمَ من ال َله م عتَراِف ِبمامع اإلة الَعام ة والرِّياس  نازعوهم في تحصيِل المقام 
-(!!جاسة ال م صطلحة ي وِجب الن  ري واللظّاهِ حقيقًة إال  أن ه  ال ي ناِفي اإلسَلم امن الك فر واإِللَحاد  أشدّ 

ات يف البديهي   ُُيالفُ  كالم    فهو ،ح  واض مُ الكالهذا  ولكنْ  ،ق ف عند ُكلِّ كلمٍة صغريٍة أو كبريةٍ أنا ال أُريد أْن أ
 ،ا املـ ْحم ل  على هذ هُ ل  أْن أمح    أريدُ الهذا، و يعتقد حقيقًة أنا ال أقول بأنَّ السي د اخلوئي  ،البيت أهل   عقيدة  
 ت  أهل  روايا حبسب  ه ألن   ،اً جد   بري  كفالر ُجل يف عقيدته  خلل    ،هذههي د اخلوئي السيِّ  إذا كانت عقيدةُ ولكْن 
د السيِّ  مع  أنَّ و  .فهو كافر   لز هراء  ا تـ ل ة  قـ   ُكفر  ن ش كَّ يف  أنَّه م  وهو  الكالم واضح   هم،أدعيت  و  همأحاديث   و البيت  

مسالم  على اإل لقوم  ابأنَّ  الوصف   إال  أنَّ -وإن  كان أشد من الك فر واإِللَحاد-اخلوئي قال من  ون  ُمب أ  وأَّنَّ
هنا، ُه د ش ط ح ف كر خلوئي قادنا يِّ سلذا أقول بأنَّ  ،البيت أهل   يف أحاديث  ات هذا ُُيالف البديهي  ف ،الن صب  

م  ويف عدوثيقه  طُح يف تسيش ،فمثل ما ش ط ح السي د اخلوئي ُهنا كثرية!!  الُعلماء   وشطحاتُ  وهذه ش طحة  
وله  ة لقن احُلجيَّ فأي ،اً  كثري يشطُح ويشطحُ سة الواضحة البديهي  مثل ما شط ح ُهنا يف هذه القضي ة  ،توثيقه  

 ،138 :يف صفحة اخلوئي دلسيِّ اهذا الكالم ُكلُّه ذكرُه و  ؟!توثيق رواة احلديث عدم   حينئٍذ يف توثيق  أو
 (.جناسة اخلوارج) :حتت عنوان ،139
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 يف جناسة  -...ِتهمال ِخَلف في نجاسَ )-139 :يف صفحة (،جناسة النواصب) :أمَّا حتت عنوان
-يعةعين فقهاء الشِّ صحاب ياأل-عليها في كلماِت جمٍع من الصحاب اإلجماع   د ّعيَ َبل أ  ...-:الن واص ب

 ام عاوية وَيزيد لعنَ ه مكَ الس َلم   َليه ميت عَ َمن َنَصَب الَعَداَوة ِلهِل البَ ...-بالن واص ب-...والم راد بِهم...
وَكثيٌر -خلوئياد السيِّ  فوات  رى من هأخ وة  هذه هفو -(َلمعليه الس  ين وَكثيٌر ِمم ن َحضر لم قاتَلة الح سَ اهلل 

من يقرأ  !!بمن الن واص   وايسلمم ن  سني  احلُ  قاتلة  ن حضر  ملم   ُهناك يفأن  يعين -ينِمم ن َحضر لم قاتَلة الح سَ 
يه  ل   اً هي  حًا وبدياملعن سيكون واضهذا بطالن  أنَّ  أعتقدُ  احُلسني   من زيارات   زيارةٍ  أي   بأنَّ السي د  قولألذا  .د 

ا هي شطحات   ،ال يعتقد ِبذه الـُمعتقداتهو   ،هلُ اخلوئي هكذا أمح    ف يقولُ وإالَّ كي ،ة  علمي  ت  اشتباهاو وإّنَّ
سابقون كانوا يتقد  و  لنواصب  وا من اليسالَّذين حضروا لق تال  احُلسني بعض  بأنَّ  البيت   أهل   من شيعة   قائل  

ما فعلوا خبيام   وفعلوا ،ئلته  بعا لك  وبعد ذ به   واألمل  إنزال  األذى  يريدون  كانوا و  ،باً إر   باً يُقطِّعوه إر  على أْن 
 ُكلُّ   ،لرؤوس  لى اقتسام  اع همائلُ قبارُع وتتصفيما بينهم  يتصارعون   وابدأوحَّتَّ بعد أْن َت َّ ُكلُّ شيء  ،احُلسني

 ر ضيع قطعوهُ عبد اهلل ال  رأس  حَّتَّ  ،احُلسني وأهل بيته  وأصحابه   من رؤوس   تُريد أْن تأُخذ عددًا أكب   قبيلةٍ 
ن ُهناك م  أن  عين ي-ينلة الح سَ م قاتَ لضر وَكثيٌر ِمم ن حَ -دنا اخلوئي رمحُة اهلل عليه يقولوسيِّ  !!مع ُهم ومحلوهُ 
 خلوئي إىل هذهاسي ُد ى الاهتد   كيف    ! ال أدري؟كيف يكوُن ذلك  ،عنوان الن واص ب وال يدُخل حتت   حضر  

ا هي وإ ،الضال ة   لعقائد  د ِبذه ايعتقمم ن اخلوئي  السي دُ يكون    أنْ أستبعدُ  ، أنالذا أقول هكذا !العقيدة! ّنَّ
 !!ة  شط حات  علمي  

وهذا هو اجلزء  (،مباين منهاج الصاحلني) :السي د تقي الُقم ي يف كتابه  وهو  تالمذته   أن  أحد  حَّت  
 ،هجري قمري 1429 ،ميالدي 2008تاريخ النشر  ،منشورات قلم الشرق ،مباين منهاج الصاحلني ،الثالث

سّيدنا ال ستاذ  ومن الغريب ما عن)-؟ماذا يقول ،250 :يف صفحة ،إيران ،املطبعة ستارة ،الطبعة الثانية
ا ي حَكم بإسَلم الّولين وِمن ه ن...-(يعةفقُه الشِّ )ما يف تقرير أحباثه  يف كتاب -...على ما في التقرير

إسَلمًا ظاهريًا لعدِم نصِبهم ظاهرًا عداوًة لهِل البيت وإن ما َلم ِلحقِّ أميِر المؤمنين عليه الس  الَغاِصَبين 
فإن ا نسأل  من سّيدنا ال ستاذ أيُّ عداوٍة  ،إلى آخِر كَلمهِ  ...نازعوهم في تحصيِل المقام والرِّئاَسة العام ة



 (7لحلقة )ا                                                     : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 21 - 

 

نا يف ُكُتب علمائ   وليست غريبةً  ،موجودة   يف التعابري   ُعجمة  -...!؟أعظم من اله جوِم إلى داِر الصّديقة
ال هنا  "نْ م  " ،نااملفروض فإنَّا نسأُل سي د  -فَإن ا نسأل  من...-واضحة الُعجمةُ  ،عناخصوصًا يف ُكُتب  مراج  

-دار   علىوض فر امل-دنا ال ستاذ أيُّ عداوٍة أعظم من اله جوِم إلى دارِ فإن ا نسأل  من سيِّ ...-:هلا حاجة  
الزّكية وإسقاط ما في بطنها وَهتك ح رمة مولى الثّ َقلين الصّديقة وإحراِق بابها وضرِب الطّاِهَرة ...

 وتهديدِه بالَقتللخِذ البيعِة منه  َجبرًا د وأخذِه كالسير المأخوذ من الت رِك والّديَلم وَسوقِه إلى المسجِ 
وإنكار َكونِه أخا ...-مع أمري املؤمننيُيشري إىل كالم ُعمر ابن اخلطاب -...وإنكار كونِه أخا َرسوِل اهلل

ِبهم وعداوتِهم  نحرافهم أن  الّصديقة وإَرسوِل اهلل صّلى اهلل عليِه وآله وال ذي يد ّل على َنص 
 وهذا مذكور  -...وأعرضت وجهها عنه ما لم ترد جواب سَلم الر ج لين...-فاطمة يعين-...المعصومة

-يف أوائل الكتاب مذكور   هذا الكالمُ و بن قتيبة ال "كتاب اإلمامة والسياسة  مثل "حَّتَّ يف ُكُتب املخالفني 
اب سَلم الر ج لين لم ترد جو  نحرافهم أن  الّصديقة المعصومةوِتهم وإوال ذي يد ّل على َنص ِبهم وعدا...

ال و  ،يف الن قل خلل هنا يوجدُ -(واهلِل لدعون  عليَك ما داَم حياتي :وأعرضت وجهها عنه ما وقَالت لألّول
 د  السيِّ  من تلميذ   عتاض  ولكن ه ا ،يف التعابري ُعجمة   ُهناك  أن   واضح  و  ،أكتفي ِبذا ،الكالم   أريد أْن ُأكمل  

 .اجلزء الث الث "مباين منهاج الص احلني"د تقي الُقم ي يف كتابه  السيِّ  وهو اخلوئي

د السيِّ  لكم شطحات   أُعدِّد وأنا هنا ال أريد أنْ  ،ة  القضي   اخلوئي يف هذه   فمثل ما ش ط ح السي دُ    
يف قضي ة و  ،احلُر  يف قضي ة فمثل ما ش ط ح ف كرُه ُهنا  ..طويلةالقضي ة ُ  ،وي طول وي طولفذلك أمر  ي طُول  ،اخلوئي

،شتباهاإل كرُه وش ط ح قـ ل مُه ووقع  يف هذهمثل ما ش ط ح ف   ،يف قضي ة قـ تـ ل ة احُلسنيو  ،األو ل والث اين كيف ف ات 
 ،عنهم كاملةً   طياتُ املعاألشخاص توجُد  مع أنَّ هؤالء   ؟!يف هذا الكتاب طحات  سيكوُن مأموناً من هذه الشَّ 

 ،بالن سبة  للُحر  و  ،سني  احلُ  لقتـ ل ة   بالنسبة  و  ،لألو ل والث اين بالنسبة   .عنهم كاملة    يات  معط ال توجدُ  الر واةُ بينما 
ف د اخلوئي يف هذه الشَّطحات وخالومع ذلك وقع السيِّ  ،منهُ ع  بني أيدينا  كاملةً   موجودة   ُمعطياتُ ـال

وأنُتم الحظُتم حني قرأُت  معطيات؟! ال ّنتلُك عنهم أيَّة    احلديث الَّذينفكيف احلال مع رواة   ،اتالبديهي  
 وث ق   ،اً وعشرين طابق من أربعةٍ  هذه  ع مارة   !!من الُكُتب ة  يف كل  هذه الع مار  ُمتوى الكتاب   عليكم تفاصيل  
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وذلك لعدم    من ستة عشر ألف إسم مذكور،ما يقربُ من بني   ،شخص 700 :فقط السي د اخلوئي فيها
كما  كبرٍي يف الكتاب  من أو له  إىل آخره   بإحداث  تغيريٍ  قام  السي د اخلوئيومع ذلك  وجود املعطيات  الكافية.

إذاً   .مرَّ هذا الكالمو  ،يخ ُمسلم الد اوريالشَّ  بإشراف  كانت   واللجنةُ  ،األو ل   اجلُزء   مة  قرأُت عليكم يف ُمقدِّ 
 مروايات   ويف تضعيف   ،البيت   أهل   حديث   زيق  ويُعتمُد عليه يف متُحجًَّة يُرج ُع إليه   كيف سيكون هذا الكتابُ 

فإن ه  ،هذا الكتاب لو طب قناهُ من شأن  ألنَّ  !؟فسري الُقرآن ومنها هذا التفسريخصوصًا الرِّوايات املتعلِّقة بت
أهل البيت  وبالتايل ينفي تفسري   ،شرَّ متزيق سيمز ق روايات  تفسري هم ،رآنللقُ  البيت   أهل   سُيمزُِّق تفسري  

أنا أشري إىل و  .ىة الكب ى واملشكلة العظم  الطام  هي هذه و  ،حديث  الث قلني وذلك ما ينايف حقيقة   ،رآنللقُ 
،  أنَّ هذا الكتاب اآلن هو الذروةُ  هذا الكتاب باعتبار   هي بنفس ُكُتب ع لم الرِّجال   وإال  بقي ةُ يف هذا الباب 

إىل و النَّجاشي  بتداًء من رجال  ا ،الرِّجال كتب    ُكلُّ   ،س  هذا الضرروبنف ،احلقيقة   هذه   وبنفس   ،هذا املستوى
ا  ،بنفس  هذا الضررهي ُكلُّها  ة  جالي   الر والُكُتب   ة  جالي   الر اجملموعات   مجيعُ  ،يومك هذا به  من  يء  ف كر  ج  ألَّن 

 !!اهلل  وسالُمه عليهم أمجعني صلواتُ  البيت   العداء  ألهل   من ساحات  و  الن واصب   ساحات  

  ؟ان أشير إليهما في نهاية الحلقةبقي هناك أمر! 

وهذه  ،البيت أهل   من أولياء   الثِّقاة   األخذ  بأخبار   لزومُ  كثرية يُفهُم منهاُهناك روايات   :-المر الّول
تلك و البيت أهل    من أولياء   الثِّقاة   بأخبار   نعمُل ونأخذُ  فنحنُ  ،أبداً  حديثية ال تتعارُض مع قضية  طبيعي  
أقوُل  ؟قد تقول من أيِّ طريق ،هُ فمن ثـ ب ت عندنا وثاقتُ  ،هلذا املوضوع بعلم  الرِّجال وال عالقة   ،ةقضية  بديهي  

 قيمة  ال اليت يأخذون  ِبا ين از و املهذه و  ،للتوثيق فيه  ميزان   ال يُوجدُ علُم الرِّجال  ،ليس من طريق ع لم الرِّجال
ع لُم الرِّجال جهالة  وجهل  وضاللة    عن هذه  املوازين.يوم غدٍ  يف حلقة   ،سنتحد ُث يف احللقة القادمةو  ،هلا

ن صب  وعداء  ومتزيق  وذ بح  النِّهائية  مثرتهُ  ،البيت ب  وعداء  حلديث  أهل  هاية هو ن صْ ويف النِّ  ،ومح  ق  وسفاهة  
بغضِّ النَّظر عن سوء النـِّيَّة  أو  ،املوجودُ هو وهذا  ،ة على الواقع  العملي  هذه هي احلقيق !!حلديث  أهل البيت

يل بنوايا  ال عالقة  و  ،ال أعرُف نوايا الن اس ،أنا ال ُأحاك ُم النَّاس على نواياهم ،ُحسُن النـِّيَّة عند الرِّجاليني
ُب النَّاس على نواياهم  ،النَّاس أنا أنظُر إىل الواقع وأُرتُِّب األثر  على  ،ُت أناصاحُب الزَّمان ولسهو الَّذي ُُياس 
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ه ولكن ُه يقول ما كان فيقتلُ فيطعُن شخصًا  أْن يأيت شخص   :مثال  وهذا  ،الواقع اخلارجي على ،الواقع املوجود
ا ح رَّكُت السِّكني هكذاني يت  ل السرور على ق لبه   قاصداً ُكنُت أُمازحُه   ،أْن أطعن ُه وإّنَّ  كني  فحر كُت السِّ  ،أْن أُدخ 

لو يُقال هلم بأنَّ هذا  !؟القتيل حُبسن ني ة هذا الرَُّجلماذا يصنع أطفاُل هنا  !!ولكنَّها جاءت خطًأ فقتلته
ماذا نفعل  فليذهب هو وني تُه إىل اجلحيم!! ؟ماذا يقولون ،كان يُريد أْن مُياز ح  أباُكم  ،الرَّجل كانت نيَّتُه حسنة

أنا ماذا أصنع بنيَّة هذا املرجع أو ذاك  .أنَُّه قـ ت ل أباناهو الَّذي جرى  ؟ى على أرض الواقعما الَّذي جر  ؟بني ته
ُد ماذا  ..ةٍ يُريد أن ينقي  حديث أهل البيت من الضالالت بأي  ني   ،ئةً سي    كانت أمحسنةً  أصنُع بني ته  وأنا أج 

هذا  ،البيت أهل   قد دم ر حديث  بقواعده  الرِّجالية و برأيه  هذا و بعلمه  هذا و أنَُّه بكتابه  هذا على أرض الواقع 
املوجود على أرض   ،يل بني ة هذا املرجع أو ذاك ! ال عالقة  ؟ما شأين بني ته  أنا ،املوجود على أرض الواقعهو 

فاندفعت  ،ةبقيًَّة من ثقافة  أهل البيت احلقيقيَّ  مل يُبق  و  ،البيت أهل   قد دم ر حديث  أنَّ ع لم الرِّجال هو الواقع 
إخل...  بعضها إىل الشافعي وبعضها وبعضهاو  ،د ُقطببعضها إىل سيِّ و  ،ها إىل ابن عريبيعة راكضًة بعضُ الشِّ 

 البيت بأيدي مراجع   أهل   ُهناك بعدما دم ر  ع لُم الرِّجال ثقافة   وعن احلقائق   اندفعوا يبحثون عن الثقافة  
  !!التأليفي ة اجملموعاتو  هذه الُكُتب  يعة وبأيدي الشِّ  ي علماء  بأيدو  ،يعةالشِّ  بأيدي فقهاء  و  ،يعةالشِّ 

من ألئمَّة اوثاقُتهم عن  ن تثُبتلَّذيا ،نعم ،الثِّقات أخبار  ب خذ  األفأقول هذه الرِّوايات الَّيت تأمرُنا ب
الل منهج  حلن  ال ،خالل أحاديث ه م  أسلوب معرفة   من خالل  و  ،قولهناك عندنا أحاديث تثُبت ع ندنا من خ 

من  ،ن  القولحلفقاً ملنهج  ادق و ام الصَّ عن اإلم فيثُبت ع ندنا احلديثُ  ،األخرى القرائن  من  األئ مَّة يف احلديث و 
 إلمام الص ادقااحلديُث عن  عندنا ثبت   ذاإف ،إىل ع لم الرِّجال ..دون  الر جوع  إىل ع لم الضاللة  وع لم  الن صب

الل القرائن   كون ُزرارُة فحينئٍذ ي ،يثذا احلدة يف هميدُح ُزرار حني  واإلماُم  ،الل  منهج  حلن  القولومن خ من خ 
يس موجوداً كنَّ ُزرارة لول ،ارةُزر  من احلديث   ُخذُ نُت يف عصٍر أعيُش مع ُزرارة فإين  آفإذا كُ  ،عندي موث قاً 

ة حات اخلوئي  ِبذه الشَّط جاليونُهم الرِّ وثَـّق   ؟من الَّذين وثَـّق ُهموهؤالء   ،الَّذين نقلوا عنهإىل فأذهُب  ،اآلن
الَّيت وايات إذًا هذه الرِّ ف ،لينيرِّجاألقوال  ال ال قيمة   ؟من نعتمدُ  على قول  و  ،أيُّ رجاليني وث قوهم ؟الواضحة

ا تعينث عن الثِّقات تتحدَّ    .لبيتأهل ا م ن ق ب ل  ن يثُبت توثيُقهم الَّذي إّن 
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هذا رجايل    ؟ن كالم  الرِّجالينيم  هل  ؟كيف تثُبت وثاقُتهم  ؟بقيَّة الر واة لنا توثيق   تُ أمَّا من الَّذي يُثب  
 ،يف تقييم قـ ت لة احُلسنيو  ،كلُّ املعطيات يف تقييم األو ل والث اينوجود   مع مثل السي د اخلوئي وهو يشطُح  كبري  

ا  الوقوف   أنا ال أطيلُ  ،فهذه الرِّوايات ،هم ُمعطياتخبصوص   دْ مل ت ر   فما باُلك بالر واة الَّذين عندها ألَّنَّ
وعليه  البُدَّ من بأخبار  الثِّقات  نا بأْن نعمل  يُؤتى ِبا فُيقال بأنَّ هذه الرِّوايات تأمرُ  ،بشكٍل خاطئٍ  ُتستعملُ 

بأْن يعملوا ور األئ مَّة يعة يف عصتأُمر الشِّ هذه الرِّوايات  ،لذلك ال حقيقة  أبدًا  ،لتمييز الثِّقاتع لم  الرِّجال 
 كيف نعرُف وثاقة    .فنعرف وثاقـ ت هملنا معُهم ُمعاش رة  أو أْن تكون   ،الَّذين يُوثِـُّقونـ ُهم األ ئ مَّةبأخبار  الثِّقات 

ينئٍذ ُهنا يأيت التسليمُ  ؟هذا الرَّاوي إذا وث ق اإلماُم نا نا وتقديرات  لنا بآرائ   وال شأن   إمَّا أنَّ األئ مَّة يُوثِـُّقون ُه وح 
رهُ  شخصًا وُكنَّا نعرفهُ  إذا مل يُوثِّق اإلمامُ و  ،شخصاً  الل  الـُمعاشرة نعرُف وثاق ته  ونُعاش  ونطمئُن لنقله  ومن خ 

أن أمَّا  ،هميُعاشرونُه عن قُرب وحنُن نث ُق بتقدير   أو أْن يكون ُهناك أُناس   ،فنعتمُد على معرفتنا به  وحلديثه  
وأنا أرى كيف أنَّ املراجع ينصبون  ، فكيف  أث ُق ِبممن السنني مئات   بني الرُّواة  و  نيجالي  الر يكون  فيما بني 

 الظنَّ  ال ُأسيءُ أنا  .؟!. كفاءةٍ أدن   هم الَّذين ال ميلكون  هم وأصهار  د  وكيف ُيسل طون أوال ،الفاسقني الوكالء  
هلم فُهم ُيسلِّطون الُفس اق  ال أُريد أْن أقول بأنَّ املراجع ال عدالة   .!!.همبتقدير   الظنَّ  ولكنَّين أسيءُ  جع  باملرا

ميعة على الشِّ  ا  ،هممن أصهار  أو  هم من أوالد   ل كوَّن  وإساءُة التقدير قد  ،إنَّ املراجع ُيسيئون التقديرأقول وإّن 
ع   ُتشتط   أنالبد  أن ه باعتبار  ،ةاملرجعي  تقدُح بعدالة   دقنعم،  ،ال تقد ُح بالعدالة    العاليةُ  الكفاءةُ يف عدالة  املرج 

لكنَّين ال أسيء  ،ال أريد اخلوض يف هذه القضي ة .يقد ُح يف هذا األمرهنا وسوُء التقدير   ،األُمَّة أمور   يف إدارة  
ا ُأسيُء الظنَّ حُبسْ  ،عنا الك راممبراج   الظن   م ُيسلِّطون تقدير   ن  إّنَّ ُهم أ صهار ُهم الُفس اق أو أوالد  هم حني أرى أَّنَّ

لكون أدن   هم سق  عن قُرب ونعرف ف  ألشخاٍص حنُن نعرفهم العام ة    أو يُعطون الوكاالت   ، كفاءةٍ الَّذين ال مي 
ألشخاٍص هم يعيشون  التقدير   فكما ُيسيئون   ،التقدير   إنَّين أقول بأنَّ املراجع هنا يسيئون   ،همم تديُّن  وعد  

م سيسيئون التقدير   فالشيء ،معُهم  ن  م   مئات   ماتوا قبل   أشخاصٍ  توثيق   ويف عدم   يف توثيق   الطبيعي أَّنَّ
 ،التوثيق روايات   عند   لذلك ال أُطيُل احلديث   ،الواقعى أرض   عل   موجودة   ة  واقعي   ة  عملي   ة  هذه قضي  و  ،السنني

ا أقول من ثبتت وثاقتُ  من هذا التوثيق  ونستفيدُ  ،نأخُذ بكالمه  إذا ُكنَّا ُمعاصرين لهُ فإن نا ُه عندنا عن األئ مَّة وإّنَّ
وثاق ته فحينئٍذ يكون  على معاشرٍة مع راوي احلديث ونعرفُ  وإذا ُكنَّا ،مأصحاِب   منازل   يف معرفة   األئمَّة  من 
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عاشروا  م بالد قة  واألمانة  هأشخاٍص نعرفُ  توثيق  على  أو أْن نعتمد   ،ُحجًَّة علينا ناوجدانُ و  نانُ هذا واطمئنانا علمُ 
واألخذ بأخبار  الثِّقات  فروايات التوثيق  والوثاقة   ،لكنَّنا لسنا يف عصر  الر واة ،نعم ،الر اوي وعاشرونا أيضاً هذا 

وأعتقد أنَّ  .الس نني من   مئات   الر واة   نا وبني  وفيما بين   ،هذانا عصر   ُث عنال تتحدَّ و ذ ل ك العصر تتحد ُث عن 
ا و الَّذين يأتون  و  ،عنها طويالً  للحديث   ال حاجة   ألنَّ هذه املسألة  ي كف  الكالم ي  هذا  موَّن   ِب  ا يف يـُْقح 

؟ من أين نأيت بالتوثيقف ،اً جدَّ خ ط أُُه سخيف  وباطل  وواضح  هذا كالم  ف ،ع لم  الرِّجال  ضرورة  ى ستدالل  عل  اإل
،   ؟ن هذه الُكُتب الضال ةم   هل  .من مثل  هذه الكُتب أْن حُنصِّل على توثيق الرِّواةال نستطيع كال 

 ؟السؤال ما هو البديل :المر الثاني

أكثر من ثالثني سنة وأنا  ..فيما سلف ه  فقد أجبُت علي ،ى هذا السؤالعل   أنا ُهنا ال أُريد أْن ُأجيب  
 ،ستعرفون البديلو عوا تلك البامج تاب   ،"زهرائيُّون" على موقع   موجودةٍ  طويلةٍ  يف برامج   ،عن البديل أحتد ثُ 

يسيطُر عليه ع لُم الرِّجال  ،ه.ق329منُذ سنة  منهاج   .من السَّاعات عن البديل ومئاتٍ  مئاتٍ  فقد حتد ثتُ 
دوا له بدياًل أحتدَّ   ينولكن   ،عن البديل ثتُ من السَّاعات حتد   ومئاتٍ  مئاتٍ  ؟!ث عنه يف دقائقتُريدون أْن جت 

 عافُ ضإ يُراُد منه فقاً ملنطٍق شيطايني و  و  ،بشكٍل شيطاين   هذه الكلمةُ وغالباً ما تُردَّد  ،ن يُردِّدونأقول هلؤالء الَّذي
عن  مسئول  من قال لكم بأنَّين  ،لنفتض أنَّين ال أملُك بديالً  .؟!.ما هو البديل ، الذي أطرُحههذا الطرح  

 الطريق وجاء إنسان   مراحيض يف بالوعةُ  ،يف النَّجاسة إنسان غاطس   كان هناك  يعين اآلن إذا   ،إعطاء  البديل
 ،ُأخر ُجك منها يا أخي تعال   وأنا جئُت أقوُل لُه هذه جناسة   ،إىل أُُذنيه يف الن جاسةوسقط يف هذه البالوعة 

ا هو م ؟ما هو البديل .الن جاسة من هذه   جْ خرُ أُ  يف جناسةٍ  أنا ُأخبُه أنت   ؟يقول يل ُهنا ما هو البديل فهل
من  ومئاتٍ  ومئاتٍ  مع أنَّين حتد ثت عن البديل مئاتٍ  ،أْن يكون عندي بديلليس بالضرورة   ؟البديل

 وستجدون  ستمعوا إىل برنامج املختار الثقفي إ ،على األقل  إرجعوا إىل برنامج املختار الثقفي  ،السَّاعات
 موجود  على موقع  وهو إرجعوا إىل هذا البنامج  ،ع لم الرِّجال عن ع لم  الضاللة والس فاهة  اً للبديل  تطبيقاً عملي  

ُه ُزجاجةُ  ..نتنتاإل أخرى على شبكة   وعلى مواقع   "ونزهرائيُّ "  يعين إذا كان اإلنسان ال ميلُك ماًء وُتوجد عند 
وحنُن  ّنلُك البديل  ال  وهل مُيكن أنْ  ،ال ّنلُك البديللنفتض أنَّنا  !؟ بعنوان  البديلمَّ يشرُب السهل  ،س م  
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هل مُيكن أْن  ،ما هلذه العقول الفارغة !؟هل يتكنا جعفُر ابُن ُُم مَّد من دون  بديل ؟!جعفر  ابن  ُُممَّد أتباعُ 
كيف يكون هذا   ؟!سن من دون  بديلأن يتكنا احُلجَُّة ابُن احل  هل مُيكن  !؟من دون  بديلنا باقُر الُعلوم يتك  

 بثقافة   وُمطب قٍ  عن جهٍل ُمطب قٍ  ،يف نفس  الوقت وُمطب قٍ  الكالم ينمُّ عن جهٍل ُمطب قٍ ! ولكنَّ هذا ؟الكالم
 البديلُ ما هو إذن تقول و  تشرُب السَّمهل  ،يعين إذا مل يكن عندك ماء ..البيت وحبديث  أهل   أهل البيت  

م ْنج ُم ها ُهنا و  ،روساتيم نج ُم الفاُهنا فها  ،ث عن ع لم الرِّجالحني أحتدَّ  ،كما قُلتُ    ؟عن عدم  وجود  املاء
 ،ث يف هذا البنامج وما يليهأنا سأحتدَّ  ..الباحثون عن البديل .ُدمِّر  ِبا حديُث أهُل البيتالسُّموم الَّيت 

رجعوا إىل على األقل ا ،اً عن البديلجدَّ  واضحةً  سيجدون التفاصيل  و  السَّابقة   ولكْن عليهم أْن يُراجعوا البامج  
 .وفقاً ملنهج  حلن  القول الرِّوايات   ملناقشة   عمليٌّ  تطبيق  فهو برنامج املختار الثقفي 

 ..ئيةالقمُر الفضا ،لشَّاشةفس  انبث  مباشر نفُس املوعد على  ،وقُت البنامج أنتهى ُملتقانا يتجدَُّد غداً 

 ..ا َقَمراً يَ . َسَلمَ .ي رِعايَة الَقَمرم فِ ترك ك  أَ 

 ..اِن اهللمَ ي أَ فِ  ..اءم الدُّعَ لك  سأَ أَ 
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