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وكأنَُّه ال  ،ذا إىل يومنا هستمرَّة  مُ  طوسي  يخ العلت آثار الشَّ الَّيت جَ  ول األسبابوكاَن املوضوُع يدوُر حَ 
 :ذكرُت سببنيوقد  ،ٍة بقيت إىل يومنا هذامنهجي  من  فما جاء بهِ  ،زاَل حيَّا  

د فيد والسي  مُ  يُخ الالشَّ  ،الَّذين سبقوه مرجعي ةتِه والَّيت جاءت بسبِب قُ وَِّة مرجعي  : قُ وَُّة -الس بب  األول
يف  شيعي  على الوضع ال سياسي  ني وِلما كان هلم من أثٍر وبالتحديد للبويهي   سياسي  وكان للعامل ال ،رتضىمُ  ال
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وخصوصا  يف  طوسي  شيخنا ال مرجعي ةووصلت القوَُّة إىل  ،ةشيعي  ال رجعي ةامل قوَّةِ  العراق ويف املنطقة أدَّى إىل
 ،ُكرسيَّ الكالم  ولذلك أوكلوا لهُ  ،عالقة حسنة مع الُسلطة آنذاك يف العراق كانت لهُ حيث  تِه مرجعي  بادئ 
 .سبٌب أو ل رجعي ةاملفقوَّة 

 ،آنذاك ديني ةلا علمي ةال مةِ  الزعادِه يفاملميَّز مع تفر   طوسي  يخ الوذكاء الشَّ : نبوغ -والس بب  الث اني
علِم وى العقائد و على مستو  ،نباطعلى مستوى الفتوى وأصول االستة اجلديدة الَّيت طرحها نهجي  إضافة  إىل امل

 ايت حيتاُجهخرى الَّ صات األوسائر االختصا ،وعلى مستوى الفقه االستداليل ،على مستوى التفسريو  ،الكالم
 .أهُل العلم الدين  

تضى سنة ر مُ  ُد اللسي  تويف ا فقد ،تِه رضوان اهلل تعاىل عليهمرجعي  : هو طُوُل فرتة -الس بب  الث الث
،يخ الالشَّ  مرجعي ةومن ُهنا بدأت  ،للهجرة 436 للهجرة حيُث تويف يف  460واستمرَّت إىل سنة  طوسي 

يف  ُهناكأن  حيح ص ،صريةرتٌة بقفما هي بربُع قرُن و  ،الزَّمانب من ربِع قرٍن من ما يقرُ  ،النَّجِف األشرف
تغيريات ل  الن مع كُ ربع قر  ولكن ي  طوسيخ الالشَّ  مرجعي ةات أطول زمانا  من مرجعي   ةشيعي  الات رجعي  تأريخ امل

ُكل  ذلك   ديني ة،ال ي ةعلمال لسَّاحةد يف التفر  واة اجلديدة نهجي  رمحُة اهلل عليه ومع امل طوسي  يخ الالَّيت جاء هبا الشَّ 
اٍب ع جمموعة أسبمنا هذا ىل يومهذا الس حر وهذا التأثري الَّذي استمرَّ إ طوسي  يخ الالشَّ  مرجعي ةأكسب 

 .انا  تِه زمي  مرجعة فإذا  السَّبُب الثَّالث هو طول فرت  ،سآيت على ذكرها يف هذه احللقةُأخرى 

هو  ،إىل يومنا هذا طوسي  يخ التأثرٌي كبري يف بقاء تأثري الشَّ  الَّذي لهُ  : وهو السَّببُ -الس بب  الرابع
فيد مُ  يِخ الوقد ظهرت بصماُت وآثاُر الشَّ  ،كانت يف بغداد  ةُ شيعي  ال ديني ةال احلوزةُ  ،جديدة ديني ةتأسيسُه حلوزٍة 
،إىل ال األمرُ  رتضى وآلَ مُ  فيد وتويف المُ  تويف ال ،عليها واضحة   ات الوجا طوسي  ة وانتقل سياسي  ءت املتغري 

متياٍز كامٍل با طوسي  فحوزُة النَّجِف هي حوزُة ال ،تقلَّة  إىل النَّجف فأسَّس حوزة  جديدة  ُمس طوسي  يخ الالشَّ 
توج ه إىل  ،ة الَّيت حدثتسياسي  بعد أْن خرج من بغداد بسبب األحداث ال طوسي  ال يخُ الشَّ نعم،  .وتام

 ،ة الَّذين سبقوهمنهجي  تِه الَّيت اختلف فيها عن نهجي  ووفقا  مل ،رؤيتهِ هناك وفقا  ملذاقِه و وزته النَّجف فأسس ح
 للفكر الشَّافعيكان   ولكن عتزيل ،املو  شعري  األو  الشَّافعيالفكر اإلمامي مع  ٌة اختلَط فيها الِفكرُ منهجي  وهي 
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 ة كان لهُ النجفي   ة وابتدأت احلوزةُ بغدادي  ال حلوزةُ فتأسيسُه حلوزٍة جديدٍة بعد أْن طُويت صفحُة ا ،احلص ة األكرب
ال زالت آثاُر  ،على املستوى احلس ي واملادي  و  ،وال زالت اآلثار حَّتَّ على املستوى الفيزيائي   ،التأثري الكبري

 ،جف األشرفالعلويَّة يف النَّ  هو جُماوٌر للحضرةِ  طوسي  جامُع الف ،الَّيت أسَّسها يف أيَّامها األوىل طوسي  حوزة ال
يف النَّجِف  ديني ةال علمي ةال الرَّمزي للحوزةِ  مسي أوإىل يومنا هذا هو ال مقر  الرَّ  طوسي  ال زال مسجُد الو 

الَّذي سكن فيه حينما جاء إىل النَّجِف  طوسي  بيت ال هو طوسي  مسجُد الأو  طوسي  جامُع ال ،األشرف
فهذا بيُت  ،وحني قَ رُبت منُه الوفاة أوصى أهَلُه أْن يدفُنوه يف بيتهِ  ،طوسي  يخ الفهذا هو بيُت الشَّ  ،األشرف

 طوسي  يخ الأنَّ الشَّ ذُِكر يف بعِض الُكتب  ،وبعد ذلك أُوِقَف هذا املكان مسجدا   ،العالِ م وهذا قرُب العالِ 
فبيُت  ،مسجدا  وجامعا   يخ هم الَّذين أوقفوا هذا البيتويف ُكُتٍب ُأخرى يبدو أنَّ َورَثَة الشَّ  ،أوصى بذلك

فٌن يف بيوِت لماِء ودَ قبوٌر رمزيٌة للعُ  .هذه اآلثار ال زالت إىل يومنا هذا ،مسجُد العالِ و  ،قرُب العالِ و  ،العالِِ 
أكرب  فيدُ مُ  يُخ الفالشَّ  ،توجد مثُل هذه الرَّمزية ل تكن طوسي  يخ الشَّ لقبل ا ،الُعلماِء وبيوٌت رمزيٌة للعلماءِ 

إالَّ تلميٌذ من  طوسي  يخ الما الشَّ و  ،طوسي  يخ اليعة آنذاك وأكثُر عظمة  وتأثريا  يف عصرِه من الشَّ ش  مراجع ال
 .ُدفن يف مقابر قريشرتضى مُ  ُد الوكذاك السي   ،لبيتِه وال لقربِه أي  رمزيةٍ  ول يبقَ  ،ُدِفن يف مقابر قريش ،تالمذتهِ 

 وال زالت هذه الر مزيُة على املستوى الفيزيائي احملسوس ،ةٌ هو الَّذي ُجِعل لقربِه ولبيتِه رمزي   طوسي  يُخ الالشَّ 
هو من أهم  مراكِز الد رِس والتدريِس يف حوزِة  هذا إىل يومنا طوسي  فمسجُد ال ،وجودة  إىل يومنا هذام

وهناك  ،عرب التأريخ يعةِ ألهم  دروِس مراجع الش  ومكانا   ِعرَب تأريِخ احلوزِة كان حمال    طوسي  ومسجُد ال ،النَّجف
جة  مشتعلة  متوه   طوسي  لذلك بقيت رمزيُة ال ،نت وجرت يف هذا املسجدالكثري من األحداث ُسجل ت وُعنوِ 

ُذ كل منس وهبذا الش  فَ العاِل بدأت هبذا الن َ  ورمزيةُ  ،ومسجُد العالِ  ،وقرُب العالِ  ،فبيُت العالِ  ،إىل يومنا هذا
 .هذا سبٌب ُيضاف إىل األسباِب املتقد مةو  ،عليه رمحُة اهللِ  طوسي  شيخنا ال

من تُراٍث مكتوٍب يف خمتلف االختصاصات الَّيت حيتاُجها  طوسي  ال يخُ : ما تركُه الشَّ -سبٌب خامس
وضَع منهجا  يف التفسرِي وكتب تفسري التبيان الَّذي كان متمي زا  ألنَُّه جاء  طوسي  يُخ الفالشَّ  ،أهُل العلم الدين  

شيٌء هي ُة اجلديدُة نهجي  املو  ،وسالُمه عليهم أمجعني ة أهل البيِت صلواُت اهللِ منهجي  بطريقٍة جديدة ُُتاِلُف 
ُة التفسري منهجي  فكانت  ،بيت العصمة يُؤخُذ من أهِل البيت وُيضاُف إليِه الشيُء الكثري من خمالفي أهلِ 
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 طربسي  يخ الكما مرَّ الكالُم يف حلقِة يوم أمٍس خبصوص الشَّ   جديدة  وِلذا حذا الَّذين جاءوا من بعدِه حذَوهُ 
ا سيعود الكالم عن التبيان وعن جممع البيان مرَّة  أخرى فيما يأيت من حلقاٍت يف  صاحب جممع البيان ورّب 

 .الربنامج قابل األيَّام من حلقاِت هذا

إىل فقٍه  ليس حباجةٍ  يتِ الب هلِ ِفقُه أفَ  ،الشَّافعية نهجي  تقليدا  مل بدعٌة جديدةٌ : -(الِفقه  ال م قارن)
ل ود دت  أن  ) :مَّد فقِه آِل حمَُ يففق ٍه ت إىل إن َُّهم حباجةٍ  ،ليسوا حباجٍة إىل فقٍه ُمقارن البيتِ  وشيعُة أهلِ  ،ُمقارن

 آِل حُمَمَّد تفق هوا يف فقهِ يكي   ،ن الدييفيتفقَّهوا إمامنا الصَّادق يقول كي  ...(ر ؤوِس أصحابيالسِّي اط ع ل ى 
 أعلم النَّاِس القوِل من أنَّ  هلذانا هال جمال و  ،بالفقِه ال ُمقارنلنا  فال حاجةَ  ،الشَّافعيوغري  الشَّافعيال يف فقِه 

م ن ج م ع ِعل م  ) :لوااألِئمَّة قاو  ، جهلنَّهُ إ ،اء أهل البيت ما هو بعلمٍ ففقُه أعد ،النَّاس إىل علمهِ  من مَجَع ُعلومَ 
ثُوا عن اجلهلو  ،(الن اِس إلى ِعل ِمه ثُوا عن العلمهم  ،ما حتدَّ  جهل اآلخرين ِس ليس من مجعَ النَّا فأعلمُ  ،حتدَّ

ا حدي ،مٍَّد رأسا  برأسوجعلُه مع علِم آِل حمَُ  يٍء من العلم شعن هو مَّتنا أئ حديثُ و هنا  إمامنا الصَّادق ثُ وإَّنَّ
ُه الَّذي تركه نهجُ ُف فيها مالَ آله وُيُ ليه و ٌد صلَّى اهلل عال عن جهٍل وضاللٍة ُُياَلُف فيها حُمَمَّ  ،بأيدي اآلخرين

كتابه يف   الشَّافعي بهُ ة  ِلَما َكتَ اجمار ان ك  (،صولالُعدَّة يف األ)يف كتابِه الطوسي  وما َكَتَبُه  .الكتاِب والعرتة منهجُ و 
نا زمانِ  ذي يُعرف يفالَّ و  (سوطاملب) افعيالشَّ لكتاِب أيضا   جماراة  كان   (املبسوط)وما جاء يف كتابِه  ،(الر سالة)

 قضيَّة يفوهكذا  ، هذايفحلديُث ومرَّ ا ،(املبسوط)بأنَُّه يف الفهرست عنونَُه هو  ابن النَّدميو  ،بكتاب األُمَّ هذا 
كانت سببا    ،بٍ ع   تُراٍث متشديدٌة يفٌة جي  منهجوهي  ،واملعتزلة العقائِد وتأصيِل العقائِد تأث را  بطريقة األشاعرةِ 

ُه وذكاؤه مع نبوغ ،تهمرجعي  قُ وَّة  اري ة:هذه هي عناصر اإلستمر  .إىل يومنا هذا طوسي  يخ التأثري الشَّ  ةِ الستمراري  
يدٍة ُمستِقلٍَّة ُه حلوزٍة جدتأسيس ،تهِ عي  مرجطول فرتة  ،ة اجلديدةنهجي  مع املو  اكذآن علمي ةسَّاحة التفر دِه يف ال

 .صاتالختصاايف خمتلف ومؤل فاتُه تُراثُه الضَّخم  ،تهمنهجي  وفقا  لذوقِه و  تابعٍة لهُ 

 ِر تأثريِ يف استمرا بريٌ ا دوٌر كهلكان ة  بالغُة األمهيأخرى ُهناك قضي ٌة ف ،ال تقُف القضيَُّة عند هذا احلد  و 
، وهي مسألة توارث املرجعية!!يخ الالشَّ  مرجعي ةِ    طوسي 

ةامل 
ّ
 .!! .بالوراثة رجعي
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د وفاة شيخنا بع جعي ةر امل انتقلت ،لولدِه احلسن رجعي ةَ املفقد ورَّث  طوسي  بدأت من شيخنا الوقد 
،ابن احلسن الللهجرة لولدِه احلسُن ابُن حُممَّد  460سنة  طوسي  ال بقي  ؟تهُ رجعي  متمرَّت درون كم اسأت طوسي 

 اة أبيِه بشكلٍ بعد وف مرجعا   الَّذي صار طوسي  يُخ البُن الشَّ ا ؟من هو ،يعةسنة مرجعا  للش   55أكثر من 
بِن  الت َتب ُع بدقٍَّة ألحوالِ وا .علمي ةال عامةِ يف الزَّ و  ديني ةال ويف الزَّعامةِ  ةشيعي  ال فأخذ مكان أبيه يف الزَّعامةِ  ،ُمباشر

ضطرَّ الُعلماءُ ذا ال ،ليِه والدهُ عذي كان الَّ  يُوصلنا إىل أنَّه ل يُكن بذاك النبوِغ وبذاِك الذَّكاء طوسي  يخ الالشَّ 
ليه هلل عارمحُة  طوسي  لايخ لشَّ ان كتب ُهناك كتاٌب م ،نسبوا إليه كتابا  من ُكُتِب أبيهيألجِل تلميع صورته أْن 

كتاب يقول هذا ال ُض منهمالبع ،مهذا الكتاب علماؤنا يف حريٍة من أمرهِ  (،اجملالس)أو  (األمايل)هو كتاُب و 
ا  فيه طوسي  نَ َفُس الشَّيخ ال ،وهو الصَّحيح طوسي  يِخ الللشَّ   لُعلماءِ ا وبعض ،يثي  تاٌب حدهو كو  ،واضٌح جد 

جم يف كتب الرتاه لكُتٍب مساء  لأصحيح ذكروا  ،من أثر لهُ  ليسابن الطوسي   قالوا هذا الكتاُب لولدِه ألنَّ 
نرتنت حوَل إلاتصفَّح أنُت كُ أنا أذكر مرَّة من املرَّات   .ولكن ال أثر حقيقي هلذه الكتب وال وجود هلا

ا إَّنَّ  أن يل بهِ شال  ،عرفسيُ ه ألن  شري إىل أوصافِه ال أريد أْن أُ  ،من الشخصيات من أبناء املراجع شخصيةٍ 
 أقرأ يف ُكنتُ و حياتِه   أيَّاميفكان   اإلنرتنيتهذا املوقع  لكن   ،هو اآلن ليس على قيِد احلياة ،أحتدَّث عن ظاهرة

  ؟هناكفماذا كتبوا  علمي ة،نشاطاتِه ال

  .ذا أوال  ه ،ين املوضوع الُفاللقد نوى مساحة ُفالن الُفالين أْن يُؤل ف يف -
ري يوجد غ وايا والنثالث إىل وهكذا  ،لُفالينأن يُؤل ف يف املوضوع انوى وثانيا   -

ا األعماُل بالن  يَّاتهي القضية أن  يظهر  ..النوايا   !!إَّنَّ

ا هذ فقالوابعض العلماء تراجع لذلك  ،لهنسبوا له الكتاب وليس الكتاب  طوسي  يُخ البُن الشَّ اف
ال  هذا املنوال جتري األمور.وعلى  الظاهر أن  احلل  الوسط هو األنسب!! !!له ألبيه ونصفٌ  نصفٌ  الكتاب

يخ للشَّ الكتاب فبعٌض قالوا  ،القضي ة العبثية واضحة ،لكن ُتالحظون ،أريد اخلوض كثريا  يف هذه القضي ة
،يخ الوهو فعال  للشَّ  طوسي  ال  طوسي  يخ الوبعٌض اختاروا حالَّ  وسطا  ألنَّ نَ َفس الشَّ  ،وبعٌض قالوا لولدهِ  طوسي 

فقالوا  ،طوسي  يخ العلى أنَّ الِكتاب للشَّ  دال ةٌ  والقرائنُ  ،فال يستطيعون أْن يُنِكروا ذلك ،واضحٌ  يف الكتاب
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م  !!ونصٌف لولدهِ  طوسي  يخ الناصفة نصٌف للشَّ بامل  أْن ُيشعروا اآلخرين بأنَّه أعظمأعطوُه لقبا  حُياولون مث  أّن 
متهيدا  ألمِر ولدِه ُيشاُع يف رجع الُفالين املعروف و امل مثال   ،وهذه الظاهرة موجودة إىل يومنا هذا !!من أبيه حَّت

 ،يف البحث قَّة عميقةدِ له  ،أكثر من مساحة الوالد قَّةٌ دِ لُه بأن  الوسط العلمي احلوزوي فيما بني طلبة الِعلم 
  !!الثَّاينفيد مُ  بال طوسي  ال يخِ الشَّ  مثل ما لق بوا ابنَ وذلك  .؟!.قَّة وال هم حيزنونال دِ الواقع و 

بِه هو  فيدَ مُ  ال يخَ ذي َلقَّب الشَّ ان الَّ ْن كوإ ،يعةة وتأثري عند الش  كان لُه جاذبي    فيدمُ   َلَقب الباعتبار أنَّ 
هو وسالُمه عليه  ة صلواُت اهللِ احُلجَّ  مامَ ال كما يقولون بأنَّ اإل ،يُخ املفيد يدرس عنَدهُ كان الشَّ   عاٍلٌ ُسن ٌ 
فيد من مُ  يخ الصلت إىل الشَّ لَّيت و سائل انَّ الرَّ إل ،هذه أكذوبٌة من األكاذيبف ،فيدمُ  يخ الالشَّ ب هالَّذي َلقَّب

هبذا اس ُُياِطُبونَه يد ألنَّ النَّ فمُ  ال يخِ شَّ فخاطََبُه بال ،قبل وفاتِه بسنةو إماِم زماننا كانت يف آخر ِسن  ُعمرِه 
كانت يف ماِم احُلجَّة  وردت من اإل الَّيت سائلبينما الرَّ  ،لَّقب منُذ ِصغرهفيد لُق ب هبذا المُ  يُخ الفالشَّ  ،اللَّقب

أحِد  ساسا  جاء منقُب أفاللَّ  ،وصلت الرَّسائلقبل وفاتِه بسنة أو سنة وأشهر  ،آخر سنة من ِسن  ُعمرِهِ 
مفصَّلة و موجودة  والقضي ة ،ندهدُرَس عي أْن عنَدُه أو أرادَ درُس فيد يمُ  يُخ الاملخالفني ألهل البيت ِمَّن كان الشَّ 

ُع فحني نُراج ،قاحلقائ وقَلبِ  من التحريِف يف شؤوِن الُعلماء ومن الكذبِ هو هذا  ولكنْ  ،يف كتِب الرتاجم
فيد هبذا مُ  يخ الي َلقَّب الشَّ و الَّذهليه ع بعض كتب الر جال جند أن َُّهم يقولون بأنَّ اإلمام احُلجَّة صلواُت اهللِ 

 ،فيدمُ  خ اليلت إىل الشَّ يت وصسائل الَّ لتأريخ الرَّ  أبسط ُمراجعةٍ بفوإالَّ  ،وتِلك ِكذبٌة صرحيٌة واضحةقب اللَّ 
ا ما قصدوا و  ،ذه القضي ةبَّتوا هثين ني الَّذحينئٍذ يتض ُح الكذُب جليَّا  واضحا  يف كتب ُعلمائنا الر جالي   لرّبَّ

ُكم ليت ستتجلى نا والَّ  علمائِ الظاهرة الواضحة يف كثرٍي من كتبِ ي وه ،الكذب ولكنَُّه اجلهل وعدم التدقيق
 ..فيِد الثَّاينمُ  فلق ُبوه بال ،ِعرب حلقات هذا الربنامج

تأريخ الفقه )الكتاب  ،يخ جعفر ُسبحاينالشَّ  ،ملرجٍع من املراجع املعاصرين هذا كتاٌب بني يدي  
 ،مكتبة التوحيد ،هجري قمري 1429 ،الطبعة الثَّانية ،نشر مؤسسة اإلمام الصَّادق (،اإلسالمي وأدوارهُ 

سن ابن م حم د ابن يعني الح   طوسّي،أبو علّي ال) : 2 :رقم ،297صفحة  ،هداءساحة الشُ  ،ُقم ،إيران
ثًا راويًة وكان من ِكباِر الع لماء -؟ماذا قال-فيد الث انيم   ي لق ب  بال والذي طوسّي،الحسن ال فقيهًا م حدِّ
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للهجرة  852ابُن حجر العسقالين املتوىف سنة -وأثنى عليِه ابن  حجر-هذه الكليشة تُقال للجميع-رلألخبا
الشَّيخ الكالم ُهنا ينقُله -وأثنى عليِه ابن  حجر وقال-(لساُن امليزان)وكتابُه معروف من علماء املخالفني 

  ،كذا  -:حجر وقال الحسن ابن  م حم دبن  وأثنى عليِه ا-عن لساِن امليزانجعفر ُسبحاين املرجع املعاصر 
-وهو في نفسِه ص دوق-إىل أْن يقول-وإمام ه م بمشهِد عليٍّ رضي اهلل عنهالشيعة  ث م  ص ار فقيه  -كذا

وهو في -:يعن ُهنا ابُن حجر بعد أْن ُيشري إىل بعض أمساء املخالفني ِمَّن كانت هلم ُعلقة به ومسعوا منه
مات -هنا يقول-وهو في نفسِه ص دوق-طوسي  يُخ اليُد الثَّاين احلسن ابن الشَّ املف ؟من ُهو-نفسِه ص دوق

وهناك على قيد احلياة، كان موجودا    515إىل سنة فهو  ،التأريخ ليس صحيحا  هذا  :-500في حدود 
كان   515إىل  ،سنة 55تُه استمرَّت أكثر من مرجعي  لذلك قُلت بأنَّ  ،قرائن واضحة موجودة يف الكتب

ح دود وهو في نفسِه ص دوق مات في -كان موجودا    515ل ُيضبط تأريُخ وفاتِه لكن أكيدا  إىل  ،موجودا  
 ،كان متدي نا  نقطة  ،انتهى ما نقَلُه شيخنا شيخ جعفر ُسبحاين املرجع املعاصر (.هجري كان م تديِّناً  500

 .1046الترجمة  ،الجزء الث اني ،لسان  الميزان :( يف احلاشية2ضع رقم )و و 

مة عبُد الَفتاح ألساُن امليزان اعتىن بِه الشَّ  ،قطعا  الطبعات خمتلفة ،هذا هو لساُن امليزان و بيُخ العال 
هذه و  ،2386 :ورقم الرتمجة هنا ،112صفحة  ،مكتب املطبوعات اإلسالمية وهذا اجلزء الثَّالث ،ُغدَّة

ا يو يغري الطبعة الَّيت أشار إليها الشَّ هي طبعة ال مثُل جد اخلطأ ُهنا أصال  يف احلواشي و خ جعفر ُسبحاين ورّبَّ
األجزاء والصفحات حني أعود فأُراجع أجدها كثري من احلواشي الَّيت ُتكتب فيها أرقام نعم،   ،هذا كثري

 :حبسب الطبعة الَّيت عنديو  ،ولكن الطبعات كثرية ،هذه ظاهرة منتشرة يف الكتب ،خاطئة وليست صحيحة
وكان  :إىل أْن قال ،وهو في نفسِه ص دوقٌ  :-2386رقم الرتمجة  ،112صفحة  ،اجلزء الثَّالثهذا هو 

د حبر كما مرَّ علينا يوم أمس يف رجال السي  ،قطَعهايخ جعفر ُسبحاين الشَّ  ،: لكن للحديِث تَتمَّة-م تديِّناً 
حني  ،د مهدي حبر العلومللسي   فوائد الر جاليةال 229صفحة  ،228هذا اجلزء الثَّالث يف صفحة  ،العلوم

وصل إىل  طوسي  يخ الجَممع البيان وهو ميدُح تفسري التبيان للشَّ يف ُمقد مة  طربسي  يخ النقل كالما  عن الشَّ 
بينما تتمَّة احلديث  ،ال حيمل انتقادا  للتبيان طربسي  يخ الوهذا يُعطي ُصورة أنَّ الشَّ  ،ّناية املديح وقطع الكالم
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حُبسن نيٍَّة  قد يكون األمر هنا ،نقل الكثري منه وتأث ر به لتفسري التبيان مع أنَّهُ  طربسي  يخ التقاد الشَّ تشري إىل ان
ألنَّنا  ديني ة،وخلال  حَّتَّ يف األمانة ال علمي ةولكن هذا األمر يُعترب خلال  يف األمانة ال ،من ِقبل السي د حبر العلوم

ون هذا املديح الَّذي ينقلُه يعة ويقرأأو عام ة الش   نئو حينما يأيت املبتد ،ُث عن كتٍب يف العلم الدين  نتحدَّ 
ُعلماَءنا يف  كما مرَّ قبل قليل كيف أنَّ   ،تصبح هذه ُمسلَّمة من ال ُمسلَّمات طربسي  د حبر العلوم عن الالسي  

وتِلك ِكذبٌة صرحيٌة  ،فيدمُ  فيد بالمُ  يخ الالر جالية يقولون بأنَّ اإلمام احُلجَّة هو الَّذي َلقَّب الشَّ  الكتب
 ُهنا شيخنا جعفر ُسبحاينو  ،فيدمُ  يخ الالشَّ ألهِل البيت لقَّب به من عالٍِ ُسنٍ  خُماِلٍف كان فاللَّقُب   ،واضحةو 

ابن حجر  ...وكان م تديِّناً -:الكالم مستمرلكن  و  ،إىل املصدرووضع نُقطة وأشار  (كان م تديِّناً :)يقول
: يعن عن َسب  أعداِء -كاف ًا عن الس بوكان م تديِّنًا   :-؟ملاذا ،كان ُمتدي نا  بأن ه   طوسي  يخ الالشَّ َيِصف ابن 
استمراٌر  برغم أن ه ،: لذلك مدحوه-وكان م تديِّنًا كاف ًا عن الس ب-:هذا هو كالم ابن حجر ،أهل البيت
،يخ الالشَّ  منهجِ ملنهِج أبيه  ل يقولوا عنه بأنَّه كان كافَّا  عن السَّب حني ترمجوا  طوسي  يخ المع أنَّ الشَّ  طوسي 

بأنَُّه من  وقالوا عنهُ  ،ولذلك وصفوه بأنَُّه رافضي   ،كان ُيشن ع وكان يُنق ص من السَّلف  قالوا بأنَّهُ بل  ،لهُ 
.يخ التب الشَّ وهذه القضي ة واضحة يف كُ  ،كياءز وليس من األاألذكياء   طوسي  يخ ال الشَّ أنا ما قُلت بأنَّ  طوسي 

 ،وبالفكر املخالِف ألهل البيت افعي  الشلكنَّه تأثَّر بفكِر  شيعي  عاِلٌ  طوسي  يخ القُلُت بأنَّ الشَّ  ،ا  صار شافعي  
ل يُكن يف بغداد ول تُكن له تلك و كان يف النَّجف   طوسي  يخ المع أنَّ ابن الشَّ ولكن هذا اللون من الكالم 

هذه القضيَّة  ،يف السَّب ليست القضي ة ،عن السَّب كان كاف ا  لكنَُّه كما مدحُه ابُن حجر   ،ةسياسي  املشاكل ال
  ،يسب   كان يسب  أعداء أهل البيت أو ال  طوسي  يخ الابن الشَّ ليس املشكلة ُهنا أنَّ  ،ُمالزِمة ملسألٍة ُأخرى

هذا ُمشكليت ليس مع  ،وَّامة املعروفةه الدَ وهذ ،ني اللَّعِن والسَّبوهل ُهناك فارٌق ب ،يلعن كان يلعنُهم أو ال
هذه القضي ة الَّيت  ،اِه أعداِء أهل البيتُيالزم احنرافا  باجت   ،لكنَّ هذا الكالم هو قرينة ُيالزم سلوكا  معيَّنا   ،الكالم

فهذا الشبُل  ،إْن كان يف الوقِت احلاضر أو يف األزمنِة املاضية ديني ة،وعايشناها يف جو  املؤسَّسة الحنُن ملسناها 
حني ميتدح و  ،لوجوِد صفٍة فيه تعجبهم املخالفون ميتدحونهُ  لكنْ و  ،على نفس املنهجو من ذاك األسد 

 !؟يعة فُهناك عالماُت استفهاٍم كثريٌة ستكوناملخالفون مرجعا  من مراجع الش  
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هكذا  بُن حجرا ،صداق واضحمِ  ،يف كتِب علمائنا ومراجعنا هذا مصداٌق من مصاديق التحريفِ 
ل رأي ابن وتنقتضع نُقطة و  (ناً تديِّ م  وكان ) :فحينما تأيت وتقول ،(وكان م تدي نًا ك اف ًا عن الس ب) :-قال

ٍة  ألي  نيو أ ،ولونية كما يقألجل الوحدة اإلسالمأو  ،حُبسن نيَّةذلك حجر هبذه الص يغة حَّتَّ لو كان 
نحُن يف ف ،سِن النيَّةحُ  رغمِ ب ي ة،دينمن اجلهِة الأيضا  هي خيانة و هذه ِخيانة  علمي ةلكن من اجلهِة ال ،تكان

 ديني ةاألمانة الو يف النقل  ي ةعلمنة الاألما البُدَّ من ُمراعاة الدين   يف البحث العلمي  و  ،ديني  جماِل حبٍث علمي  
ف وهذا اللون ن من التصر  ذا اللو فه ،ستؤدي إىل احنراف الفكر الدين   علمي ةألنَّ اخليانة يف األمانة ال ،أيضا  

ئنا ُعلما بَ ُكت  ُكلَّما فتحتُ   :ا قُلتلغ إذال أُبا ،أواجهُه دائما  و من األساليب يف النَّقِل والبحث وهو كثرٌي جد ا  
ث إىل ني يصل احلديح ،رباءةوال يةِ يف اجتاهات الوالبل املعامالت ليس يف اجتاهات  ،إنَّن أواجُه هذه القضي ة

قَل إلينا ما نالين الَّذي ِل الفن العاعال أدري حينما يكون احلديُث  !؟آِل حُمَمَّد ال أدري ملاذا تنقلُب األمور
ا  ة واضحويأيت احلذف والقصَّ وهذه القضي   التحريفنقل من الفكر املخالف ُهنا يأيت   .ة جد 

 ،يعةياِن الش  عوحَّتَّ يف أ ،اضحآتيكم ّبثاٍل آخر على هذه القضي ة مع أنَّ الكالم يف لساِن امليزان و 
ر جال وسوعٌة يف اليعة مُن الش  أعيا ،بريوت ،طبعة دار التعارف للمطبوعات (،يعةأعياُن الش  )هذا هو كتاُب 

أبو  ،الشيخ  المفيد :-244حة صف ،اجملل د اخلامسوهذا هو  ،والرتاجم معروفة للسي د حمسن األمين العاملي
: الكتاب الَّذي مرَّ -لميزاناوفي لساِن -:245يف صفحة  طوسي ،يخ الابُن الشَّ  ،إىل آخرهِ  ،علّي الحسن

 لومة موجودة: فهذه املع-بالس   اً عنوكان م تديِّناً كاف  -:إىل أْن يقول ،قبل قليل البن حجر العسقالينعلينا 
 ،لياملصدر األص جودُة يفومو  (،يعةأعيان الش  )على سبيل املثال هذا هو  ،نقال  عن لساِن امليزان اكتبن  يف

 !؟ملكالهذا ا يخ جعفر ُسبحاين بَ رَت هذا الكالم َقَطعفلماذا مرجعنا املعاصر الشَّ 

هذه الطبعة  (،البيان يف تفسري القرآن) ،د اخلوئيهذا هو تفسري البيان للسي   ،آتيُكم ّبثالوأيضا  
إذا نذهب إىل صفحة  ،د اخلوئي رمحُة اهلل عليههذه الطبعة يف حياة السي   ،1979 ،منشورات دار التوحيد

وعالِ م الل غة  ،أحد الُقرَّاء السَّبعة ،قارئ الُقرآند اخلوئي يتحدَّث عن الكسائي والسي   ،156صفحة  ،156
كان   :-لياقوت احلموي (األُدباء ُمعَجم) :لفني وهوعن كتاٍب من كتِب املخاوينقل كالما   ،والعربية
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ينقل السي د اخلوئي  ،وهو كتاٌب معروف ،موجود يف ُمعجم األُدباء لياقوت احلموي : هذا الكالم-الِكسائي  
كان الِكسائي  أعلم الن اِس على ر ه ٍق -:185صفحة  ،عن هذا املصدر ويذكر ُمعجُم األُدباء اجلزُء اخلامس

: السي ُد -إَّل  أن ه  كان ض اِبطًا ق ارِئًا ع اِلمًا بالعربية ص دوقا.......   ِديم  ش رب الن ِبيذ وي جاِهر ب كان ي    ،فيه
 قطع الكالم!! اخلوئي ُهنا أيضا  

حتقيق وي وت احلمياق (ُمعجُم األُدباء)هذا هو املصدر األصلي  ،إذا رجعنا إىل املصدر األصلي
ان ك :-1739صفحة  ،بنانل ،بريوت ،يطبع دار الغرب اإلسالم ،اجلزء الرَّابعالدكتور إحسان عباس وهذا 

 كان إَّل  أن ه   ،لمان الرُّوقةاتِّخاِذ الغِ بجاِهر وي   كان ي ِديم  ش رب الن ِبيذ  ،الِكسائي  أعلم الن اِس على ر ه ٍق فيه
أليس هذا من  ،دري أال ؟لكالمي هذا اوئ اخل: ملاذا َحذَف السي دُ -ض اِبطًا ق ارِئًا ع اِلمًا بالعربية ص دوقاً 

 عن تِب املخالفنياء يف كما ج وهو ينقلُ  ،يف مقاِم تضعيِف القراءات هوالسي ُد اخلوئي  علمي ة،اخليانة ال
لسي د لو كان ا مي ة،علانة  ذا خي! أليس ه؟لماذا حني وصل الكالم إىل الكسائي حذفُه ووضع نُقاطا  ف ،الُقر اء

 أخفى الَّذم يعن ،لوأكم وضع نقاطا   لكن ه ،لكان أهون اخلوئي وصل إىل هذا املكان ووضع نُقاطا  وترك
ارِئًا ع اِلمًا بالعربية ض اِبطًا ق   ه  كانأن   إَّل   (نُقاط)....كان ي ِديم  ش رب الن ِبيذ وي جاِهر ب -وأخرج املديح

ن يعرفون ملخالفو اهم  ،شيعي  من كتاٍب هو س هو من السي د اخلوئي وال : هذا الكالم أوال  لي-ص دوقاً 
هذا و : -رُّوقةالِغلمان ال تِّخاذِ ِهر باكان ي ِديم  ش رب الن ِبيذ وي جا-:صاحبهم وقارئهم وهم يتكلَّمون عنه

 ..باكتأكثر من   وموجود يفبل  ،خر من كتب القومالكالم نفُسُه موجود يف كتاٍب آ

 ،جلالل الدين السيوطي (بُغية الوعاة يف طبقات اللغويون والن حاة) :موجود يف كتابهذا الكالم 
 ،حتقيق حُممَّد أبو الفضل إبراهيم ،وهذا هو اجلزء الثَّاين ،لبنان ،صيدا وبريوت ،لبنان ،بريوت ،املكتبة العصرية

كان الِكسائي  أعلم الن اس   :-هو يقول ،1701رقم الرتمجة  ،137صفحة  ،اةهذا اجلزء الثَّاين من بُغية الوع  
: وقد قرأُت هذا الكالم -لماني ديم  ش رب الن بيذ ويأتي الغ ضابطًا عاِلمًا بالعربية قارئًا ص دوقًا إَّل  أن ه  كان

 ،كانت عندي يف مكتبيت يف مدينة ُقم املقد سة  ،فيما سلف من سنني الُعمر يف ُنسخٍة من نفِس هذا الكتاب
كان   ،كانت يف جزٍء واحد كبري طبعة قدمية  (بُغية الُوعاة يف طبقات اللغويني والن حاة)ن هذا الكتاب ُنسخة م
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ما كانوا يأخذون  وأمثالهيبدو أنَّ جالل الدين السيوطي -أن  الن اس كانوا يأخذون عليه إَّل   :-هنا ا  مكتوب
ويأتي -ا  نُمدمِ كان ي  أ-أن ه  كان ي ديم  ش رب الن بيذ إَّل  أن  الن اس كانوا يأخذون عليه-!!يه هذه املؤاخذةعل
وهو   (بُغية الوعاة) ومنها هذا الكالم موجود يف ُكُتبهم ،ويأيت الِغلمانكان يُدمي ُشرب النَّبيذ -:لمانالغ

  .كتاٌب معروف

ذه هو  ،للغةهبذه ا سائيهم يتحدَّثون عن الك ،هذه كتبهم ،وهذا ُمعجم األدباء وهو كتاٌب معروف
أم هل  ،عي  شيل هو هملعروف هل جالل الدين السيوطي املرجع وال ُمحد ث الُسن  ا ،ةشيعي  ليست الكتب 

وعن رموزهم  اهتمصي  عن شخ ! هذه كتب ملخالفي أهل البيت وهم يتحد ثون؟ا  شيعي  أنَّ ياقوت احلموي كان 
اك عندنا ُهن .!!.اعتهمهبم ومجأصحا نهؤالء أكثر مغرية واحلرقة على د اخلوئي تأخذُه الملاذا السي   ،وُعلمائهم

مع أنَّ  ،رالِقد ن حرارةمق أعلى رة املر يعن أنَّ حرا ،(ة أحر  من اجلدراملرق)ولون يقة عراقي  َمَثل يف اللهجة ال
ِسك ستطيع أْن متُ لِقدر تسك بالكن حني متُ  ،النَّار ُتالمس الِقدر بشكل ُمباشر واملرق موجود داخل الِقدر

أكثر  هكي يثبَت بأن  ا  لقاطنا وضع فالسي د اخلوئي ُهن ،ال تستطيع أْن تضع يدك يف املرق وهو يغلي بينما ،بهِ 
 عة الكسائي من مجاعته املخالفني النواصب!!على مسُ  غرية  وحرقة  

ا لظاهرة أناهذه  واهللِ  ،دةأنا ال أحتدَّث عن حالة واح !!تكر راملشيٌء هو الالوضع وهذا هو هذا 
ا حقيقٌة وُهن ،ُتطَمس حقيقةٌ  ُهناو  ،ف! فُهنا حقيقٌة حُتذَ ؟أال تضيع احلقائق هكذا ،أواجهها باملئات واملئات

 ضوء على حذفِ ليِط الِد تسلو ُكنت بصد ،ُهنا لسُت بصدِد تسليِط الضوء على هذه املسألةوأنا  ،فحُترَّ 
شارات اإل لكالم وهذهام جير  لكالاجاب ولكن جب والعُ يف كتِب علمائنا ومراجعنا واهلِل ألريُتكم العَ  احلقائقِ 

  .ال أكثر اشيوبعبارٍة هذه أشياء على امل ،ناء احلديثأيت أثت

ا البعض ل يفهم التعابري  كان   :الكلمات أشرح ،الَّيت جاءت يف ُمعجم األُدباء خبصوص الكسائيُرّبَّ
ما هو  ،الَّيت ألَّفها املخالفون ألهل البيتتب اللغة إىل ك رجعوا: ا-الِكسائي  أعل م الن اس على ر ه ٍق فيه

ة هي ِهقَ وإمرأٌة رَ  ،وك وهو احَلَمُق الشَّديدالن  و  ،احلماقةو  ،اخلِفَّةو  ،العربدةو  ،السَّفاهة هو ؟يف لغة العرب الرهق
كان الِكسائي  أعل م الن اس على ر ه ٍق -:أي غري منضبط أخالقي ا   قٍ هَ على رَ  وفالنٌ  ،الفاجرة املرأةُ و القحبُة 
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على ر ه ٍق -:راجعوا القواميس ،راجعوا الص حاح ،راجعوا لسان العرب ،: هذا هو املوجود يف كتب اللغة-فيه
وي جاهر باتِّخاذ -أي ال يستخفي-وي جاهر-لمان الر وقةبقرينة الغ ،مراخلالنَّبيذ -كان  ي ديم  ش رب الن بيذ  ،فيه
مان أصحاب البشرة البيضاء وصٌف للغللمان الر وقة هذا الغ ؟: من هم الغلمان الر وقة-الّروقةل مان الغ

الُغالم الر وقة هو  ،يُقال غلمان روقة وُغالم روقة ،لمان روقةيُقال هلم غ ،غاية احُلسنالَّذين هم يف  ،البضَّة
ل مان وي جاهر باتِّخاذ الغ ،الن بيذي ديم  ش رب -:فهذا هو الكسائيُ  ،الُغالُم املمتلُئ البض  البشرة احلسُن الوجه

، شر اب للخمر لو اط الكسائيهو هذا  :-صدوقا ،عاِلًما بالعربية ،قارئاً  ،إَّل  أن ه  كان ضاِبطاً  ،الّروقة
 !!للغلمان

الكالم قاطا  فيحذف يضع نملاذا  ،ُقد س سر ه ،شأين مع سي دنا اخلوئي ،أنا ال شأن يل بالكسائي ُهنا
ما  سوأ من ذلكواأل! ؟فيه املدح والثناءالكالم الَّذي بعَدها يورد مُثَّ  ،هذه الشَّخصيَّة الَّذي يُظِهر حقيقةَ 

لنرى  ،مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي (البيان)نفس الكتاب  ،هذه الطبعة بعد وفاة السي د اخلوئي ،سيأيت
إحياء آثار  ومؤس سة   :-؟ماذا قالوا يف املقد مة ،اخلوئي مؤسسة إحياء آثار اإلمام ،ماذا فعلت املؤسسة

قطعوا  ،مشوار طويل يف التحقيق-في تحقيق مرحلة المشوار الطويل اإلمام الخوئي ق دِّس ِسرُّه ال تي بدأت
إىل -في تحقيِق وطبِع ونشِر ما جاءت بِه أنامله  الّشريفة وأفكاره  المقد سة -اهلل يساعدهم ،مشوارا  طويال  
هو نفس و  ،يف ترمجة الكسائي ،141 ،140! نذهب إىل صفحة ؟هوهذا التحقيق كيف  لنرَ  .آخِر الكالم

: -وي جاِهر  به كان ي ديم  ش رب الن بيذ  ،علم الن اِس على ر ه ٍق فيهأكان  الكسائي  -؟كتبوا  فماذا ،الكتاب
!! وهل ميکن أن يوجد أفضل من هو التحقيقهذا  .إىل حرف اجلر الباءحذفوا الُنقاط وأضافوا ضمري اهلاء 

مؤسسة آثار ولكْن  ،فالُنقاط ُتشري إىل كالٍم حمذوف ،وي جاِهر ب .... :-السي د اخلوئي قال !!هذا التحقيق
 ،! وهم أشاروا إىل نفِس املصدر؟إذا  كيف نثق ببقيَّة الُكُتب ،تصر فت هذا التصر ف اخلاطئ اإلمام اخلوئي

واهلِل ال هو حتقيق وال  ،وتدقيقحتقيق عنه ما يُقال  ،ال حتقيق وال هم حيزنونإذا   ،املصدرما راجعوا ولكن هم 
املسألة هذه أن  ولكن ثِقوا صحيح هذه أمثلة صغرية  ،! هذا هو الواقع؟ولكن ملن ال ُمشتكى ،هو تدقيق

ن ي ديم  ش رب الن بيذ كا) :ُهنا ،وستغيُب احلقائقستتكرَُّر باآلالف وحني تتكرَُّر باملئات  ،تتكرَُّر باملئات
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اذ الغلمان الر وقة ؟فحني نرجع إىل األصل جُياهر بأي  شيءٍ  ،(وي جاِهر ب ....  التحقيق ماذا مؤسَّسةُ  ،باُت 
كان   :-لتصقا  حبرف الباء فصار الكالموجاءت بضمري من عندها وضعتُه مُ  ،النقاط حذفت ؟حقَّقت لنا

تربون كتب العلماء ُمقدَّسة فيقرأوّنا يعة يعهؤالء الط لبة أو عام ة الش  و : -ر  بهي ديم  ش رب الن بيذ وي جاهِ 
بدأها  ؟من الَّذي بدأها !؟يف نفِس الوقت ديني ة! وخيانة علمي ة؟أليست هذه خيانة  ،يفهموّنا هبذه الصيغةو 

حذفوا الن قاط وحرَّفوا اجلماعة لكن  ،قاطا  ُيشري إىل كالٍم حمذوفد اخلوئي وضع نِ صحيح السي   ،السي د اخلوئي
وا الكالم باملرَّة  ا  وأضافوا ضمري الكالم  كان ي ديم  ش رب الن بيذ وي جاِهر  )فصار معىن الكالم من عندهم وغريَّ

يف أقول  !!من باب التقد سفعل ذلك د اخلوئي السي   ويقول سيخرُج يل ُمعمٌَّم أمحق ،جُياِهر بشرِب النَّبيذ ،(بهِ 
يف قضايا بسيطة يف  ،ال يوجد تقد س ديني ةيف العلم ويف بيان احلقائق ال ،ال يوجد تقد س علمي ةالقضايا ال

يف هذه احلالة جيوز كشُف املستور حينما يأيت شخص  ؟ماذا تقول الشريعةمثال  قضية املشورة يف الزو اج 
بأشياء مستورة ال جيوز كشُفها يف كنُت أعلم ويستشريين هل أزو ج ابنيت لفالن أو هل أتزو ج من آل ُفالن و 

شورة مع ويف امل كون صادقا  يف النصيحةِ هذه احلالة جيوز كشف املستور كي ألكن يف  ،احلاالت االعتيادية
وهذه القضايا حمدودة فما بالكم بقضايا  ،ال ُمستشار مؤمتنالقاعدة هي أن  ألنَّ  ،هذا الَّذي جاءك يستشريين

هذا الكالُم يُقال  ،هذه سخافةٌ  ،ال معىن للتقد سهنا  ،وُتص  العلم الَّذي يرتبُط بدين اهلل ،اهلل ُتص  دينَ 
وال معىن لوضِع اهلاالت الكاذبة حول البحوث  ،ال معىن للتقد س يف البحث العلمي ،ةنميَّ الص بسبِب مرض

مُثَّ أقول يا مجاعة إذا كان  ،ذلك عىن لك لِ ال م ،اخلاطئة املشحونة بالفكر املخالف ألهل البيت علمي ةال
أهل البيت من حديِث  كتبَ نا نَ ق وا  حنُن قُ لْ  ؟حنُن ماذا فعلنا ألجله، نفسكمأ تقتلونالتقد س هكذا أنتم 

 ،الكسائي الشاذ  جنسيا  إذا كان التقد س مع هذا  !؟أين التقد سإذا   ،ونا فرما  مفرمتفماذا فعلتم؟ املخالفني 
والقضيُة ال تقف عند هذا  !!! هذا حذٌف للحقائق؟أي تقد س هذا !؟ع أشياع أهل البيتالتقد س مفأين 
  .احلد  

أنا ال أذهب إىل  ،الَّيت ُتص  الرباءة والواليةالقضايا  ،كما قُلت قبل قليل  ،إذا نذهب إىل موطٍن آخر
أذهب إىل  ،ال ُمزو رة ال ُمحر فة ال مُدق قة املؤسَّسة ال مُحق قة ،مؤسسة آثار اإلمام اخلوئيهذه الطبعة الصَّادرة من 
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 ،551ذهب إىل صفحة يف نفِس الُنسخة إذا ن ،يَّام السي د اخلوئي وحتت نظرهِ الَّيت طُبعت أنفس الُنسخة 
أحاديَث املخالفني يذكر  ،يذكر روايات البخاري كاملة   ،السي د اخلوئي ُهنا يف تعليقاتِه ويف املنت ،13التعليقة 

 ،يذكُر حماورة  فيما بينُه وبني يهودي ،يث كثرية للمخالفني موجودة يف هذا الكتاب يذكرها كاملة  وأحاد
لكن حني وصل إىل هذا احلديث من  ،يذكُر ُكلَّ شيٍء مفصَّال   ،بالكامل حماورة فيما بينُه وبني وهاب  و 

ٌة يف املوضوع الَّذي  مدخلي   ر احلديث لهُ مع أنَّ ذك !!وتركهُ  ا  وضع نقاط !!أيضا  بَ رَتهفهو أحاديِث أهل البيت 
ع ل يِه  ،ك نت  ِعند أ بي ج عفٍر الث اني  :قال ،وروى م حم د  ابن  ِسنان)-ه السي د اخلوئيُث فييتحدَّ كان 

انِي ِته ث م  خ ل ق  ي ا م حم د إن  اهلل ت  ب ار ك وت عال ى  :فق ال   ،الس َلم د  م ح م دًا وع ِلي ًا وف اِطمة ل م ي  ز ل م تف رِّدًا ِبوح 
ر ملاذا بقيَّة األحاديث  ،إىل آخرهِ  ،كذا،كذا   ،أصول الكايف ،نُقاط وأشار إىل املصدر (....ف م ك ث وا أ لف  د ه 

وهذا احلديُث املهم  الَّذي له مدخليٌة واضحة يف املوضوع الَّذي حتد ُث عنه املنقولة عن املخالفني تُنقل كاملة  
! هل هو تقد س !ملاذا يُبتَ ُر مثُل هذا احلديث ،! أقرُأ احلديث كامال  عليكم؟يُبرَت وتوَضع نقاط وئيالسي د اخل

 !؟لماذا يُبتَ ُر هذا احلديثف! !وأي  تقد ٍس هذا ،إذا كان َبرُت الكالِم عن الكسائي هو من التقد س ؟أيضا  

  ًأنا أقرأ  عليكم الحديث كامَل: 

ي نت  ِعند أ بك    :قال ، ِسنانع ن م حم ِد ابنِ  :-(الكايف الشريف)هذا هو اجلزء األو ل من كتاِب 
ِتَل  -واديعن اإلمام اجل-ع ل يِه الس َلم ،ج عفٍر الث اني ف الش يعة يف اعتقادهم اختال-يع ةِف الشِّ ف أجر يت  ِاخ 

ت  ب ار ك وت عال ى ل م  إن  اهلل-ناند ابن سِ مَّ حمُ  -يا م ح م د :ف  ق ال  -يف مراتب ومنازل ومقامات األِئمَّة(و باألئمَّة، 
انِي ِته ث م  خ ل ق  م ح م دًا وع ِلي   د  ر ث م  خ ل ق ج   ة ف م ك ث واف اِطمو ًا ي  ز ل م تف رِّدًا ِبوح  ي اء أ لف  د ه  ِميع  األ ش 

ر ى ط اع ت  ه م ع ل يه ا  ه د ه م خ ل ق ها وأ ج  ون م ا رِّم  لُّون  م ا ي ش اء ون وي ح  م ف  ه م ي حِ ل يهِ إِ ر ها و ف  و ض  أ م و ف أش 
ي ان ة  ي ا م ح   :ال  م  ق  ث   ،إَّل  أن  ي ش اء  اهلل ت  ب ار ك  وت عال ى واي ش اء ون ول ن ي ش اء   ِذِه الدِّ ل ِتي م ن  ت  ق د م ه ا ام د ه 

ه ا م ِحق  وم   ه ا  ،ن ل زِم ه ا ل ِحقم ر ق وم ن  ت خ ل ف  ع ن   اء جاحلديث الَّذي  هذا هو متام :-ا م ح م ديك  ي  ل  إِ خ ذ 
 .يف الكايف الشريف
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ملاذا الَبرُت  ، اخلوئي عليهالسي دُ  يبجيُ سؤاٌل البُدَّ أْن  ؟ملاذا السي د اخلوئي يبرُت احلديث ويرتك نُقاطا  
ُر ُهناك ؟ُهنا ملاذا هذا  ؟ كاملةتأيتاملخالفني و لَقوِم ايُث ملاذا أحاد ؟أيت كاملةملاذا روايات البخاري ت ؟ملاذا الَبت ْ

 .القضيُة ال تقُف عند هذا احلد  و  !؟احلديُث املهم يأيت مبتورا  

اً ق  م ح م دم  خ ل  ث  ) :نفُس الشيء ،إلمام اخلوئيقطعا  نفس الكالم موجود يف طبعة مؤسسة آثار ا
روع ِلي اً وف اِطمة ف م ك ث وا   ..!!إىل آخرهِ  ،نُقاط ...أ لف  د ه 

ب يف د كالٍم ُيكتَ تقف عن ال قضية الَبرت ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  هذا هو تفسري إمامنا العسكري صلواتُ و 
ِسِه ح افِ لف ق ه اِء ص  ن ِمن اك ا  ف أم ا م ن  :)هذه الر واية كما يف إيرادِ ،هناك البرت يف التثقيف ،الكتب ظ اً ائِن ًا لِن  ف 

ه ف ِلل ع و  ل   فقط هذه الكلمات  ،يعا  ظفة تُبرُت برتا  هذه الر واي ،(ق لِّد وهي    أن  امِّ ِديِنِه م خاِلف اً ِله و اه م ِطيع ًا أِل م ِر م وَّل 
مجيع  ُمتلقي بأنَّ عند ال و  شيعي  فيحصل شعور عند ال ،ات وحَّتَّ يف الكتبو يف الفضائي  أُتذكُر على املنابر 

يث اإلمام ادق وحدم الصَّ وهي خيانة كبريٌة حلديِث اإلما !!تنطبق عليهم هذه األوصافيعة مراجع الش  
ا   ،العسكري   مديٌح  ُعهلعلماء ويتب َ مديٌح ل يسبُقه حينما يُذَكر، يُذَكُر يف جو   احلديثوهذا  ،خيانة كبرية جدَّ
ال  ،ال سند هلاء للعلما كراماتب ويؤتىأحاديث أهل البيت ُتطالب باألسانيد  ،وكرامات ال َسَند هلاللعلماء 

واهلِل و  ،هذا الوصف ق عليهمماء ينطببأنَّ مجيع الُعلَيِصله  !؟يأي  إحياٍء يصل إىل ال ُمتلق  ف ،أصل وال فصل
عض ب  إَّل  في  ون   ي ك  َّلذ ِلك  و  -:اإلمام الصَّادق يستمر يف حديثهِ ألن   ،هذا كذٌب على اإلمام الصَّادق

ِسهِ -يعن هذه األوصاف-َّل ج ِميع ه مف  ق هاء الشِّيعة   أِل م ِر و اه م ِطيع اً اِلف ًا ِله  ِديِنِه م خل  ِفظ ًا  ح اص ائِن ًا لِن  ف 
ه يقة بطر ن األكثرية عتحدَّث ينما يب ،يعةالش   من فقهاءو راجع التقليد الِقلَّة من معند  ال توجد إال  -م وَّل 

  خمتلفة...

ثُنا وإمامُ  ،حبسب حديِث اإلمام الصَّادقاألكثرية من مراجع التقليد ومن الفقهاء  نا العسكري حُيد 
املطبعة  ،الطبعة األوىل ،ذوي القرىب ،تفسرُي إمامنا احلسن العسكري ،274صفحة  ،هبذا يف تفسريِه الشريف

يتحدَّث عن اجلمع  ،د الصاحلي االندمشكييخ حُممَّ هذه الطبعة بتحقيق الشَّ  ،إيران ،ُقم املقد سة ،روح األمني
بعَض -ف  ي ت وج ه ون ِبِه ِعند ِشيع ِتناي تعل م ون بعض  ع ل وِمنا الص ِحيح ة  :-الكبري من الُعلماء والفقهاء واملراجع
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ف ون  ِإل يِه أ ض ع اف ه  وأ ض ع اف  أض ع اِفهِ -:إىل أْن يقول ،ُعلومنا الصَّحيحة : سآيت على هذه الر واية -ث م  ي ِضي  
ا   ،من حلقاِت هذا الربنامجإْن شاء اهلل تعاىل يف احللقاِت املستقبلية بكاملها  يف و هناك نصَّان ُمهمَّان جد 

عن  وهذان النَّصان ُمغيَّبان .؟!.واهلِل سيبقى يف متاهة ،من دوّنما يف متاهة شيعي  السيبقى  ،غاية األمهيَّة
بكل  تفاصيلها ال وقت عندي لقراءهتا بشكٍل  سأتناول الر واية  ،النَُّص األو ل هو هذا ،ةشيعي  الساحة الثَّقافة 

يف هذا النَّص رواية إمامنا الصَّادق  ،ُهناك نصَّان ،يوميا  على مسامِعُكموإنَّن ُأِحب  أْن أقرأ هذِه الر واية كامل 
توقيع إسحاق ابن أو  ،والنَُّص الثَّاين رسالة إسحاق ابن يعقوب ،العسكري وهي روايٌة طويلة اإلمامتفسري 
سأتناول هذين  ،توقيع إسحاق ابن يعقوب هو نصٌّ يف غاية األمهي ة ،سالة الَّيت أرسلها إماُم زمانناالر   ،يعقوب

  .؟!.والبياِن والتفصيل أقتلُهما قتال  بالشرحِ س ،النَّصني وسأقتلهما شرحا  لكم

ف ون  ِإل يِه -؟مُثَّ ماذا يفعلون-ل وِمنا الص ِحيح ةي تعل م ون بعض  ع   :-الر واية أعود إىل هذه ث م  ي ِضي  
ه ا ف  ي تق ب  ل ه  ال م س لِّم ون ِمن  أ ض ع اف ه  وأ ض ع اف  أض ع اِفِه ِمن األ ك اِذيِب ع ل ين ا ال ِتي ن ح   ِشيع ِتنا ع ل ى  ن  ب  ر اٌء ِمن  

وه م أ ض رُّ ع ل ى ض ع ف اِء -:إماُمنا الصَّادقهؤالء هم الَّذين يقول عنهم  :-ف ضلُّوا وأ ض لُّوه م ناأن ه  ِمن ع ل ومِ 
ف إن  ه م -: السببَأضر  ويُبنيَّ اإلمامُ هم : هؤالء -ِشيع ِتنا ِمن ج يِش ي زِيد ع ل ى الح س يِن ابِن ع ِليٍّ وأ ص ح اِبهِ 

ِلب ون  ه م األ ر و اح واأل م وال   نِِشر وِشبث وحج ار ابن أجبر وُعمر ابن سعد وِسنا ؟الذين يسلبون َمن ُهم)ي س 
ِلب ون  ه م األ ر و اح واأل م وال (وُفالن وفالن و ال ِلم ا ل ِحق ه م ِمن  ،ف إن  ه م ي س  ل وبِين  ِعند  اهلِل أ ف ض ل  األ ح  و لِل م س 

ء ع ل م اء  السُّوء الن اِصب ون ،اِئِهمأ ع د   هؤالء الَّذين تعلَّموا بعض ُعلومنا الصَّحيحة  ،حقيقة  الناصبون : -وه ؤ َّل 
ء ع ل م اء  السُّوء الن اِصب ون-:مُثَّ أضافوا إليها من أكاذيِب املخالفني : -ال م ش ب ِّه ون بأن  ه م ل ن ا م وال ون وه ؤ َّل 

ائِن ا م ع اد ون ال م ش ب ِّه ون بأن  ه م ل ن ا م وال ون -:ولكن َُّهم ُيشب هون على النَّاس ،اهم ليسوا ّبوالني لن وأِلع د 
ه ة ع ل ى ض ع ف اِء ِشيع ِتنا  ِخل ون الش ك  والشُّب   ن  ع ون  ه م ع ن ق صِد الح قِّ ال م ِصيبي د  هذه  :-ف  ي ِضلُّون  ه م وي م 

لذلك أُعيد وُأكر ر بأنَّ هذه النتيجة الَّيت ذكرهُتا لكم يف  ؟!هذه احلقائق كر ر برُت مثليتملاذا و  ؟الر واية ملاذا تُبرت
ولكن إذا  ،الص حَّةهو أنَّ األصل فيِه على أساِس أنَّن أتعامل مع حديِث أهل البيت  وهواحللقات املاضية 
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حبسب و هيا  بالنسبِة يل فَ ا  أو شَ ء َكتبي  أم ا ما ينقُله الُعلما ،لبحث والنقاشلاحلديث موضعا  يكون  طرأ طارئٌ 
  :يف موطن الشَّك من جهتني ،دائما   هو يف موطِن الشَّكف الطويلةِ  التجربةِ 

  يواجهن هذاوواهللِ  أمامكم والحظُتم الشَّواهد ،يف النقل علمي ةمن جهة األمانة ال :اجلهة األوىل
ذا ُكنت أقرأ إخصوصا   ،صليةادر األ املصدائما  أينَّ أعود إىل لذلك عو دُتكم ،ال أُبالغ إذا قُلُت يوميا   ،دائما  

 ،ضيَّعةهناك أشياء مو  ،ذوفةياء حمهناك أشيف كتِب علمائنا ومراجعنا الكبار أعوُد إىل املصادر األصلية فأِجد 
بعشرات  ن آيتأإمكاين وب ،ذاهبذهن أدركتها و  ،هاتني بعين  شاهدهتا و  ،هذه القضي ة ملستها بيدي  هاتنيو 

تقد أنَّن وأع ،ةجالي  لر ة واي  لتفسري واة ة والعقائدي  ة واألصولي  وعشرات وعشرات األمثلة ويف كل  الكتب الفقهي  
ملخالف لِط الفكِر اجهِة خ ومن يف النَّقل لذلك يكوُن الشَّك  عندي من جهة األمانة ،جئُتكم بأمثلٍة عديدة

 ،لنَّقلية من جهِة ا األصلصادرهِ فيبقى كالُمُهم وفكرُُهم عندي مشكوكا  حَّتَّ أتيقن من م ،بفكِر أهل البيت
ُهم أصحاُب ف ،لبيتاأهل  رب واالبتعاد عن منطقِ قُ ى الدَ وحَّتَّ أعرضُه على حديِث أهل البيت ألجد مَ 

فمن أصغى  .نيبني املنطق طٌ يخل وهأو  ،منطقهم يف الغالِب شيطاين  ف ،أمَّا غريهم أيَّا  كانوا املنطق الرَّمحاين  
ال اإلمام  ،مجعنيأالُمه عليهم هلِل وسا اتُ إىل ناطٍق فقد َعَبَده فإنَّ النَّاِطق الَّذي ينطُق عن اهلل ُهم فقط صلو 

محُة اهلل عليه ر خنا الوائلي ياِت شي توصيفِمَّن مرَّ ذكرهم  ،وال غري هؤالء ،وال اإلمام أمحد ابن حنبل ،الشَّافعي
م  يقول عنهمذين ة الَّ ألَِئمَّ الر جوِع إىل هؤالء اب وهو يُوصي اخلُطباء (جتارب مع املنرب) كتابِه يف  َسَدنَُة الد ينأّن 

فنكرع  املخالفني  ود إىل هؤالء نعتنا مُثَّ أِئمَّ  نرى ما عندأن فعلينا حنن الشيعة  ،األُمَّة وفقهاءُ  اإلسالمِ  ومُحاةُ 
 !!ئبة اخلاتِلك الوصيَّةُ  ،شيخنا الوائلي هم حبسِب وصيَّةِ وعلومِ هم كروعا  يف ثقافتِ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود معكم إلمتام احلديث

السَّبُب السَّادس الَّذي أد ى إىل هو هذا  ،بالوراثة رجعي ةاملالوارثة أو  رجعي ةاملفالعامُل السَّادُس هو 
،يخ الة الشَّ منهجي  استمرارية تأثري  إىل ولدِه احلسن الَّذي كان صدوقا  يف  رجعي ةاملت انتقلت فكما قُل طوسي 

أكثر من  ،مرَّ هذا الكالمو  !!ا  عن السَّبكان صدوقا  يف نفسِه وكان متديَّنا  كاف    !!نفسِه كما يقول ابُن حجر
،يخ الابن الشَّ  مرجعي ةكانت سنة   55 ر أنت تصو   ،إىل أكثر من قرن علمي ةة ولذلك ل تربز شخصي   طوسي 
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 ،! القضي ة هي هي؟هفهل ُيسمح ألي  أحٍد أْن يفتح فمَ  ،هو املرجع طوسي  يخ الابُن الشَّ و سنة  55أكثر من 
وا ائة الَّيت قبلها اقرأيف امل ،ة السنةيف هذه املائ ،العصورعرب  وهذه الظاهرة مستمر ةٌ  ،اآلن يف أيَّامناما هي مثل 

كان ذلك العصر الَّذي   ! لذا لرتوا ما هي األحوال وما هي األوضاع! ،وا تأريخ احلوزاتات واقرأرجعي  تأريخ امل
ولكن ال  ،أنا ال أقول بأنَُّه ال توجد شخصيات نوابغ يف ذلك الوقت ،بعصر اخلمولو  ،مسُ ي بعصر الركود

الطوسي   ساروا على مسرية الشَّيخيُقال بأنَّ الفقهاء بل  ،هذه احلقيقة ال ُيشار إليهاو  ،هلُميُفَسُح اجملال 
م صحيح  ،لههم بسبب تقديسِ  خوفا  من و  ،خوفا  على مصاحلِهمذلك كان  ولكن   ،ساروا على مسريتهِ أّن 

ومن ِقبل ال ُمقل دين املوجودة  رجعي ةاملما يصلهم من األموال والرواتب من ِقبل  ،من األموالما يصلهم  انقطاع
  أيضا .

احللقات  ذكرها يف على ا  سآيتة جد  كلمة ُمهمَّ   ،رمحُة اهلل عليه ،ُهناك كلمة للسي د حمم د باقر الصَّدر
 الة لماء الُسن  عُ إنَّ  :ن يقولالسي د كا وهي أن  ، آتيكم باملصدر والشخص الَّذي نقلها بالتفصيلوسالقادمة 

ا ُعلماء وأمَّ  ،حلكوماتايهم من ال تأتيقول ألنَّ األمو  ؟ملاذا ،هاال يثريون املشاكل معو َيصَطِدمون باحُلكومات 
لى ناك حمافظة عهلك لذ ،ن هناكألنَّ أمواهلم تأيت م ؟ال يصطدمون بالنَّاس خصوصا  الُتجار ملاذافالشيعة 

هكذا  ة  ُتذكر مبتور  ة حينماوايباهلِل عليكم هذه الر   ،وعلى حالة من التجهيل والتسطيح ةِ نميَّ حالة من الص
ذكرها حلقائق كما ياُتذكر  ذا الملا ؟أليس هذا نوع من أنواع التجهيلات على املنابر ويف الكتب ويف الفضائي  

والزَّماُن  ، هي األيَّامواأليَّامُ  ،اسم النَّ هاُس النَّ  ،! القضي ة هي القضيَّة؟ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  أئمَّتنا صلواتُ 
  !!ا  ي   متلُك نبوغا  علمالي وههكذا ميدُحها املخالفون  سنة لشخصيةٍ  55أكثر من  مرجعي ة ،هو الزَّمان

طلبة احلوزات أنا أقولُه و  ،هيقولَ  أن هذا الكالم ال جيرؤ أحد ،ناأجواء حوزاتويف  ،يف أجواِء الطلبة
سواء درس أم ل  ،نصف عالِ عاِل ابُن  :يقولون ،هذا شائع بني الطلبة ،يعرفون حقائق ما أقول علمي ةال

هذا من الكالم  .!!.إذا َكثُرت أموالُه صار مرجعا  و  ،فعالِ فإذا لَِبس الِعمامة  ،ابُن عاِل نصُف عالِ  ،يدُرس
يف جلساهتم  ،قطعا  هذا الكالم ال يقولونه يف األجواء العام ة ،يف اجللسات اخلاص ة لطلبة العلمل الَّذي يُتداوَ 

يف الواقع ه الكلمة ناجتة عن خربة و هذ ،يقولون هذه الكلمة ،فيما بينهم ديني ة،يف زوايا املدارس ال ،اخلاص ة



          : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي     3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
   2صنع األوهام ق الصنمّية ت - 6ألذان واإلقامة ج الشهادة الثالثة في ا( 41الحلقة )                                                 

 

- 19 - 
 

لَِبس  ،ابُن عاِل نصُف عالِ  ديني ة،للواقع املوجود يف مؤس ستنا الربة وُِمارسة وُمالمسة ناجتة عن خِ  ،االجتماعي
 وأنا ُهنا ال أريد ،واملديح والثَّناءحينئٍذ األلقاب له فُسط رت  ،َكثُرت أمواله صار مرجعا    ،الِعمامة صار عاِلَما  

ا   فال  .أْن أحتد ث عن جتربيت يف هذا الواقع ألنَّن إذا أردُت أْن أحتدَّث عن جتربيت فحديثي طويل طويل جد 
  .يفَتُح َفَمهيستطيع أن أنَّ أحدا   ،الوراثيَّة رجعي ةامل ،الطويلة رجعي ةاملمع هذه  عُ قَّ يُتوَ 

ون بنفس يتمس حم هدِه قطعا  الَّذين جاءوا من بع ،بقيت اهلالة موجودة طوسي  بعد وفاة ابن ال
أو الغضب ل يدِهم األموابلَّذين ب من اإمَّا الغض ،لْن ُيرجوا عنها ألنَّ الغضب سيطاهُلُمو الطريقة الَّيت مرَّت 
وهو ة ر صوٌت من احللَّ أكث وأ لزَّمانابعد قرن من  ارتفعإىل أْن  ،الَّيت َصنَّمت هذا الواقعمن مجاهري النَّاس 

ى من ال يعطَ و يف الُكُتب  ُِمزَّق هوم وإىل اليو  ،مز قوه شرَّ ُِمزَّق ؟هِ فماذا فعلوا ب ،صوُت ابن إدريس احلل ي
  :قاَم بأمرين ن إدريس ابمع أنَّ  ،ريد احلديث ُهنا عن ابن إدريس احلل يال أُ و  االهتمام شيئا ذا بال!

ا ك ،َضعَّف الكثري من أحاديث أهل البيت :األمر األو ل - يخ الشَّ  لوم علىيان ولرّبَّ
،يخ الالشَّ  ولكن  ابن إدريس ضعَّف أكثر ِم ا فعله ،يف هذه القضيَّة طوسي  ال  ريضعََّف الكث طوسي 

 .والكثري من حديث أهل البيت
.يخ الولكنَُّه فَ َتح باب النَّقد والرَّد على الشَّ  -   طوسي 

عوا رجاجم وأنُتم اتب الرت  كذا نرجع إىلإ ،إىل ُكُتب الرتاجم وأمامي بعض كتب الرتاجم اآلن إذا نرجع
 ؟أين املدح ،ذمَّا  و مدحا   له نفسرتو  ،ُمحمَّد ابن إدريس احلل ي بأنفسكم إىل كتب الرتاجم الَّيت ترمجت ل

ولذلك دق قا  حُمق قا  مُ  عاِلما   كانل  يقولون عنه إالَّ أنَّ الرَّجُ  ،جهة تضعيف أحاديث أهل البيت ميدحونَُه يف
يخ  للشَّ انتقادهُ  فهي يت ُتذم  ة الَّ اجلهأم ا  ،هذه اجلهة مُتدح من ابن إدريس احلل ي ،ضعَّف أحاديث أهل البيت

،ال  ونلمسها بأيدينا!! ،هذه القضي ة هي هي تعيُش بينناو  طوسي 

م ميدحون مَحَلة الِفكر القطيب و ون القطبي   أم ا  ،يوضعون على الرأسهؤالء  ،واملرجع الُفالين رجعي ةاملألّنَّ
ذا املرجع أو ذاك وهو انتقاٌد هون انتقادا  هلويوج  من الِفكر النَّاصيب  ةشيعي  الساحة الثَّقافة  الَّذين يُطالبون بتنقيةِ 

ات مشبوهة ُيدمون شخصي  و  ،ةُعمالء للماسوني  و  ،ُغالةو  ،يصريون منحرفنيبالوثائِق واألدل ة هؤالء  حقيقيٌّ 



          : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي     3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 
   2صنع األوهام ق الصنمّية ت - 6ألذان واإلقامة ج الشهادة الثالثة في ا( 41الحلقة )                                                 

 

- 20 - 
 

وأمَّا أولئك  .؟!. الد فاِع عن حديِث أهل البيتيفهي وكأنَّ خدمة املشروع الصهيوين  ،املشروع الصهيوين
إىل أذاِّنم أولئك هم ال ُمبج ُلون  الشَّافعيال ُمخلصون لسي د ُقُطب وألمثال سي د قطب وللكارعني يف فكِر 

يُقونو  فارجعوا إىل تراجم ابن  ،مانهو الزَّ لكن أقول الزَّمان  ،وليس هذا ُمهمَّا   ،هم ال ُمخِلُصون وهم الِصد 
د فُعلماؤنا ميدحون ابن إدريس ويصفونَُه بال ُمحق ق وال ُمدق ق واأُلصويل  ،إدريس يف ُكُتِب ُعلمائنا البارع وال ُمجد 

نقدِه للشيِخ  يتوج هون إىل قضي ة ولكن حني ،حينما يتحدَّثون عن محلتِه على حديِث أهل البيت ،وال ُمهذ ب
م  طوسي  ال   .ابن إدريس شرَّ ُِمزَّقمُيز ُقون فإّن 

ت روضات اجلنَّا) :يدي   ذي بنيالَّ اآلن مثال  هذا الكتاب  ،على سبيِل املثال ،هُ تشخصيَّ  اد َشو هو قو 
وسوي اخلوانساري مَّد باقر املزا حمُ ري امل ،اجلزء السَّادس ،بريوت ،الدار اإلسالمية (،يف أحوال الُعلماِء والسَّادات

 خر  ال ِمل ةِ ف  مة ال م حقِّق  العَل   الح بر الكامل) :-؟ماذا يُعنونهُ  ،584رقم الرتمجة  254صفحة  ،االصفهاين
كم خذ لآ ،الكالم جتد من تجد مالكن حني تدُخل س ،عبد اهلل حُممَّد ابن إدريس أبو ،إىل آخرهِ  ،(والدِّين

 ب الرتاجم كتجعوا إىلر ا ؟مات كم ُعُمر ابن إدريس حني  ،ال مُيكن أْن ُتفىهذه قضي ة و  ،املثالعلى سبيِل 
هذا   واهللِ و  ، ن عمرهمعشرين لامسة و اخلاقبل أنه تويف يعن  ،بأنَُّه ل يبلغ مخسا  وعشرين سنة قالوا ؟قالواماذا 

ر في هذه م ا اشت هِ مِ ن ًه أم  ث   :-وهو ُمثبَّت ُهنا ،يف الكتبو هذا القول شائع وموجود بني ُعلمائنا و  ،كذب
قَد انت  بَ رَت ُعمرَُه ألنَّهُ قولون إنَّ اهللي ؟اذامل: -نةخمسًا وعشرين سشابًا لم يبل غ  يِسرُّه ت وف سأن ه  ق دِّ األ زِمنة 

،يخ الالشَّ  م يُكن ة، فلات كاذبه دعايعلى ذلك، وهذ أن  هذه كانت عقوبة له من اهللبعبارة أخرى  طوسي 
ِسرُّه  سدِّ أن ه  ق  -:اءالُعلم  كتبِ ولكن هذا هو املوجود يف ،ِم ا يقولون يف ِسن  أكرب هو تويف   شيٌئ من هذا،

ِة األدِب في ع بائِرِِه إلس اء ع مره   ب ِتر راهث  ور ب ما يقولون أن ه  طاب  ،ي شاباً لم يبل غ خمساً وعشرين سنةت وف
 ولكن طاب ثراه وهو ،د س سر هطائفة قٌ ُخ الوشي ،: هو ُقد س سر ه-ش يِخ الط ائِفة ق دِّس ِسرُّه بالن سبِة إلى

 ! !نيملخالفانفس اأُلضحوكة الَّيت نضحُك هبا على أحاديِث  تهذه أليس (،ب ِتر ع مره  )

سأل  ،يد  ر ابن عرة ِحجا ذهب إىل زياَلمَّ هو ينقل هذه احلادثة، سي د عبد احلسني شرف الد ين 
  ؟قرُب من هذا :السَّادن قال لهُ 
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  .نه وأرضاههذا قرُب سي دنا ِحجر ابن ع دي رضي اهلل ع :قالَ 

 ! ؟ِحجر من أهل العراق ما الَّذي جاء بهِ  :قال

  !!ه عنُه وأرضارضي اهلل جرنا حِ دَ سي   لقد جاء به سي دنا ُمعاوية رضي اهلل عنه وأرضاه فقتلَ  :قالَ 

  ؟فلماذا قَ تَ َلهُ  :قال

  !!هأرضاو رضي اهلل عنه  ابِن أب طالب ألنَُّه كان على ديِن سي دنا علي   :قال

 وحننُ أيضا  قول أوأنا  !!رضاكوأنت أيضا  رضي اهلل عنك وأ :السي د عبد احلسني شرف الد ينقال لُه ف
 !!رضي اهلل عنَّا وأرضانا

يف د جو هذا هو املو  ،األدب سيئون: إذا  الُعلماء يُ -!!بِ إلس اءِة األد (يعن ابن إدريس)طاب  ث راه 
مة ) :بداية الكتاب ين  إذا  فخُر ال (،ين والدِّ ف خر  ال ِمل ةِ الح بر  الكامل ال م حقِّق  العَل   يسيُء األدبِملَِّة والد 

ُبرت ف-س ِسرُّه ب ِتر ع مر هئِفة ق دِّ لط اايِخ ش  ِة إلى في ع باِئرِِه بالن سب أن ه  طاب ثراه إلساءِة األدبِ )-:طاَب ثراه
 !!كذبيف   يف كذبٍ كذٌب وهذا  : -(وهو لم يبل غ خمساً وعشرين-ُعمر ابن إدريس

لَّ شيٍء كُ ْن أقرأ  أ أنا ال أريد :-نةصار ع مره  خمساً وثَلثين س :-يقول بأنَّهُ آخر من ُعلمائنا  رجايلٌّ 
  .وعندي مطالب ُأخرىالوقت جيري سريعا  

وهذه الطبعة طبعة دار  ،للمريزا حُممَّد التنكابن (َقصص أو ُقصص الُعلماء)يف  ،هذا كتاب آخر
يف  ،(116)رقم الرتمجة  ،ماذا يقول التنكابن ،452يف صفحة  ،يخ مالك وهيبترمجة الشَّ  ،احملج ة البيضاء

: -وهو بعمر الخمسة وعشريناد أدرك ابن  إدريس اَّلجته :-يقول ،أحوال حُممَّد ابن إدريس عليِه الرَّمحة
ابن  القضي ة وثبَّتها ال ألجل عين  ذكر هذه  التنكابن يبدو أنَّهُ و  ،حبسب الر واية األوىليعن بعد ما مات 

: يعن أنَُّه ُهناك من -وهذا كثير  الوقوع-:بقوله ثَ بَّت شيئا   ألنَُّه بعدها ،شخصي ا   ألجلِه هوبل  ،إدريس
يعن هو صار -المسائلوقد اشتغلت  باستخراِج -:هذه الِسن درجة االجتهاد وأضاف العلماء من يبُلغ يف
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وضعها بعد هذه و هبا أتى هذه  !!أفضل من ابن إدريسأن ه يعن  :-في ع مر الثَلثة وعشرين-جُمتهدا  
 !!بَّت تِلك هبذه وثَ بَّت هذه بتلكفث ،الكلمة

 ،من عمره امسة واخلمسنييف اخل تويف هبأن   بنُه قالا ،أعرف بهِ ابنُه و  ،ابِنهالر واية الثَّالثة وهي رواية 
رين خلامسة والعشاقبل  يف  تو و رُه أكثر من واحد يقول ُبرت ُعم ،شخص قضية ُعمر ،ةقضي ة تأرُيي   يففتالحظون 

مسة ايف اخلل لدُه يقو و و  ،لعمرمن ا ثالثنيالمسة و اتويف  يف اخلآخر يقول و  ، طوسي  يخ اللشَّ إساءته ل بسبب
 .وهذا هو القول الص حيح ،اخلمسنيو 

 ،أتدرون ،وفاته من سنة مئة بعد أكثر من طوسي  يِخ اللشَّ فتح فَمه ُمنتقدا  اهذا مثال بسيط لرُجٍل 
حبسب  598ة بُن إدريس سناتويف  ،بابهِ شوتفو ه وهو يف أيَّام  ،يعن بعد قرن من الزَّمان حَّتَّ تفو ه ابُن إدريس

 ه وفعلواتشو هوا مُسع ،إليِه أحد صغِ يُ ويف وقتِه ل  ،تكلَّم ابُن إدريسبعد أكثر من قرن  ،598 سنة ،رواية ولدهِ 
لُعلماء أو  كانوا من اميون إنْ لصَّنوا ،موجودون على طول اخلط  فالصَّنميون  ،بِه األفاعيل وقالوا ما قالوا عنه
لك اليوم إىل باركة منُذ ذامل سي  طو ال يخة الشَّ هجي  منهم الَّذين حافظوا لنا على  ،من تالمذهتم أو من ُمقل ديهم

فة ألهل خمالة نهجي  ملانت هذه إْن كاو حَّتَّ  ،ُكل  عالٍِ من الُعلماء  ةِ منهجي  ُظ على وهكذا حُيافَ  ،يومنا هذا
 ما قالوا ل  كصد ُقوهم يف  فجَّة ون احلُ دفيما بينُهم وبني اهلل  ماء ُحججا  نصبوهمألن َُّهم جعلوا من الُعل ،البيت
ب ين ك وبين  رج ًَل فيما ن  تنص بأاك إي اك  إي  ) فيقول: ينهانا عن ذلكإماُمنا الصَّادق و  ،النَّاس إليهم ودعوا

وج ه االنتقادات تحينما  نْ كلو  ،نعم احرتمه ..(لن اس إليهاهلل دون الح ج ة فت صدِّق ه  في كلِّ ما قال وتدعو ا
ولكن  ،عصومنيفما هؤالء ّب ،األمور من دْ تأكَّ  ،كبنفسِ  حتقَّقْ  ،إىل األدلَّة نظرْ ا ،يف هذه االنتقادات نظرْ إليِه ا

 .ماؤناا ُعلوُأحيَط هبفُصِنعت هذه األوهام  ،كما قُلتُ   ألنَّ الصَّنمية تصنُع األوهامَ 

 وع مع اعتذارياملوض ا هذيفوقُت الربنامج أنتهى ولكنَّن سأستمُر يف احلديث حَّتَّ ُأكِمل كالمي 
بوابا  يف احللقة ويفتح يل أات ىل تفر عإ ىينسيُجر   فإن ه ،يف هذه احللقة احلديثَ  ألنَّن إذا ل أُكِملِ  ،ن اإلطالةع

 .القادمة
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والَّذين  ،رتضود من اععدم وج هذا السَّبب السَّابع وهوكان   ،أو السَّبب الثَّامنالعاِمل الثَّامن 
ن وهو ر من نصِف قر ت أكثستمرَّ ا طوسي  ولِد الشيخ ال مرجعي ةف ،اعرتضوا فقد ُقِمعوا كما ُقِمع ابُن إدريس

نفُس  ،ألمسِ اليوُم هو كاو  !!ئذٍ نَمه حييستطيع أْن يفتح ف ول يكن أحدٌ  ،ةشيعي  ال ديني ةيُهيمُن على السَّاحة ال
 .اُس ُهم النَّاسوالنَّ  ،القضي ة واأليَّاُم هي األيَّام

 ،قعأكثر من الوا مقد سة ورةصُ  إعطاؤهمهو تضخيم الُعلماء و  ،الكاذبة هو الدعايةُ  :العامل الثَّامن
التبيان ) ولاجلزُء األ ،ديي بني يالَّذ الكتابُ هو هذا  ،هذه كرامٌة ينقُلها ال ُمحد ُث النوري :على سبيِل املثال

يعة لش  امن أعالِم هو و  ،هراينالط يخ أغا بُزركالَّذي كتب ُمقدَّمة تفسري التبيان الشَّ  (،رآنيف تفسرِي القُ 
 طوسي  يِخ اللشَّ كرامة للنَ َقَل هذه ا ،لر جالواملؤلَّفات وايف الرتاجم والفهارس يعة من ِكبار ُعلماء الش  و املعروفني 

 ،هناك ودةإالَّ هي موجستدرك و ل مُ اة خبامت ا ل آتِ أن ،ذكرها يف خامتة ال ُمستدرك الذي عن ال ُمحد ث النوري
د ث النوري يذكر ال ُمح ،هراينزرك الطغا بُ أألنَّ أغا بُزرك الطهراين علَّق عليها تعليقا  والَّذي يهم ن هو تعليق 

هاية كتاب الن    ،ةلن هايان كتاِب على ُنسخٍة قدمية موجدها مكتوبة  وأن ه ،عثر على هذه احلكايةتفصيال  كيف 
  ؟احلكاية ماذا تقول ،يلر التفصويذك (وىالن هايُة يف جُمرَّد الفقه والفت) التُه العمليةسر وهو  طوسي  يخ الللشَّ 

 ،القزوينيالح سين ابن ال م ظّفر الحمداني -؟من ُهم، يعةمن فقهاء الش  -أن  المشايخ الف قهاء
 كانوا يتحادثون ببغداد  ،والحسن ابن الح سين ابن بابويه ،ابن علّي ال م قرئ الر ازيوعبد  الجب ار 

،يخ الأيَّام الشَّ هذا الكالم  -ويتذاكرون كتاب النِّهاية يتذاكرون  -من الُفقهاء املعروفني وكانوا هؤالء طوسي 
 ،ُمعارضةعندُه -طوسيّ يخ الفكان ك ّل واحد منه م ي عاِرض الش  أبوابِه وف ص ولِه كتاب النِّهاية وترتيب  

ن ك ّل واحد منه م ي عاِرض فكا-نقرأ احلكاية ،ال ندري ؟كيف ُأمخدت  ،ولكن هؤالء أصواهتم ما ارتفعت
الن هاية فيه يعن كتاب )في مسائل ويذكر أن ه  َّل يخلو من خلل -طوسي  يخ الهذا يف حياة الشَّ -الشيخ

وكان ذلك على عهِد  ،على صاحبِه الس َلم ،ريّ بالغ  ال م قد س أن  ه م خرجوا لزيارة المشهد ث م  ات فق  (خلل
يعن ُهم ُمعرتضون على  )قبل ذلك  ما يتخال ج من ذلك في ص دورِهموكان يتخال ج   طوسيّ يِخ الالش  

(يخ الكتاِب النَّهاية وعلى الشَّ  وي صلُّوا ويغتسلوا ليلة الج معة  أن  يص وموا ثَلثاً فأجم ع رأي  ه م على  طوسي 
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الكالم فيه  ،يطلبون من اإلمام اجلواب-على جوابهِ بحضرة موَّلنا أمير المؤمنين عليِه الس َلم  اويدعو 
ا   ما اختلفوا فيه  ح  له مضِ بحضرة موَّلنا أمير المؤمنين على جوابِه فلعل ه  يت   اويدعو -ُعجمة واضحة جد 

 طوسي  يِخ اليف الشَّ الفقهاء الَّذين كان عنَدهم شكَّ  قال هلؤالء -فس ن ح  له م أمير  المؤمنين في الن وم وقال
ِكتاباً في فقِه آِل م ح م ٍد عليه م الس َلم  ٌف لم ي صنِّف م ص نِّ -كتاِب النَّهاية الر سالة العمليةوإشكاالت على  
تنازعت م فيه وإن ما كان  ،كذا  ،يال ذع إليه أولى من كتاب النِّهاية وي رج   ع ليه وي  ت خذ ق دوةً أولى بأن  ي عت مد 

والت قرُّب -كالم أمري املؤمننيعلى أساس أن ه  هذا ُكل ه -ألن  م صن ِّف ه  اعتمد فيِه على خ لوِص الِني ِة هللذلك 
يعن َبَذَل -فقد تعن ىواعملوا بِه وأقيموا مسائِل ه ما ض م نه  م صن ِّف ه فَل ترتابوا في ِصح ِة والزُّلفى لديه 

واهلِل ال هذا كالم  أقول،-فهااِبجميِع أطر في تهذيبِه وترتيبِه والتحرِّي بالمسائل الص حيحِة -اجلهيد اجلهد
الُعجمة واضحة يف  ،عرببُهم  اهذا كالم أحُد الُعلماء الَّذين م ،يشبه كالم أمري املؤمننيهو وال أمري املؤمنني 

 ،أنَّه نَ َقَلُه باملضمونولنُقل  ،لسان أمري املؤمنني بعيد عنو ثقيل  كالم حوزوي  وهو   ،الكالم والتسطري واضح
بأْن يتَِّبعوا كتاب الن هاية وأْن يُوج ب على هؤالء الُفقهاء أمرُي املؤمنني هبذا الكالم  ؟ُخالصة الكالم ما هي

أن  أيضا   بُدَّ حننُ : ال-بأن  ي عت مد ع ليه لم ي صنِّف م صنٌِّف في فقِه آِل م ح م د كتابًا أولى-ويقول ،يعملوا به
فلم ا -إذا كان أمري املؤمنني يقول هذا الكالمتعتمد على هذا الكتاب أن يعة ُكل ها لش  البُدَّ ل ،نعتمد عليه

تدل  على صح ة النِّهاية فقال رأيت  الليلة رؤيا أقب ل ك لُّ واحٍد منه م على صاِحِبه ق ام وا من م ضاِجِعِهم 
رؤياه على بياض على أن  يكت ب ك لُّ واحٍد منه م فأجم ع وا -طوسي  يعن على ال-م صنِّفهاواَّلعتماد على 

فتعارضت كذا الرؤيا لفظًا ومعنى وقاموا متفرِّقين -ن يكتبون الرؤى قبل أن حيكوهايع-قبل التلفُّظ
 طوسيّ عفر الأبي جخلوا على ش يِخِهم د-يف العباراتُهناك خلل -فدخلوا على شيِخِهمم غتبطين بذلك 
ك م عليِه في ِكتاِب لم تسكنوا إلى ما ك نت  أوقفت  فحين وقعت عينه  عليِهم قال له م  ،قد س اهلل روحه

فتعج بوا من -بدأهميعن هو بادرهم و -عليِه الس َلممن لفِظ موَّلنا أميِر المؤمنين النِّهاية حت ى س ِمعت م 
عليِه الس َلم كما س ن ح لكم س ن ح لي أمير  المؤمنين  :! فقال؟وسألوه ع م ا استقبل ه م بِه من ذلكقولِه 

فقهاء  آِل م ح م د عليه م يعة  وبهذا الكتاب ي فتي الشِّ فأورد ع ل ي  ما قاله  لك م وحكى رؤياه على وجهها 
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ذا التفصيل هبكرامة الهي هذه  ،آخر ما ذكرُه ال ُمحد ث النوري رمحُة اهلل عليهإىل  (والحمد  هلِل وحدهالس َلم 
 .الَّذي ذكرُه ال ُمحد ث النوري

  ؟هذه الِقص ة إلى أيِّ شيٍء ت شير

  .!!.إلى أهمي ة كتاِب النِّهايةو  ،تشير إلى عصمة كتاب النِّهاية

تُِبه كُ وخالَفُه يف   كتابهِ   ّبا يف طوسي  يُخ الالشَّ ل يعمل ملاذا أو ال   :ةلوين أوج ه هذ األسئدع ولكن
  يف طوسي  يخ الالشَّ  ولَ يكم قأل أقرأ عل ،! ومرَّ علينا مثاٌل عملي؟إذا كانت هذه الكرامة صحيحة األخرى

بعد بسوط الَّذي ألَّفُه يف كتابِه املو  ،ئا  خُمطِ  كتابِه النَّهاية خبصوص الشَّهادة الثَّالثة وقال بأنَُّه من جاء هبا كان
نفُس الشَّيخ عتمد فلماذا ل ي ، يُؤمثَ الأو  ،ل َيُكن مأثوما  إنَّ من قاهَلا يف األذاِن واإلقامة  ؟الن هاية ماذا قال

 ي  طوسيُخ اللشَّ هو ا ،بذا الكتاهكذا قال عن هاملؤمنني  أمريُ  طاملا ،كتاب الن هايةعلى ما جاء يف  الطوسي  
 يف خالَفهُ و  ،الفتاِب اخلكَضُه يف  نَ قَ و  ،نَ َقضُه يف كتاِب املبسوط ، ما جاء يف كتاب الن هايةنَ َقَض نفسُه 

! ؟ كرامٍة هذهأي  تُرى  ،ايةالنَّه كتابِ   هو نفسُه نَ َقضَ و ُكُتب عديدة   لهُ  طوسي  يُخ الالشَّ  ،التهذيِب واالستبصار
 !!التدليسهذا هو الكذب و هذا هو 

اذا ل مل ؟هذه الكرامة رِد لنايُو  ال ُمحد ث النوري هل كان يعمل بكتاب النَّهاية وهو :السؤال الثَّاين
 ،معروف نوري إخباريٌّ د ث الل ُمحا! ؟بكتاب الن هاية إذا كان ُمعتقدا  هبذه الكرامةيعمل ال ُمحد ث النوري 

،يخ الت على الشَّ اإلشكاال ون ُيشِكلون شديدَ واإلخباري   يخ لى الشَّ ني عري  خباإلاالت ومن إشكا طوسي 
ا  دقيق ل يكن ،ى ذكرهايت علوهذه سآ ،هو عدُم دقَّته يف نقل احلديث ،دقيقو  وهو إشكاٌل حقيقيٌّ  طوسي  ال

 وأرجع إىل ،سي  طو تب المن ك على هذا حينما أنُقل وسأرُيكم يف احللقات القادمة مصاديقَ  ،يف نقل احلديث
يب ذالته  كتاَبِ يفقٍَّة دفليس من  فيما نقلُه!!جد خالفا  فأ طوسي  الَّذي نقل عنُه الاملصدر األصلي 

ا   ،واالستبصار قية الكرامة حقي انت هذهلو كف ،وقفُت عليِه بنفسي ،وهذا األمر أنا وقفُت عليه كثريا  جد 
 !؟هباال ُمحد ث الُنوري فلماذا ل يلتزم 
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مشايخ هؤَّلِء ال وأنت ترى أن   :-إىل أْن يقول ،علَّق تعليقا  طويال  و  ،أغا بُزرك الطهراين هنا نقلها
وا األمل لجأو ب  الر جاء م أبواِههِ جو و وان غل قت في ل م ا ع س ر عليِهم ف  ه م هذا األمر رضوان اهلل عليهم 

من ة يّ ة المرعلشرعيّ داب اعض اآلبه م لذلك ِسوى اإلمام عليِه الس َلم ولم ت ك ن م قدِّماتإلى مواجهة 
ل م ا عِض أوامرِه ل فِهم عن بوا بتخو شعر أ  له مفلو ع ِلم هؤَّلء بتقصيرٍ  ،والر جاءالص وِم والوضوء والد عاء 

ن  ه م كانوا في م أعليه اهلل رضوان اؤنانا ق دمم  وبهذا وغيرِه أعل   ،وم قابل ِتهج س روا على ط لِب م واجهتِه 
: -لمكروه والم باحاي ٍة حت ى د نِ  ن كلِّ الب عد ع وفي غايةِ  وصغيرةً  ة كبيرةً غاية اَّللتزام بالتكاليِف الشرعيّ 

ِص على إخَلدليل ية للتها كافدوحوهذه القضي ة  -:ويقول !!حَّتَّ املكروه واملباح عُلماؤنا يبتعدون عنه
 .إىل آخر الكالم ،خدمتِه وإن  كان في غنًى عن ذلك صدقِ و شيخ الطائفة 

بُزرك  يخ أغاالشَّ  ؟ةلن هايارسالة أنَت هل عملت بأغا بُزرك الطهراين رمحُة اهلل عليه يخ أنا أقول للشَّ 
 ،ملؤمننيعنها أمري ا هكذا قالو ملستوى االن هاية هبذا رسالة ت أقول إذا كان ،ل يعمل برسالة الن هايةالطهراين 

،لايخ لشَّ ا زمان يفقل دة من الُفقهاء ال مُ هم هؤالء  ،هؤالء الُفقهاء الَّذين ذُكرت أمساؤهم ا ل فلماذ طوسي 
م رتَّبوا هلُ ف ،نا يعرتضو كانو خاص  األشأنَّ هؤالء  :يبدو من هذه احلكايةأنا هكذا استنتج، أقول  يعملوا هبا؟!
 ،لتزم بكتابهِ وي طوسي  ُخ اليالشَّ   يعململاذا ل .!!.هلا وإالَّ هذه الكرامة ال حقيقةَ َفأسكتوهم هبا،  هذه الكرامة
اذا ل يلتزم هبا مل !؟لَّذي رواهاالنوري د ث املاذا ل يلتزم هبا ال ُمح !؟ةإذا كانت هذه القضي ة حقيقي   ملاذا خالَفهُ 

هامها أغا بُزرك الطهراين الَّذي ضخَّ  الطهراين أقول  أغا بُزركسأل ! أنا أ؟خرون! ملاذا ل يلتزم الُعلماء اآل؟وكرب 
 مسألة يف طوسي  يخ الرأي الشَّ بملت هل عَ  !؟الطهراين هل َعملت برسالة الن هاية رمحُة اهلل عليك يا أغا بُزرك

ل ! هل َعمَ ؟لرأيهبذا ا عملت هل ؟يف رسالتِه الن هايةاخلُمس ودفن حق  اإلمام من اخلُمس الَّذي ذَكرُه 
سالتِه ر ذلك يف  د ذكرق طوسي  لايخ فإنَّ الشَّ  !؟الُعلماء األعالم هبذا الرأي ودفنوا اخلُمس ول يتصرَّفوا فيه

ملاذا ل ية هبذه املنزلة سالة الن هار ا كانت فإذ ،هوال جيوز التصر ف في بأنَّ حقَّ اإلمام يُدفن أو ُيرتك أمانة  الن هاية 
 ! ؟ونالُعلماء اآلخر به وملاذا ل يلتزم  ،األمرهبذا يلتزم أغا بُزرك الطهراين 
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وُتصنع  ،يهافشكَُّك ت يُ كراماُت أهل البي  ،من دون مصادر ،نيدهكذا ُتصنُع الكرامات من دون أسا
يعة لش  يف أذهاِن ا ألكاذيباهذه  ون مثلثُ وحيَ  ،أهل البيت بالقلِم واملسطرة أحاديثَ يُناقشون  ،هذه األكاذيب

يخ الشَّ  ،همُفسَ ِقُضون أنهم يُنانُفسُ أوُهم ال جيوز نقُدُهم وال جيوز الرَّد عليهم  ليصنعوا من الُعلماء أصناما  
يقا  يف نقلِه ليس دق طوسي  ليخ اشَّ نَّ الكما قُلت قبل قليل بأ  ،وآرائهِ هو بنفسِه يُناقض نفَسُه يف كتبِه  طوسي  ال

  ،ر ةذا كانت متوفملصادر إاو  صولأُراجع األبل  ،فإين  ال أعتمُد عليهحينما أُراجُع كتاب التهذيب  ،لألحاديث
 ،ع إىل الكايفأرجبل   التهذيبال أرجُع إىل ولكن   ،يف الكايف التهذيب موجودةٌ يف اليت من األحاديث  كثريٌ 
ل  طوسي  لايخ الشَّ  لكنَّ و  ،ربعةُصول األمن األُ و هو من ُكتُِبنا و أمَّا كتاُب التهذيب  ،الكايف شديُد الَضْبطألن  

وكالما  من  الٍِ إخباري  ا  من عم كالمكأنُقل ل ،كالم الُعلماءأنا أنُقل لكم   ،قد ال تقبلون كالمي ،َيُكن دقيقا  
 :عالٍِ ُأصويل  

 يخ يوسفن الشَّ الما  عنقل كأ ،للمطبوعاتدار التعارف  ،ال ُمجلَّد التاسع (يعةأعياُن الش  )هذا هو 
سي ما -وسي  ن الشَّيخ الطيع -ورلمذكيِخ اوهو ما و ق ع للش   :ةوهو من أبرِز رموز املدرسة اإلخباري  البحراين 

بٌر من يخلو خقل ما و  ،ِدهاسانِيوأوالن قصان في متون األخبار في التهذيب من الس هو والغفلة والتحريف 
عن  م ذلك القائلكر كَلذ أن   بعد -وهو الشيخ يوسف البحراين  -ما قال ه  صاِحب  اللؤلؤة ِعل ٍة من ذلك

صان في تحريف والن قلة والوالغف التهذيب من الس هوسي ما في  :إىل أْن يقول ،بعض م شايخِه الم عاصرين
أنا و  ،حلقيقةشف هذه اتكيجع ي يُرالَّذ: وا-وقل ما يخلو خبٌر من ِعل ٍة من ذلك ،متون األخبار وأسانِيِدها

مور األُق أنا أُدق   ،ماءم الُعلُد كالأنا ال أعتم ،ال شأن يل هبذا الكالم ،اعتمادا  على هذا الكالمأقول هذا ال 
 .مِهمعلى كال عتمدُ أولشك ي فيما يقولُه الُعلماء ال  علمي ة،هكذا علَّمتن احلياة ال ،بنفسي

وإنِّي  :-يقول ،هو صاحب األعيان ،كالم السيَّد حُمسن األمني العاملي  ،وهذا كالُم عاٍل أصويل
لكافي فعثرت  على ج ملٍة وطابقت ها مع متون أحاديث اش خصيًا قد تثب ت  كثيرًا من أحاديِث التهذيب 

: -وعلى األكثر َّل ت ِخّل بالمعنى والمقصود وال ذي يبدو ،المتون بكلمة أو كلمتينفي من اَّلختَلف 
هو هذا  نعم، ،مع هذه الكتب علمي ةلتجربيت الو بالنسبة يل  هذا ترقيعٌ و  باملعىن واملقصودُتُِل  بل أنا أقول 
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وقوِل خباري وهذه احلس اسية بني قوِل اإل ،أنَُّه ذكر كالما  لعالٍِ إخباريباعتبار  ،ترقيُع الُعلماِء للُعلماء ،ترقيع
كان أ ض ب ط في نقِل يخ الك ليني  وال ذي يبدو للم ت ت بِّع أن  الش  -:األصويل فال يُريد أْن يُقو ي كالم اإلخباري  

ب ق  منه ندًا حيث  يبدو اتحاد ه ما ِتحاالن صين مع ا تعار ض دفعن ،م تِن الحديث وه و أ س  متناً ِد الرِّواية م س 
َّل على التهذيب بل اَّلستبصار وتِلك ِميزٌة للكافي  إىل أْن يقول: ،َّل شك لمتِن الكافييكون  الترجيح 

 .عدُم ِدقٍَّة يف نقِل احلديثهنا : -ي مكن  لباحٍث أن  ي نِكرها

هذه أكاذيب كأكاذيب   ،لَّذين نقلوهااحلديث من ِقَبِل ا يف نقِل فهذه الكرامُة أيضا  هي عدُم ِدقَّةٍ 
وهو يف جواِر أمري  طوسي  يخ الواملصادر وأنَّ الشَّ ُهم الُعلماء يُطالبون باألسانيد  ،الز يارة الَّيت ال سند هلاكرامة 

هناك من املراجع من  ،حَّتَّ يف زماننا هذاقضي ة اليزور أمري املؤمنني وهذه ما كان  كما تقول الكرامةُ املؤمنني  
ا متر الُسنون ،وال يزور أمري املؤمننيهو يف جوار أمري املؤمنني   ،مرَّة أو مرَّتني والسنون الِطوال ول يزرُه إالَّ  ولرّب 

،يخ الالشَّ هذه من بقايا آثار  ،وهذه متكر رة ليس فقط يف هذا التأريخ فتقول  ،ال زال املنهج ماشيا  و  طوسي 
 ،معي إىل السَّطح! فقال تعايل !إين  ال أراك تذهب إىل زيارة أمري املؤمننيبقوهلا زوجتُه الَمتُه بأنَّ  :الكرامةُ 

،يعن نفس مسجِد ال ،وهو على سطِح بيتهِ فصعد إىل السَّطح فسلَّم على أمري املؤمنني  فسمعت  طوسي 
 ،أنا ال أستبعُد ذلك ،ال سند هلا !؟ما هو سنُد هذه احلكاية .ردَّ سالِم أمري املؤمنني بأذّنا طوسي  زوجة ال

وأنا ال أشك   ،على َقدِر أوعَيِتِهمأيضا  يُعطونَ ُهم  األِئمَّةُ فأخلصوا أهل البيت إذا  األَِئمَُّة عطاؤهم واسع وشيعةُ 
على جرَّ الويالت فهو أيضا  نفع التشي ع مثلما  طوسي  يُخ الالشَّ لكنَّن أقول  ،أبدا   طوسي  يخ اليف إخالص الشَّ 

وذلك   ،ولكن الواقع العملي هو هذا ،ئفهو ل يُكن قاصدا  ال مقَصد السيقد ال حُياَسُب على ذلك  ،التشي ع
حنُن أْن الَّذي جيُب علينا  ،ذهب طوسي  يُخ الالشَّ  ،لكنَّ القتل قد وقع ،بسكنييقُتل شخصا  خطأ   نكم
ِمَّا أحُِلق  الشَّافعيومن ِفكِر غري  الشَّافعيمن ِفكر  طوسي  يخ الوغري الشَّ  طوسي  يُخ الي املنهج ِمَّا أحلَقُه الشَّ نُنق  
هي جرمييت عند املؤسَّسة هبا منُذ ِسنني طويلة وأُنب ُه أنادي هذه احلقيقُة ال ُمرَّة الَّيت و  ،ةشيعي  ال احة الثَّقافيةِ بس
ال يعدو  ونُه عن  وُكلَّ ما تسمعونُه وتقرأ ،جرمييت هي هذه ،إالَّ هذه اجلرمية واهلِل ما عندي من جرميةٍ  ديني ة،ال

ِمَّا ُأحِلَق  ةِ شيعي  ال الثَّقافةِ أنَّن أدعو إىل تنقيِح  ،هي هذه شيطاٌن ولكن جرمييت ،قولوا بأين  شيطانال بأس  .هذا
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يطان ينطُق على لساين  قد يكوُن الشَّ  ،أخرىهذه هي جرمييت وليس ُهناك من جرميٍة  ،ِفكر املخالفنيهبا من 
وشيطاين يتكلَُّم شيطاين فماذا أصنُع ل ،بالوثائِق واحلقائقيطان هذا مدعوٌم إالَّ أنَّ نطق الشَّ كما يقولون 

إذا أرادوا أْن و  ،أْن يُواجهوها نالرَّمحانيو  الَّيت ال يستطيُع باحلقائِق والوثائق إنَُّه شيطاٌن يتحدَُّث  ،الص دق
م ائق يُواجهوا هذه احلق ال  ،واحلديُث طويل طويل ،وال شيء وراء ذلكبالشَّتيمِة واالهتامات يُواجهوَّنا فإّن 

ُعنواٌن  يف يوِم غدٍ و  (،الصَّنميُة تصنُع األوهام)لكنَّن سأطوي حديثي هذا الَّذي عنونتُه  ،ينتهي عند هذا احلد  
ال ُمميَّز يف  شيعي  الص وُت ال ،القمُر الفضائي ة ،بٌث مباشر ونفُس الشَّاشة ،ُملتقانا غدا  نفُس املوعد ،جديد

 .شيعي  عال اإلعالم ال

نا في هذه ون شفيع  أن  يك ،َلدهايلة ميذه لهو  ،رم  ر للق  . وأتوس ل  بأ خِت الق م  .رم  ة الق  اي  ع  ي رِ أترك كم فِ 
صلوات   ،امتهِ ورحمتِه وكر  هِ وجود ل طفهِ أن ينظ ر إلينا ب ،اهلِل وسَلم ه عليه صلوات  الليلة عند إمام زماننا 

 .ا ق م رَلماً ي  . س  .ه  عليهوسَلم   اهللِ 

 ..ماِن اهللأ   ي  فِ  ..اءم الدُّع  أل ك  س  أ  
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