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 الْوِئَت بَعد العشسًى تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُىً بعبسال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 4ج الصَنَوٍَّت - 1 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..!!.ِفَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ :َأْجَوائَِنا وِحْ  بَ ْينَنا ِفْيَما الُعنوانُ  زال ال

 الشِّيعيّ  الوسط ح األبرت ادلنهجِ  مَلمحِ  ح ؛فَاِطَمةِياِلَبَّيكِِ :حلقات رلموعة من احللقاتِ  ىذهِ  ح وحديثي
ينيَّةِ  ادلؤسَّسة ح وُخصوصاً   ىي ىذهِ  أبرتي، منهجٍ  وعن كوثري منهجٍ  َعن احلديثُ  مرَّ  الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ

  .الشِّيعيّ  الوسط ح األبرت ادلنهج َمَلمحِ  بيانِ  ح الرَّابعةُ  احللقةُ 
 ِإنَّوُ  بيننا، فيما أطنابوُ  َضرب والَّذي األبرت ادلنهج َمَلمحِ  ِمن َملَمحٍ  أىمِّ  ح ادلاضيةِ  احللقاتِ  ح احلديثُ  تقدَّم

 والزَّعاماتِ  وادلراجعِ  الُعلماءِ  صنميَّةُ  الشِّيعّي، الوسط َضرب عقائديٍ  َمرضٍ  أخطرُ  الصَّنميَّةُ  الصَّنميَّة، َملَمحُ 
ينيَّةِ   َمنهجِ  وبني الشِّيعةِ  بني بَاَعد َوباءٍ  وأخطرُ  َمرضٍ  أخطرُ  البشريَّة، الُعُجولِ  صنميَّةُ  والسِّياسيَّة، والفكريَّةِ  الدِّ

 حالو على األمرُ  زال وال لإِلصَلح، أو للتصحيحِ  زُلاولةٍ  أيَّةِ  وجوِ  ح يقفونَ  الشِّيعة َوَجَعل والِعرتة، الكتابِ 
اهِ  تتحرَّك زالت ال والشِّيعةُ  وسيبقى، اللَّحظة ىذهِ  إىل  زماننا إمامِ  ُمواجهة ح سيقفُ  والَّذي البرتيّ  الواقع باذبِّ

 وفقاً  األبرت ادلنهج ىذا ح ادلسري وسيواصلون ذلك على ُمصرِّون الشِّيعة أنَّ  ويبدو الشَّريف، ظُهورهِ  حني
ينيَّة للمؤسَّسةِ   أيّ  باتَّاً  رفضاً  وترفضُ  ادلنهج ىذا اتِّباعِ  على تُؤكِّدُ  بدورىا األخرى ىي الَّيت الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 . واإلصَلح التصحيحِ  أضلاءِ  من ضلوٍ 
ا الواقع، ىو أقولُ  ؟ذلك على يدل دليلٍ  عن السَّائلُ  يسألُ  قد  ىذهِ  أقول ،الواقع السَّائلُ  يتلمَّسُ  ال وردبَّ

 شاشة على يُبث   النَّاطق، الكتابُ  برنامج ح ،الربنامج ىذا ح والدَّقائق والرباىنيِ  وباألدلَّةِ  بالوثائق احلقائق
 وأمر دينوِ  أمر يُتابع أنْ  يُريد للَّذي بالنِّسبة ُمهمَّاً  األمرُ  كان إذا اإلنرتنت على موجودٌ  بث و، وسُيعادُ  الَقَمر

 . زمانو بإمام عَلقتوِ  وأمر عقيدتو
ا احللقة ىذهِ  وح ادلاضية احللقاتِ  ح  عن ادللمح، ىذا عن الصَّنميَّةِ  عن احلديثُ  القادمة احللقة ح حّتَّ  وردبَّ

اً  واضحٌ  َملَمحٌ  الصَّنميَّةُ  وآثاره، تفاريعوِ  وعن الكبري اخَلطر ىذا  الشِّيعيّ  واقعنا ح األبرت ادلنهج َمَلمح ِمن جدَّ
ينيَّة، العلميَّة حوزتنا مستوى على مراجعنا، مستوى على ينيَّة ادلؤسَّسةِ  ُمستوى على الدِّ  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 وتنظيماتنا أحزابنا مستوى على وىيئاتنا، ومواكبنا حسينيَّاتنا مستوى على اختصاصاهتا، وبُكلِّ  فروعها بكلِّ 
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 تُناصرُ  الَّيت الشِّيعيَّة اجلموع ُمستوى على اإلعَلمية، ووسائلنا ومراكزنا فضائيَّاتنا ُمستوى على السِّياسيَّة،
امُ ) ،(احُلَسني ُزّوار) عريضاً  ناً ُعنوا لنفسها تُعطي الَّيت ،السِّياسيَّة األحزاب تُناصرُ  الَّيت ،ادلرجعيَّة  ،(احُلَسني ُخدَّ

ا يل بالنِّسبة الواقع، ىذا ح بأطناهبا َضاربةٌ  الصَّنميَّة شئت، ما َسمِّ   ال يل بالنِّسبة تقديري، ح سُلطئاً  أكون ردبَّ
 خَلل من لكنَّين التقدير، ىذا ح سُلطئاً  أكون أن أسبّنَّ  ادلرض، ىذا من سيشفى الشِّيعيّ  الواقع أنَّ  أعتقد
 الشِّيعيّ  الوسط ح الِقوى مراكز بكواليس معرفةٍ  خَلل ومن للواقع ِدراسةٍ  ِخَلل ومن طويلة عمليَّةٍ  ذبربةٍ 
 ومن ،الواقع أرضِ  على أيدينا بني ادلتوفرة ادلعطيات خَللِ  من األحداث ُمستقبل على اطَلعٍ  خَلل ومن

 العقل تأكلُ  الصَّنميَّة ستبقى أمجعني عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومني عن اخباراتٍ  من جاء ما خَلل
 . أتوقَّعوُ  الَّذي االذباه ىذا بغريِ  األمور ذبري أنْ  وأسبّنَّ  تقديري، ح سُلطئاً  أكون أنْ  أسبّنَّ  اجلمعي، الشِّيعيَّ 

اً  واضحٌ  َملمحٌ  فالصَّنميَّةُ   احللقات ح عنوُ  احلديثُ  سيأت آخر َملَمحٌ  وىناك األبرت، ادلنهج مَلمحِ  من جدَّ
 احللقات كثرية، وتشع بات كثرية وحاالت كثرية فُروع ال َمْلَمح وذلذا رئيس، َملَمحٌ  الصَّنميَّةُ  قطعاً  القادمة،
ا احلَلقة ىذه ح احلديثُ  زال وال ادلضامني ىذهِ  بيانِ  ح َكانت ادلتقدِّمة  أجواءِ  ح تليها الَّيت احللقة ح وردبَّ

 السَّقيفة منهج َمَلمح أوضح ىو الصَّنميَّة َمْلَمح ألنَّ  األبرت، ادلنهج َمَلمح وأوضح أخطر الصَّنميَِّة، َمْلَمحِ 
 . أخطرىا ىو وكذلك
 اآلن الُسنَّة !الصَّحابة تصنيم أساسِ  على !؟الُسينِّ  الوسط ح األركان ثابتة زالت وال انتشرت كيف السَّقيفة

 ىناك َكانت وإذا علماؤىم، يصنِّمون ال عموماً  السنة علماءىا، الشِّيعةُ  ُتصنِّمُ  كما علماءىم ُيصنِّمون ال
 إذا الراىن، عصرنا ح السِّياسي اإلسَلم دبجموعات ُتسمَّى ما السِّياسيَّة اجملموعات خصوصاً  رلموعات

، الوسط ح عامَّة ظاىرةً  ُيَشكِّلُ  ال ذلك فإنَّ  وقياداهتا رموزىا من بعضاً  ُتصنِّمُ  رلموعات ىناك كانت  الُسينِّ
ينيَّة ادلؤسَّسة ُمستوى على الُسينِّ  الوسط ح العامَّة الظَّاىرة لكنَّ   اجلماىري، ُمستوى وعلى الرَّمسيَّة الُسنيَّةِ  الدِّ
اً  واضحٌ  تصنيمٌ  ىناك السَّقيفة، لرجاالتِ  للصَّحابة، واضح التصنيمُ  الُسنِّية، األُمَّةِ  مستوى على  وعلى ،ِجدَّ
، الوسط ح األركان ثابت السَّقيفة َمنهجُ  بَقي األساس ىذا  احلالة ىذهِ  نقلَ  احلالة، ىذهِ  لنا نقل إبليسُ  الُسينِّ

 حاالهتم واألَِئمَّةُ  غلري، ال األمرُ  َفهذا األَِئمَّة، وسط ح يصب ها أنْ  يستطيع ال ىو ادلرجعي، الوسط ح فصبَّها
 ُمنذُ  الشِّيعي الوسط ح وألقاىا ادلشكلة هبذهِ  َجاء إبليسُ  لذا البشر، من غريىم حباالتِ  تُقاس أنْ  ؽُلكن ال

 أنَّ  ويبدو فشيئاً، شيئاً  تُكربُ  فهي التدحرجِ  ح استمرَّت كلَّما الثَّلج َكُكرة وىي الُكربى، الغيبة عصرِ  اِبتداءِ 
 سُيوِقفُ  أحداً  أنَّ  أعتقد وال وتكرب، وتكرب تكرب أنْ  باذباهِ  واحلركة التدحرجِ  ح ستستمر   ىذهِ  الثَّلج ُكرة

 !!َتذوب كي عليها ادلاءِ  بصبِّ  أو بتكسريىا يبدأُ  ذلك بعد ُثَّ  َتدحرجها
 إليهم تتسرَّب مل شلَّن شبابنا صغار من وبنات أبنائي أخاطب أنا جّداً، واخلطري اخلطريُ  ادللَمحُ  ىذا فالصَّنميَّةُ 
ا إليهم تسرَّبت قطعاً  قوي، بشكلٍ  الصَّنميَّةُ   أعمارىم لصغر ولكن ادلورِّثات، طريق من إليهم انتقلت وردبَّ
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ا  أعتقد وال عقوذلم، على الفاربةُ  قُرئت الِكبار الكبار، ُعُقولِ  إىل تسرَّبت كما تتسرَّب مل الوقت ىذا إىل فإَّنَّ
 اآلن شلَّن وبنات أبنائي من السن ِصغارِ  إىل أُوجُِّهوُ  كَلمي لكن ادلرض، ىذا من يشفوا أنْ  ذلم يُرجى أنّو

ا، بادلئة مخسني بنسبة إليهم دخلت الصَّنميَّة  ح ال مئة ذباوزت بنسبةٍ  ضربتهم الصَّنميَّة للكبار بالنِّسبة ردبَّ
 فإَّّنم اإلمامَ  أدركوا وإذا الوضع ىذا على سيبقون احلال، ىذه من اخلَلص ذلم يُرجى ال لذلك ادلئة،

م الس فياين، سيُناصرون ثنا الرِّوايات البرتّي، ادلنهج دائرة ح سيقعون أكيداً  ألَّنَّ  مؤلَّفة أالف ذلك، عن رُبدِّ
 أنفسهم ُيسم ون شلَّن والبقيَّةُ  احُلجَّة، اإلمام وجو ح سيقفون الَّذين ىم ىؤالء والكوفة النَّجفِ  فُقهاء من

 أتشعَّب أنْ  أُريد ال. ادلواصفات هبذهِ  لواقعٍ  الطبيعي الشَّيء ىذا ىو أنّو ويبدو ذلم، أتباعاً  سيكونون بالشِّيعة
 ُأكِمل أنْ  بعد وذلك األبرت، ادلنهج عاقبةِ  عن سأربدَّثُ  احللقات آخر ح ألنَّين القضيَّة ىذهِ  ح َكثرياً 

 ح احلديث سيقعُ  ولذلكَ  تفاريع، َمْلَمحٍ  ِلُكلِّ  وقطعاً  األبرت، ادلنهج مَلمح من َمْلَمحني أىم عن احلديث
 أريد ال ىنا وأنا األبرت، ادلنهجِ  مَلمحَ  ُتشكِّلُ  ِبُكلِّها وتشع بات وحاالت وصور تفاريع ىناك حلقات، ِعدَّة

ا األبرت، ادلنهج مَلمحِ  ُكلِّ  على الضَّوء ُأسلَّط أنْ   :األوَّل ال َمْلَمحُ  :َمْلَمَحني أىمِّ  على الضَّوء َسُأسلِّط وإظلَّ
  .تعاىل اُ  شاء إنْ  القادمة احللقاتِ  ح عنو احلديث سيأت :الثَّاين واْلَمْلَمحُ ، الصَّنميَّة

 عن ربدَّثوا األَِئمَّة أنَّ  كيف والحظتم احَلَكم، ابنِ  ِىشام على ُمسلَّطاً  احلديث كان أمس يوم حلقة ح
 مطبَّات ح وقع ولكنَّوُ  ادلتينة، بداياتوِ  عن وربدَّثت احلسنة، عاقبتوِ  عن ربدَّثت الرِّوايات احلكم، ابن ىشام

ت  وسَلموُ  اِ  َصلوات الَكاظم اإلمام َدمِ  ح شريكاً  يكون أنْ  اخلُذالن قادهُ  الَّذي احلدِّ  إىل وصلت وزالَّ
 وىم ادلعصومني وأحاديث روايات ح َوَرد كما ولكن العبَّاسيَّة، ادلباشرة الشَّراكةِ  بعنوان ال قطعاً  عليو،

ثوننا  قَ َتلَنا) األَِئمَّة قتلت الشِّيعة أنَّ  وكيف األنبياء، قتلوا األنبياء أتباع أنَّ  وكيف السَّابقة األمم عن ػُلدِّ
 اإلمام األنبياء، قتلوا األنبياء أتباع أنَّ  ومن األِئمَّة، قتلت الشِّيعة أنَّ  من ادلضامني ىذه يبّينون األَِئمَّة ،(ِشيعتُنا

ا األَِئمَّة أتباع وأنَّ  األنبياء أتباع أنَّ  يُبنيِّ  ادلضامني ىذه لنا يشرح حني م قتِلهم ح سبباً  كانوا إظلَّ  فضحوا ألَّنَّ
 احلكم ابنُ  ىشام ح ادلنوال نفس على َوَقع شلَّا أيضاً  وىذا قصد، سوء دون من قطعاً ! !أسرارىم وكشفوا
 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الرِّضا إماُمنا ادلوضوع ىذا عن َعربَّ  كما الكاظمِ  اإلمام دمِ  ح شريكاً  كان حبيث
 أعين بالربنامج أعين َمقاطع، قراءة من اِبتدأ أساساً  والربنامج احلكم، ابن ىشام أجواء ح احلديث فكان

 اللَّتني الرِّسالتني من دبقاِطع احللقات فبدأت األبرت، ادلنهج مَلمح حول مضاميُنها تدور الَّيت ىذهِ  احللقات
 . ادلفيد الشَّيخِ  إىل زماننا إمام من وصلتا اللَّتان الرِّسالَتان وعلا بأيدينا،

  :األوَّل الكبريُ  الرَّمسيُ  ادلرجعُ  ،عليو اِ  رمحةُ  ادلفيد شيخنا عند أقف أنْ  أريد
 شيخنا مرجعيَّةِ  من كانت احلقيقيَّةُ  بدايُتها بيننا اآلن ادلوجودة الشِّيعيَّةِ  ادلرجعيَّة منظومة بأنَّ  نقول أنْ  ؽُلكننا
 أنَّ  من لكم بيَّنتُ  قد فأنا ادلفيد الشَّيخ سبقوا مراجع ىناك صحيحٌ  للهجرة، 413 سنة ادلتوجّ  ادلفيد،
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 الكاملة، الرَّمسيَّة البدايةُ  كانت أين من نقول أنْ  أردنا إذا ولكن الُعماين وإىل اجلُنيد ابنِ  إىل رجعت الشِّيعة
 عليو، اِ  رمحةُ  ادلفيد شيخنا من كانت اآلن عليوِ  ىي كما الشِّيعيَّة ادلرجعيَّةِ  دلنظومة الكاملة الرَّمسيَّة البداية

 اخلطر ىذا إىل الشِّيعة ويُنّبوُ  ويُنِذرُ  ػُلذِّرُ  اإلمام واضحتان، والرِّسالتان الرِّسالتان إليو َوَصلت ادلفيد فشيُخنا
 أنْ  أُريد األبرت، ادلنهجُ  ادلخالفني، باذباه االضلرافُ  وىو الشِّيعي، الوسط ح َكَلكلو بُكلِّ  ألقى الَّذي الداىم

 ادلطالب ىذه ُكل   ادلفيد، شيخنا على نظرةً  سألقي احلكم ابن ىشام على نظرةً  ألقيتُ  نظرًة،كما أُلقي
 فإيَّاكم الصَّنمي بالعنوان ال الشِّيعيَّة، الر موز مع التعاملِ  ح زُلَمَّد آلِ  منهجيَّة تعرفوا كي أيديكم بني أضُعها

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  تُريدُ  الَّيت ىذهِ  الصَّنميَّةُ  والصَّنميَّة،  وىذا أساِسها على تعملوا أنْ  منكم تُريد الرَّمسيَُّة، الشِّيعيَّةُ  الدِّ
 ابن ِىشام خبصوصِ  الكَلمُ  مرَّ  كما فهي زُلَمَّد آلِ  منهجيَّةُ  أّما السَّقيفة، منهجيَّةُ  ىذهِ  أبرت، منهجٌ  ادلنهجُ 

 .عليهم تعاىل ا ِرضوان ذرّ  وأيب وعمَّار وادلقداد سلمان خبصوص الرِّوايات علينا ومرَّت احلكم،
 وىذا ادلفيد، بالشَّيخ ادلفيد الشَّيخ لقَّبَ  الَّذي ىو احُلجَّة اإلمام أنَّ  من الشِّيعيّ  الوسط ح شائعٌ  أمرٌ  ىناك

 الشَّيخ تُوح ؟توحّ  مّت ادلفيد الشَّيخُ ! !ادلغناطيسي التثويل من وجزءٌ  الصَّنميَّة مصاديق من جزءٌ  أيضاً  ىو
 للهجرة، 413 سنة رمضان، شهرِ  من الثَّاِلث ليلة ،للهجرة 413 َسنة َرمضان َشهرِ  ِمن الثَّاِلث ليلة ادلفيد
 وإنْ  الرتاجم ُكُتب ح وادلذكور ادلعروف ىو ما على ،336 سنة كانت ؟كانت مّت ادلفيد الشَّيخ ِوالدة
 معروفاً  يكون ال الغالب ح والدهتم تأريخ أمَّا وفاهتم تأريخُ  يُعرف الُعظماء يُقال كما األغلب األعمِّ  ح كان

 تأريخ ىو يهّمنا الَّذي حال، أيِّ  على مهمَّاً، رجَلً  سيكون ىذا أنَّ  أدراىا ما النَّاس ألنَّ  دقيقاً، يكون ال أو
 ثَلثة إليوِ  وصلت ادلفيد، الشَّيخ توح للهجرة 413 سنة بغداد ح رمضان شهر من الثَّالث ليلة الوفاة،
 ح ستكون قطعاً  لكنَّها مضموَّنا، عن وال وصوذلا تأريخ عن معلومات عندنا وما ُعِلست منها رسالةٌ  رسائل
 :بأيدينا اللَّتان الرِّسالتان ادلعلوسة، الثَّالثة بالرِّسالة اآلن شأنَ  ال السِّياق، ىذا نفس

 األوىل الرِّسالة األىّم، الرِّسالةُ  وىي ،410 سنة صفر، ُأخريات ح ادلفيد الشَّيخ إىل َوَردت :األولىِالرِّسالة
 للهجرة، 413 سنة توح ادلفيد الشَّيخ أنَّ  ُتَلحظون وأنتم ،410 سنة صفر ُأخريات ح األىّم، الرِّسالة ىي
 . حياتوِ  من األخرية السَّنوات ح يعين

 للهجرة، 412/ احلجة ذي/ 23 اخلميس يوم ح وصلت ادلفيد؟ الشَّيخ إىل وصلت مّت :الثَّانيةِالرِّسالة
 أشهر، ثَلثة من يقُرب دبا وصوذلا قبل ُكِتبت قد الرِّسالة أنَّ  ويبدو الرِّسالة، ىذه وصول تأريخ بني فيما يعين

 على احلجة، ذي من والعشرين الثَّالث ح ادلفيد الشَّيخ إىل أوصلها هبا جاء والَّذي شوال، أوَّلِ  ح ُكِتبت
 . 412/ احلجة ذي/ 23 اخلميس يوم ح الوصول فتأريخ الوصول، تأريخ عن نتحدَّث ضلن حال أي

 الرِّسالة ىذهِ  ح اخلطابُ  َفَجاء حياتِو، من األخرية األيَّام ح ادلفيد الشَّيخ إىل وصلت الرسائل ىذه يعين
 إىل - النُّعمانِابنُِمَحمَّدِابنُِمَحمَّدِاهللِعبدِأبيِالمفيدِالشَّيخِِِالرَِّشيدِوالوليِِّالسَّديدِلألخِِ -:مثَلً 
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 َلقَّب الَّذي ىو احُلجَّة اإلمام أنَّ  من الشِّيعيّ  الوسط ح األمر ىذا فشاعَ  الشَّريفة، الرِّسالة ح جاء ما آخر
 أنْ  إىل َحياتوِ  بداية ح ادلفيد الشَّيخ أنَّ  يعين ذلك؟ يعين ماذا ادلفيد، بالشَّيخ الن عمان ابن زُلَمَّد ابن زُلَمَّد

 الشَّيخ أنَّ  يعين للهجرة، 410 سنة وصلت األوىل الرِّسالة اللقب، هبذا يُلّقبُ  كان ما الرِّسالة ىذه وصلت
 ينشرىا مل ادلفيد الشَّيخ فإنّ  الرسائل ىذهِ  وصلت ِحني أنّو الِعْلم مع ،410 سنة بعد اللَّقب ىذا نَال ادلفيد
ا الشِّيعة، لعامَّةِ   أنَّ  أيضاً  يعين فهذا تدرغلي، بشكلٍ  انتشرت ذلك وبعد الشِّيعة، خواصَّ  عليها أطَلع وإظلَّ
 بسنة الرِّسالة وصول بعد األقلّ  على ادلفيد، بالشَّيخ ادلفيد الشَّيخُ  يُلقَّب حّتَّ  زمانية فرتة إىل ػلتاج األمر
 اللقب، هبذا ِصباه أيَّام ُمنذ معروفاً  كان ادلفيد فالشَّيخُ  ادلفيد، الشَّيخ تأريخ ندرس أن أردنا إذا لكنَّنا مثًَل،
 ؟ادلعلومة ىذه جاءت أين من إذاً  !!اللقب هبذا معروفاً  كان ِصباه أيَّام ُمنذ نعم

 ولدراسة الرسائل تأريخ لدراسة وتفح ص دقَّة ىناك توجد وال الرَّسائل خَلل من :أوَّالً  ادلعلومة ىذه جاءت
 ىذا بينما لقَّبُو، الَّذي ىو احُلجَّة اإلمام أنَّ  من عامَّة فكرة فنشأت حياتِو، ولدراسة ادلفيد الشَّيخ تأريخ

ا واإلمام موجوداً، كان اللَّقب  عامل ىذا الواقع، أرض لىع موجوداً  كان بلقبٍ  الرَّسائل ىذه ح َخاطَبوُ  إظلَّ
 الصَّنمَ  يُعظِّم َشيءٍ  بُكلِّ  نأت أنَّنا ىو الصَّنميَّة ضلو والنزوع الصَّنميَّة، ضلو النزوع: اآلخر العامل. العوامل من

 علم قذاراتُ  :الثَّالثة القضيَّة. الصَّنم ىذا على ُنضيفوُ  شيءٍ  ِبُكلِّ  فنأت كان، أيَّاً  ُنَصنَِّمو أنْ  نُريد الَّذي
 . الرِّجال

 كتاب عندهُ  الطوسي الشَّيخ أنّ  ما مثل وىذا ،(الشِّيعة كتب فهرست ح الُعلماء معامل) :الكتاب ىذا
 أصحاب ح وادلصنِّفني الُكُتبِ  أمساء ح فهرست وىو الرِّجال، ُكُتب من الشِّيعة مراجعُ  َعدَّهُ  وقد ،الفهرست
 ىذا للرجال، كتاباً  وصار الرجال إىل امسو حرَّفوا وقد الفهرست كتاب عنده النَّجاشي أنّ  ما ومثل األصول،

 فهرست ح الُعلماء معامل) ادلازندراين آشوب شهر ابن ىو كبري شيعي   لعاملٍ  الشِّيعة كتب ح فهرست أيضاً 
 ،129 صفحة إىل نذىب قمري، ىجري 1425 األوىل، الطبعة ُقم، الفقاىة نشر مؤسَّسة ،(الشِّيعة ُكُتب

 الرِّجايل الكتاب ىذا ح ال ُمحدِّثُ  الرِّجايلُ  العال ِمُ  ىذا يقول فماذا ،742 الرتمجة رقم ادلفيد، الشَّيخ ترمجة ح
 الُكُتب من كتاب ىذا - عليوِاهللِِِصلواتُِِالزَّمانِصاحبُِِالمفيدِبالشَّيخِِِوَلقََّبوُِ - الفهرست؟ ىذا وح

 ادلعلومة هبذه الرِّجايل ىذا يشتبو ما فمثل ادلعلومة، ىذه انتقلت ومنها الرِّجاليني، ِاشتباىات وىذهِ  الرجالية،
 أىل حديثُ  بوِ  ػُلَطَّمُ  قُرآناً  الرجال علم صار فلماذا فيها، يشتبهون أيضاً  األخرى ادلعلومات وتنتشر، وتُنقل
 ُثَّ  - عليوِاهللِِِصلواتُِِالزَّمانِصاحبُِِالمفيدِبالشَّيخِوَلقََّبوُِ - النَّاصبّ  أصلوِ  عن النَّظر بغضِّ  البيت
( طالب أيب آل مناقبُ ) ادلعروف كتابوُ  - طالبِأبيِآلِمناقبِِِفيِذلكِسببَِِذكرتُِِوقد -:يقول
 كتابِ  من وُحِذف بالكامل رُِفع قد الفصل ىذا ولكن زماننا، إلمام ادلخصَّص الفصل ح ذكره أنَّوُ  ويبدو

 ح قطعاً  ثبَّتها آشوب، شهر ابن ثبَّتها ادلعلومة ىذه ولكن اآلن، ادلناقب بكتابِ  لنا شأَنت ال ادلناقب،
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ِوَلقََّبوُِ - العلماء معاملُ  كتابوِ  ح أيضاً  ىنا ادلعلومة وثبَّت موجودة، ليست األصلية النسخة ولكن ادلناقب
 ادلعلومة ىذه فإنّ  وإالَّ  ادلعلومة، ىذه جاءت ىنا من - عليوِاهللِِِصلواتُِِالزَّمانِصاحبُِِالمفيدِبالشَّيخُِ
 فالشَّيخُ  ادلفيد، الشَّيخ تأريخ يعرفون الَّذين ُكلَّ  أنّ  وىي واضحة، ومنطقيَّةٍ  بديهيَّةٍ  لقضيَّةٍ  صحيحة ليست
 والرَّسائل ُعمرِه، ِطيلةَ  اللَّقب هبذا معروفاً  ِصَغرِه،وكان أيَّامِ  وُمنذ ِصباه أيَّام ُمنذ اللَّقب ىذا ػلملُ  كان ادلفيد
  .عمرِه آخرِ  ح إليو وصلت ىذه
 جاء اللَّقب فهذا القضيَّة ىذه ح للبحثِ  نعود أنْ  أردنا إذا ضلنُ ! ادلفيد؟ للشَّيخِ  اللَّقبُ  ىذا جاء أين من

 جاء اللَّقب ىذا يعين البيت، أىل سُلالفي من وىو الر ماين وىو َدرَّسوه الَّذين أساتذتوِ  أحدِ  من ادلفيد لشيخنا
 . أمجعني عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل سُلالفي من ادلفيد للشَّيخ

 الشَّيخ كان حينما الر ماين ىو اللَّقب هبذا لقَّبوُ  الَّذي فإنَّ  ادلفيد شيخنا حياةِ  ح جاء ما تفحَّصنا ما إذا
 ؽلكنكم لكنَُّكم شيءٍ  ُكلِّ  لذكرِ  وقتاً  أجدُ  ال مذكورة ُمفصَّلة ِقصَّةٌ  وُىناك ِصباه، أيَّام وح ِسّنوِ  ِصغر ح ادلفيد

ا عليو ا رمحةُ  ادلفيد شيخنا ِسريةِ  عن وربدَّثت أرَّخت الَّيت ادلصادر ُكلَّ  تُراجعوا أنْ   ذلك، إىل سُتشريُ  فإَّنَّ
 زُلَمَّد شيَخنا لقَّب الَّذي ىو ادلفيد الشَّيخُ  عندىم يدرس كان وشلَّن ادلخالفني ُعلماء من وىو الر ماين أنَّ  إىل
  .بو اشتهر الذي اللقب هبذا الن عمان ابن زُلَمَّد ابن
 ح ادلفيد الشَّيخ عن يتحدَّث وىو الُعلماء، َقصص أو ِقصص ،(العلماء قصص) صاحب ذكرهُ  ما لكم أقرأ
 ابن علي   إرشاد على بناءاً  الر ماين عيسى ابنِ  عليّ  بدرسِ  اِلتحق ادلفيد الشَّيخ أنَّ : سريع بشكل ِصباه، أيَّامِ 

 الغدير خرب عن الر ماين، يعين عيسى، ابن عليَّ  البصري   فسأل البصرة أىل من رجلٌ  الدرس ح وكان ياسر
 - ِدرايةِالغارِحديثُِِالرُّمانيِفقال - الغار ح النَّب مع بكرٍ  أيب وجود يعين الغار حديث :الغار وحديث

 لكن مذكور - روايةِالغديرِوحديث - معروف حديث وىو والشِّيعة الُسنَّة عند موجود احلديث ىذا يعين
 - لحظةِبعدِالشَّيخِقالِثُمَِِّوخرج،ِالبصريِفقامِالدرايةِتُعاِرضِالِوالرِّوايةُِ - حولو خَلف ىناك

 ػلارب َمن - كافر:ِالرُّمانيِقالِالزَّمان؟ِإمامِحاربَِمنِفيِتقولِما - السن صغري كان ادلفيد الشَّيخ
ِقدِ:الرَّمانيِفقالِوالزُّبير؟ِطلحةِعنِالشَّيخِفسألوُِِفاسق،:ِمستدركاًِِقالِثُمَِّ - كافر فهو زمانوِ  إمامَ 
ُِكنتَِِأوَِِ:الرُّمانيِلوُِِفقالِ،الدرايةِتُعارضِالِوالرِّوايةِرواية،ِوالتوبةِدرايةِالحربِ:الشَّيخِفقالِتابا،

 ادلفيد الشَّيخ أنّ  معروف - الـُمعلِّمِابنُِ:ِقالِأنت؟ِمنِ:قالِنعم؟ِ:قالِالبصري؟ِسؤالِِِعندَِحاضراًِ
ِأبيِعندِ:قالِيدُرس؟َِمنِِعندِسألوُِِثُمَِّ - معلِّماً  كان فأبوه سنِّو، ِكرَب  ح حّتَّ  ادلعلِّم بابن ُيسّمى كان
ِأبوِتسلَّمِوعندماِاهللِعبدِألبيُِيسلِّمهاِأنِِْمنوِوطلبِرُقعةًِِالرُّمانيِفكتبِبُجعل،ِالمعروفِاهللِعبد
ِولقََّبكََِِحقِّكِفيِتوصيةًِِكتبِحتَّىِالرُّمانيِوبينِبينكِجرىِماذا:ِلوُِِوقالِتبسَّمِالرِّسالةِاهللِعبد
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 ادلخالفني، علماء من وىو الر ماين عيسى ابن علي   الر ماين، ىو بادلفيد ادلفيد الشَّيخ لقَّب فالَّذي - بالمفيد؟
 لقَّبوه الَّذين وىم ادلخالفني عند يدرس كان بداياتو ح ادلفيد فالشَّيخُ  ادلخالفني، من أيضاً  ىو اجلُُعل وىذا

 عمره أيَّام آخر ح َخاطَبوُ  عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّةُ  واإلمام لقبُو، وشاع اللَّقب هبذا وُعِرف بادلفيد
  .البغدادي الن عمان ابن زُلَمَّد ابن زُلَمَّد ادلفيد الشَّيخ بوِ  اشُتِهر الَّذي اللقب بنفس
 الرَّسائل ىذهِ  أساساً ( الرَّشيدِوالوليِِِّالسَّديدِلألخِِ: )الرِّسالة ح جاء ما إليها، ُيشار أيضاً  ثانية قضيَّةٌ  ىناك

 ُيساعد وىو ادلراجع من دلرجعٍ  مديح فيها أنَّ  دبا ولكن تثبت، ال الرَّسائل ىذه الرجال علم قذارات حبسبِ 
 واإلمامُ  يُنتَقدُ  كيف يُقال ادلفيد الشَّيخُ  يُنتَقدُ  وحينما دائماً، ادلطلبُ  ىذا فُيذَكرُ  الصَّنميَّة عملية إشاعةِ  على

 ىذه اإلطَلق، بنحو ليست اخلطابات ىذه أنّ  الواقع! الرَّشيد؟ والويلِّ  السِّديد باألخ َخاطَبوُ  قد احُلجَّة
 الشَّيخُ  لصار وإالَّ  اإلطَلق ضلو على تكون أنْ  ؽلكن وال ادلخاَطب، والشَّخصِ  تتناسبُ  نسّبية خطابات

 بنحوِ  األلقاب ىذهِ  ُأِخَذت إذا خطأٍ  ح يَ َقع لنْ  أنَّوُ  تعين( والرَّشيد السَّديد) :عبارة ألنَّ  معصوماً، ادلفيد
 أُريدَ  سواءً ( الرَّشيدِوالوليِِّالسَّديدِلألخِِ) والرتشيد للرَّشاد ادلطلق وبادلعّن للتسديد ادلطلق وبادلعّن اإِلطَلق
 ادلفيد الشَّيخ حلالِ  الوصف بذلك أُريد أو السََّلم عليو اإلمام ِقَبلِ  من والرتشيد اإلمام ِقَبلِ  من بالتسديدِ 
َِأْوِعَيةِالُقُلوبَِِِإنَُِِّكَميلِيَا: )وحبسبوِ  نسبٌ  ىنا والرتشيد وحبسبِو، نسبي  ىنا فالتسديدُ  واحدة، فالنتيجة
 كي اخلَلئق رؤوس على يَدهُ  ويضع ؼلرج حني زماننا وإمامُ  القابل، حبسبِ  يكون فالعطاء( َأْوَعاَىاَِوَخيُرَىا

 الكَلم ىذا ىذا، ؽُلكن ال واحد؟ عقلٍ  على ستكون مجيعاً  اخَلَلئق أنَّ  ذلك يعين ىل عقوذَلم بذلك غلمع
ا منطقيَّاً، ليس   .حبسبوِ  ُكلي  وإظلَّ
َِقْدرَِِِعَلىِالِعَبادَِِاهللُِِيَُداقِِِِّإنَّما: )القيامة يوم ح احلياة بعد النِّهائي القانون وىو القانون ىذا ما مثل

 زماننا إمامُ  ؼُلاِطب فحينما! حبسبوِ  ُكلي  يكون أيضاً  التكاملُ  لذا ُمتباينة، والعقول حبسبِو، فُكلي  ،(ُعُقوِلِهم
 ال ادلعصوم بأنَّ  القول أمَّا باجلملة، لوُ  مدحٌ  فهذا األوصاف هبذهِ  ادلفيد الشَّيخ عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 

 ما إذاً  التقيَّة؟ معّن ما إذاً  سخيف، كَلم فهذا التعبرييّ  األسلوبُ  ىو احلقيقة من وادلراد احلقيقة إالَّ  يقول
 يتكلَّمُ  اإلمام سخيف، كَلم ىذا عقوذلم؟ قدرِ  على ِإالَّ  قط النَّاس َكلَّمنا ما إنَّنا: معّن ما إذاً  ادلداراة؟ معّن

 نعم عليو، اِ  صلواتُ  حكمتوُ  احلكمة، تقتضيوِ  ما وحبسبِ  والقوانني، القواعد ىذهِ  حبسبِ  حبسبها، احلقيقة
 اِ  صلواتُ  ىو باحلقيقة؟ ػُليط أنْ  يستطيع الَّذي ذا من اإلطَلق، ضلو على ال لكن احلقيقة، يتكلَّمُ 

 النَّاس كلَّمنا ما بأنّو يقولون ولذلك نستطيع، فَل ضلنُ  أمَّا باحلقيقة، اإلحاطةِ  على قادرٌ  ىو عليو، وسَلموُ 
 ادلتّلقي، حبسب نسبّية بيانات البيانات فتكون عقوذِلم، قدر على ُنكلُِّمهم وإظّلا ُعُقولنا قدر على قطّ 

 . ادلوصوف حبسب تكون واألوصاف
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 الُقمِّي، بابويو ابن لعليّ  الصَّدوق، الشَّيخ لوالد العسكريّ  احلسن إماُمنا وجَّهها رِسالة ىذهِ  :مثاالً  لكم آخذُ 
اً  اْلُمهمَّة الشَّخصيات وِمن الشِّيعة ُعلماء من ُىو الُقمِّي بابويو ابن وعليّ   اإلمامُ  زُلَمَّد، آل من والقريبةِ  جدَّ

 العلماء أحوال ح اجلنات روضات) كتاب من لكم اقرأ أنا فيها؟ يقول فماذا رسالة، لوُ  يكتبُ  العسكري  
 وىذه اخلوانساري، ادلوسوي باقر زُلَمَّد للمريزا بريوت، اإلسَلمية، الدارُ  الرَّابع، اجمللَّد ىو وىذا ،(والسادات

 الشَّيخ لوالد العسكري   إمامنا يقول فماذا ،397 الرتمجة رقم ميَلدي، 1991 ،األوىل الطبعة ىي الطبعة
ِابنِعليَِِّالَحسنِأباِوفقيهيِوُمعتمديِشيخيِياِأوصيكِبعدِأمَّا - الُقمِّي؟ بابويو ابن لعليّ  الصَّدوق،
 عليَّ  أنَّ  يعين ىذا فهل - برحمتوَِصاِلحينِأوالداًُِِصلِبكِمنِوجعلِلمرضاتوِِِاهللِوفَـَّقكَِِالُقمِّيِالُحسين

 ابن أنَّ  فهل( وفقيهي) رُتبًة، األعلى يعين وشيخ ُمعلِّم، يعين شيخ العسكرّي؟ اإلمام شيخُ  ىو بابويو ابن
 ! العسكرّي؟ لإلمام فقيهاً  كان بابويو
 ىذهِ  ادلوصوف، حبسبِ  معانيها وتُؤخذ العرفّية ادلخاطبات بلحاظ العرح، باللحاظ تُؤخذ عبارات ىذهِ 

( فقيو) و اإلمام، عند ُمعتمدٌ  وىو الشِّيعة، ُشُيوخ من ىو الُقمِّي بابويو ابنَ  عليَّ  بأنَّ  تقول أن تُريد العبارات
 وحينما ىذا، ىو العبائر ىذه تقولو أنْ  تُريد ما فغاية البيت، أىل فقهاء من وأنّو فقاىَتو لوُ  يُقرِّرُ  ىنا اإلمام
 صحيحاً، سيكون الُقمِّي بابويو ابن عليِّ  من سيصدر شيءٍ  ُكلَّ  أنَّ  يعين ال فهذا كذلك األمرُ  يكون

اً، واضحة بديهةٍ  على متّفقون ألنَّنا ذلك، يعين ال..!! أبداً   بأنَّ  تقول تقول؟ ماذا الواضحة البديهة ىذه جدَّ
ِِكْيَما - يرد ىم فإنَّوُ  زادوا وإذا نقَصهم، ُيكِمل ادلؤمنني، نَ َقصَ  يُِتمّ  ادلعصوم اإلمام يقوم؟ دباذا ادلعصوم اإلمام

 اِ  صلوات عندهُ  واحلكمة التوازن احلّد، إىل ردَّىم - َردَُّىمِزَاُدواِِإَذاِوََكْيَماَِأْكَمَلُهمِاْلُمْؤِمُنونِنـََقصَِِِإَذا
َياَِىِذهِِِِفيِبَِقيَِلو -:تقول الرِّوايات عندنا، موجودٌ  فهو االضطراب أمَّا عليو، وسَلمو نـْ َِلَكانَِِإثـَْنانِالدُّ
 لكان اثنان بقي لو احُلجَّة، عن يستغين أنْ  يستطيع ال كان مهما الثَّاين ألنَّ  دلاذا؟ - الُحجَّةَِأَحُدُىما
 صلواتُ  كَلمو آخر إىل (الحسنِأباِوفقيهيِوُمعتمديِشيخيِيا: )الوصف ىذا فمثل احُلجَّة، أحدعلا

 فقيهاً  صار بابويو ابن أنَّ  يعين وال العسكريّ  لإلمام شيخاً  صار بابويو ابن أنَّ  يعين ال عليو وسَلمو اِ 
ِاَلِِِإنَّا - ادلعصوم حلنِ  فهمِ  من ادلراد ىو وىذا الصَّحيح، سياِقها ح األمور نفهم أنْ  البُدَّ  العسكرّي، لإلمام

 . القول بلحنِ  عارفاً  يكون حّتَّ  أي - الَقْولَِلْحنَِِيـَْعِرفََِِحتَّىَِعاِقلًِِلَِبْيَباًَِِفِقيَهاًَِِأْصَحابَِناِِمنِِْالرَُّجلِنَعدُِّ
 بابويو ابن أوالد أنَّ  يعين ىذا فهل - برحمتوِصالحينِأوالداًُِِصلبكِمنِوجعل - اإلمام؟ قال ماذا ُثَّ 

 صاحلة، عاقبتهم باجُلملةِ  معصومني؟ صاروا ىل! ىذا؟ ؽلكن ىل أحواذلم؟ مجيع ح صاحلني سيكونون
 حينما صاحل، إنسان ىذا نقول حينما ادلراد، ىو ىذا صاحلة، نواياىم أنّ  ىي حياهتم ح العامَّة الظاىرة

 - نَاِصَحاًَِِعْبَداًَِِكانَِِاهللِرَِحَموُِ - ؟احلكم ابن ىشام عن الرِّضا إمامنا قال ماذا صاحل، ُفَلن األِئمَّة يقول
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 وضلنُ  بشر، ضلنُ  نسبّية، قضايا القضايا ىذه الكاظم، اإلمام دم ح شريكاً  وكان فَ َعل َما فَ َعل أنَّوُ  معَ 
 ادلرجعيَّة ادلؤسَّسةُ  فرضتوُ  الَّذي الصَّنمي الفكرُ  البيت، أىل منهجيَّة من ىو ما الصَّنمي والفكر خطّاؤون،
ينيَّة وادلؤسَّسةُ   فحينما ىذا، ىو البيت أىل منطقُ  ادلئة، ح مئة ناصبي  ِفكرٌ  ىذا الشِّيعيَّة واألحزابُ  الرَّمسيَّة الدِّ

ا العصمة يُعطيو ال ىنا اإلمام وفقيهي، وُمعتمدي بشيخي بابويو ابن العسكري   اإلمام ؼلاطب  يتحدَّث وإظلَّ
ا العصمة، ِصفةَ  ذلم يُثبت ال فإنّو ُصلبو من صاحلني أوالداً  لوُ  يكون أنْ  لوُ  يدعو وحني باجململ، عنوُ   وإظلَّ

 ذلك، ؽُلكن ال الصَّدوق؟ الشَّيخ ولدهِ  كمنزلة بابويو ابن أوالد مجيع منزلةُ  فهل حبسبِو، ُكَّلً  ذلك سيكون
 عن فضَلً  ذلك، ؽلكنُ  ال أحوالو؟ ُكلِّ  ح ومعصوماً  وصادقاً  صاحلاً  سيكونُ  أساساً  الصَّدوق الشَّيخ أنَّ  وىل

َِصاِلحينَِأوالداًُِِصلِبكِِمنَِوَجَعل) :العسكريّ  اإلمام دعاءُ  الدعاء ىذا يشملوُ  الصَّدوق الشَّيخ أنَّ 
  .زمانِنا إمامِ  ِبُدعاءِ  الصَّدوقُ  ُوِلد فقد زماننا إمام دعاء ىو يشملوُ  دعاءٌ  ىناك وأيضاً  ،(ِبرحَمتو

 للمطبوعات، األعلمي شركة منشورات الطبعة ىذه ،(الطوسي للشَّيخ الغيبة كتاب) الغيبة كتاب ىو ىذا
:ِقَال - الشِّيعة وجوه من - اأَلْسودَِعليِ ِِابنُُِِمَحمَّدَِجْعَفرِأَبُو -:207 ،206 صفحة لبنان، ،بريوت
 قم، مدينة ح يعيش وكان الصَّدوق الشَّيخ والد ىو ىذا - بَاَبويوِِاْبنُُِِموَسىِِاْبنُِِالُحَسينِِابنَُِِعِليَُِِّسأَلَِني

ُِموَسىِِاْبنُِِالُحَسينِِابنَُِِعِليَُِِّسأَلَِني:ِيقولِاأَلْسودَِعليِ ِِابنُُِِمَحمَّدَِجْعَفرِأَبُو - القمي بابويو ابن ىو
 يقصد - الرُّْوِحيِالَقاِسمِأَبَاَِأْسألَِِأنِْ - الثَّاين السَّفري - الَعْمريُِعْثَمانِابنُِمَحمَّدَِموتِبَعدَِِبَابَويوِِاْبنُِ

ِاهللَِيْدُعوَِأنِِْالزََّمانَِصاحبََِِمواَلنَاَِيسَألَِِأنِِْالرُّْوِحيِالَقاِسمِأَبَاَِأْسألَِِأنِْ - النوخبيت روح ابن احُلَسني
ِثُمَِّ - احُلجَّة اإلمام إىل بابويو ابن طلب فأوصل يعين - َذِلكِفَأَنهىَِفَسأَْلُتوُِِ:قَالَِِذََكَرًا،َِوَلَداًِِيَرزَُقوَُِِأنِْ

ِفَِإنَّوِالُحَسينِابنِِِِلَعليَِِِّدَعاَِقد - األمر صاحبُ  اإلمامُ  أي - َدَعاَِقدِِْأنَّوُِِأَيَّامِبَِثَلثَةَِِِذِلكِبـَْعدََِِأْخبَـَرِني
َفعُُِِمبُاَركٌَِِوَلدٌَِِلوَُِِسُيوَلد  أخرى رواية وُىناك الرِّواية، ىذهِ  حبسب ادلبارك الولد ىذا - َأْواَلدَِوبـَْعَدهُِِِبوِاهللُِِيـَنـْ

ا معروفاً، ليس ولكن عاِلماً  وكان أخ ىناك الصَّدوق للشَّيخ أنّ  إذ َفقيهني، بولدين سريزُقوُ  ا أنَّ   الكثري ردبَّ
 الشِّيعة، ُعلماء من أيضاً  عاِلماً  وكان الصَّدوق، الشَّيخ بشقيق مسع قد يكن ومل ادلعلومة هبذهِ  يعلم ال منُكم
ين فقيهني بولدين سرُيَزق أنَّوُ  آخر نص   ففي  الصَّدوق بالشَّيخ النَّاس منفعةُ  فهل هبما، النَّاس ا ينفعُ  خريِّ

 ىذا أنَّ  يعين مبارك ولد بابويو البن َسُيولد أنَّوُ  معّن أنَّ  وىل!! للُمقايسة وجو ال بأخيو؟ النَّاس كمنفعة
 إىل جئنا إذا خصوصاً .. . أبداً  صحيحاً  يكون لن الكَلم ىذا أبداً، يشتبو؟ ال وسوف ؼُلطئ ال سوف الولد
  .الواقع أرض

 موجودة اشتباىات الصَّدوق، الشَّيخ ولغري الصَّدوق للشَّيخِ  اشتباىات ىناك الواقع أرض إىل جئنا إذا
 الَّذي َمن النَّبّ  إىل السَّهو نسبةُ  وىي الشِّيعيّ  الواقع ح أُلقيت الَّيت الكبرية ادلشكلة ىذه كبرية، واشتباىات
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 َمن واإلقامة األذانِ  ح الثَّالثة الشَّهادة ح والطَّعن. الصَّدوق الشَّيخُ  ىو أركاَّنا ثَ بَّت َمن أوَّلُ  أركاَّنا؟ ثبَّت
 ح الثَّالثة الشَّهادة يذكرون الَّذين وَلَعن طعن الَّذي ىو الصَّدوق، الشَّيخ ىو القول؟ ىذا أركان ثبَّت الَّذي

 . أبداً  ُمباركاً؟ ليس الصَّدوق الشَّيخ أنَّ  ىذا يعين ىل لكن واإلقامة، األذان
 جّداً  كثرية أعداد من واحد أنا عملياً  - (بوِاهللِينفعُُِِمباركِولدٌِِلوَِسُيولدِفإنَّوُِ) - الرِّواية ىذه مثل اآلن
 انتفاعاً  الصَّدوق الشَّيخ ُكُتبِ  من انتفعوا الَّذين من واحد أنا ىذا، يومنا وإىل الصَّدوق الشَّيخ أيَّام من

 الشَّيخ ُكُتب أستطيع، ال الصَّدوق، الشَّيخ ُكُتب دونِ  من البيت أىل منهجَ  أتصوَّر ال ألنَّين جّداً، عظيماً 
 قال كما .آخر شيء ىذا وؼُلطئ يشتبو الرَّجل وأنَّ  شيء ىذا البيت، أىل منهجَ  لنا حفظت الصَّدوق

؛َِوَيِدهَِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنَا -:ىشام عن قال بناصرنا، أىَلً  ؟لوُ  قال ماذا احلكم، ابن ذلشام الصَّادق إمامنا
 !!  كبرياً  زلَلً  ىشام زلَّ  ولقد - اهللَِشاءَِِِإنَِِْورَائَِهاِِمنَِِْوالشََّفاَعةُِِالزَّلَّةِِاتَّقِِِِىَشامِيَاِ:لوُِِقالِثُمَِِّ...

 قضيَّة ح التوحيد ح احلكم ابن وىشام سامل ابن ىشام قولِ  عن سألوُ  الَّذي لذاك قال ماذا الكاظم إمامنا
ِدَعِْ -:قال ؟لوُ  قال ماذا الكاح، كتاب من ادلاضية احللقة ح الرِّوايات عليكم قرأت! والصورة؟ اجلسمية

َرةَِ َرانَِِْحيـْ ون، ىؤالء - الـَحيـْ َرةَِِدَعِْ - احلكم ابن ىشام متحري ىذا ُمتحريِّ َرانَِِْحيـْ ِِمنَِِبِاهللَِِِوَاْسَتِعذِالـَحيـْ
ِقَالََِِماِالَقْولُِِلَيسَِ - ألسنتهم على الشَّيطان ينطق شياطني ىؤالء بأنّ  ذلم يقول اإلمام - الشَّْيطَان

َرةََِِعْنكَِِدَعِْ؛  الـِهَشاَمان َرانَِِْحيـْ  قولُ  - الـِهَشاَمانِقَالََِِماِالَقْولُِِلَيسَِِالشَّْيطَانِِمنَِِبِاهللَِِِوَاْسَتِعذِالـَحيـْ
م الشَّيطان، أحضان ح تقع أنْ  إىل يقودك ال ُمركَّب، اجلهل إىل احلرية، إىل يقودك اذلشامني  بشرٌ  ألَّنَّ
  .عاديّون

 والدَ  ؼُلاطب العسكري اإلمام الصَّدوق، الشَّيخ والد على وذبري ادلفيد، الشَّيخ على ذبري القضية وىذه
 ال كَّل  اخلطأ؟ ح يقع لنْ  أنَّوُ  يعين ىذا فهل - الحسنِأباِوفقيهيِومعتمديِشيخي -:الصَّدوق الشَّيخ
 حّتَّ  - َوَيِدهَِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنَا -:الصَّادق إمامنا قال حني نفسوُ  واألمر. خاطئ فهمٌ  ىذا ىذا، ؽلكن

 ؽلنةً  ؽليل ال قلبو وأنَّ  ويده؟ ولسانوِ  بقلبوِ  أحوالوِ  ُكلِّ  ح البيت أىلَ  ينصرُ  ِىشاماً  أنَّ  يعين ىل احلال ذلك ح
 ..!!أعوج منطق ىذا ادلنطق؟ ىذا ما يشتبو؟ وال ؼلطئ ال لسانوُ  وأنَّ  ويسرة؟

 أنّ  أمسع أنا الصَّدوق، الشَّيخ خبصوصِ  ادلقدَّسة النَّاحية عن َوَرد الَّذي الدعاء ح غلري أيضاً  الكَلم وىذا
 أنَّ  دبا: يقولون الصَّدوق، الشَّيخ بأتباع بالصَّدوقيني، أنفسهم ُيسّمون العراق ح الشَّباب من رلموعة ىناك
 ؼلطئ، ال الصَّدوق الشَّيخ فإنَّ  الدعاء هبذا الصَّدوق للشَّيخ دعا قد عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلمام

 عدم بسببِ  َوَلِكنْ  ىذا، ىو البيت أىل منطق فهم، وقلَّةُ  عقل قلَّةُ  وىذه سذاجة، ىذه خاطئ، فهمٌ  ىذا
 ألنَّ  دلاذا؟ األفكار، ىذهِ  وتنتج اجملموعات ىذهِ  تتكوَّن الشِّيعيّ  الواقعِ  ح الصَّحيحة البيت أىل ثقافةِ  وجودِ 
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ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  نشرهتا الَّيت الثَّقافة  وِعرب ودروسهم، احلوزة أساتذة وعرب وُكتُبهم، ِمراجعنا ِعرب الرَّمسيَّةُ  الشِّيعيَّةُ  الدِّ
 . البيت أىل بثقافةِ  ىي ما ُنشرت الَّيت الثَّقافة ىذا، زماننا ح احلديثة الوسائل وعرب ومنابرىم، اخلطباء

، فكرٍ  مع كامًَل، ليس ناقصٍ  شيعي   فكرٍ  من مُجاعٌ  ىي ىي؟ ما ادلوجودة الثَّقافة اآلن  فكرٍ  مع شافعي 
ا ناقٌص، شيعيي  فكرٌ  ىكذا، ىي الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة اآلن، ادلوجود ىو ىذا قطب ،  ألنَّ  ناقصاً  كان وإظلَّ
 تفسري ودمَّروا البيت أىل حديث على األصول علم وقذارات الرِّجال علم قذارات سلَّطوا والُعلماء ادلراجع

 بالفكر فأكملوه السَّابقة القرون ح إلكمالوِ  واحتاجوا ناقصاً، الشِّيعيّ  الفكرُ  فصار للُقرآن البيت أىل
ات معَ  الشِّيعيَّة السَّاحة ح موجودٌ  ىو ما يتماشى ال حبيث نقصاً  وجدوا الشَّافعي،  العامل ح السِّياسيَّة التغري 

 بسببِ  ُمنتقصة ىي أساساً  الَّيت الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة نقصَ  فأكملوا الُقطب، بالفكر فجاءوا واألحداث
 حديث على ُسلِّطت الَّيت والُبخارية الشَّافعية الطريقة وبسبب البيت، أىل حديثِ  من األكرب النِّسبة إلغاء
 ىذهِ  نشأت َلما البيت أىل ثقافة إىل يستند فهمٌ  ىناك كان ولو ادلوجود، الواقع ىو ىذا البيت، أىل

 .الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحةِ  ح قوهتا بُكلِّ  الصَّنميَّةُ  ضَربت وَلَما األفكار،
 :الرسالتني ح جاء ما معّن حينئذٍ  سنفهم الذوق ذلذا وفقاً 

  (.اْلُمِفيدِالشَّيخِِِالرَِّشيدَِوالَوليِِِّالسَِّديدِلألخِِ: )فيها جاء األوىل الرِّسالة
  (.الصِّْدقِِبَكِلَمةِِإلَيوِِِالدَّاِعيِِلْلَحقِِّالنَّاِصرُِِأَيُّهاَِعَليكِاهللَِِِسَلمُِ: )فيها جاء الثَّانية الرِّسالة وح
ِلََناَِوالنَّاِصرُِِالصَِّفيُِِّودِّنَاِِفيِوالـُمْخِلصِالَوِليُِِّاأَلخِأَيُّهاِِإلَيكِِكتُابـَُناَِىَذا) :األوىل الرِّسالة آخر وح

 الكَلم ىذا ا؟ لرسول ووليَّاً  أخاً  ادلؤمنني أمري كان كما احُلجَّة لإلمام أخاً  ادلفيد الشَّيخ كان فهل، (الَوِفيِّ
 ىو الوصف وىذا( الَوِليُِِّاأَلخِأَيُّهاِِإلَيكِِكتُابـَُناَِىَذا: )َخاطَبوُ  ىكذا اإلمام! حقيقياً؟ يكون أنْ  ؽُلكن
 الداللة وبنفس ادلضمون بنفسِ  ادلفيد الشَّيخ على الكَلم ىذا ينطبقُ  فهل ا، لرسول بالنِّسبةِ  ادلؤمنني ألمري
ا ادلضامني وىذهِ  َىذا، ؽلكنُ  ال والوصّي؟ النَّبّ  بني فيما   .حبسِبها تُؤخذُ  إظلَّ

 الرَّسولِ  دارُ  البيضاء، اجَّة دار الطبعة ىذهِ  للتنكابين، العلماء قصص من لكم أقرأُىا معروفة حادثة ىناك
 الشَّيخِ  إىل جاء - الشَّيخِإلىِجاءِقروياًِِأنَِِّوُيحكى -:422 صفحة وىب، مالك الشَّيخ ترمجة األكرم،
ِحيِِّوحملهاِتُوفّيتِحاملِامرأةٍِِعنِوسألوُِِالشَّيخِإلىِجاءِقروياًِِأنَِِّوُيحكى -:98 الرتمجة رقم ادلفيد،

 زال وال ماتت امرأة مشكلة، وعندىم قروي رجل - !الولد؟ِمعِندفُنهاِأمِالولدِوُنخرجِبطنهاِنشقُِِفهل
 - ولده مع ادفنوىا: قال ادلفيد؟ الشَّيخ لوُ  قال ماذا ادلفيد، الشَّيخ يستفيت فجاء بطنها، ح يتحرك احلمل
ِلكِقالِالرجلِأيُّهاِ:لوُِِوقالِراكبِجاءهُِِالطريقِوفيِالقرويِفرجعِالولد،ِمعُِتدَفنُِِ:الشَّيخِفقال

ِىذهِِِنُِقلتُِمدَّةِوبعدِفعلوا،ِوىكذاِالمرأة،ِتدفنواِثُمَِِّالطفلِوتخرجواِبطنهاِتشّقواِأنِالمفيدِالشَّيخ
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 ىذا - الزَّمانِصاحبُِِأنَّوُِِالمعلومِومن - أحداً  أرسل مل أنا - أحداًِِأرسلِلم:ِفقالِللشَّيخ،ِالحكايةُِ
 تعابري ىي التعابري، ىذه قطعاً  وراءُه، رجَلً  أرسل األمر صاحب ىذا القروي ىذا وراء رجَلً  أرسل الَّذي

ِألحدٍِِنُفتيِالِأنِفاألفضلُِِالشَّرعيةِاألحكامِِِفيِوُنخطئِنتخبَّطُِِأنَّناِفالظَّاىرُِ - وال ُمرتِجم التنكابين
ِلوُِِقالِاألمرِصاحبِمنِيأتيوِبتوقيعِوإذاِيخرج،ِولمِنفسوِعلىِوأقفلِبيتوِِِفيِفجلسِاآلن،ِبعد
ِتسديدكمِوعليناِالفتوىِقولوا - مضامني ىذه ادلضمون، ىذا يعين - ...ِوعليناِالفتوىِقولواِ:فيو

 الشَّيخ عن العلماء بني فيما معروفة الِقصَّة ىذهِ  - للفتوىِجديدٍِِمنِالشَّيخِفتصّدىِالخطأِمنِومنعكم
 ح تدخَّل اإلمام ولكنَّ  الفتوى بتلك وأفتاه ادلفيد الشَّيخ وسأل الشِّيعة من وىو جاء القروي ىذا أنَّ  ادلفيد

 الشَّيخُ  َعِلم وَلمَّا القضيَّة، ح رأيَوُ  غريَّ  وقد إليكم أرسلين ادلفيد الشَّيخ بأنَّ  ذلم وقال أحداً  فأرسل ادلوضوع
 تقول السََّلم عليو اإلمام من إليو وردت رسالةً  أنَّ  الِقصَّة ىذهِ  وحبسبِ  النَّاس، اعتزل باألمر ذلك بعد ادلفيد

 أنَّ  نتصور أنْ  نستطيع ىل ادلفيد الشَّيخ دون من الشِّيعة نتصوَّر أنْ  أردنا إذا قطعاً  النَّاس، إىل ِارجع: لوُ 
 يوجد فَل ونشتبو، طُلطئ مجيعاً  ألنَّنا ويشتبو، ؼُلطئ ادلفيد الشَّيخ كان لو حّتَّ  أحسن؟ سيكون حاذلم

 دبعصومني، كانوا ما ىؤالء األربعة اخلاص ون الن  وَّاب الن  وَّاب، حّتَّ  معصوم، فينا أحدُ  يوجد ال معصوم،
 صحيح، النقل فهذا ادلعصوم عن صادر ألنَّوُ  الكَلم وىذا النَّقل ىذا اإلمام، يقولو ما ينقلون فقط لكنَّهم

  .أبداً  حياهتم؟ ح عصمةٍ  من ىناك ىل الشَّخصية، حياهتم وإىل الن  وَّاب نفسِ  إىل رجعنا لو لكن
 وأرسلوُ  البيت، أىل عن أحاديث فيوِ  مَجع نائباً  يكون أنْ  قبل كتاباً  ألَّف قد كان النوخبيت روح ابن احُلسني

 وَلمَّا صحَّتوِ  عدم أو صحَِّتو من ويتأكَّدوا فيو ػُلقِّقوا أنْ  قم ح الُعلماءِ  من وطََلب قم، إىل نيابتوِ  أيَّام ح
ا األحاديث، بعض ح ناقشوه إليهم وصل  ليسوا اخلاصِّني الن  وَّاب أنَّ  من لنا يُبنيِّ  لكي األمر ىذا فعل وإظلَّ

 ىذهِ !! النَّاصبّ  الفكرِ  ح الرَّاتعني ادلراجع بعاّمة بالك فما دبعصومني ىم ما اخلاصون الن  وَّاب معصومني،
 معروفة، قضية الُقمِّيني إىل بكتابوِ  بَ َعث روح ابن احُلَسني أنَّ  قضيَّة ُكتبنا، ح ومذكورة معروفة قضيَّة القضيَّة
 يُعطي أن بإمكانِو وكان ذلك، عن احُلجَّة اإلمام يسأل أنْ  بإمكانوِ  كان! رواياتوِ  صحَّة ح ينظروا كي وذلك

 أنْ  هبذا أراد لكنَّوُ  بغداد، ح كان للشِّيعة الكبري العلميّ  والتجم ع الرئيسة فاحَلوزة بغداد، لعلماء الكتاب ىذا
 ادلعيَّنة اجلهة ىذهِ  مضمونة، ُمعيَّنة جهة ىناك عاديّون، أُناسٌ  ضلنُ  دبعصومني، ضلنُ  ما مجاعة يا يقول

 إذا موثوقة، جهة يعين خاص نائب مضمون، شيء ىذا احُلجَّة، اإلمام كَلمَ  عنها لُكم ننقل أنَّنا ادلضمونة
 بقية أمَّا. بأمري يأسبرُ  ألنَّوُ  اتَّبعوه، صادق، فهو بشيء أمركم وإذا قويل، فقولو صادق فهو عين لكم نقل

 اإلمام منزلةُ  أِئمَّتكم، منزلة افهموا للمعصوم، احتياجنا ِسر   ىو وىذا عصمة، ىناك توجد فَل حياتو شؤون
 نُ وَّاب ال الفارسي، َسلمان غري وال الفارسي َسلمان ال أحد، زُلَمَّدٍ  بآلِ  يقاسُ  ال فإنّو آخر، شيء ادلعصوم
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 اجلميع واالشتباه، للخطأِ  ُمعرَّضون اجلميع اجلميع، آخر، شيء أيّ  وال َمراجع وال ُعلماء وال خاص ون
 ..!!أِئمَّتُكم منزلة ِاعرفوا أحد، هبم يُقاسُ  فَل آخر شيء زُلَمَّد آلُ  للجهل، ُمعرَّضون

 آلِ  منهج إىل النَّاس تقريبِ  وألجل الواقع تصحيح ألجلِ  ىو ااِلنتقاد ىذا مرجعاً، أو عاِلماً  ننتِقدُ  حني ولذا
اً، الصَّرػلة الواضحة الشواىد وىذهِ  الوقائع ىذهِ  ُتَلحظون وأنتم زُلَمَّد،  نُراجع أنْ  أردنا إذا اآلن ضلنُ  جدَّ
 وليس األخطاء، من والكثري ااِلشتباىات من والكثري العثرات من الكثري فيها سنجد ادلفيد، الشَّيخ ُكُتب
 ذلذا التصحيح وجو ح نقف أنْ  ىو العيب ُمصيب، ادلخطئ أنَّ  نتصوَّر أن ىو العيب ،طلطئ أن عيباً 

 . العيب
 ىذان ،(االعتقاد تصحيحُ ) و( ادلقاالت أوائلُ : )يديّ  بني ادلفيد الشَّيخ ُكُتب أىمِّ  من كتابان اآلن ىذان

 الزَّىراء دلوقعيَّة واضح نَفيي  وىناك عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء ِذكرِ  من بادلطلق خليَّان أساساً  الكتابان
 أوائلُ ) ادلفيد، الشَّيخ كُتب أىمِّ  من وعلا الكتابني ىذين ح للزَّىراء ذكر ال إذْ  الشِّيعيَّة، العقيدة منظومة ح

 أنْ  يُريد الصَّدوق، الشَّيخ لعقائد نقد ىو( االعتقاد تصحيحُ ) وبادلناسبة ،(االعتقاد تصحيحُ )و( ادلقاالت
 كتابوُ  َكَتب ىذا وألجلِ  نيَُّتو ىي ىذهِ  الصَّحيحة، العقائد لنا ويَعرض الصَّدوق، الشَّيخ عقائد ُيصحِّح

 الكتابني ىذين ح واضح ادلعتزيل الذَّوق فإنّ  الكلمات زوايا نتفحَّص أنْ  أردنا ما وإذا ،(االعتقاد تصحيحُ )
 ادلعتزيل الفكر وأنَّ  خصوصاً  ادلعتزيل، للفكر تأثري ىناك أنّ  واضح االعتقاد، تصحيح وح ادلقاالت أوائل ح

 . الفرتة تلك ح واسعاً  انتشاراً  اِنتشر قد كان
 من العنوان إىل اذىبوا ،237 صفحة يدي، بني الَّيت الطبعة ىذه حبسب االعتقاد تصحيح إىل نذىب إذا

ِكمالهمِعلىِنقطعِأنِِْوالوجوُِ - ادلفيد؟ الشَّيخ يقول ماذا علينا مرَّ  والكَلم ،(العصمة ح) الفهرست
 البعثة قبل فيما - ذلكِقبلَِِفيماِونتوقَّفِواإلمامةِالُنبـُوَّةِأحوالِفيِوالعصمةِالِعلمِفيِالسَّلمِعليهم
 - ذلكِقبلِفيماِونتوقَّفُِ - السَّابق اإلمام موت بعد تكون الفعلية واإلمامةُ  الفعلية، اإلمامة قبل وفيما

 - ادلفيد الشَّيخُ  يذكره الكَلم ىذا بو؟ أنتم تقبلون الكَلم ىذا! وعصمتهم بكماذلم االعتقاد عن نتوقف
ِفيماِونتوقَّفِواإلمامةِالنُبـُوَّةِوأحوالُِِوالِعصمةِالعلمِِِفيِالسَّلمِعليهمِكمالهمِعلىِنقطعِأنِِْوالوجوُِ

ِلهمِالزمةٌِِالِعصمةِأنَِِّعلىِونقطع - !!نعلم ما ضلن – الِأمِوإمامةِنـُبـُوَّةٍِِأحوالَُِِكانتِوىلِذلكِقبلُِ
 وحني النَّب يُبَعثُ  حني مّت؟ عقوذلم ُيكِملُ  ا أنَّ  يُبنيِّ  البداية ح وىو - عقولهمِتعالىِاهللِأكملَُِِمنذُِ

 مل عقلوُ  ادلؤمنني أمري الفعلية اإلمامة وقبل كامًَل، ليس عقلوُ  البعثةِ  قبلَ  النَّبَّ  أنّ  يعين الفعلية، اإلمامةُ  تتحقَّقُ 
: يقول حني الُقرآن بصريح باطل كَلم وىذا!! وآلو عليو ا صلَّى ا رسول تُوح أنْ  إىل كامَلً  يكن

 وبنفس للجميع شاملة الطهارة التطهري آية فبصريح وإثباتات، أدلة إىل ذلك بعد ضلتاج فَل ﴾ًَأًَْفُسَنَب﴿
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  .أُناقشوُ  أنْ  أريد ال ىنا أنا ،واضح وىذا باطلٌ  كَلمٌ  كَلُمو إذاً  ادلستوى،
 شكّ  ُىناك فإذاً  ادلفيد، عقيدة حبسب إماماً  كانت وال بالّنبوة بُِعثت ىي ال والزَّىراء ذلا، ذكرَ  فَل الزَّىراء أمَّا
 ح ادلفيد الشَّيخِ  لكَلم ادلنطقية النتيجة ىي ىذه! كامَلً  ليس وعقلها! ادلنهج ىذا حبسب عصِمتها ح

يقة َمنزلة ح َطعنٌ  فهذا كتابُو، ىو ىذا ىذا، كتابوِ   عن يتحدَّث َلمَّا ،247 صفحة ح، الطَّاِىرة الصدِّ
ِغيرِالكتابِىذا -:يقول يقول؟ فماذا فاطمة، حبقِّ  اُرتِكَبت الَّيت اجلرؽلةِ  وثيقةُ  وىو قيس، ابن ُسَليم ِكتاب
 طعنٌ  كَلمو، آخر إىل - وتدليسِتخليطٌِِفيوِحصلِوقدِأكثرهِِِعلىِالعملُِِيجوزِوالِبوِموثوقٍِ

 ادلفيد الشَّيخُ  إليها وصل الَّيت النتائج ىي ىذهِ  وادلنازل، ادلقامات ِمن وانتقاصٌ  الُظَلمة، وثائق ح وتشكيك
 !!االعتقاد تصحيحُ  كتابوِ  ح

 ال الزَّىراء عن يتحدَّث مل َعشر، االثين األَِئمَّة سرية ح( العباد على ا ُحججِ  معرفة ح اإلرشاد) كتابوُ  وىذا
 النَّاشر الطَّبعة، ىذهِ  - َيذكرَِمنِالشِّيعةِِِوفي -:271 صفحة الكتاب، ىذا ح بعيد من وال قريبٍ  من

ِفَاِطَمةِأنَِِّيذكرِمنِالشِّيعةِوفي -:271 قمري، ىجري 1428 ،األوىل الطبعة ،جبري ابن سعيد
ِقولِفعلىُِمحِسناً،َِحملِوىوِاهللَِرسولَُِِسمَّاهُِِكانِذكراًِِولداًِِالنَّبيِبعدِأسقطتِعليهاِاهللِِِصلواتُِ

 ُظَلمة االعتقاد، تصحيح ح ادلوجود الَكَلم مع الكَلم ىذا إمجع بذلك، يعتقد ال ىو - الطائفةِىذه
 أمري أوَّالً : الواضحة ادلناسبات وجود معَ  فاطمة فضائل عن يتحدَّث فلم موجودة، وغري ثابتة غري فاطمة

 ُتذكر أنْ  أيضاً  والبُدَّ  واحُلسني احلسن ذََكرَ  ثّ  ادلؤمنني، أمري مع فاطمة ُتذَكر أنْ  فَلبُدَّ  عنو ربدَّث ادلؤمنني
 !الكتاب ىذا ح لفاطمة ميزة أيّ  توجد وال عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  لفاطمة ذكرَ  ال ولكن فاطمة،

 ُقم اإلسَلمي، النشر مؤسَّسة األعَلم، فهرس الرَّابع، الفهرس إىل رجعنا إذا ،(االختصاص) كتاب حّتَّ 
 مرَّة وكم الفهرست، ح َعَرضي بشكل ولو حّتَّ  الزَّىراء فاطمةُ  ذُِكرت مرَّة كم ضلسب أنْ  نريد إذا ادلقدَّسة،

 ولكن رقمية، ُمقايسة أجعل أنْ  أريد ال ىنا أنا أكثر، امسو ذكر اخلطاب ابن عمر اخلطاب، ابن عمر ذُِكر
 الكتاب ىذا ح حّتَّ  االختصاص، كتابو ح الكتاب، ىذا ح حّتَّ  كثرياً  ُتذكر مل الزَّىراء فاطمة أنَّ  يعين ىذا

 !كثرياً  ُتذَكر مل
َِودِّنَاِِفيِوالـُمْخِلصُِِالوليِِِّاألخُِِأيُّها -:يقول احُلجَّة فاإلمام ذلك ومع ادلفيد، الشَّيخ ُكُتب ىي ىذهِ 

،ِلََناِوالنَّاِصرُِِالصَِّفيِّ  ىذا - الصِّْدقِِبَكِلَمةِِإلَيوِِِالدَّاِعيِللَحقَِِّالنَّاِصرُِِأَيُـَّهاَِعَليكِاهللَِِِسَلمُِِالَوِفيِّ
 آراَءهُ  وأنَّ  صحيحة، كانت متبنيَّاتوِ  وأنَّ  معصوماً  كان أنَّوُ  ىذا يعين ال ولكن إخَلصوِ  وحبسبِ  نيَّتِو، حبسبِ 

 اإلمام ألنَّ  فهل مثااًل، احلكم ابن ىشام أخذنا وقد األَِئمَّة صحابة على غلري األمر وىذا أبداً، لنا، ُملزمةٌ 
َرةَِِدَعِِْاِلهَشاَمان،ِقَالََِِماِالَقْولُِِفـََليسَِ) بأقوالِو؟ نلتزمُ  أنَّنا َمَدحوُ  َرانَِحيـْ  ،(الشَّْيطَانِِمنَِِبِاهللَِِِوَاْسَتِعذِالَحيـْ
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 نفسُ  ادلفيد، لسان على الشَّيطان ينطق أيضاً  وىنا لساَِّنم، على الشَّيطان ينطق وأمثالُو ىشام ىؤالء
 ينطقُ  ىنا البعثة، قبل كامَلً  ليس والنَّبّ  الفعلية اإلمامة قبل كاملني ليسوا األَِئمَّة بأنَّ  يقول حينما الشَّيء،
 ادلفيد والشَّيخُ  واسع، بشكلٍ  ُمنتشراً  كان ادلعتزيل الفكرُ  أنّ  إذ اعتزايلي، تفكريٌ  فهذا لسانِو، على الشَّيطان

 ُمشبعني كانوا البويهّيون ،كذلك والبويهّيون. االعتزالية الثَّقافة العامَّة، بالثَّقافة تأثَّر ُثَّ  ادلخالفني عند درس
 ولقد االعتزايل، بالفكر ُمشبعني كانوا لكنَّهم عشرية، االثين الشِّيعة من كانوا أَّّنم صحيح ااِلعتزايّل، بالفكر

 أنْ  أراد دلن واضحة القضيَّة وىذهِ  ااِلعتزالية، للثَّقافةِ  كبرياً  رلاالً  وفَسحوا ادلعتزلة من والكثري الكثري قرَّبوا
  .وبدقَّة التأريخ يتفحَّص

 لكم أقرأ قربِه، على احُلجَّة اإلمام َكَتبها ادلفيد للشَّيخِ  رِثَاءٌ  أَّّنا معروفٌ  أبيات ثَلثة احلقيقة وح بيتان، ىناك
  :عديدة مصادر ح موجودة وىي النوري، للُمحدِّث (ادلأوى جنَّة) كتاب من

ِمُِـــــَعظيِولـــــالرَّسِآلِِِعلىِومٌِـــيِِِِوُِـــــــــإنَِّدكـــــقـفـبِيـــاعـــــنـالِوَّتــــــــصِال
ِمُِـــُمقيِكَِـــفيِدـــوالتوحيِدلُِـفالعِِِِالثَّرىَِجَدثِِِفيُِغيِّبتِقدُِكنتِإنِْ
ُِعُلومُِِالدروسِمنِعليكِتُِليتِِِاــــــــــــمـُكلَِّرحُِـــــــفـَيِِديِّـــالمهِاِئمُِـــقـوال

 ىذه أنَّ  ذىين ح وثابتٌ  األبيات ىذه أحفظ الطفولة أيَّام ُمنذُ  صغري، ُمنذُ  أحفظها أنا األبيات ىذه
ا موجود وىذا ادلفيد، الشَّيخ قرب على احُلجَّة اإلمامُ  َكَتبها األبيات  ولكن هبا، وربدَّثتُ  ادلنابر على ذكرهُتا وردبَّ

 بعد ولكن احُلجَّة اإلمام كتبها يكون قد سلتلَّة، أبيات األبيات ىذه أنّ  يتبنّيُ  األبيات ىذه ح التدقيق حني
  :بوِ  بأسَ  ال األول البيت واضح، اختَلل فيو النَّص ىذا لكن فيها، اختَلل حدث ذلك

ِمُِـــــَعظيِولـــــالرَّسِآلِِِعلىِومٌِـــيِِِِوُِـــــــــإنَِّدكـــــقـفـبِيـــاعـــــنـالِوَّتــــــــصِال
  :جليّ  وبشكل فيو االعتزايل   الفكرُ  واضحٌ  الثَّاين البيت لكن

ِمُِـــُمقيِكَِـــفيِدـــوالتوحيِدلُِـفالعِِِِالثَّرىَِجَدثِِِفيُِغيِّبتِقدُِكنتِإنِْ
 ىذا البيت، أىل روايات راجعوا البيت، أىل ُمصطلحات من ىو ما ادلصطلح ىذا :والتوحيد العدل

 كتاب عندكم جداً، منتشراً  كان ادلرحلة تلك ح ادلعتزيل الفكر قليل قبل قُلتُ  وكما اعتزايل، مصطلح
 التوحيد، عنوانو الصَّدوق للشَّيخ كبري ُمفصَّل كتاب وعندكم التوحيد، كتاب اقرأوا األوَّل، اجلُزء الكاح
 اخلُطب ح البَلغة َّنج ح احبثوا رواياهتم، وح البيت، أىل حديث وح البيت، أىل منطقِ  ح احبثوا

 هبذا يُؤتى حينما ولكن يُذَكر، مل العدل أنَّ  يعين ال ىذا!! والتوحيد العدل بني ادلستمرِّ  الَقرنِ  عن التوحيدية
 مصطلحٌ  ادلصطلح ىذا فهل مركزي، مصطلح ادلصطلح ىذا أنَّ  يعين ىذا قليلة شعرٍ  أبيات ح ادلصطلح

 ح مركزيّ  مصطلح ىو ادلصطلح ىذا وراجعوىا، الرِّوايات دونكم !كَلَّ : اجلواب البيت؟ أىل عند مركزيي 
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  .ادلعتزيلّ  الفكرِ 
 بالفكر بعيد حدٍ  إىل ُمشبعاً  كان ولكنَّوُ  عشري اثنا وشيعي شيعي شاعرٌ  اآلخر ىو عبَّاد ابن الصَّاحب
 الصِّغر ُمنذُ  ضلفظها وضلنُ  ادلشهورة األبيات ىذهِ  دولتِو، ح ادلعتزلة رجاالت على اعتمد وقد االعتزايل،

  :أفراحهم ح أعراسهم ح يُردِّدوَّنا والشِّيعة
ِالشَّاربِِِإلىِالشَّهدِِِمنَِأحَلىِِِبِِـطَالِِِيـأبِنُِـابِيِِّـعلِبُِّـح

ِبِِــَكاتِِِلـبِاـــُخطَِّدـقَِِنـطريــــسَِِِِطوُِــَوسِرَأواَِقلبيِواـفتَّشِلوِ
ِبِِــجانِفيِتـالبيِلــأىِوُحبُِِِِّجانبٍِِفيِوالتوحيدِالَعدلُِ

  !!ادلئة ح مئة اعتزايل فكر
 بِِــجانِفيِتـالبيِلــأىِوُحبُِِِِّجانبٍِِفيِوالتوحيدِالَعدلُِ

 سائر من أقوى بشكلٍ  البيت أىل ُحبَّ  ويُوجبون والعدل التوحيد الدين أساس يرون ادلعتزلة اعتزايل، فكر
 تأثَّر قد ولكنَّوُ  عشريَّاً، اثين ِشيعيَّاً  كان عبَّاد ابن الصَّاحب أنَّ  مع ِاعتزايل ِفكر األخرى، واجملموعات الفرق

 تأرؼلوُ  قرأنا ما وإذا ُمصنَّفاتِو، من إلينا وَصل وفيما كلماتوِ  وح أشعارهِ  ح واضحٌ  وىذا االعتزايل بالفكر
 . البَلد ألمور إدارتو وح ُحكموِ  ح ادلعتزلة رجال على اعتمد أنَّوُ  وكيف

 ح رأساً  كان بأنَّوُ  ادلرتضى السيِّد عن علمائهم تراجم ح ادلعتزلة َكَتبَ  الَّذي احلدِّ  إىل الواقع ىو ىذا
 بالفكرِ  احلكم ابن ىشام تأثَّر ما مثل يُدقِّق، وأنْ  يُراجع أنْ  أراد دلن واضحة قضية القضيَّة وىذه االعتزال،
 إعادةُ  خطَّاؤون، ضلنُ  مجاعة يا خطَّاؤون، ضلنُ  بالصورة، اعتقد سامل ابن وىشام باجلسمية، واعتقد النَّاصب

 أمام والوقوف زماننا إمام لظهور التمهيد ح ُمهمَّةً  ُخطوةً  ُتشكِّلُ  قضيَّة ىذه والُعلماء ادلراجع كتبوُ  فيما النَّظر
 رأوا ؛البيت أىل دبنطق نتحدَّث ُكنَّا إذا - وسطوُِِرأواِقلبيِفتَّشواِلو: ادلوجود الواقع ىو ىذا!! الَبرِتيّ  ادلدّ 

 - كاتبِبلُِخطَِِّقد - وحيداً  سطراً  فريداً، سطراً  ،سطرين وليس ،كاتبِ  بَل ُخطَّ  قد فريداً  سطراً  وسطو
 البيت أىل منطقُ  نعم البيت، أىل منطق ىو ىذا - الَغاِئبِِِالشَّاىدِِِاإلمامُِِِحبُِّ - السطر؟ ىذا ىو ما

  .ىذا ىو
 احُلجَّة اإلمام مع تتكلَّمون وإمَّا احُلجَّة اإلمام على تكذبون إمَّا وأنتم الن دبة، دعاء ح تقرأون ىكذا أنتم

 إىل تأت أين من فقط، الباب ىذا ىو - يـُْؤَتىِِمْنوُِِالَِّذيِاهللِِِبَابُِِأَْينَِ - :زباطبونوُ  ىكذا أنتم بصدق،
 ىذا إىل ُمتوّجوٌ  القلب أنّ  أي - يـُْؤَتىِِمْنوُِِالَِّذيِاهللِِِبَابُِِأَْينَِ - آخر باب يوجد وال الباب ىذا من ا؟

ِاأَلْرضِِِبـَْينَِِاْلُمتَِّصلُِِالسََّببُِِأَْينَِ - الوجو ىو ىذا - اأَلْولَِياءِيـََتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِِِوْجوُِِأَْينَِ - الباب
 اإلمامُ  ىو واحد سطر يوجد سطران، يوجد ال آخر، شيء يوجد وال فقط السَّبب ىو ىذا - َوالسََّماء
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 ىو واحد أصلٌ  لوُ  الدين ىذا اعتزايل، فكر فهذا سطران يُوجد أنْ  أمَّا السَّطر، ىذا ىو الغائُب، الشَّاىدُ 
 ىذا البيت، أىل زيارات منطقُ  ىو ىذا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام يقول كما ادلعصوم اإلمام

 واحد، بابٌ  واحد، أصلٌ  واحد، سطرٌ  البيت، أىل أدعية منطق ىو وىذا الكبرية، اجلامعةِ  الزِّيارة منطقُ  ىو
 .ُىراء ح ُىراء الكَلم وباقي ادلعصوم اإلمامُ  ىو واحد وجوٌ  واحد، سببٌ 

 َفرتة الفرتة، نفس ح عاشوا ىم وبادلناسبة عبَّاد، ابن الصاحب أبيات ح ادلنطق نفس! ُتَلحظون؟ أال
 إيران ح االعتزايل الفكر انتشار البويهيَّة، الدولة عبَّاد، ابن الصَّاحب ادلرتضى، السيِّد ادلفيد، الشَّيخُ  ُمتقاربة،
 جلئتكم ادلوضوع ىذا عن احلديث بصدد ُكنتُ  ولو ُمتقاربة، واحدة فرتة ح كان ُكل و ىذا والعراق،

 . عرضي بنحوٍ  النقطة ىذه إىل احلديث وصل لكن بادلصادر،
ِمُِـــُمقيِكَِـــفيِدـــوالتوحيِدلُِـفالعِِِِالثَّرىَِجَدثِِِفيُِغيِّبتِقدُِكنتِإنِْ

 ح عندنا َوَرد االسم، ىذا يعتمدون الُعلماء أنَّ  أعتقد وال أمسائِو، من فهو احُلجَّة باإلمام العدل أُفسِّر أنْ  إالَّ 
َِأْمِركَِوِليَِِِّعَلىَِوَصلِِِّاللَُّهمَِّ -:يديّ  بني اجلنان مفاتيحُ  ىذا االفتتاح؟ ُدعاء ح نقول ماذا ااِلفتتاح، ُدعاء

 أنَّ  أعتقد ال لكن العدل، احُلجَّة اإلمام أمساءِ  من أمسائِو، من فهو - اْلُمْنَتَظرَِوالَعدلِِِاْلُمَؤمَّلِالَقاِئم
م والعدل التوحيد عن يتحدَّثون وحني ذلك، يستعملون الُعلماء  بوِ  جاءونا الَّذي العدل عن يتحدَّثون فإَّنَّ

  .ادلعتزلة من
 ىو ىذا - َكاِملًِِبَِليَغاًَِِقوالًِِاهللَِِِرُسولِِِاَْبنَِِيَاَِعلَّْمِني -:لإلمام يقول ماذا الحظوا اجلامعة، الزِّيارة منطقُ 
َِلوَِشرِيكَِِاَلَِِوْحَدهُِِاهللِِإالَِِِّإَلوِاَلَِِأنَِِْأْشَهدُِ - الكبرية؟ اجلامعة الزِّيارة ح نقول ماذا الكامل، البليغ القول
 - الَحِكيمِالَعزِيزُُِِىوَِِِإالَِِِّإَلوِاَلَِِخْلِقوِِمنِِْالِعْلمَِِِوُأْولواَِمَلِئُكُتوَِلوَُِِوَشِهَدتِلِنَـْفِسوِاهللَُِِشِهدََِِكَما

َِعَلىِلُِيْظِهَرهُِِالَحقَِِّوِدينِِِبِاْلُهَدىَِأْرَسَلوُِِالـُمْرَتَضىَِوَرُسولُوُِِاْلُمْنَتَجبَِعْبُدهُُِِمَحمَّداًَِِأنََِِّوَأْشَهدُِ - وانتهينا
 آخر إىل - اْلَمْعُصوُمونِاْلَمْهِديُّونِِْالرَّاِشُدونِاألَِئمَّةُِِأَنَُّكمَِوَأْشَهدُِِاْلُمْشرُِكوْن،َِكرِهَِوَلوُِكلِّوِالدِّينِِ

  :ادلنطق ىذا أمَّا، اجلامعة الزِّيارة منطق ىو ىذا أوصافهم،
ِبِِــَكاتِِِلـبِاـــُخطَِّدـقَِِنـطريــــسَِِِِطوُِــَوسِرَأواَِقلبيِواـفتَّشِلوِ

ِبِِــجانِفيِتـالبيِلــأىِوُحبُِِِِّجانبٍِِفيِوالتوحيدِالَعدلُِ
  :البيت ىذا من تفوح الرائحة وىذه ادلعتزلة، منطق ىذا

 مُِـــُمقيِكَِـــفيِدـــوالتوحيِدلُِـفالعِِِِالثَّرىَِجَدثِِِفيُِغيِّبتِقدُِكنتِإنِْ
  :يُوجَّو وقد سُلتلّ  أيضاً  الثَّالث البيت

ُِعُلومُِِالدروسِمنِعليكِتُِليتِِِاــــــــــــمـُكلَِّرحُِـــــــفـَيِِديِّـــالمهِاِئمُِـــقـوال
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 أنَّ  االعتيادي الشَّيء يعين الغائب؟ بصيغة نفسو عن اإلمام يتحدَّث أنْ  ؽُلكن وىل الدروس؟ َىِذهِ  تتلى أين
 الغائب بصيغة احُلجَّة اإلمام عن يتحدَّث البيت اآلن لكن ادلتكلِّم، بصيغة نفسو عن يتحدَّث اإلمام

 الفعل مضارع، فعل يفرح (يفرحُ  ادلهدي   والقائمُ (!! )أفرحُ  أنا القائم وأنا) يقل ومل( يفرحُ  ادلهديّ  والقائمُ )
 أين والعلوم، الدروس عليو تُتلى فكيف ميِّت اآلن ادلفيد الشَّيخُ  كان وإذا وادلستقبل، احلاضر يعين ادلضارع

  !ادلعّن؟ ىذا أتصوَّر كيف يعين؟
ُِعُلومُِِالدروسِمنِعليكِتُِليتِِِاــــــــــــمـُكلَِّرحُِـــــــفـَيِِديِّـــالمهِاِئمُِـــقـوال

 وال ضرورة، ىناك كانت إذا البعيدة ادلرامي ح ىذا يدخل يُقال أنْ  ؽلكن القرب؟ ح الدروس؟ عليو تُتلى أين
 لو سُيولد بأنَّوُ  النَّاس وأخرب زوجتو أخرب مرمي والد ِعمران أنَّ  مثَلً  البعيدة، ادلرامي ح ؽلكن ضرورة، توجد
 ولداً، أصلبت ومرميُ  دبرمي ببنت، فُرزِق بعيد، مرمىً  إىل ذىب أنّو يعين بنتوِ  من يأت ولدٍ  إىل ُيشري وكان ولد،
 الَّذين ادلفيد تَلمذة على الدروسُ  تُليت كلَّما يفرح اإلمام أنَّ  فيمكن البعيدة، بادلرامي يسمَّى ما ىو ىذا

 وإاّل  السِّياق، هبذا أو النَّحو هبذا رثائية أبيات ح البعيدة للمرامي ضرورة توجد ال ولكن بعدهِ  من يأتون
 !! لوُ  معّن ال فالبيت

ُِعُلومُِِالدروسِمنِعليكِتُِليتِِِاــــــــــــمـُكلَِّرحُِـــــــفـَيِِديِّـــالمهِاِئمُِـــقـوال
 ! مات؟ قد وىو عليو تُليت مّت

 الثَّرىَِجَدثِِِفيُِغيِّبتِقدُِكنتِإنِْ
  !قربه؟ ح وىو الدروس عليو تتلى كيف
ا حال أيِّ  على  ومل العابثون هبا عبث ولكن عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمام من األبيات ىذه كانت ردبَّ
  :البيت ىذا ح األنوفَ  تُزكمُ  ادلعتزلية الرائحة الثَّاين، البيت لكن بدقَّة، تُنقل

ِمُِـــُمقيِكَِـــفيِدـــوالتوحيِدلُِـفالعِِِِالثَّرىَِجَدثِِِفيُِغيِّبتِقدُِكنتِإنِْ
 قضية واضحة، القضيَّة ىذه ولكن جداً، وبعيدة بعيدة بتوجيهات ىذه األبيات نُوجِّو أنْ  إالَّ  حال، أي على

 السيِّد وتأث ر ُكتُبِو، ح الكَلم ىذا موجود فكره جهات بعضِ  ح ادلفيد الشَّيخ وتأث ر االعتزايل الفكر اِنتشار
 وثُ بِّتَ  الدِّين أصول من أصَلً  العدل صار الطوسي الشَّيخ زمان ح ذلك بعد أنْ  إىل واضح كذلك ادلرتضى

  .ادلعتزلة من جاءنا ذلك وُكل   ىذا يومك وإىل
 شيعة، ادلعتزلة أنَّ  من يقولون منهم البعض شيعة، ادلعتزلة بأنَّ  يقولون الُسنَّة ُعلماء يقولون؟ ماذا الُسنَّة ُعلماء

ا القوالن وىذان ادلعتزلة، من أخذت الشِّيعة أنَّ  من يقولون منهم والبعض  لُكُتب متابعتهم خَلل من نشآ إظلَّ
 القول لكن صحيحاً، ليس الكَلم فهذا شيعة ادلعتزلة بأنَّ  األوَّل القول أمَّا ادلعتزلة، ولُكُتب الشِّيعة ُعلماء
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 ادلعتزيل الفكرُ  صحيح، القول ىذا ادلئة ح مئة صحيحٌ  القولُ  فهذا ادلعتزلة من أخذت الشِّيعة أنَّ  الثَّاين
 فيما ادلعتزيل الفكر آثار زالت وال الكربى، الغيبة عصر بدايات ح ُخصوصاً  الشِّيعيَّة الثَّقافية السَّاحة اخرتق
 .ااِلعتزايل للفكر جداً  واضح أثر إالَّ  الدِّين أصول من كأصلٍ  العدل وجود وما بيننا،

 أنقل سُلتصر بشكلٍ  والعشرون، الثَّانية احلكاية النوري، للُمحدِّث( ادلأوى جنَّة) ىو يدي بني الَّذي الكتاب
مة عن احلكاية احلكاية، ىذهِ  لكم مةُ  احلّلي، العَلَّ  ىو وىذا ادلخالفني، من كبري مجعٍ  عند تتلمذ احلّلي العَلَّ

 تقول؟ ماذا احلكاية الشِّيعيَّة، الثَّقافة ساحة ح ادلخالف الِفكر من الَكثري فأقحم فكرِه، على أثَّر الَّذي
مة: تقول احلكاية  كتاباً  وألَّف الشِّيعة على شديداً  كان الُسينِّ  العال ِم وىذا ُسينِّ  عال ِمٍ  عند تتلمذ احلّلي العَلَّ

مة الشِّيعة، على فيوِ  يطعن  العال ِم ىذا وكيت كيتٍ  وبعد عليو، يردّ  كي الكتاب ىذا ػُلصِّل أنْ  حاول العَلَّ
مة الكتاب أعطى الُسينِّ   ليلةً  عندهُ  الكتاب يُبقي أنْ  عليو اشرتط ولكن تَلمذتوِ  من أنّو باعتبار احلّلي للعَلَّ

مة واحدة، ِبكتابتوِِِِاشتغلِفلمَّا - كبرياً  كان الكتاب أنَّ  مع الكتاب يستنسخ أنْ  قراراً  أخذ فالعَلَّ
ِوقالِالسَّلمِعليوِالُحجَّةِفحضرِالنَّوم،َِغَلبوِاللَّيلِوانتصف ِفانتبوِنومكِفيِوُخذِالكتابَِولِّني:

مة  موجودةٌ  األحداث ىذه مثل ُأصدِّقها، احلادثة ىذه ح ُأشكِّك ال أنا - بإعجازهِالكتابَِتمَِِّوقدِالعلَّ
 ُيستشكل أنْ  ؽلكن الكَلم ىذا الرِّجال، علم بقذارات يل شأنَ  وال األسانيد ح أحبث ولن علمائنا حياة ح
 أنا الرِّجال، علم لقذارات وفقاً  إالَّ  البيت أىل حديث يقبلون ال وىم احلكايات ىذه يقبلون الَّذين على بو

مة صحيحٌ  أستبعدُه، ال أبداً  الكَلم، ىذا أقبلُ   ادلخالفني عند يدرس أنْ  خاطئ موقفٍ  ح ىو احلّلي العَلَّ
 .فأعانو تدخَّل اإلمام فإنّ  ولذا حسنة، نّية الن ِّيَّة ىذهِ  زُلَمَّد آلِ  عن للدفاع الن ِّيَّة ىذه ولكن
مة عن العلماء قصص ح ُأخرى حادثة ىناك مة إنَّ : احلّلي العَلَّ  سيِّد لزيارة اجُلمعة ليلة يذىب َكان الَعَلَّ

 خَللِ  ومن يتحدَّثان فصارا بأعرايب، الطريق وسط ح فالتقى سوط، وبيدهِ  دابَّةً  راكباً  وحيداً  وَكان الُشهداء
مة َعِلم احلديث مةُ  فأدرك العلمية، ادلسائل ح يتحدَّثان فصارا العلم، أىل ومن فاضل شخصٌ  أنَّوُ  العَلَّ  العَلَّ

مة فصار متبحِّر، وأنّو وفضيلةٍ  غزير علمٍ  صاحبُ  الشَّخص ىذا أنَّ   لوُ  بقيت الَّيت ادلشكَلت َعن يسألوُ  العَلَّ
ثا أن إىل ادلشاكل، وػللّ  غُليب الشَّخص وذلك سؤال، بعد سؤاالً  العلوم ح  ذلك فأفّت مسألة ح ربدَّ

مة أنكرىا بفتوى الشخص  :الرجل ذلك لوُ  فقال الفتوى، ىذهِ  على يدل   لدينا حديثَ  ال بأنّو قائَلً  العَلَّ
 احلديث، ذبد الفَلين السطر الُفَلنية الصَّفحة فراجع التهذيب ح حديثاً  الباب ىذا ح الطوسي الشَّيخ روى

مة، فتحريَّ   سقط وىنا الكربى؟ الغيبة ح األمر صاحب رؤية ؽلكنُ  ىل :فسألوُ  الشَّخص، ىذا ىو من العَلَّ
مة يدِ  من السوطُ  مة يد ح ووضعوُ  األرض ِمن السَّوط وأخذ الشَّخص ذلك فاضلّن العَلَّ  كيف :لوُ  وقال العَلَّ

مةُ  فسقط يدك، ح ويدهُ  الزَّمان صاحب رؤيةُ  ؽُلكن ال  وَلمَّا عليو، وأغشي اإلمام قدم لُيقبِّل الدابَّة َعن العَلَّ
مةُ  وكتب فرآه، دلَّو حيث التهذيب وراجع البيت إىل عاد ُثَّ  أحداً، غلد مل أستيقظ  حاشية ح خبطِّو العَلَّ
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: عليّ  صفر ادلَل قال والسَّطر، الصَّفحةِ  على ودلَّ  األمر صاحبُ  بوِ  أخرب احلديث ىذا: التهذيب كتاب
 األستاذ قال (الرياض صاحب عليّ  السيِّد ابن الطباطبائي زُلَمَّد السيِّد يقصد) زُلَمَّد السيِّد األستاذ قال

مة حاشيةَ  ورأيت الكتاب ذلك رأيتُ : زُلَمَّد السيِّد  ضلنُ  الوقائع ىذه ،ادلتقدِّم ادلضمون هبذا عليو العَلَّ
 على مّرت الَّيت تلك ُتشاِبو تَلحظون كما أيضاً  ىذه ولكن فيها، ُنشكِّكُ  وال هبا، نعتقد وضلنُ  نقبلها،
  .ادلفيد الشَّيخ

مة قال ماذا ذلك ومع ِظهرَِِلقصمتِالُحَسينِوزيارةِاأللفينِكتابُِِلوال) موتو؟ بعد لولدهِ  احلّلي العَلَّ
 ما إذا الواقع مع يتطابق الكَلم ىذا لكن بالرؤيا، أحتجَّ  أنْ  أريد ال ىنا وأنا ،!!(نصفينِالفتاوىِأبيك

مة، ُكتب إىل رجعت  فهذا العقائدِ  وح الرجال وح األصول وح الفقو ح العَلمة كتب إىل رجعتُ  إذا العَلَّ
 .بادلئة مئة عليها ينطبق الكَلم

 ادلثال، سبيل على العسكرّي، اإلمام تفسري يضعِّفون ادلوجودون ادلراجع اآلن :أعطيكم واحد بسيط مثال
 صادق السيِّد ادلعاصرين األحياء مراجعنا من ادلثال سبيل وعلى أساسِو، من التفسريَ  أعدم اخلوئي السيِّد

 من يورد ما يورد أنْ  وبعد العسكريّ  اإلمام تفسري عن يتحدَّث وىو والتقليد االجتهاد مباحث ح الشِّريازي،
 قول على ِاعتماداً  ذلك عن يتنازل تراه التفسري ىذا لتوثيق دليَلً  تكون أنْ  ؽُلكن الَّيت والشواىد القرائن
مة  ! ضعيف تفسريٌ  التفسري ىذا أنَّ  ح احلّلي العَلَّ

مة قول إىل ذىبنا إذا  ال أنو صلد اإلمام تفسري من نقلو أنَّوُ  يزعم كَلمٍ  من كتابوِ  ح نقلو وما احلّلي العَلَّ
مة كَلمَ  ينقلون وادلراجع السنني من ومئات العسكري، اإلمام تفسري ح الكَلم ذلذا وجودَ   ليس وىو العَلَّ

 أصل ال كلمة نصفني، الظهر تقصم الَّيت الفتاوى ىذه من واحدة ىذه العسكرّي، اإلمام تفسري ح موجوداً 
 تفسري! كَلمو يعتمدون وىم ىذا يومك إىل وادلراجع! العسكريّ  اإلمام تفسري هبا َدمَّر ذلا حقيقةَ  وال ذلا

مة وكتاب موجود، العسكري اإلمام مة كَلم بني قارنوا ،(اخلَلصة) موجود احلّلي العَلَّ  اخلَلصة ح العَلَّ
مة جاء أين فمن الكَلمني، بني تشابو يوجد ال بأنّو لرتوا العسكري اإلمام تفسري ح ادلوجود وبني  العَلَّ

 على اطّلع أنّو ولو العسكرّي، اإلمام تفسري على يطّلع أن دون مصدرٍ  عن الكَلم نَ َقل أنّو يبدو هبذا؟ احلّلي
 الشِّيعي الرَُّجل الغضائري ابن عن أربدَّث ال أنا! كذَّاب الغضائري ابن بأنَّ  لعرف العسكري اإلمام تفسري
 ىذا كان إذا الّرجل هبذا يل شأنَ  ال البيت، أىل حديث برواة فيوِ  يطعن كتاباً  يُؤلِّف ومل ومات عاش الَّذي
 الَّذي الضعفاء، كتاب صاحب [القنادري ابن] أو الغضائري ابن عن أربدَّث أنا الوصف، هبذا الرجل

 ادلؤلِّف اسمَ  نعرفُ  ال ألنَّنا [القنادري ابن] :وأقول البيت، أىل حديث تشويو ح والعلماء ادلراجع اعتمدهُ 
 ! أدري؟ ال القنادري ابن أم الغضائري ابن ىو فهل مؤلِّفِو، اسمُ  يُعَرف ال الكتاب ىذا حقيقًة،

مةُ  َّنضَ  قولوِ  أساس على الَّذي ىذا القنادري ابن عن أربدَّث ىذا، عن أربدَّث فأنا  قيمة ودّمر احلّلي العَلَّ
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 السَّفاىات ىي وىذهِ  الرُتىات، ىي ىذه يعملون، ىكذا يومك إىل ادلراجعُ  زال وال العسكرّي، اإلمام تفسري
مة ظهر تقصم الَّيت ىي ِأبيكِظهرِلقصمتِالُحَسينِوزيارةِاأللفينِكتابِلوال: )نصفني احلّلي العَلَّ

 كتاب ضعيف، كتاب ىو بل أبداً، جّداً، مهمي  كتابٌ  أنَّوُ  تعتقدوا ال األلفني وكتابُ  ،(نصفينِالفتاوى
مة ألَّفوُ  كتابٌ  األلفني  خَلفةِ  إلبطالِ  دليل ألف وح دليل، ألف ح ادلؤمنني أمري والية إثبات ح احلّلي العَلَّ
 وُيشقُِّقها صياغَتها يُعيد ولكنَّوُ  ادلعروفة األدلَّة ىي األدلَّة، من الكبري العدد ىذا يوجد وال ادلؤمنني أمري أعداءِ 

 إعادة رُلرَّد وىكذا فوق إىل أسفل من ومرَّة أسفل، إىل فوق من يبدأ مرَّةً  تراكيبها يُعيد وبأخرى، بطريقةٍ 
 آخر ح موجودة ُجزئية ُأخرى وأدلَّة دليل، ألف على يشتمل ادلوجود اآلن، موجوداً  ليس والكتاب َتراكيب،
 أمري ح ألنَّوُ  حال، أيِّ  على موجوداً، فليس األلفني على يشتمل الَّذي األصل الكتابُ  أمَّا الكتاب،
، خالص كتاب ىذا( األلفني كتابُ  لوال) والرباءة الوالية ح ألنَّوُ  ،ادلؤمنني  فيو علمّية قيمة ال أنَّوُ  مع لعلي 

مة بذلوُ  الَّذي العلمي اجلهد ىذا بأنَّ  يشعرك وىذا ،(األلفني كتاب لوال: )احلدّ  ذلك إىل  قيمةَ  ال احلّلي العَلَّ
  (.نصفينِالفتاوىِأبيكِظهرِلقصمتِالُحَسينِوزيارةِاأللفينِكتابُِِلوال: )لوُ 
مة ادلفيد والشَّيخ احلكم ابن ىشام بني واضحاً  تشاهباً  ىناك أنَّ  تَلحظون أال  أنْ  وؽلكنين احلّلي، والعَلَّ

  ىي؟ ما والنتيجة كثرية، وأمثلة وأمثلةٍ  بأمثلةٍ  آتيكم
ينيَّة ادلؤسَّسة منطق الصَّنميَّة، دلنطق سُلالفٌ  البيت أىل منطق أنَّ  :النتيجة  الصَّنميَّة، ىو الشِّيعة ومنطق الدِّ

 ىذه بنفس فكِّروا منطقكم، صحَّحوا زُلَمَّد، آل منطق مع ادلئة ح مئة ُمتنافرٌ  البيت أىل شيعة يا فمنطقكم
 ..!!. السَّليم ادلنطق هبذا األمور َوزِنُوا ادلوازين

 . غد يوم حلقةِ  ح تعاىل ا شاء إنْ  تأتينا احلديث وبقيَّةُ  انتهى الربنامج وقتُ 
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... الشَّبشت ىره ًفسِ على غداً هُلخمبًب ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُــّدِمــنِالتنبيــوِالــىِأنّنــاِحاولنــاِنقــلِنصــويِالبرنــامبِكمــاِىــيِوىــذاِالمطبــوعِالِ

وىفــواتِفمــنِأرادِالدقّــةِالكاملــةِعليــوِمراجعــةِتســجيلِالبرنــامبِيخلــوِمــنِأخطــاءِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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