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َ:الكالُمَيفَاحللقِةَاملاضيةَيفَجهتنيَكانَ 

َكلماتََِ:األولىالجهة   علىَماَجاءَيف أيََُّوَ،ىنَاالختالفصوِصَمعفةَخبمَالّشريمر رُتَُمروراًَسريعاًَ
َنوعٍََومنَاالختالِفَمذموٌمَيفَحديثِهمَنوٍعَ لنصوصَاَعلىَهذهََِرََِاملرَوداينَإىلوالسبُبَالَّذيَحَ،ممدوحَأيُّ

َمنَتفاصيلَاالختالفَبنيَمراج َمسعتموه َوما َرأيتُموه َوعَُعَِالّشريفةَهوَما َيفَلمائَِنا واُهمَاتفواقفِهمَويفَمنا
َ.املقّدسةَيفَاألذاِنَواإلقامةَالثةَِالثََّفيماَيرتبُطَبالشَّهادةَِ

منََوَ،منَقرائنَألقيُتَنظرًةَعلىَماَبقيَ َ:الماضية ال تي تحّدثت  عنها في الحلقةِ َوالجهة  الثانية
َتتحدََّ َتأرخيية َالشَّهادةَِشواهد َعن َشََِالثةَِالثََُّث َعند َواإلقامِة َاألذاِن َعبَ يف َالبيت َأهل ومرَّتََ،ريخالتأَيعة

َخََُالتفاصيُلَوالَجمال َ.اَتقدَّمَلضيِقَالوقتالصةَمَِإلعادِةَحَّتَّ
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َُكنُتَأنويَون ويُتَاحلديثَعنهاَيفَاحللقةَاملَالجهة  الثالثة هوَماَااًلَتَجمعطينَالوقةَوملَيَُاضيالَّيت
َ.العاشرةَلقةَحلقتُناَاحلاديُةَبعدَ احلَسأتناولُهَباحلديثَيفَهذهَِ

ِكرامَفيماَيرتبُطَاَومراجعناَالنفقهائََِوناَالَّيتَرأيتموهاَيفَفتاوىَومواقِفَُعلمائََِحالُةَاالختالِفَوالرتدُّدَِ
دَذلكَالرتدَّختالفَومردَُّمردَُّذلكَاالَ،بداياتىلَالسِةَوذكرِهاَيفَاألذاِنَواإلقامةَمرّدُهَإاملقدَََّالثةَِالثََّهادةَِبالشََّ

َ:بشكٍلَأوضحَصَالصورةَُسأعوُدَبكمَإىلَالبداياتَكيَتتشخَََّ،إىلَالبدايات

   يخ  الص دوقالش: 

َ َكتابِه َالفقيهَ(،الفقيه)يف َكتاب َمن َاألول َاجلزُء َهو َطالطبَوهذهََِ،وهذا َالنشرَمَؤَبعةَُعُة سسة
َاملقدََّ،اإلسالمي َصفحةَ،سةقم َالكالمَ،290َ:يف َالشَََّ،ومرَّ َذكيُخ َاألذانالصَّدوق َلنا ََ،ر ألذانَافكان

َأكب َاهلُل َمرّات َبأربع َالشَََّ،يبتدئ َاألوىلُُثَّ َالثانيةالشَََّ،هادة َذَ،يعالتَاحلُُثََّ،هادة َتكبريتانَوبعد لك
َكذلكَ:وقالَ،وتليلتان َاإلقامة َاإلقامةَ َ،بأنَّ َ:وقالَ،ليلنيينَوتبتكبريَ َوتنتهيَبرياتتكَتبتدئَبأربعََِيعينَأنَّ

ُُثَََّ:ةتين للتقي  ن الن وم مرّ مخيٌر  َلة  أن  ي قال في صَلة الغداة على أثِر حي  على خير العمل الص   بأس   ال
وأّّنمََ!!نهمَاهللنَاملفّوضةَلعثَعدََّحتَكَ وبعدَذلَ:هذا هو األذان  الص حيح ال ي زاد  فيِه وال ي نق ص  منه-قال

َ.الثةثَّالَهادةَِقدَوضعواَأخباراًَيفَقضّيةَالشََّ

 ؟الكَلم ما هي خ َلصة  

َالشََّ َوإقامةََُيخَُأذاُن َيَ الشَََّالصدوق َال َالِشكل َهبذا َالصَّدوق َالشَ يخ َمن َأحٌد َعليها فإنَََّ،يعةعمُل

والتهليُلَيفَآخرهاََ،تَالصَّالةَأيضاًَُتضاُفَمرّتنيبتكبريتنيَوُتضاُفَهلاَعبارةَقدَقامََُفتبتدئََُ،ختتلفََُاإلقامةَ 
الصَّدوقََيخَُماَالشََّثَعنهَُإذاًَاألذانَواإلقامةَالَّيتَحتدَََّ،والَيُوجدَمنَيقولَالصَّالةَخرٌيَمنَالّنومَ،مرَّةَواحدة

َبيننا َهلما َوجود َلألذانََِ،ال َوجود َالشَََّولإلقامةََِال َفتوى َالصَّدوقحبسِب ََ،يخ َحترمُي َالشََّوكذلك هادةَذكر
يعُةَطريقُتهاَيفَاألذاِنَواإلقامةَوماَيرتبُطَبذكرَالشَّهادةَالثالثةَغريَفالشَ َ،يفَاألذاِنَواإلقامةَالَوجودَلهََُالثةَِالثَّ

َالشَََّ،يخَالصَّدوقهذاَالَّذيَذكرُهَالشََّ يخَالصَّدوقَذكرَلناَأذانًاَوإقامًةَمعَإضافةَالصَّالُةَخرٌيَمنَالنَّومَألنَّ
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َذكرَ  َواإلقامةالشَََّوحرَّم َالثالثةَيفَاألذاِن َمنَبدعوىَأَ،هادة ا َالـُمفو ضةَُّنَّ َالَّيتَوضعها األحاديثَاملوضوعة
َكتابُهَجانباًَلفتواهَوالَلَيخَالّصدوقَالَأثرَ فالشَََّ،كماَقالََ!!لعنهمَاهلل ََ.كالمِهَلذلكَنضُع

َكالٍمَبَصحيحٌَ َهذهَالر واياتَموضوعةَبقيَ أّنَماَذكرُهَمن كتبَلفقهيةَويفَالاالكتبَََيفتأثريهََُأنَّ
َاَ،احلديثيةَِ َالنتيجة َموقفَ لكن َأنَّ َالشَََّلعملية َالصَّدوق َاألثَليسيخ َالعمللُه َأر َعلى َي َالواقع، يفََالرض

َإَ،الثةَفيهماَهادةَالثَّالشَََّذكرََِاألذاِنَوالَيفَاإلقامةَوالَيفَحترميَِ لناَبكالمِهَيفََقةَ صَّدوقَالَعاليخَالشََّالذًا
َ.احللقةَهذهَِ

   فيدم   يخ  الالش: 

َ َالشَََّ(قِنعةالـمَُ)وهذه َاملفيد َبأنََّيخ َمخسةَذ ك ر  َواإلقامة َفصالًَوثالثَاألذان عشرََنيةَُمثاَاألذانََُ،ون
نَقريٍبَوالَمنَالثةَالَملثَّاهادةَدَالشََّفيمَُـيُخَالهبذاَالرتتيبَملَيذكرَالشَََّوَ،عشرَفصالًََسبعةَ َفصاًلَواإلقامةَُ

فتوىَالشََّإَ،بعيد فيدَمَُـيُخَالفالشَََّ،قرونَالسابقةعبَالَعيَأويالشَ ثرَهلاَاآلنَيفَالواقعَفيدَالَأمَُـيخَالذاًَأيضاًَ
َفصولَاألذانَواإلقامةَمخسةَوثالثونَفصالًَهوَغايةَماَذكرُهَ إلقامةَةَلألذاِنَواُمستعمليقةَالـنفسَالطَرَ،أنَّ

َالشََّ َيذكر َالثَّولكنَمنَدونَأْن َوالَإجياباًَهادة َأحيحَواحلالَصَ،الثةَالَسلبًا َالشَ يفاآلنَّن يعيَمنََواقعنا
َالنَّظرَِبَ،الثةلثَّاهادةَاجلانبَالعمليَاألذانَواإلقامةَمخسةَوثالثونَفصاًلَولكنَبإضافةَالشََّ عنَاختالِفََغض 

َكالُمَشيخناَالَ،األقواِلَفيها الَأثرَلهَُمَُـفإذًا َكانَلهَُألنََّ،لعملييفَالواقعَاَفيدَأيضاًَ أثرَيفَالواقعَالعمليََُهَلو
َلـ َعام َالشَ بشكل َذكر َالثَّالشَََّيعةَُم ا َهادة َواإلالثة َاألذاِن َيف ََ،قامةمرّتني َهناك هناكََوَ،موعاتجمصحيٌح

يعيةَاحةَالشَ السَََّاملوجودَيفَ،ةمَِقلَّلكنَّهَوالثةَيفَاألذاِنَواإلقامةَهادةَالثَّالشَََّهناكَمراجعَالَيذكرونَ َوَ،علماء
َالشَ  َالثَّيذكرونَالشَََّيعةَ أنَّ َواإلقامهادة َفتَ،ةالثةَيفَاألذاِن َالوىَشفإذًا َفيدَأيمَُـيخنا َيفَالواقعَالضًا َهلا َأثر
َ.العملي

   يوسِ يخ  الط  الش: 
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َمؤث راًَ َكالمُه ارهاََاختالصورةَالَّيتَامةَنفساإلقَويُخَالطوسيَاختارَصورةَاألذاِنَالشَََّ،هوَالَّذيَبقي
ففيَََ.؟!.اِنَواإلقامةيفَاألذَالثةََِالثَّهادةَِلشََّذكرَاَتردَّدَيفَقضيةَِولكنَُّهََ،اآلنَمولَهباوهيَاملعَ،فيدمَُـيُخَالالشََّ

 وآل  م ح م ٍد خير  ًا وليُّ اهلل علي  د  أن  في ش واذِّ األخبار من قوِل أشه وأم ا ما ر وي   :قالََ(النهاية)كتابَ
ع م ل  ف م ن-ِبَالن هايةكتاهذاَيفََ-اً م خطئ كان  البرية ف ِمم ا ال ي عو ل  عليه في األذاِن واإلقامة فمن ع م ل بهِ 

َ.كان م خطئاً   بهِ  م ن ع م لة له و رعيّ ال ش  َف ِمم ا ال ي عو ل  عليه في األذاِن واإلقامة ،بِه كان م خطئاً 

َ َكتابِه َيف ح م ٍد خ ير  البرية منين وآل  م  ر  المؤ ًا أميفأم ا ق ول  أشهد  أن  ع ِلي   :فقالَ(،املبسوط)أمَّا
يقةَمنَطَرَملَيأتَِوََ،روعاًَسَمشيعينَلي-ي ش واذِّ األخبار فليس بمعموٍل عليه في األذانعلى ما ورد  ف

فُهناكََ:ف صوله لِ ذان وال كمايلِة األن فضمأن ه  ليس  غير نسان لم يأثم أو لم ي ؤثم بهِ ول و فع ل ه  اإل-الشرع
َ،وسيَواضحطَُيخَالالَالشََّيفَأقَوَلتضاربالرتدُّدَوافَ،وُهناَلوَفعلُهَاإلنسانَالَيُؤُثَ َ،كانَُُمطئاًَََمنَع ِملَبه

َشواذوَو َأخباٌر ا َاألخبارَبأّنَّ َالبنامجَعنََ،صف  َالطوسيَديثَشيخحفاصيلَتوسيأيتَالكالمَيفَطوايا نا
َ.اهللَعليهَرمحةَُ

  ََِ؟إذاً من ال ذي بقي  كَلم ه وبقي أثر  حديثه

يعيَعَالفتوائيَأوَعلىَالواقعَالعمليَيفَالوسطَالشَ الَّذيَبقيَكالمُهَوبقيَأثُرَحديثِهَسواءَعلىَالواق
َكالمَالشََّ ََفصورةََُ،يخَالطوسيهو َالَّيتَاختارها َاآلنَيفَالواقعَالشََّاألذانَواإلقامة َالصَّدوقَالَوجودَهلا يُخ

بهَمنََوكذاَماَقالَ،يعةالشَ َيعيَالَعلىَاملستوىَالفتوائيَبنيَاملراجعَوالَعلىَاملستوىَالعمليَعندَعمومَِالشَ 
َالشََّ َذكر َمنَفَُالثََّهادةَُِحرمة َاألكثر َبِه َالَيلتزُم َالشَ الثة َومراجع َالشَ َ،يعةقهاء َالَيلتزمونَوكذلكَعاّمُة يعة

يخَفيدَتبىّنَُصورًةَلألذاِنَواإلقامةَهيَالصورةَالَّيتَتبّناهاَالشََّمَُـيخَالالشَََّ،يخَالصَّدوقَجانباًَفنطرُحَالشَََّ،بفتواه
َ َوهي َبينناالطوسي َاآلن ََاملوجودة َويف َاملرجعي َالفتوائي َالوسط َالشَ يف َعاّمة َإىلََ،يعةوسط َُيشر َمل لكنَُّه

َالثَّالشََّ َهادة َاآلنَيفَالوسطَالشَ الثة َاملوقفَليسَموجودًا َاألعم ََ،يعيالَمنَقريٍبَوالَمنَبعيدَوهذا ألنَُّه
َالثَّباستحبابَالشَََّبنيَاملراجعَهوَالقولَواألغلبَيفَالوسطَالفتوائيَبنيَالفقهاءَ نعمَهناكَمنََ،الثةهادة

َكالمَالشَََّ،عارضَوُهمَِقلَّة َ،يعةةَالشَ يفَالواقعَالفتوائيَويفَالواقعَالعمليَلعامَّيخَالطوسيَهوَاملوجودَلكن
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ادةَهفُهَمنَالشََّأمَّاَموقََِ،املعمولَهباَاآلنلألذانَواإلقامةَهيَالصورةََاختارَصورةًََيخَالطوسيَأوالًََالشََّألنََّ
َُمرتد داًَالثَّ َفكان ََوَ،الثة َالرتدُّد َالَّهذا َالشَ هو َالساحة َيف َأثرُه َترك َوالرتدََّ،يعيةذي َاالختالفات داتَورأيُتم

َوالُفقهاءََُ،فاتوالتوقَّ َقالَالُعلماء َتقدَََّ،واملراجعَرأيُتمَماذا َفيما َمنَحلقاِتَهذاَاستعرضُتَلكمَالكالم م
َومنشأَُالرتدََّ،البنامج َمرّدُه َهود َالطَََُُه َشيخنا وملَي ِصفَالر واياتََفهوَوصفَالر واياتَبالشواذَ،وسيكالُم

اَموضوعة ََ.ينَمكذوبةَالَجمالَللتعاملَمعهايعَوموضوعةَ،بأّنَّ

  ؟أم ا الرِّوايات الش واذ ما المقصود منها

َالشَّواذ َالر وايات َمن َاحلديثَ،مقصود َكتب َيف َوردت َالَّيت َمناملشهَولكنََّالر وايات َالُعلماءَور
َعنها َالشَّاذةَ،أعرضوا َالر وايات َمن َالـُمراد َيُثبفالشَََّ،هذا َالطوسي َميخ ََوتها َمننَجهة يفََ.جهةَُيضع فها

وليسََ،ملَيؤُثَ:قالَ"املبسوطَِ"ويفََ،طئاًَكانَُمَََُالثةَيفَاألذاِنَواإلقامةالثََّهادةَِبالشَََّبأنََّمنَجاءَ َقالَ"النهايةَِ"
سبَّبََيوَالَّذهَدهذاَالرتدََّوَ،وسييخَالطدَواضحَعندَالشََّالرتدََّ،منَكماِلَفصولهََِذلكَمنَفضيلٍةَلألذاِنَوال

َعلىَطولَاخلطَبنيَعلماءَالشَ الرتدَّ ََ؟ذاقدَتقولَملاَ،يعةدَوالتوقفَوالتحريُّ

َلكَملاذاأقَو َالشَََّ:ُل َيفَاستنباطَاألحكألنَّ َطريقًة َايخَالطوسيَابتكر تَقيهيَالَّيتَبَوَ،عيةلشَرام

َيعمَ  َُل َالشَ عليها َهذافقهاء َإىلَيومنا َالصَّدوقَفكانتَطريقتهََُ،يعة َالطوسيََوعنَطَرََختتلفَُأمَّا كذاكَيقة
َُمعّينٌةَيفَاستنباطَاألحكامَ،املفيد َكذلكَ،فتاوىيفَاستنباطَالَوَ،الصَّدوقَلهَطريقٌة َأمَّاَالطوسيَ،وللمفيد

َوإىلَمنَبعَلفقهاءَُانعَهباَيتَاقتالطريقةَهيَالََّوهذهََِ،فقدَاختارَطريقًةَجديدًةَختتلُفَعنَالَّذينَسبقوه دِه
َهذا َللشَََّ،يومنا َكان َالتأثريلذلك َهذا َالطوسي َلفتاواهََوَ،يخ َهألَوَ،ملواقفهََِوَ،كان َاألثقوالِه َحنُنَإذاًََ،رذا

يَأوَعلىَتوائلفىَاملستوىَايعيَعلالشَ َهلاَيفَالواقعَيخَالصَّدوقَفطريقتُهَاالستنباطيةَالَأثرَ مقطوعونَعنَالشََّ
هلاَالََثرَ أةَالَستنباطيَّقتهَاالنهَفطريفيدَحنُنَمقطوعونَعمَُـالَناَشيخَُوكذاكََ،يعةعاّمةَالشَ لَاملستوىَالعمليَّ

ََ.!!.يعةعاّمةَالشَ علىَالواقعَالفتوائيَوالَعلىَ

َالشََّ َالطوسيَفآراؤهَومنهجيَّأمَّا َيفَالوسطَالشَ يُخ َالَزالتَتعمُل َالَّذينَجاءََ،يعيتُه َمنَبعدَُكلُّ وا
ةَلكنَجوهُرَمنهجيََّ،فصَّلواَشيئاًََ،أضافواَشيئاًََ،املنهجيةهذهَناَهذاَهمَعلىَنفِسَيخَالطوسيَوإىلَيومَِالشََّ
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دَوبقيتَدَالناتجَمنَتلكَاملنهجيةَبقيَهذاَالرتدَّوبسبِبَالرتدََّ،يتَعليهاَالعمُلَإىلَيومناَهذاالطوسيَهيَالَّ
َالتوقف َشديداًَوالحظُتمَاآلراءَاملختلفةَواملضطََّ،هذهَاحلريةَوبقيَهذا َذلكَإىلَمنهجيةََوَ،ربةَاضطرابًا مردُّ

عنَحوزتناَيفََومنَُهناَيُقالََُ،هذهَالتسميةَتسميةَدقيقةَجّداًََوَ،يَبشيخَالطائفةمسََُّالذيَ،شيخناَالطوسي
ََ.!!.لطوسييخَااألشرفَبأّّناَحوزةَالشَََّالنجفَِ

َعندَيفَهذهَِ فيماََيتَاجلوابَعنهؤالَسيأالسَأطرُحَسؤااًلَوهذاَ،شيخناَالطوسيَاحللقةَأُريُدَأْنَأقف 
َكانَيفَهذهَاحللقةَأوَيفَاحللقاتَالقادمة َ:يأيتَمنَحديٍثَإْن

 َالطريقةََُ:السؤال َالشَََّاالستنباطيةََُهل َابتكرها َأخالَّيت َالطوسي َميُخ َُعمقذها َوالعََِن َ؟رتةالكتاِب
َ؟!..األمرهذاَسيتَِّضُحَ
 َسَؤ َأيضًا َثانياًَوأضيُف َبالطريقةََِ:اال  َااللتزام َأنَّ َاَللشََّاالستنباطيةََِهل َعيخ َحَّتَّ َفرضَلطوسي لى

خرجَقدََيكونَُاَعنهَومنَختّلفَ؟هلَهوَواجبَ،أناَالَأقوُلَبصّحتهاَولكنَعلىَفرضَصّحتهاَ،صّحتها
 َ؟!َمنَقالَبذلكَ!!..منَالدين

ََ،يُخَالطوسيَرجٌلَمنَعاّمةَالشيعةَخُيطُئَوُيصيبالشََّ رجهَُصفةَختََُكَأيََّالَميتلَوّلمَتعَورجٌلَد ر س 
َأعملَأنََْنَُملز ماًَاذاَأكَواطَفلمطريقًةَيفَاالستنبهوَابتكرََ،نسانَالعاديَيفَاخلطِأَوالّصوابَِعنَوصِفَاإل

َطريقةَالشَََّهذاَإذاَافرتضناَ؟ماَهوَالدليُلَعلىَذلكَ؟ملاذاَ،هبا اَمأخَ،صحيحةَلطوسييخَاأنَّ ذٌةَمنََووأّنَّ
ََ.البيتَأهل

َكانتَهذهَالطريقةَقدَُأِخذتَ ونقلََكرَاملخالفَِلفَِطوسيَباَاليخَُقدَتأثّرَالشََّمنَاملخالفنيَفأمَّاَإذا
َ.آخرََبشكلٍَلكالمَُاهذهَالطريقةَفُهناَسيكونََوعلىَهذاَاألساسَابتكرَ َ،إليناَجتارهبمَوفكر هم

َ!!..اهللَتعاىلَءإْنَشاَدمةَِاتَالقايفَاحللقَواحللقةََهذهَاألسئلةَسيت ِضُحَجواهُباَيفَأجواِءَهذهَِ

َكالميَيفَلقطات َالتفاصيلَسأجعُل َُكلَّ َأتناول َأْن َبينَسأضكنَّلَ،ألنَّينَالَأستطيع نيَأيديكمَُع
اَ َ.؟!.ةاحلقيقَكثرياًَمنباألحرىََأوََستكشُفَلكمَجانباًَمنَاحلقيقةَِلقطاتَأتوّقُعَأّنَّ
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   األولى اللقطة:  

َ،اجلزُءَالرَّابعَمنَتفسريَالتبيانهوَهذاََوَ،لشيخناَالطوسيَرمحُةَاهللَعليهَ(تفسريَالتبيان)أذهُبَإىلَ
يفَذيِلَاآليةََ،165َ:نذهبَإىلَصفحةَ،حتقيقَوتصحيحَأمحدَحبيبَقصريَالعامليَ،منشوراتَذويَالقرىب

ِإم ا ي نِسي  ن ك  -أْنَتقولَاآليةَإىل-ِذين  ي خ وض ون  ِفي آي اتِن او ِإذ ا ر أ ي ت  ال  )َ:الثامنِةَوالستنيَمنَسورِةَاألنعام و 
ِم الظ اِلِمين   ر ى م ع  ال ق و  َُهنا-الش ي ط ان  ف َل  ت  ق ع د  ب  ع د  الذِّك  َاحلديث ِإم ا ي نِسي  ن ك  الش ي ط ان  ف َل  -موطن و 

ِم الظ اِلِمين   ر ى م ع  ال ق و  ََ،يبَومعىًنَخياطبَاألُمَّةلفظًاَخُياطُبَالنََّالُقرآنََُ،حبسِبَآِلَُُم مَّد-(ت  ق ع د  ب  ع د  الذِّك 
َالقََُ،ُرَالُعلومَوصادُقَالعرتةكماَيقولَباقَِ َُعلماءَ،رآنَبإيَّاِكَأعينَوامسعيَياَجارةنزل  ونَهذهَناَالَيتبنَّولكنَّ

اَيتعاملونَوإّنَََّ،جانباًَالَّيتَرفضهاَعلماؤناَومراجعناَووضعوهاَةَمنَُُجلةَاألحاديثَالتفسرييَّهيََاليتالقواعدَ
َالعريفَّ َالظهور َلقاعدة َوفقًا َالكرمي َالكتاِب َآياِت َُمالفَوَمع َيتّبناها َصلواتََُاالَّيت َالبيت َأهل اهللََوأعداء

َكانَذلكَيفَتفسريَالقََُ،وهذاَهوَمنهُجَُعلمائناَ،عليهم فماذاَيقولََ،أوَيفَفهِمَأحاديِثَاألحكامَ،رآنَِإْن
َهذهَِ َذيل َيف َالطوسي َاملخالفنيَ:واستدل  الج ب ائي ؟:اآليةَشيخنا َمن َاستدلَ،وهو -اآليةَهبذهََِ؟مباذا
َخُتاطََِ:على أن  األنبياء يجوز  عليهم الّسهو والنسيان واستدل  الج ب ائي أيضًا باآليةِ  َاآلية َالنَّيبَألنَّ ُب

َالعريف َالظهور ِإم ا ي نِسي  ن ك  ) حبسب َاألِئمَّةَ،(و  َمنطق َحبسب َسيكونَ،ال َبشكلٍََوحينها َ.آخرَاحلديث
َاألنبياءَجي َباآليةَعلىَأنَّ َاجلّبائيَاستدلَّ ُُثََّماذاَقالََ،وُزَعليهمَالسَّهوَوالنسيانفشيخناَالطوسيَيقولَبأنَّ

َيقولَ:أن ه  ال يجوز  عليهم شيٌء من ذلك بزعِمهمِبخَلِف ما ي قول ه الر اِفضة -؟ائياجلبَّ َ،اجلّبائيَهكذا
ِإم ا ي نِسي  ن ك  ) النَّيبخُياطُبَرآنَيقولَالقَُ َاألنبياءََ،(و  َعلىَأنَّ كانَََجيوُزَعليهمَالسَّهوَوالنسيانَإذفذلكَيدلُّ

وذلكَخبالفَقولََ:واجلّبائيَيستمُرَيفَالكالمَيقولَ،ُُم مٍَّدَصلَّىَاهلُلَعليهَوآلهلسّيدهمَهوَهذاَاخلطابَ
َاألنبياءَالَالَّذينَ َ-يعةالشَ أيَ-الرَّاِفضة َبأنَّ َكالٌمََ،والنسيانَجيوُزَعليهمَالسَّهوَقالوا َاجلّبائيَوهو َكالُم هذا

َكالمََ،السَّهوَوالنسيانَعلىَاألنبياءجبوازَأهلَالبيتَالَيقولونََصحيحَفإنََّشيعةَ  الشيُخَالطوسيَيُعّلقَعلى
َك َكالماًَليسَصحيحاًَاجلّبائيَالَّذيَهوَصحيحَوالَأعتقدَأنََّأحداًَمنكمَجيد ائيَهكذاَجلبَّاَ.؟!.المَاجلّبائي

َاآليةَجُتو زَالسَّهوَوالنسيانَعلىَاألنبياءَخبالِفَالرَّاِفضةَ:قالَ،قالَهوَحبسبَعقيدتهَِ يقولونَبأنَََّالذينبأنَّ
يُخَالطوسيَالشَََّ،خُيالُفَعقيدةَالرَّافضةفكأنََّاجلبَّائيَيقولَبأنََّالُقرآنَالَيطرأَعليهمَالسَّهوَوالن سيانَاألنبياءَ
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َكالمَاجلّبائيَعنَالشَ َ:وهذا ليس بصحيٍح أيضاً  :يقولَ؟ماذاَيقول ألن ا -؟ملاذاَ،يعةَليسَبصحيٍحَأيضاًَيعين
َباعتبارََ،يعةالشَ أيَحننََ:ن قول َيفَآخرَِهوَمرجعَالشَ أنّه ت ب ُه َك  َالتفسري  ال ألن ا نقول إن ما-هَِأيَّامََِيعةَوهذا

وهذا ليس بصحيٍح أيضاً -يعينَفقطَيفَدائرةَالتبليغ-اهللونه  عن والنسيان فيما ي ؤدّ يجوز  عليهم الس هو 
-خارجَدائرةَالتبليغ-ألن ا نقول إن ما ال يجوز  عليهم الس هو والنسيان فيما ي ؤدونه  عن اهلل فأم ا غير  ذلك

َالَّذيَيعينَهوَهذَ:ذلك إلى اإلخَلِل بكماِل العقل م يؤدِّ ا عنه ِمم ا لأو يسهو َه  ي جوز أن  ينس وهفإن   ا
َوهو َاملعصومَبقي َعقُل َخيتلَّ ََ.؟!.أْن َهذا ََيسهوَيبفالنَّوعلى ََوواإلمام َيسهو َزمانَِاملعصوم َإماُم يسهوَنا
َالَّذيَيكونَعقُلهَُُمتالًَولكْنَالَوينسىَ َكالُمَشيخناَالطوسيَ!!إىلَاحلد  أيَيفََ:فأم ا غ ير  ذلك-هذاَهو

وكيف  ذلك إلى اإلخَلِل بكماِل العقل ا عنه ِمم ا لم يؤدِّ أو يسهو َفإن ه  ي جوز أن  ينس وه -غريَدائرةَالتبليغ
هوَيقولََعلىَأي َحالٍََ،وماَعالقةَهذاَهبذا-ى عليهمال يجوز  عليِهم ذلك وه م ينامون ويمرضون وي غش  

َالنَوَمنَقال-وكيف ال يجوز  عليِهم ذلك وه م ينامون ويمرضون وي غشى عليهم والن وم  سهوٌ -هكذا مَبأنَّ
َاألَوَ؟!سهو َهذا َمن من  وي نس ون كثيرًا من م تصر ف اِتِهم أيضًا وما جرى له م فيما مضى-قالَأنّهنكى

َمصائبَ َ:الز مان َنتذّكر َأْن َيُطالبوننا َملاذا َينسوّنإذًا َُهم َكانوا َإذا َشيخَ .؟.اهم َيا َجعفر َأبا َيا َشيخنا َيا !َ
َ،الذاكرةَبتقّدمَالسنَتضعفَُأنّهَصحيٌحََ،زالتَذاكريتَقويّةالَأناَ-وي نس ون كثيرًا من م تصر ف اِتِهم-الطائفة

َ َولكنَّين َزلُت َالكثريونما َعين  َذلك َويعرُف َقويًّة َذاكرًة ََ،أمتلُك َأينَّ َعينَّ َيعرفون َمين  َالقريبون َاألقل على
َهذاَيبدوَمنَخالِلَأحاديثيَومنَخاللَطرحََِ،ذاكرًةَقويّةَأمتلكَُ ونَبأنَّينَوُتالحظَ،يَللمطالبوأعتقدَأنَّ

اََوَ،فحنيَأُغلقَالكتابَُأكر رَالنصوصَمرَّةَأخرىَألنَّينَأحفظُهاَأساساًََ،هاأقرأَُأحفظَهذهَالنصوصَالَّيتَ إّنَّ
َمنَالكتبَألجلَتوثيقَِ َاملطلَ َأقرُأ َالـُمتلقَّب َوعند َالـُمشاهد َمنهاََ،يعند َالُكتبَوأقرُأ َملَُأحِضر ألنَّينَلو

َالُكتبَإنَّينَُأحضََِ،ويقولونَفسيقولونَ  ََور َهذايقولَنَمَيقولمعَذلكَوأقرُأ َالَبأنَّ َلهَمنََالكالُم أساس 
َكثرياًَمنَالنَّاسََ،ةصحَّال مَيعلمونَبأنَّ َحاليُتابعونالَالَيرجعونَإىلَالكتبََوألّنَّ أناَمقصوديََ،.َعلىَأي 

َكانََ،أمتلُكَذاكرًةَقويّةًَومعَذلكَاسَكبقيةَالنَّإنسانٌََ َالشبابَشيءٌَخصوصاًَيفََويفوتينَوما َكل َماََسن  من
َذاكريتََ،يفَذهينَوتبقىَالُصورَواضحةَ،حويل ملاذاَ..أقوىَمنَذاكرِةَأِئمَّيتهيَفهلَأنَّ اختذُهمَأئمًَّةَ؟!َإذاًَ

َكان َاحلالَواإذا َهلذهَِ-كثيراً   وي نس ون  -!؟هبذا وي نس ون كثيرًا من م تصر ف اِتِهم أيضًا وما جرى -العقولَعجبًا
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الكالمَالصحيحَهوَهذاََ،فاسدَكالمهأنََّأيَ-فاِسدٌ -اجلبّائيَأي-ى من الز مان وال ذي ظ ن ه  له م فيما مض

َشيعةَ  َالبيتَيا َهبذهََِ،أهل َتعتقدوا َأْن َيقولَ،العقيدةَالبُدَّ َهكذا َطائفِتكم وي نس ون كثيرًا من -!!فشيُخ
َاملخالفونَالَيقولونَ أقول، -م تصر ف اِتِهم أيضاً  َالسهوَ َ،هبذاَحَّتَّ َعلىََاملخالفونَيقولونَبأنَّ والنسيانَيطرُأ

َ،القضيةَاآلنَيفَهذهَِاحلديثَليسَفهذاَاملطلبََعلىوسنأيتََ،دائرةَالتبليغوّسعواََمألّنَََّ،ولكنَحبدودَيبَّالنَ 
َكثرياًَمنَمتصر فاتهَوماَجرىَلهََُ:مزماِنكََُيصُفَإمامَ الطائفةَهكذاََأنََّشيخَ بلكنَتذكرواَ مضىََفيماَوينسى

أ ي ن  الط اِلب  ِبذح وِل األ ن ِبي اء و أ ب  ن اِء ))؟األنبياءَبأوتارَََِاإلمامَسيخرُجَُمطالباًَإذاًَملاذاَنقولَبأنَََّ.؟!.منَالزَّمان
َكيفَيُطالُبَبتلكَالُذحولََ،((األ ن ِبي اء َكانتَذاكرتهَضعيفةًََ،كربالءََبدماءَِفقطَليسََوهو َآلَُهلَ!َ؟إذا
ََ؟!نس ون كثيراً من م تصر ف اِتِهم أيضاً وما جرى له م فيما مضى من الز مانوي  -هؤالءهمَُُم مَّدَ

وحديثُناَيأيتََ،منَأّولِهَإىلَآخرِهَُمشب ٌعَبالفكِرَاملخالِفَألهلَبيتَالعصمةَ"تفسرُيَالتبيانهكذاَ"َو
َكماَقُلتََُ،سيأتيناَالكالمَوَ،احلديثَعنَالتبيانالقدرَمنَأناَالَأكتفيَهبذاَفتأيتَالتفاصيلََو َيفَهذهََِلكنَّين

يخَثَعنَقولَالشََّفيدَحنيَحتدََّمَُـمَبكالمَشيخناَالفقطَأُذّكركََُ،خذَلقطاٍتَمنَُهناَومنَهناكإيّنَآَاحللقةَِ
ََو َُقمالصَّدوق َمشايخ َكبار َمن َوهو َالوليد َابن َالوليدَ،شيخِه َابن َاحلسن َابن َشيُخناََ،ُُممَّد َقال ماذا

ابن الوليد ر ِحم ه  اهلل لم ن ِجد لها  عن أبي ج عفٍر م حم د ابِن الح سنظاِهرًة وقد س معنا ِحكايًة  ؟:فيدمَُـال
َيدفعَيعينَ-دافعًا في التقصير دَدافعًا لم ن ِجد لها دافعًا في التقصير -ِصفةَالتقصريَعنَابنَالوليدملََنِ 

أ و ل  د رجٍة في الغ ل و ن في  الس هِو ع ن الن ِبي واإلمام فإن  ص ح ت هذه الِحكاية   وهي ما ح ِكي عنه أن ه  قال
َصحيحةٌَ،أقول-عنه َالشَََّاحلكايُة َثّبتها َفقد َالّصدوق َيُخ َُُمت صٌّ َوهو َالفقيه َكتابِه َالوليديف يُخَالشَََّوَ،بابن

فهوَم نَي قولَهبذاَالكالمَ، أي-ه و م ق صِّرفإن  ص ح ت هذه الِحكاية  عنه ف   -تبىّنَهذاَالقولأيضاًَالّصدوقَ
َكانَُمتعّمداًَيخَالطَُالشََّريدَأْنَأقولَبأنََّأناَالَأََُ.ُمق ص ر َكالمُهَواضحاًََ،وسي َكان الَيُوجدََ:لكنَّينَأقولَ،وإْن

َفيهََِسهٌوَعقائديٌََّوٌةَغفلٌةَعلميََّ،ناكَمعصومهَُ الَأقولَأكثرَمنَذلكَولكنَستتضحََ،يُخَالطوسيالشَََّوقع 
َفشيئاًَ َطريقتهَاالستنباطيةَطريقٌةَصحيحةَ،الصورةَشيئًا َالكالمََ؟فمنَقالَبأنَّ َعليكمَهلَهذا الَّذيَقرأتُه

َكثريًاَمنَُمتصرّفاتهَومـَبأنَّهَعنهَهلَيرضىَإماُمَزماينَأْنَأقولَ؟ناَزمانََِىَبِهَإمامَُيرضَ  !َ؟اَجرىَعليهَِمَّينسى
َ َإماٍم َكانَالكالمَعنَالنيّبَفَ؟هذاأيُّ َهذاوإذا َنيبٍّ هذهََووقالَبالتقصريََفيدَُمَُـيُخَالفكماَوصفَالشَََّ؟أيُّ
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َالكالمَينطبقََوَ،يخَالصَّدوقالشََّحّقَابنَالوليدََويفََمنهَُحكمٌَفتوىََو َهذا يخَالطوسيَفهوَعلىَالشََّأيضًا
َالشَََّ،فيدمَُـيخَاليلَبالشَََّوالَشأنَ َ،فيدمَُـيخَالُمقص ٌرَحبسبَقولَالشََّ َالَّذيَأُقل ُد والَأناََ،فيدمَُـالَيخَ فالَأنا

َكاًَقطعيََّوفيدَقواًلَّنائياًَمَُـيخَالالشَََّالَّذيَاعتبَقولَ  يعةَخُيطئَوُيصيُبَكحالَبقّيةَالشَ َوحايلَ،َوهوَرجٌلَحالُه
َق ول هََُ،أيضاًَ َأهلَالبيتَالَميتلكََُنَشيعةَِيُخَاملفيدَواحٌدَمفالشَََّ،وحنيَخُيطئَننتقُدَقول هََُ،حنيَُيصيبََنُِلُّ

َالعاديَّ َاإلنسان َعلى َإضافيًة َالشَ َوَخصوصيًة َالدين،َنعمَ،العاديََّيعيَّعلى َيف َختّصص صَالتخصََُّوَهو
َكتخصَّ َالعلمي َالطبيب َختصََّوص َاملؤر خ َصاَ،ص َالطب َيف َختصَّص َحني َالطبيب َأنَّ َإنساناًَفهل ليسََر

َكذلكمَُـوالَ،صَيفَالطبختصََّهوَإنساٌنَعاديٌََّ؟!عادياًَ َكذلكَ،فيُد َكذلكَ،والطوسي َةَ فالَقدسيََّ،والبقّيُة

َالشََّالَيخَاملفيدَوأناَهناَحنيَاستدُلَبكالمَالشَََّ،هيَاحلقيقةَهذهََِ،يفَالبنيَوالَعصمةَ  يخَأريدَأْنَأقولَبأنَّ
َمقّدساملفيدََ َالشَََّ،كالمه َاملفيد َيُخ َعادي َإنساٌن َوأنا َعادي َوُنصيبإنساٌن َالشَََّ،ُُنطُئ َأنتقُد َيخفحني

َوقدَأكوُنَُمصيباًَالطوسيَأوَأنتقُدَغري هَ َبنيَأيديكمَوكماََ،قدَأكوُنَُُمطئًا َوالوثائق  لكنَّينَأعِرُضَاحلقائق 
يفَخانةَاملنطقََ؟الشيخَالطوسيَُهناَفأينَُتصن فونَقولَ َ،ومنطٌقَشيطاينََُّهناكَمنطقانَمنطٌقَرمحاينََّ:قُلت

َكانَالشَََّوَ؟يطايناملنطقَالشََّأمَيفَخانةََ؟محاينالرَّ ًاَُهناَفلماذاَالَينطُقَيفَينطُقَنطقًاَشيطانيَّيُخَالطوسُيَإذا
َهذاَالكالمَالَّذيَقرأتُهَلكَ،موضٍعَآخرَنُطقًاَشيطانيًاَأيضاًَ منطٌقََهوالتبيانَمَمنَتفسريَأفهلَتقولونَبأنَّ

َشيطاينٌََّرمحاينٌّ َمنطٌق َالقضيةَيفَاحللسأحتدَََّ،أم َاهللَتعاىلَولكنَعنديَُثَعنَهذه َشاء َإْن َالقادمة قاِت
َ.حديثَوتفاصيلَولقطاتَأخرى

   الثانية اللقطة: 

َعليناَالعاّلمةََُ،منَالعاّلمةَاحلّليوإّّناََ،الثانيةَليستَمين ََلقطةَُالَّ َخاطئاًَفقدََ،احلّليَمرَّ َكالمًا ذكر 
َالعسكريَوالَزالَالُعلماءَِعبَالُقرونعنَتفسريَإمامَِ َاحلّليََيتبّنونه!!َنا َ،للهجرة726ََ:تويفَسنةالعاّلمة

َالعاّلمةََِ،امنَاهلجريلَمنَالقرنَالثَّيعينَمنَُعلماءَالربعَاألوَّ َكالُم َاليوم َذلكَاليومَوإىلَهذا احلّليََومنُذ
َ.؟!.عليهَيعتمدونناَالعسكريَالَزالَمراجُعناَيفَُمقد مةَتفسريَإمامََِلهََُوالَوجودَ لهََالَّذيَالَصّحةَ اخلاطئَ

َ َهو َاألقوال)هذا َيفَمعرفةكتابََََُ(خالصة َاحلّلي احلديثَيفََتصحيحَوحتقيقَقسمَ،الر جالَعلمَالعاّلمة
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َالبحوثَاإلسالمية َالرتُجةَ،373َ:صفحةَ،جممع م حم د ابِن )َ:يخَالطوسيثَعنَالشََّيتحدَََّ،83َ:رقم
 ،جليل القدر ،رئيس  الطائفة ،اإلماميةالحسن ابِن علّي الطوسي، أبو جعفر، قّدس اهلل روحه ، شيخ  

جميع   ،عارٌف باألخبار والرِّجال والفقِه واألصول والكَلم واألدب ،صدوقٌ  ،عينٌ  ،ثقةٌ  ،عظيم المنزلة
هذاَ-وهو ال م هذِّب  للعقائد في األصوِل والفروعص ن ف في كلِّ ف نوِن اإلسَلم  ،الفضائل ت نس ب  إليه

َمنَتذيِبَالعقائد َزمانََِ!!جزٌء َإماُم ََينسىَالكثريَ نا َومنَُمتصرَّفاتِه َومنَشؤونِه ممَّاََوينسىَالكثريَ منَأمورِه
َكانَينسىَماَجرىَعليهَفقطعاًَمنَبابَاألوىلَ،جرىَعليهَوعلىَآبائهَِ -ىَماَجرىَعلىَآبائهَِينسَ إنّهَسَإذا

َقالهََُ:في الِعلِم والع م لوهو ال م هذِّب  للعقائد في األصوِل والفروع الج اِمع  لكماالِت الن فِس  َما هذا
َ:هذاَيفَصفحةَ:أو اًل بالوعيد وكان يقول  -ويستمرَإىلَأْنَيقولَ،وسيَمنَمديٍحَلشيخناَالطَُالعالمُةَاحلّليَ

َالقولَرجعَ:أو اًل بالوعيد ث م  رجع وكان يقول  -374 وهاجر  إلى م شهِد أميِر المؤمنين عليِه -عنَهذا
َكالمهََِ،ددت ببغداتن ال تي تجدّ َلم خوفاً من الفِ الس   َ.إىلَآخر

َمنَأهلَالعلمَميرََّ:وكان يقول أو اًل بالوعيد ث م  رجع :موطنَالشَّاهدَُهناَ ونَعلىَرمّباَالكثريَحَّتَّ
َالعالهوََهذاََ،إليهاَهذهَالعبارةَوالَيلتفتون وكان -يخَالطوسيَماَهوَبكالميمةَاحلّليَخبصوصَالشََّكالُم

َُمرادهَُ-أو اًل بالوعيد ث م  رجع يقول   َذلكَما َالبيتَ؟من َألهل َاملخالفني َعقائد َمن َعقيدٌة وهيََ،الوعيُد
فهيَُُمالفٌةََ،متيازباَيطاينَّهيَصورٌةَمنَاملنطقَالشَََّ،عقيدٌةَختالفَمنطقَالقرآنَوختالفَمنطقَأهلَالبيت

َ،هذهَالعقيدةرجعَعنََ:أو الً بالوعيد ث م  رجع وكان يقول   ؟:العاّلمةَماذاَيقولََ،البيتَوحلديِثَأهلَرآنَِللقَُ
-"العقائد"ًاَيفَمنطقًاَشيطانيََّنطقَ َ"التبيان"ًاَيفَمنطقًاَشيطانيََّمثلَماَنطقَ أّنَالشيخََ:موطنَالشاهدَُهنا

َكماَهوَهوََ،الطوسيَيخفهرستَالشََّإذاَرجعناَإىلََ:وقد أ ل ف في هذا الموضوع ترجمَلنفسِهَيفَالفهرست
ََ،أصحابَالفهارسَأوَحالَالر جالينيحالَ َيفَومرَّ َاحلقيقيَالَّذيَاَ"رجالَالنَّجاشي"علينا فهرسُتَ"مسُه

النَّجاشيَمعَأنَّينَأعرفََأقولَرجالََُ،ةَماذاَنصنعستناَالدينيَّلكنَحنُنَتعّلمناَاألخطاءَمنَمؤسََّ،"النَّجاشي
َهذاَاالسمَُُمرَّف ُدَالكثريَوأردََّ"ُقد سَُسرّه"كماَأنَّينَقُلُتَوأقولَََ،دناَعلىَذلكولكنَهكذاَحنُنَتعوََّ،بأنَّ

َ هُتكمَيفَوقدَنبَّحنُنَتعّلمناَاألخطاءََ،لسانناَأخذَعليهاَ،عدمَصّحتهابمنَمثلَهذهَالكلماتَوأناَأعتقُد
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الثقافةَوالفكرَومنََ،سيينَّومنَاملنبَاحلََُ،ةالدينيََّاملؤسسةََِبأنََّثقافيتَنشأتَمنَهذهََِقُلتََُوبدايةَهذاَالبنامجَ
نتميَشأتَثقافيتَوثقافةَاجليلَالَّذيَأمنَُهناَنَ،ةمنَالتنظيماتَاإلسالميََّوَالَّذيَخرجَمنَالعمِلَاإلسالميَّ

ويفَِفكريَالكثريَوالكثريَمنَالثقافةَالَّيتَأخذُتاَالَيبقىَيفَذهينََأنفالَأُعطيَضماناًََ،وثقافُتكمَأيضاًَإليهَ
اَأََُ،إىلَآذاّناَيفَالفكرَاملخالِفَألهلَالبيتَعنَهذهَاجلهاتَالَّيتَهيَغارقة َحاوُلَأْنَأختلَّصَمنَهذهَِإّنَّ

َأمتكَّ َما َبقدِر َرجالََِ،نالقاذورات َيف َعلينا َاالسمََُمرَّ َوهو َالفهرست َأو َللكتابَالنَّجاشي أنَََّ،احلقيقي
يُخَالطوسيَيفَالفهرستَيفَالشَََّ،يُخَالطوسيكذاكَهوَالشََََّ،النَّجاشيَأيضاًَترجمَلنفسِهَوذكرَأمساءَمؤلّفاتهَِ

1417ََ،الطبعةَالَّيتَبنيَيديَالطبعةَاألوىلَحتقيقَنشرَالفقاهةَهذهََِ،714َ:رقمَالرتُجةَ،240َ:صفحة
َأناَالَأدريَهذاَالكتابَهلَهوَيفَإثباتَِ-ول ه  المسائل  الر ازية  في الوعيد-فيقولَمؤلَّفاتهيُعد دََ،هجري

َأناَالَأدريَحقيقًةََ،هوَمرتبٌطَهبذاَاملوضوعفوبالنتيجةََ،عقيدةَالوعيدَأوَيفَإبطاهلا َ،هذاَالكتابألنَّينَملَأر 
َكانَيعتقدَهباَالشََّفهلَهذاَالكتابَيفَإثباِتَعقيدِةَالوعيدَ َعنهاََبعدَأْنَرجعَ يُخَالطوسيَأمَيفَإبطاهلاَالَّيت

َيقولَالعال َاهللَعليهمااحلَمةَُكما َيقولَالعاّلمةَاحلَ،ّليَرمحُة َ:وكان يقول أو اًل بالوعيد ث م  رجع-ّليهكذا
ََ.رجعَعنَهذهَالعقيدة

   ؟الوعيد ما هي عقيدة  

لفونَألهلَهمَاملخاَاعرةَُواألشَعتزلةَُاملَ،منَغريَاملعتزلةالبعضَاقتنعَهباَالوعيدَأّسسهاَاملعتزلةََوَعقيدةَُ
ََ،البيت َمنَعقائدَاملخالفنيَألهلَبيتَالعصمةفالوعيُد يعيَلشَ اَيفَالواقعَتأثريٌََلمعتزلةَِلَوباملناسبةَ،عقيدٌة

َكََُثأناَالَأستطيعَأْنَأحتدَََّ،يعيكرَالشَ ويفَالفَِ ُةَالوعيدَمنَعقيدَ؟الوعيدَعقيدةََُاَهيمَ،ل َصغريٍةَوكبريةعن
َاملؤمنذَإاهللََناكَوعدَُفهَ،للعقوبةَأيَللشرََّوالوعيدََُ،للخريَالوعدََُ،ُهناكَوعٌدَووعيدَ،ُعنواّنا َ،نيَباجلنَّةوعد 

َ َإذ َالوعيُد َبالنَّارَأوعدَ وهناك َُرََوَ،الكافرين َاالصطالحات َمن َالصمّبا َغري َعلحيحة َألسنة َاى يقولَلنَّاس
َ،عيدهناكَوعٌدَوَوفَ،رياًَخينَدَ عَ َوأيََ،يندَ وعَ َ،ينَشرّاًَيعينَأوعدَ َ،أوعدينَ،ينوعدَ َأحدهمَأوعد ينَوهوَيقصد

َوأوعدَ  َباجلِنان َالصاحلني َوع د َوتعاىل َسبحانه َبالنريانَاهلل َلََِ،وعيدَُفالَ،الطاحلني َفهو َاألذىم ا واألملََيه
ََ.واخلوفَوالعذاب
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  ؟لطوسيا بها الشيخ ن يؤمن  ي كاالحّلي وال ت ما هي عقيدة  الوعيد ال تي يتحّدث عنها العَّلمة  

َيقولون َالعقيدة َالعقلَ:الَّذينَيعتقدونَهبذه َاهللإَ:يقولَهكذاَالعقلَ،حبكِم َوتعاىلَسبحانَّ الََنه
َيبَصّلىَاهللَُقولَالنَّريحَلصوهوَخالٌفََ،والَتشملُهَالشفاعةَ،يعفوَعنَُمرتكبَالكبريةَمنَدوِنَأْنَيتوب

َكتبَالشَ  َكتبَغريهمَيعةَِعليهَوآلهَاملوجودَيف ةَواضحةَبديهيََّ،(م ِتيائِِر ِمن ا  الك ب   هلِ إن ما الش فاعة  أِل )َ:ويف
َالطوسيَرضوانَُكانتَختََ،َولكّنهاعجائزُناَحَّتَتعرفها َالوعيدَهيعقيَ.يهىلَعلاهللَتعاَفىَعلىَشيخنا َدة

َب،َُةَهكذاَيقولونالوعيديَّة،ََووأصحاُبَهذهَالعقيدةَُيسّمونَبالوعيديََّ،هذهَِ سبحانهََكُمَعلىَاهلللعقلَحياأنَّ
ََوَ،نسَ وليسَمنَاحلَ َ،ليسَمنَاجلميلَبأنّهَوتعاىل قبلَأْنََلكبريةَِرتكبَامَُيعفوَعنََأنليسَمنَاحلكمة
َيتوبفَ،يتوب َأْن َالكبرية َملرتكب َالتوبةََِ،البُدَّ ََوبعد َيعفو َسبحانه ََواهلل ََ،هعنتعاىل َهكذاَاوليس ألمر

أمَّاَالعفوَعنََ!بسببَالشفاعةَالَتوبةببَالفيكونَالعفوَهناَبسَ،(الت اِئب  من ال ذن ب ك م ن ال ذ ن ب  ل ه  )فـ

لكنََة،العقيدقشَهذهَْنَأُناريدَأأأناَهناَالََ،ذلكَشيٌءَآخرَوِهَدََِوجَُالكبائرَمنَدوِنَتوبةَفذلكَمنَلطفِهَوَ 
َكانَفشيخََُ،مَّدُُمَ َوآِلَمَّدٍَُُمَ وُمعارضةَلشفاعةََ،اهللَورمحتِهَالواسعةَُمعارضةَللطفَِمنَالبديهّيَأّّناَ َالطائفِة

َكماَيقولَالعالذيعتقُدَهب َعليناَ،لسُتَأناَالَّذيَأقولَومةَاحلّليَا حبسِبَُحكمَيفَالتبيانََوَلطوسياَكالمَََُومرَّ
َطَ أْنَأغمََُهناَالَأريدَأناَ،يهَعلاهللَتعاىلَهذاَهوَحاُلَشيخناَالطوسيَرضوانََُ،فيدَفهوَُمقص رمَُـيخَالالشََّ

َالطَُ َشيخنا َوماوسيَفضل ُه َبيضاءَعلىَشيعةَأهلَالبيَلهََُومنزلتُه َ،حقَّهَريدَأْنَأغمطأََُالَواهللََِ،تمنَأياٍد
َاحلقائق َهذه ََومَوَولكن َُتذك ر َأْن َوالبُدَّ َجودة َتُبنيَّ ََ،أْن َنعرف َاأبحَّتَّ َنَّ َاالستنباطيَّالطريقة َاقرتحهاَة لَّيت

َالشََّ َقدَتكونَُأوسيَهيَيُخَالطَُواختارها َهذهَاألحواِلَواَيضًا َقدَتقَ،ألوضاعحتتَطائلِة ملنطِقَاُعَيفَدائرِة
 رييَنكونغناَأوَخيرُجَعنهاَأَنيَأخرجَُحملاذاََ،يلَهبمَوالَشأنَ َ؟يلتزُمَهباَعلماؤناَومراجعنافلماذاََ،يطاينالشََّ

َاملشروعَالصهيوينَقدَخرجناَمنَالدينَوأصبحناَنعملََُيفَنظرهمَ لوََلتزمَبطريقةٍَأْنَنَاعلينَهلَ!؟ملصلحِة
َكانَذاًَشيُخناَالإَ،يئاًَاًَفشوستتضُحَالصورةَلكمَشيئَ؟!يطاينُصن فتَسُتصنَُّفَحتتَعنوانَاملنطقَالشََّ طوسي

َكماَقالَالعاّلمةَاحلًَاَوكانوعيديَّ َأنَُّهَرجع َعنَذلك عنََالُعمرَلرجعَتمرَبهَِسفلرمّباَلوَاَ،ّليمنَالوعيديةَإالَّ
ََ.!!.الطريقِةَاالستنباطيةَأيضاًَ
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َ.!!.دناَاخلوئيَالر جاليةالحظُتمَكيفَتقّلبتَآراءَُسيَ 

َ.!!.عليهَرضوانَاهللَتعاىلوالحظُتمَكيفَتتقّلُبَعقائُدَشيخناَالطوسيَ

َالشََّ َكانَيقولَبسهوَالنَّيبَيفَأيَّامِهَمعَالعلمَأنَّ َكَوَألوىلايخَالطوسيَما اََ،بذلكَانَيعتقدَُما وإّنَّ
يَّامِهَاألوىلَماََفإنَُّهَيفَأَىلَعليهَتعااهللَدناَاخلوئيَرضوانَُوهذاَيُذك ُرينَحبالَسيَ َ،يفَأخرياتَأيامهَِحصلَذلكَ

َالنَّيبَولكن َبسهِو ََكانَيعتقُد َأيَّامِه ََويفَآخِر َُعمرِه َ،هَوآلهَوسّلمعليَىَاهللَُيبَصلَّهوَالنَّاعتقدَبسيفَآخِر
َالطبيعيَملنهجيَّ حاضرٌةََطوسيَمنهجيةٌَيخَالالشَََّمنهجيةَُكماَقُلتَإّنَََ،يخَالطوسيةَالشََّوهذاَهوَاالمتداُد

َلكثريين!!ايفَنظرََهاريَُئفةَوكبَالطافهوَشيخََُيعيَّالشَ َويفَالواقعَالعمليََّ،يفَالواقعَالفتوائيَالعلميََّ،بيننا

 أذهب  إلى لقطٍة ثالثة:  

َ َكتاِب َالـُمقدَ َ(الفهرست)يف َيف َالكالم َهذا َعلينا َيقولَ،مةومرَّ في رًا ِمن م صنِّ ن  كثيأل ؟:ماذا
هيَِبَاأُلصولَأصحاَ:ص ولاِب األ  أ ص حو ألن  كثيرًا ِمن م صنِّفي أصحابِنا -ُمصن فيَيعينَمؤل فيَ:أصحابِنا

ألن   -عت م دةم  نت ك ت ب هم إن  كاو  دة ينتحلون المذاِهب الفاسِ -الكتبَالَّيتَنُِقلتَعنَاأل ِئمَّةَبشكٍلَُمباشر
َمَ هَ:دةلفاسِ كثيرًا ِمن م صنِّفي أصحابِنا وأ ص حاِب األ ص ول ينتحلون المذاِهب ا َالكالُم َكانََنذا الَّذي

َعنَأصحاِبَاأل ئَِ َأهلَالبيتَ؟مَّةيقولُه مَأعداُء َالشافعَ.!!.إّنَّ َ،بنَحنبلاَأتباعََُ،حنيفةَباُعَأيبأتَ،يأتباُع

رجعواَاَ،ثَأهلَالبيتلواَحديينَنقكانواَيقولونَهذاَالكالمَعنَأصحاِبَأئمَّتناَوعنَالَّذََهؤالءَهمَالَّذينَ 
مَإّنَََّ،مَواضحاًَاَالكالذنَهدَورجعواَإىلَفهارسَالكتبَعندَُمالفيَأهلَالبيتَستجاَ،إىلَالكتبَالر جالية

اهبَت باِعَاملذابصفوّنمَيندناَعتبَاألصولَعنَأصحاِبَالكََُويتحّدثونَ عنَأصحاِبَأئمَّتناََيتحدَّثونَ َنيَ حَِ
َاملخالفنيَ،الفاسدة َكتِب َيف َموجوٌد َِفكَوَ،هذا َألنَّ َالطوسيَنقل ُه َمَُشيُخنا َاملخبالفََِتشبَّعٌَرُه الفَألهلَكر

َبالفكرَاملخالفَألهلَالبيتَيخَُالشَََّ،البيت َكثريًا َ.الطوسيَتأثَّر َالكالقولَهيفهوَ.!! َذا عنََومَعنَغفلٍة
َبلَهواينَمبنطٍقَرمحهوََكالمَماهذاَالَولكنَّينَأقولَبأنَََّ،وسيَوبفضلهَِأناَالَُأشك كَبنّيةَشيخناَالطََُوَ،سهوٍَ

ََ.؟!.منطٌقَشيطاين
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مَبأف َأصحابـ ُهمَويِصُفوّن  َميدحون  َاجلنَّةَتشتاُقَهلاأل ِئمَُّة َمَوبنَّ َكتبواَمنَنَوالَُفالنَوفاللأنَُّه الَّذين
َكثريٌةَلسُتَبصدِدَذكَرَوَ،حديُثَأهلَالبيتَضاعَ لاألصولَ اِءَنَأعدواِصُبَمَِالنَّ،َإذاًََ.هاأحاديُثَأهلَالبيت

َُكتُِبهمَهذاَالكالمَآِلَُُم مَّدَهمَالَّذينَ  كِرَاملخالِفَألهلَب ٌعَبالفُمشَوسيَهوخَالطَُيالشَََّوَاملـُسيء،َقالواَيف
َنعومةََِ،البيت َكانَيفَخراسانَ،أظفارهََِمنُذ َكانَيفَطوسَ،منُذ َإىلَبحنيَجاَوحَّتَََّ،منُذ َفالشََّء َيخَُغداد

ََ!!افعيشَّكُرَالصلٍةَوتواصٍلَمعَالِفكرَاملخالفَألهلَالبيتَوخصوصاًَالفَِوسيَبقيَعلىَالطَُ

اللَعالقتِهَخوسيَمنَاَالطَُتسرَّبَإىلَذهنَشيخنَومنطٌقَشيطاينََّكالٌمَباطلٌَهوََهذاَالكالمََ،فلذا
َ:ب الفاِسدةالمذاهِ  نتحلون  يص ول األ   أن  كثيرًا ِمن م صنِّفي أصحابِنا وأ ص حابِ ..كرَالشافعيوصلِتهَبالفَِ

َ!!..تأتيكمَالتفاصيلفسالَتستعجلواَع ل يََّحنيَذكرُتَالشَّافعيََو

 اللقطة  الرابعة: 

َقبلَقليلَهوََالطوسُيََ:ناقضاِتَشيخناَالطوسيّناذجَمنَت َكتابِهَكماَمرَّ بشهادِةَالعاّلمةَاحلّليَيف
رجعالطََُيخَ قالَبأنََّالشََّحيُثََ(،اخُلالصة)الرجايّلَاملعروفَبــ نقولَرمّباَيكونَقدََ،وسيَكانَيعتقُدَبالوعيدَُُثََّ

َورجع َالشَََّوَ،اشتبه َكثريًا َينسون م َبأّنَّ َالتبيان َيف َاألِئمَّة َوصف  َالطوسي َعليهمممَّيُخ َجرى َكتابِهََوَ،ا يف
َكتاِبَالفَِ(َاملبسوط) حنيَع دَّدَمؤلَّفاتِهَفمنَُُجلةَاملؤلَّفاتَالَّيتََ،هرستالَّذيَألَّفهَقبلَالتبيانَوهذاَواضٌحَيف

َامل-بسوط في الفقهم    الول ه  ِكتاب   :عدَّدها َكتاب َهو َالطوسيهذا َلشيخنا َكتابهََُ،بسوط َيذكر َمل لكنَُّه
َُهناَ،بعدَألنَُّهَملَي ُكنَقدَألَّف هََُ؟ملاذاَ،التبيان ول ه  هذا الكتاب وهو  :بأنَُّهَهوَصاحبَهذاَالكتابَهوَذكر 

َالكالم-وأ صولهم وأسماء  ال م صنِّفين منهميعة هرست كتب الشِّ فِ  َآخر مبسوط في  ول ه  ِكتاب  ال-إىل
َالتبيانَ:الفقه َكتاب َيذكر َكتابَالتبيانَ،ومل َملَيذكر َاملوجودةَوَ،؟ملاذا َالُنسخ َمنَهذاَأكثر هناكََ،ختلو

هذهَالعبارةَُتشريَإىلََوَمثل ه م ي  ر  لرآن وله  كتاب  التبيان في تفسيِر الق  -فيهاَهذهَالعبارةفقطَُنسخةَواحدةَ
َواضعًاَغَ  قدَسقطَفأضافهَوعّلقَتفسريَالتبيانَفتصّورَأنَّهََوجدَذكرَ ألنَُّهَقرأَالكتابَفماََ،ًاَقدَوضعهاّيَبَِأنَّ

َكتاب هَُوهذاَواضٌحَهذاَالتعليق!!َ َصاحبَالكتابَالَميدح َهذهَالعبارةكماَأّنَََ:((ول ه  كتاب  التبيان))-ألنَّ
َ َاملنت َيف َموجودة َاحلاشيةَبلغري َنسخةٍََ،يف َيف ا َاملشهورةَألّنَّ َغري َالُنس خ َالُنسخَ،من َُكلُّ لكتابََوإالَّ
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َكتاُبَالَ،ألنََّتفسريَالتبيانَملَيكنَقدَألَّفهََُ؟ملاذاَ،ذكٌرَلتفسريَالتبيانفيهاَالَيوجدَالفهرستَ بسوطَمَ ـبينما
َكانَقدَألَّف هَُ ََ.مذكورَألنَُّه

َكتابَالتبيانَكانكتاُبَاملبسوطََوعلىَهذاَف َسيَهوَاملوجوديخَالطَوَللشََّالرأُيَاألخريَ،إذاًََوَ،قبل 
َكتاِبَاملبسوطََ.راملتأخََّألنَّهَهوَالكتابَُيفَالتبيانَ ََويف َإيَُالَوهوَقيفَاملقدَّمة  وصل ى اهلل   :ةىلَاأل ِئمََّشرُي

رة  الطاهرين الن جوم الز اهِ لى أهِل بيتهِ ليه وعع على خات م أنبيائِِه وس يِّد أصفي ائِِه م ح م ٍد الن بي صل ى اهلل  
َيقولَ:والح جج الَلمعة َأْن ن يأم  والغ لط ل هو  الس   ليهمع مأمونين  من الخطأ  ل هم معصومين  وج ع  -إىل

ائرةَدلكالمَفقطَيفَدَهذاَايقصَومُيكنَأنَْ-والتبديل والغلِط والتحريفإليهم من التغيير  بذلك من يفزع  
َكاأنَّاًلَحسنًاَوهوَمَ ولكنَّينَأمحلُهَهناَُمَ َ،الَأدريَ،التبليغَمثلَماَقال ََ،ملعصوماَبعدِمَسهوَنَيعتقدَُه وإالَّ

َكالمِهَيفَالتبيانَوهوَالكالمُيكنَأْنَتكونَهذهَالعبارةَأيضًاَ  لس هو  اعليهم  مونين  مأ-تأخرمَاملمتماشيةَمع
َإَ..عليهم الس هو والغ لط من الخطأ مأمونين   وج ع ل هم معصومين  -والغ لط َآخر ََ،لكالماىل يفََرجعُّث

َكتاٌبَمتأخرٌَ َ.؟!.هبنفسَِهَقضَنفسَ عنَاملبسوطَفناَالتبيانَوهو

َاحلدَّ "َحيثَنهايةال"يفََوسيلطَُيخَايفَفتوىَالشََّموجودَنفُسَالكالمََ،والقضيُةَالَتقُفَعندَهذا
َوسّي!!للشيخَالطَةليَّالعمَةَُلر سالاهيََهذهََِ:ك ان م خِطئاً -هادةَالثالثةالشََّأيََ:ف م ن ع ِمل  بها :يقول

ََ!!يسَُُمطئاًَلأيَسَمأثوماًَُهناَليَوَ،اًَفُهناكَكانَُُمطئَ:ولو فعل ه  اإلنسان لم ي ؤث م بهِ  :ويفَاملبسوط

َكتبَالشََّ َكل  َ،يخَالطوسيَوعلىَطولَحياتهَِهذاَالتناقضَواالضطرابَموجودَعلىَطولَاخلطَيف
ََ،لذلكَهناكَقضيةَمهّمةَجّداًَ َأْنَنلتفتَإىلَأنَّ الطوسيَاستعملَُمصطلحََخَ يالشََّقبلَأْنَأشريَإليهاَالبُدَّ

َهذاَاملصطلحََ،يخَالصَّدوقالشََّوملَيستعملَُمصطلحََ((شواذِّ األخبار)) َ،ُمصطلٌحَشائٌعَعندَالشافعيةألنَّ
َعندَالشافعي َوالشَََّ،والشاذُّ َالطوسيَُهنا َبنفسَاالستعماليُخ ََ،استعملُه َالث قاةَُهوَاخلُب ولكنََالَّذيَيرويه

َعرَِيَ  َاملشهور َعنه َالشَََّ،عمالًَُض َأنَّ َإىل َُيشري َالطوسيوهذا َالشَََّيخ َعنها َقال َالَّيت َاألخبار َبأنَّ َيخَُيعتقد
َ َموضوعة ا َالث قاةأخبارَهيَالصَّدوقَبأّنَّ َعنهاولكنَََّرواها راجعواََ،معىنَالشواذهوََهذاَ،َالُعلماءَأعرضوا

ََ،فالّشاذَ،يعةاءَالشَ علمَ،َوكتبَالدرايِةَعندَأصحابناَمنعلِمَاحلديثَعندَاملخالفنيَتبَ كَُ هوَالَّذيَأعرض 
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َ َالُعلماء َيَ َوعنُه َبهَِمل َالث قاةَ،عملوا َيرويه َالشَّاذ َالغالب ََ،ويف َخببٍَفهناك َينفرُد َوالـُمحدَ َ،ثِقٌة ثونَوالُعلماُء
َعنَمضمونهَِ َاخلبََ،يُعرضونَعمليًا َهذا َيُقاُل َشاذله َاملطالبََ،خٌب َهذه َأدخلكمَيفَدهاليز َأْن الَأريد

يلَبكمَََالَشأنَ َ،يطاينَّحتتَيافطةَاملنطقَالشََّحبسبَعقيديتََأضُعهاوالَّيتََ،فيهاَأصالًََالـُمظلمةَالَّيتَالَنفعَ 
َُتصن فوّنا ََ،كيف َتُريدون َكيفما َأحرار َوأنتم َاليافطة َهذه َحتت َأصنـ ُفها َُتصن فَوأنا َمنَأْن َخانٍة َأي  َيف ها

َ.؟!.نتانَمنطٌقَرمحاينَومنطقَشيطاينخاَمهاَ،اخلانات

َ،يفَذلكَهلَالبيتَشيءٌَأرِدَعنَيَ ملََلطوسيَدليالًَمنَاألدلّةَالشرعية،َمعَأنّهيُخَاجيعلُهَالشَََّاإلُجاعَُ
َبذلكَهمَالذينَاملخالفونَ َالطوسيَاستنسخَوقالوا َتابعَولناََهشيخنا َواقُهناكََه.وعلماؤنا َضيٌة ضحةَحَّتَّ

ُجاعاٌتَناكَإهََُ،وسيخناَالطالكالمَعنَشيلكنَاآلنَ،َعندَالسّيدَاملرتضىَمثالًََ،يخَالطوسيعندَغريَالشََّ
َكتاٍبَآخرَينقُلَإَوَ،علىَشيءيفَهذاَالكتابََالشَّيُخَالطوسيَينقلها َكتاٍبَعينَيَ،اكسةاٍتَُمعُجاعيف يف

الَّذيَيُعاكسََوِرَالفالين،َلىَاألميعةَعجُتِمعَالشَ َ:يفَمكاٍنَآخرَيقولَ،اَأمريعُةَُهناَعلىَكذجُتِمُعَالشَ َ:قولي
َ(اظرةاحلدائقَالنَّ)نَكتابَألولَماشيخَيوسفَالبحراينَوهذاَهوَاجلزءَالذيَيقولَالإىلَاحلّدََاألمرَالّسابق!!

َكتاب-دي رسالةعن ولقد كان   :يقولَ،37َ:يفَصفحةَ،سةقمَاملقدََّ،طبعةَمؤسسةَالنشرَاإلسالمي -يعين
َشي-هاره كتبسّدس ق  الظ اِهر  أن ها لشيخنا الش هيد الث اني ولقد كان  ِعندي ِرسالة  َأي  في -؟ءٍَيف

َتَالَّيتَناقضَ فيهَاإلُجاعاَتابَُجعكندهََُعيعينَالشهيُدَالثَّاينََ:يخ  فيها نفس ه  ال تي ناقض  الش  جماعات اإل
ويفَمكانَآخرَينقلَإُجاينُقُلَهناََ،هَُيُخَالطوسيَنفسَ فيهاَالشََّ ثاإُجاعاًَ نَوالسهوَعندَظاهرُةَالنسياَوَ،نياًَعاًَ

ََ.يخَالطوسيَواضحةَعلىَطولَاخلطالشََّ يَينسىَذمانَالََّالزَّليسَصاحبََُوهوَالَّذيَينسىَويسهوَإذاً،
َالبيت َأهل َشيعة َيا َالطوسيََّ.؟!.ويسهو َويسهوَالشيخ َينسى َالَّذي َُُمَ َوَ،هو َالََّدٌَمََّليس َينسىَهو ذي

َينسىَالطوسيََّ.!!.سهونسىَويييسَعليٌَّهوَالَّذيَل.!!َ.الّزهراُءَهيَالَّيتَتنسىَوتسهوَتليسَ.!!.ويسهو
ََ!!َوهكذاَهوَاإلنسانَغريَاملعصوم.الطوسيَخُيطئَ،يشتبهَالطوسيََّ،ويسهو
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َ ََنعل َأْن َُعلماءنا َيا َِمنَّا َتريدون َالَومنَالطوسيَملاذا َمن َغريِه همَمناألمواتََ،جعملراواَُعلماءمن
َ،هالذيَنعيشَاقعهوَالَوَهذاَ!؟هوتشتبهَوالَتسالَخُتطئَوالََُمقّدسةواألحياءَأْنََنعلَمنهمَذواتَُمطهَّرةَ

َ.وهذهَهيَاحلقائق

َ.نذهبَإىلَفاصلَوأعودَإليكمَكيَُأكِملَاحلديث

   لقطاتهناك  ق لت   ،ٍة أخرىأنتقل  بكم إلى لقط:َ 
 َ.التبيانأخذُتَلقطًةَمنَتفسريَ -
َكَِ -  َ.المةَاحلّليَيفَموضوعَالوعيديةتابَاخُلالصةَللعأخذُتَلقطًةَمن
َكتابَالفهرست - مَّةَاألئََِصحابَ أوهمََيخَالطوسيَيصُفَأصحابَاألصولوالشَََّ،أخذُتَلقطًةَمن

مَمنَأتباعَاملذاهبَالفا َموافقةًََ،سدةبأّنَّ  َ.مَّدآِلَُُمَ أعداِءَلنواصِبَلَوذلك 
أخذُتَلق - َ!!َجّداًَكثريةٌَََكثريةٌَوََ،كثريٌةَجّداًَََمنَتناقضاتَشيخناَالطوسيَوهيطًةَُُثََّ

َوآ َُكُتبَالرتاجمَوالر جالَوالس ريَعندَاملخالفنيَوبالذاتَأذهبَإىلَأواًل َمن ِسريَأعالمَ)ُخذَلقطًة
َ(النُبالءِسرُيَأعالمَ)َ،اجلزءَالثامنَعشرَ،للهجرة748ََ:الذهيبَمتوىفَسنةَ،كتاٌبَمشهورَللذهيبََ(النُبالء

حّققهَوخرّجَأحاديث هََُ،طبعةَمؤسسةَالرسالةَ،امنَعشرزءَالثَّاجلََُ،للهجرة748َمتوىفََ،لشمسَالدينَالذهيب
رقمََ،وماَبعدها334ََ:صفحةَ،يفَاجلزءَالثامنَعشرَ،وُُممَّدَنعيمَالعرقسوسيَاألرناؤوطوعلَّقَعليهَُشعيبَ

أبو جعفر الطوسي  ؟:يقولَالذهيبَيفَِسريَأعالِمَالنُبالءماذاََ(،أبوَجعفرَالطوسي)َ:العنوانَ،155َ:الرتُجة
جاءَمنَ-ق ِدم بغداد ،بِن عليِّ الطوسير م حم د بن  الحسن أبو جعف ،يعة وصاحب  التصانيفشيخ  الشِّ 

َأنََ،والعشرينَُخراسانَوهوَيفَُعمرَالثالثةَِ -علىَماَهوَاملعروفَبنيَُعلمائناَمّدةَمنَالزمنَهناك،تعلَّمَبعد 
َيعينََ:فيدم   يِخ الافعي ث م  أخذ الكَلم وأصول الق وم عن الش  ق ِدم بغداد وتفق ه أو اًل للش   َالقوم أصول

َكانَيدرسَ؟ملاذاَ:افعيق ِدم بغداد وتفق ه أو اًل للش  -يعةأصولَالشَ  َأساسًا َ،افعيةَيفَُخراسانعندَالشََّ ألنَُّه
َكالمَالذَّهيبَهكذوأناَ ق ِدم بغداد -ورةَلكمَشيئاًَفشيئاًَولكنَستتضحَالصَُ منَدونَحتقيق،َاالَأريدَأْنَأقبل

َكالمِهََ:فيد رأِس اإلماميةم   يِخ الافعي ث م  أخذ الكَلم وأصول الق وم عن الش  وتفق ه أو اًل للش   َيف ويستمرُّ
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أّّنمَأعرضواَعنهَيعينََهذهَالعبارةَوَ،أعرضَعنهَاحلُفَّاظَمنَاملخالفنيَ:وأعرض  عنه  الح ف اظ-إىلَأْنَيقول
َ َيقبلونه َكانوا َالبداية َعنهَويف َأعرضوا َذلك َيقبلونهََُ،بعد َكانوا َمنهمَ؟ملاذا َقريبًا َكان وأعرض  عنه  -ألنَُّه

َمعََ؟أيَبدعةَ:الح ف اظ لبدع ِته وأعرض  عنه  الح ف اظ لبدع ِته وقد أ حرِق ت ك ت به  -فيدمَُـيخَالالشََّرأيَألنَُّه
َ:واستتر ِلم ا ظ ه ر عنه  من التن  قُِّص بالس لف-نفس هََغ يَّبَ يعينََ:ر حبِة جامِع الق صر واست ت رِعد ة ن  و ب في 

َكانَشافعيَّالشََّأّنَأناَالَأقولََ،يخَالطوسيَشيعيَّالشََّبالسَّلفَباعتبارََ،التنقُّص َُهناََ،اًَأبداًَيُخَالطوسي وحَّتَّ
َكانَالشََّ للشافعيَ:لقاَ،يخَالطوسيَشافعياَ الذهيبَملَيقل فلمََ،الشافعيَأوالًََتفّقهَيعينَدرسَفقهَ َ،تفّقهَأوالًَ

َالشََّ َكانَشافعياَ يُقلَالذهيبَبأنَّ َكانَالشَََّوَ،يخَالطوسي الشيُخَالطوسيَشيعٌيَمنُذََ،يخَالطوسيَشافعياًَما
َعندَالشوافع َكانَيفَُخراسانَولكنَُّهَدرس  َكتبََافعيَمنتشراًَالشَََّالفكرَ َنُدََ،ِلذاَ،نعومِةَأظفارِهَمنُذَأْن يف

َ.زءَالثامنَعشراجلََُ،335َ،334َ:صفحةَ،هذاَماَجاءَيفَِسريَأعالمَالنبالءَ،يخَالطوسيالشََّ

َواألعالم)كتابيفََ َاملشاهري َووفيات َاإلسالم َللذهيبَ(تاريُخ ََدارَطبعةَ،أيضًا َ،إلسالمياالغرب
َ:ُجةرقمَالرَتَ،122َ:فحةصيفََ،اشراجمللدَالعَ،حّققُهَوضبطَنّصهَوعّلقَعليهَالدكتورَبشارَعوادَمعروف

د توفي بالمشه ِلم همة وعايعشيخ  الشِّ  ،بِن الحسن بِن علّي أبو جعفٍر الطوسيم حم د  :نقرأ265َ
َالذهيبَ:مشهِد أمير المؤمنين رضي اهلل عنهالمبارك  َكالم َهو َأنََْ،هذا َ:نبغداد وتعيّ  ق ِدم-ولَيقإىل

َعَ َ،وتعنّيَ َصار َنَ يْـَيعين َأيًَا فيد م د ة م   يخ  الم الش  ول زِ  افعيلش  لق ِدم بغداد وتعّين وتفّقه -معروفاًَشخصًا
َكانَالِفكرَالشافعيَُيسيطُرَعليهََ-فتحو ل رافضي اً  يرفضَرَصاأيََ،اًَافضيَّكَصارََردَذلبعَويعينَيفَالبداية

ََ،النواصب َ:حو ل رافضي اً يد م د ة فتمف اليخ  لش  افعي ول زِم اق ِدم بغداد وتعّين وتفّقه للش  -املقصودهوَهذا
َ.748هذاَيفَتأريخَاإلسالمَأيضاًَللذهيبَاملتوىفَسنةَ

َكتبَالشافعية َ:متوىفَسنةَ،لتاجَالدينَالُسبكيَ(،طبقاتَالشافعيةَالكبى)َ:كتاٌبَآخرَأيضًاَمن
َ،حتقيقَعبدَالفتاحَُمّمدَاحللوَ،القاهرةَ،الطبعةَالَّيتَبنيَيديَطبعةَدارَإحياءَالكتبَالعربيةَ،للهجرة771َ

َ،بالطبقاتَالكبىأيضًاَىَتسمََّوَافعيةَالكبى،لرابعَمنَطبقاتَالشََّوهذاَهوَاجلزُءَاَ،ُممودَُمّمدَالطناحي
بِن م حم د بِن الحسن  :315َ:رقمَالرتُجةَ،127َ،والَّيتَبعدهاَ،126َ:صفحةَ،بطبقاتَالُسبكيَوأيضاًَ
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َ..رآنتفسير الق   له   ،كان ينتمي إلى مذهب الشافعي  ،يعِة وم صن ِّف همشِّ علّي أبو جعفٍر الطوسي فقيه  ال
َيقول َالكتابََ:ق ِدم ب غداد وتف ّقه على م ذه ب الش افعي وقرأ األ ص ول والكَلم-إىلَأْن َيفَهذا هوَهنا

َالشَََّ،يُعد دَالُعلماءَالشوافع َبأنَّ الََ،يخَالطوسيالشَََّفيضيفونافعيةَحيتاجونَإىلَتكثرِيَعددِهمَوالَتتصوروا
يخَالطوسيَوالَأقولَبأنََّالشَََّ،هذهَخياالتَ،رمّباَيقولَلكمَالبعضَذلكَ،خياالتَهذهََِ،تذهبواَهبذاَاالجتاه

لكنَّينَمنَخاللَالقرائنََ!؟نَالَّذيَيُدريينَوماَأدراينوميكنَأْنَيكونَكانَشافعياًَمَ،علىَماَيبدوَمنَالقرائن
َلديَّ َالشَََّاملتوفرة َولكنَّأقولَبأنَّ َأظفارِه َنعومة َمنُذ َكانَشيعيًا َالشََََّهَُيخَالطوسي َالِفكر افعيَكانَقدَدرس 

فجاءتَهذهَالُشبهةَفقيلََ،افعيةَيفَُخراسانَوتاب عَذلكَيفَبغدادَأيضاًَافعيَوترىّبَيفَأحضانَالشََّوالفقهَالشََّ
َكانَينتميَإىلَالفقهَالشافعيَ كان ينتمي إلى مذهب   ،وم صن ِّف هميعِة فقيه  الشِّ -إىلَاملذهبَالشافعيَوبأنَّه

فيد رحمة  اهلل م   يخ العلى الش  َق ِدم ب غداد وتف ّقه على م ذه ب الش افعي وقرأ األ ص ول والكَلم ،افعيالش  
موطنَاحلاجةَهوَأّنَباعتبارََ،يخَالطوسيَممَّاَالَحاجةَلناَبهَِإىلَآخِرَماَجاءَمذكورًاَيفَترُجةَالشََّ.َ.عليه

َ.ذكرتهَبنيَأيديكمهذاَالَّذيَ

َكتبَالشََّ َّناذجَمن َالَّيتَتتحدََّهذه ََوعنَطبقاتَالشَََّثَُافعية خالفنيَألهلَكتبَاملََمنَهيافعية
َُكتبَالذهيبَوُكتبَالُسبكيَّناذجَُتشريَإىلَعالقٍةَفيماَبنيَاَ،البيت َصحيحَ،ةافعيسيَوالشَََّوخَالطَُيلشََّهذه

َالشَََّأنّه َكانَينتميَإيفَالطبقاتَقالَتاجَالدينَالُسبكيَبأنَّ أقولََولكنَ،افعيشََّذهبَالىلَامليخَالطوسي
مرَيقولهَافعيَوهذاَاألرَالشََّبالفكَرَ تأثّـََوَ،افعيكانَعلىَعالقٍةَباملذهبَالشََّوإّّناَََ،هذاَالكالُمَليسَصحيحاًَ

َ!!..الَّذيَأقولهوحديَأناََ،َولستَُالعديد

َ،هذاَهوَالفهرستَلشيخناَالطوسيَ،الشيُخَالطوسيَنفسُهَحنيَيُعد دَمشاخيُهَيفَالفهرستَ:أوالًَ
َالفقاهةَهذهََِ،277َ:يفَصفحة َذكرتَحتقيقَنشر َكما يفََ،876َ:رقمَالرتُجةَ،277َ:صفحةَ،الطبعة

فماذاَ-(لدينبيان  ا)ه  اسمهذا كتاب وبأن  ألبي منصور الصّرام  :إىلَأْنَيقولَ،ترُجةَأبوَمنصورَالصرّام
  قرأت  على أبي حازٍم النيشابوري أكثر   ،كبيٌر ح س ن  (رآنتفسير الق  )وكتاب   :يقولَ؟يخَالطوسييقولَالشََّ

َُكُتبَأيبَمنصورَالصرّامَومنها-كتاِب بيان الدِّين ُُثََّيقولََ:كبيٌر ح س ن  (رآنتفسير الق  )وكتاب  -هوَيُعد د
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َالطوسيالشََّ َعند هَ،قرأت-النيشابوريقرأت  على أبي حازٍم -يخ َدرسُت قرأت  على أبي حازٍم -يعين
-مسُهَيفَكتِبَالر جالوصف ُهَوالنقرأََ؟منَهوَهذاَأبوَحازٍمََالنيشابوري-النيشابوري أكثر كتاِب بيان  الدين
بن النيسابوري هو أبو حازم ع مر بن  أحمد بن  إبراهيم ا ،417 :أبو حازم النيشابوري متوفى سنة

َ-لشافعياألشعري ا َالعقيدة َيف َأشعرٌي َالفقهفهو َيف َُمالَ،وشافعٌي َالطراِزَيعين َمن َالبيت َألهل ف
ََ.ألهلَالبيتَالعقيدةَاألشعريةَهيَعقيدُةَالّنواصبَالَّذينَيُناصبونَالعداءَ فَ.؟!.األّول

َ،القّميصاريَضاَاألنّمدََرُمللمحققََ،وسييخَالطَُللشَََّ(الُعدَّةَيفَأصولَالفقه)كتابَهذهَُمقد مةََ
َكتِبَوحتقيقاتََِ،ُقمَاملعروفنيَمنَُمّققي َتُراجعواَلَمُيكُنكمَأيهَتفصيفالمَوالكَ،ُعلمائناَيُعد دَنقاًلَعن ْن

َوفيهاَتفصيلَلكنَّينَآالـُمقد مةَطويلةََ،ُمقد مةـال َ،خَالطوسييمشايخَالشَََّيضًاَمنأَ،نهاممثااًلََوخذَّنوذجًا
َهذا-دادي الحنفياز البغد البز بن م خلّ اهيم بن إبر م د بن م حم د أبو الحسن م ح :افعيةمنَالشََّذلكََو

أصولََةَيفمةَالُعدََُّمقدَّيفهذاََ،ثربالشافعيةَأكَرَ لكنَُّهَتأثّـََ،أيضًاَمنَأساتذتهَِوهوَمنَعلماءَاألحنافََهو
َُكلُّهَموجوٌدَيفَ عنَمصادرَاَيلَذكرهصُكلَُّالتفاََ،ُقّميقَرضاَاألنصاريَالهذهَالـُمقد مةَللمحقَّالفقهَوالكالم

َ.وكتِبَعلمائناَرضوانَاهللَتعاىلَعليهم

َجهٍةَتصدرَ(:جملةَتُراثُنا)هذهَ هكذاََ،جمّلةَتُراثناَتصدرَعنَمؤسسةَآلَالبيتَ؟جمّلةَتُراثناَعنَأي 
َ(الت راث ءِ إلحياَلم م الس  آل البيت عليه   ت صِدرها مؤسسة  نشرٌة فصليٌة  ،ت راثنا)َ:مكتوٌبَعلىَُعنواّنا

َ َأشهركَُأيَتصدرََفصلية َالَّذيَبنيَيديََّ،لَثالثة َالعدد ََوهذا َمعًا َعنَعددينَُدجِما العددان )هوَعبارة
َمنََ(1436جمادى اآلخرة  ،الواحدة والثَلثون م حّرم السنة   ،122 ،121 :األول والثاني يعين
َاملتأخَّ َاملسئولَوَ،رةاألعداد َُمديرها َهو َمن َالبيت َآل د جواد المدير  المسئول السيِّ )َ؟مؤسسة

َاهللصهرَالسيَ وهوََ،معروفَدَجوادَالشهرستاينالسيَ َ،(الشهرستاني َ،واملعتمدَاألّولَ،دَالسيستاينَحفظُه
املديرَوهوََ،جّداًَيفَالوسطَاحلوزويَّشخصيةَمعروفةَوهوََ،دَالسيستاينموَمرجعيةَالسيَ اداينَوَ،الوكيلَاألولَو

َالعددَيفَأّولَمقالٍََ،دَجوادَالشهرستاينالسيَ َ..اجمللةَهذهََِالَّيتَُتصدرولَملؤسسةَآلَالبيتَئاملس َ،يفَهذا
َاملؤسسةَبعد َالفارسياملَوهذاَ،ُمقدَّمة َباللغة َاألصل َيف َهو ََ،ةقال َاملؤسسة َولكنَّ َوجدت َجّيدٌََمقالٌَأنّه
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َترُجُتهَ،ح س نٌََو ََ،فوتصرََّبتغيريٍََفتّمت َيعين َالَّيتأّّنم َبالصياغة َاحلاشيةَ،يُريدوّناَصاغوه َيف َقالوا  :هكذا
َهي-وقد قامت هيئة التحرير في مجلة تراث نا بترجمتها) َاملقالة َالفارسيةَألنَّ وقد قامت هيئة -باللغة

تّمت عليها من ِقب ل المؤلِّف إتماماً مع إضافات وتغييرات إلى العربية  التحرير في مجلة تراث نا بترجمتها
َكتابَ-دراسة حول غ نية النزوع (ح ل ب بين مدرستي المرتضى والطوسي)-ةعنوانَاملقالَو-(للفائدة هذا

أناَُهناَالَأريدَأْنَأقرأَاملقالَعليكمَفقطَأُريدَأْنَُأشريَ-نموذجاً البن ز هرة الحلبي إَ:مسُهَالغُنيةَُغنيةَالنزوعا
َهذهَ فلماذاَحنيََ،وّنااجلميعَيذكَرَوموجودةََافعيكرَالشََّيخَالطوسيَبالفَِعالقةَالشََّحقيقةََاحلقيقة،إىلَأنَّ

منَمؤسساتََ،ةهذهَمؤسسةَآلَالبيتَمنَمؤسساتَاملرجعيََّ،!َهذهَحقائقَموجودة؟أذكرهاَيُقالَويُقال
َكانَماذاَيأيتَيفَهذاَاملقالََ،قدميةَجّداًََوهذهَاجملّلةَصادرةَوحديثةَليستَ،دَالسيستاينالسيَ مرجعيةَ الَّذي

اآلراءَاملنشورةَالَتُعّبَعنَ))بدايةَاجمللةَصحيحَيقولونَمثاًلَيفََ،مَُيرتجَ واملؤسسةَارتأتَأنَْباللغةَالفارسيةَ
َكليشةولكْنَ(َ(رأيَالنشرةَبالضرورة َاجملاّلتَهذه َكل  َكانَمقالََ،ُتكتبَيف َإذا مثلَََالَيوافقونَعليهوإالَّ

َكل ََ،الَينشرونهَ؟ينشرونُهَيفَاجمللةفهلَكالميَ َكليشةَموجودةَيف َ،أيَجملةَمنَاجملالتَ،اجملاّلتولكنَهذه
َالفكريَّاجملال َوالعلميَّت َة َالكليشةة َهذه َالبداية َيف َرأيَ َإنَََّ:يكتبون َمُتث ل َال َاجمللة َهذه َيف َاملنشورة َاآلراء

َُهمَالَينشرونَاآلراءَواألفكارَالَّيتَالَوإالَََّ،كليشةَمعروفةََ،اجلهةَالَّيتَُتصدرهاَاجمللةَأوَرأيَ َأوَرأيَ املؤسسةَ
الَتقبلَحبريّةَسةَمؤسََّشدَّأهيَةَاملؤسسةَالدينيََّوَ،ةثَعنَاملؤسسةَالدينيَّخصوصًاَوحنُنَنتحدَََّ،لونَهبايقب

َالرأيمؤسَّهيَيعيةَاملؤسسةَالدينيةَالشَ حقيقًة،ََ.!!.الرأي َ،ةمؤسسةَبُنيتَعلىَالصنميََّ،سةَالَتقبلَحبريّة
يِخ من تأريِخ حياة الش  ال ِعلم  لنا عن الح قب ِة األ ولى  ؟:ماذاَجاءَيفَهذهَاملقالةَ،يعةوهذاَهوَحالَالشَ 

ََ:وسيالط   َيكونَإذًا ا َيكونَََفلرمبَّ َكانَينتميَإىلَاملذهبَالشافعيَكالم َكانََ،اًَصحيحالُسبكيَبأنَُّه رمّبا
َلوَحتّولَ ُُثََّصارَشيعياًَولكنَحَّتَّ كانَدارساًَََوأنّهتبقى،َخصوصاًَآثارَذلكَالِفكرَفإّنََ،إىلَالتشيُّعشافعياًَ

َللفَِ َكانَيفَُخراسانالشََّكر يِخ الطوسي ال ِعلم  لنا عن الح قب ِة األ ولى من تأريِخ حياة الش  -افعيَحينما
يخَالطوسيَيعينَالشَََّ:وسي بغداديخ الط  ال تي س جِّل بها تأريخ ورود الش   ،للهجرة 408 :وذلك قبل سنة

َسنة ََ،408َ:ورد َولكْن 408ََقبل َال َحقيقًة َقليلةَ،عنهَمعلوماتتُوجد َقرائن َ-وعلى ما يبدو-هناك
ن من وذلك إلى الثالثة والعشريون يشابور عند ع لمائها فإن ه  كان يدر س في طوس -يفَنفسَاجمللةَالكالمَ
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بن أحمد النيشابوري من ع لماء الشافعية في أبو حازم ع مر ع مرِه وي مِكن نا أن  نذك ر من أساتذتِه 
َأيضاًََ:نيشابور َالذهيبَُُثََّبعدَذلكَُتشريَاجمللة َقالُه وسي في أّول دخولِه بغداد يخ الط  فإن  الش  -إىلَما

َ-كان على الفقه الشافعيفيد  م   يخ الوتلمُّذِه عند الش   َهو َذلكالذهيب َيـ ُقل َتفّقهََ،مل َبأنَّه َقال الذهيب
َكانَعلىَاملذهبَالشَ،عندهَد ر سَوَ،للشافعي أناََ،الكالمَليسَدقيقاًَُهناَوَ،افعيَهوَالُسبكيالَّذيَقالَبأنَّه

َأناَآيتَباملصادر َأّنَمنَخاللَالتجربةَالطويلةََ،قرأتَلكمَمنَاملصادرَلذلكَدائمًا النقلَبالوسائطَيتبنّيُ
احلديثََ!؟!َوكيفَُحر فَالكالم؟ناَيفَُماسبةَمنَقالَوماذاَقالهَُاملهمَاآلنَليسَالبحثََ،حُير فَالكالم

َالشافعيعنَعالقةَالشََّ يفَأماكنَأخرىَومذكورَيفَُمقد مةَهاَهوَمذكورَهناَومذكورََ،يخَالطوسيَباجلو 
َكثريةالُعدَّةَ هوََو-مثل أبو حازمفي بغداد من أهِل الس ن ة ومن مشايخِه  :13َ:صفحةَ،ومذكورَيفَمصادر

َذكرُهَ َأباالَّذيَمرَّ َكانَيفَأمَاليخَالطوسيَالشَََّهالَندريَهلَت ِبعفأيضًاَجاءَإىلَبغدادَحازمََألنَّ !!َألنَُّه
َعندُهَيفَنيشابورنيشابورَوالشََّ جاءَالشَََّ،يخَالطوسيَدرس  يخَالطوسيَإىلَبغدادَوجاءَأبوَحازمَأيضاًَإىلَُُثََّ

َعنده َالطوسي َودرس بن أحمد هِل الس ن ة مثل أبو حازم ع مر ومن مشايخِه في بغداد من أ-بغداد
وأبو الحسن  ،البزاز وهو م تكلٌِّم حنفي  المذهببن أحمد ابن ش اذان  أبو علي الحسن ،النيشابوري

َ؟!..هذاَاملنوالَتتتابعَاألقوالوعلىََ:بِن م خل د الحنفيم حم د بن م حم د 

َ.نذهبَإىلَفاصلَوأعودَإلكمالَاحلديث

وسيَبالفكرَاملخالفَيخَالطَُرَالشََّعلىَتأثُّاَهبذهَاألمورَالَّيتَذكرتَُوليكنَيفَعلمكمَإنَّينَالَأستدلَ
اََ،هذهَاألمورَجمّردَلقطاتفَ،افعيَخصوصاًَألهلَالبيتَعموماًَوبالفكرَالشَّ ةَعَنتيجًةَلتجربةَعلميَّأناَُمقتنَِإّنَّ

َأخلَّ َالَأستطيعَأْن َلكمَيفَساعاتطويلة َالثالثنيَسنةَ،صها َتتجاوز ََ،جتربة َطويلة َعلمية العَطَّاَوومعاناة
َالشََّ َكتبُه َُكِتبَعنَالشَََّ،وسييخَالطَُتفصيليَعلىَما َُكِتبَعنَُعلمائناَ،وسييخَالطَُوما جتربةَعلميةََ،وما

اَأوردُتَلكمَهذهََ،صُهَلكمَيفَدقائقَأوَيفَساعاتعلميةَوحتقيقَطويلَالَأستطيعَأْنَُأخلََّطويلةَوُمعاناة إّنَّ
َكيَأُقر بَلكمَالفَِ َفاملوضوعَأبَ،كرةاللقطات أناَلوَأورِدََوَ،القضيةَأكبَوأعمقَ،عدَوأكثرَغوراًَمنَذلكوإالَّ

َالَأستدُلَهبا تَعلىَحتقيٍقَيَ ثَعنَقناعٍةَبُنَِثَحنيَأحتدََّإنَّينَأحتدَََّ،لكمَاملئاتَمنَمثلَهذهَاللقطاتَفإين 
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َكيفَأنُقلَلكمَجتربيتََ،علمٍيَطويلَوُمعاناٍةَعلميةَطويلة اَيفَبرنامٍجَأنَ،العلميةَيفَساعةَأوَساعتنيلكنَّين
َأحتدَََّ،تلفزيوين َأريدَأْن َُكتُب هعنَالشَََّثَ لو َكتاباًَََيخَالطوسيَبالشكلَالتفصيليَوأُمِسك َاألمرََ،كتابًا فهذا

كيَأضطرَإىلَأْنَآيتَببعضَاللقطاتَََلذلكَ؟فأينَهوَهذاَالوقتَ،حيتاجَإىلَأكثرَمنَسنةَرمّباَإىلَسنتني
َترتيبَعناوينَاحللقاتَسيكثُرََ،اللقطاتَيفَحلقِةَيومَغدَبقيَّةََُ،أُقر بَلكمَالُصورةَواحلديُثَطويل يبدوَأنَّ

َالكالم َ.ألنََّالكالمَجيرُّ

َ،شاشةنفُسَالَ،ملوعدنفُسَاَداًَغُملتقاناََ،نتهىماذاَأصنعَوقُتَالبنامجَاَ،شاشةُملتقاناَغداًَنفُسَال

ََ.هليهَعالمَُوسَاهللََِصلواتََُسننلتقيَغداًَعلىَوالِءَاحُلجَّةَابنَاحلَ َ،ُرَالفضائيةمَ القَ 

ََو َتذكروا َرمحاينََّ:منطقانهناكَدائمًا َشيطاينََّ،منطٌق َ.ومنطٌق َمنطقيَقّيمَو.؟! َأمَاينٌّلَهوَرمحها
نييتَأْنَنّييتَوأمَ،كمنيَأيديحلقائقَبأيّنَأضُعَاهيَنّييتَفَ،والَأعلمقدَيكوُنَمنطقيَمنطقاًَشيطانياًََ،شيطاينَّ

َكمَهوَمقَ،ناالَّيتَيفَطريِقَإمامَزمانَِسَشيئًاَمنَالقاذوراتَأكن بالَج.َمسعُتمَعنَ؟قاذوراتدارَالأتعلمون
َجبالَاهلماالياَ؟اهلمااليا ََوَ؟َعنهاقرأتََُ؟رأيُتمَسلسلة َاهلمااليا َجباُل َأَالفرستَأقّمة َهلا كمياتَََمامقيمة

فةَالـمخالََِاحةَِمنَالسََّيءَهباَلَّيتَجهَواهَعليوسالمََُاهللََِالقاذرواتَالَّيتَُوضعتَيفَطريقَاإلمامَاحُلجَّةَصلواتَُ
ََ،لهَُ َ َزمايننعم، َإلمام َالقاذوراتَوأعتذُر َمنَهذه َأُكنسَبعضًا ََأمنييتَأْن َاََأملكَُالفإين  َهذا َ،جُلهدإالَّ

هَذرّاٍتَمنَهذَأكُنسْنَأَالَأستطيعَحَّتََّ.؟!َ.اهللَيضعونَالعوائقَأماميَوالقوُمَمنَشيعتكَياَابنَرسولَِ
اَهَ،الَألّنينَسأَنُحَيفَذلكَ،لكنَّينَسُأحاولَوأحاول.!!َ.القاذورات معذرٌةََ،دبنَُُم مََّياٌََةَإليكيَمعذَرإّنَّ
َالَجمازاًَياََ،بنَفاطمةإليكَياَ ََ،تُقاُلَلغريكَجمازاًََ.؟!.بنَفاطمةَحقيقًة َالُُم مَََّبنيا تُقاُلََ،جمازاًٍََدَحقيقًة

َحقيقًةَالَجمازاًَياََ،لغريكَجمازاًَ نرجسَهيََةَِبنَالطاهَراَيَ،لعسكرياسنَحلَ بنَاياََ،تُقالَلغريكَجمازاًََ،بنَعليٍّ
َ.عليكَمعذرٌةَإليكَصلواُتَاهللَِ
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