
 1ج  مشاهدةال( 20حلقة )ال                                    يخ الِغّزي  الكتاب الناطق / للش:3الجزء  –العترة ملّف الكتاب و 
 

- 1 - 
 

 ةر  ل ّف الِكت اب و الِعت   م  
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 م28/2/2016 شرون الع   ة  ق  ل  الح  

  (زء األّولجال-الم شاه دة)
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 . .ي  اتِ ن  ب    ي  ائِ ن  ب   أ   ي  اتِ خو  أ   ي  تِ و  خ  م إِ ك  لي  ٌم ع  َل  س  

 

مٍة ومتهيدحني بدأ هذا الربنامُج بدأ حبلقتني مبثابِة   علمِ  ا حول   يدوُر مضمونُ ا حلقات  اءتنُُثَّ ج ،ُمقدِّ
احللقاِت  كانت جمموعةُ ف (الثةالثَّ  الشَّهادةُ )العنوان األّول  ،رعُت يف عناوين ُمهمَّةوبعد ذلك ش   ،الرِّجال

 لعنوان.هذا ا املاضية تدوُر حول  

كان من وسِط   فعنوان الشَّهادة الثَّالثةِ  ،ياً يف هذه احللقة وهي احللقُة العشرون سأتناوُل عنوانًا ثانو 
 ها يف األذاِن واإلقامةِ حوهلا فيما يتعلَُّق بذكرِ  وكان احلديثُ  ،لفتاوى واالستنباطأحكاِم العباداِت ومن وسِط ا
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الَّذي سأتناولُه يف هذه احللقة وقطعاً  العنوانُ  ،والتشهُّد الوسطي واألخري ويف سائِر املواطن واملواضع األخرى
  .وُر من حديٍث يف هذه احللقةدِلم ا ي القادمة تكملة خبصوصِه فتكون احللقةُ  لْن أستطيع أْن أكمل احلديث  

 (ال م شاهدة:)ع نواننا هو

 من تناوِل الغرضُ  ،ه عليهوسالمُ  للِ ا نا صلواتُ إمام زمانِ  هذا العنواُن من العناوين الَّيت ترتبُط بشئونِ 
 :ناول عنوان الشَّهادة الثَّالثةنفُس الغرض من تهو هذا العنوان 

 الغرُض هو أْن أعرض  بني أيديكم..  

  ؟ُعلماؤنا ومراجعنا ماذا قال   -
  ؟ةنا العلميّ ة وحوزتُ نا الدينيّ ماذا قالت مؤسَّستُ و  -
  ؟وماذا قال أهُل البيت -

ملن  كم  نَّ أترك احلُ وإ انّ ق  شيطومنط ،منطق  رمحانّ  ،منطقانوكما مرَّ احلديُث يف أّول الربنامج هناك 
 .!!.ين يف تشخيِص هذه احلقيقةيُتابعُ 

ة التاسعِة أعوُد بكم إىل السن ،لشيخنا الصَّدوق (كماُل الدين ومتاُم النِّعمة)سأبدُأ من كتاِب 
نا يُعِلُن األخرية الَّيت وصلت من إمام زمانِ  الرِّسالةُ  ،البياُن األخري ،ويف شهِر شعبان ،ئةوالعشرين بعد الثالمث

يعُة يف تسمية فيها انتهاِء عصِر الغيبة الُصغرى وابتداء  عصِر الغيبة الكربى كما اصطلحت على ذلك الشِّ 
الغيبُة القصرية والغيبُة هو الَّذي ورد  عنهم  ،عليهم اللِ  مل ت رِد عنهم صلواتُ  الغيبتني وإالَّ فهذه التسميةُ 

ا ُيصطلح عليها الغيبة النّاقصة  ،الغيبُة القصرية والغيبُة التَّامةأو  ،الغيبُة األوىل والغيبُة الثَّانيةأو  ،ويلةالط أو ُرمبَّ
أقدُم مصدٍر ذكر  .فقد ورد  التعبري عن الغيبة الثَّانية بالغيبة التامة يف التوقيعات الشريفة ،يف مقابِل الغيبة التَّامة
لشيخنا الصَّدوق املتوىف سنة  (كماُل الدين ومتام النَّعمة) هذا املصدر الَّذي بني يديّ  لنا هذا الكتاب هو

يخ أنَّ الشَّ هو  املتوقَّعُ فحبسِب القرائن و  ،329قدَّسة سنة مُ ـوالكتاُب ورد  من النَّاحية ال ،للهجرة 381
 مريّ الس  كتاٍب ورد  على   يعين أقدم مصدر يوثِّق لنا آخر   ،350 سنة الصَّدوق ألَّف هذا الكتاب يف حدود

سنة  20حدود ما يقرب من بعد  يعين  ،األخريو السفرُي الرَّابع  مريّ علّي ابن ُُممَّد الس   ،الل تعاىل عليه رضوانُ 
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كماُل الدين و  وه ،ُوثِّق  هذا الكتاب يف أقدِم مصدٍر ذكر  لنا الواقعة واحلادثة ،أكثر من عشرين سنة بقليلأو 
ث نا أبو ): احلديث الرَّابع واألربعون ،542صفحة  ،قم املقّدسة ،مؤسَّسة النشر اإلسالمي ،ومتاُم النِّعمة ح د 

في الس ن ِة ال تي ت وِفي  ِفيها -يعين بغداد-ك نت  بمدينِة الس َلم:ق ال   ،ت بم حم د الح س ن  ابن  أحم د الم ك  
لن اِس ت وِقيع اً ى اقبل  وفاتِه بأي ام فأخر ج  إ ل ه  فحض رت  -وح هقدَّس  الُل رُ -حم د الس م ريليُّ ابن  م  الش يخ ع  
م ِن الر ِحيمن س خ ت ه  " ِم اهلِل الر ح  ر  ي ا عليُّ ابن  م حم ٍد  ،ِبس  و اِنك  ِفيك الس م ِري أ ع ظ م  اهلل  أ ج  ف إن ك   ،ِإخ 

صِ  ،م يٌِّت م ا ب ين ك  وب ين  ِست ِة أ ي ام م ع أ م ر ك وال ت  و  إل ى أ ح ٍد ي  ق وم  م ق ام ك ب عد  و ف اِتك ف  ق د و ق  ع ت  ف اج 
و ذ ِلك   ، و ج ل   ظ ه ور إال  ب عد  ِإذ ِن اهلِل ع ز  ف َل   ،ق  ع ت الغ يب ة  الت ام ةف  ق د و  -ويف بعِض الُنس خ-الغ يب ة  الث انِي ة

ر ا وس ي أِتي ِشيع ِتي م ن ي د ِعي ال م ش اه د ة ِء األ رض ج و  ِة الق ل وب وا م ِتَل  و  أ ال  ف م ن  ،ب عد  ط وِل األ م د و ق س 
ة   ت ٍر وال ح ول  وال ق  و ة إال   اد عى الم ش اه د  ي اِني والص ي ح ة ف  ه و ك اِذٌب م ف  بِاهلِل الع ِليِّ  ق  ب ل خ روِج السُّف 

التوقيع األخري الَّذي وصل إىل عليِّ ابِن ُُممَّد السَّمري رضوان الل أو  ،هذا هو متاُم الكتاِب األخري (الع ِظيم
 .فهذا هو املصدُر األّوُل واألصُل هلذا النَّص ،ومل يُعلِّق عليه شيئاً  الشَّيُخ الصَّدوق ذكر  الكتاب  و  ،تعاىل عليه

 جف وهي طبعة  ُة النَّ طبع ،وبني يدّي نسختان نا الطوسيّ هو كتاُب الغيبِة لشيخِ -الثَّاناملصدُر 
 الـُمشاهد يتساءلُ  قد ،هو والكالُم هو ،لبنان ،بريوت ،وطبعة منشورات شركة األعلمي للمطبوعات ،قدمية

علينا يف  رَّ وقد م ،وسيُخ الطُ لشَّياألنَّين أردُت أْن أتأكَّد من الكالم الَّذي ذكرُه  ؟ملاذا جئُت بُنسختني
نَّ الَّذي جاء يف فإ ،ن األمثلةث ل  مهذا م  و  ،يف نقوالتهِ و وسي ليس دقيقاً يف نقلِه يخ الطُ أنَّ الشّ  احللقاِت املاضية

ث نا أبو م حم د الح س ن  ا:)املصدر األصل يف كتاب شيخنا الصَّدوق هو هنا ينقُل و  ،(ل م كت بحم د اأبن  ح د 
 وح د ث ني أب)-:دوقن الصَّ عهذا مصدر  ثانوي ينقُل و  ،شَّيخ الصَّدوق ألنَّ املصدر األصل هو هذاعن ال

ُهنا  (،لـُمكتَّباُن ابن أمحد د احل س  مَّ أبو ُمُ :)ُهناك ،سمانقلب اال-(م حم د أحم د  ابن  الح س ن  ال م كت ب
ومن  ،سيو تب شيخنا الطُ كاً يف  دائم وهذه القضيَّة ترتدَّد (أبو م حم د أحمد ابن الحسن ال م كت ب:)مكتوب

 :أموراً ثالثةفيها بدقَّة سيجد الشَّيُخ الطُوسّي  يُراجع كتب  

 .ففي كلِّ كتاٍب يذكر قوالً  ،اختالُف أقوالِه يف كتبهِ -أوالً 
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هذا و  (الستبصارا)و (تهذيبال) هِ يعدُم دقَّتِه يف نقِل النصوص احلديثية وذلك واضح  يف كتاب-وثانياً 
 .أمثلة أخرى أيضاً و يف كتاب الغيبة  مثال عمليّ 

 كثرياً مبنهج لتفسرِي تأثرَّ اففي  ،تلبيألهل ا وسي بالفكِر املخالفِ يخ الطُ ر الشَّ هو تأثّ -والنقطة الث الثة
صول فتأثرُي الشَّافعي واأل قهِ فأمَّا يف ال ،تزلةويف العقائِد وعلم الكالم تأثرَّ كثريًا مبنهِج األشاعرة والـُمع الطربيّ 

 .(اخلالف)كذلك كتابِه و  (املبسوط)واضح  جدَّاً على كتابِه 

ة الَّيت  النسخيفذلك وك ،طبعة شركة األعلمي للمطبوعات ،فهذا التحريُف واضح  يف هذه الُنسخة
ادر ار وسائر املصالبحك  وسيّ لطُ االَّيت نقلت عن غيبِة  القدمية   عُت املصادر  وحني تتبَّ  ،هي طبعة النَّجف

ا نقلت عن ُنسٍخ أقدم من وبني يديَّ  ،خرىاألُ   ونفُس فُس اخلطأِ فن ،الُنسخ هذهِ  ُُجلة من هذه املصادر فإنَّ
ا حدث  هذا التحريف يف هذه الطبل قائل   كي ال يقول    التحريِف موجود، لُنسخ فحَّتَّ يف ا ،رةتأخّ عات املرمبَّ

شتباه اال خلطأ ونفس  ا نفس   نقلت احلديث الـُمتقدِّمة قبل مئاٍت من السنني القدمية الَّيت نقلت عنها مصادر
  .لثَّانهذا هو املصدُر ا ،عليهوسي رضوان الل تعاىل من كتاِب الغيبة لشيخنا الطُ 

 :مُيكن أْن ُنسّمي هذه املصادرو 

  .هو املصدر األصل (كماُل الدين) -
 .الدينمصدر  ثانوي نقل عن كماِل  (غيبُة الطوسي)و -

ما ك ومل يُعلِّق عليه شيئًا  هو ذ كر اخلرب ،460يُخ الطوسي تويف سنة الشَّ  (،االحتجاج)وهناك كتاُب 
كمال الدين ومتام ) كتابِه يفذكر اخلرب  ،للهجرة 381الشَّيُخ الصَّدوق تويف سنة  ،فعل الشَّيخ الصَّدوق

نقل لنا النَّص فقط  هو ،اهدةلـُمشا معىن دوق يفومل يُعلِّق شيئاً فإنَّنا ال نعرُف ما هو رأُي الشَّيُخ الصَّ  (النِّعمة
ق شيئاً ند ومل يُعلِّ  السَّ سيِط يفنقل لنا النَّص مع حتريٍف ب (الغيبة)وكذاك شيخنا الطوسي يف كتابِه  ،وسكت

 .على هذا التوقيع

تأريُخ وفاتِه ولكن بالـُمجمل من  مل يُعرف بالّدقةِ ،أليب منصور الطربسيّ  (االحتجاج)نا كتاُب ُُثَّ جاء  
وابُن شهر  ،هو الـُمحدِّث ابن شهر آشوب املازندران االحتجاج أيب منصور الطربسيّ  صاحبِ  أبرز تالمذةِ 
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 تب الرتاجم فقد عاش ابن شهروحبسب ما هو معروف يف كُ  ،للهجرة 588آشوب املازندران تويف سنة 
فيتوقَّع أنَّ الشَّيخ الطربسي  ،يقولون عاش مائة عام إالَّ عشرة أشهر ،آشوب املازندران ما يقرب من مائة عام

فهو من الُعلماء الَّذين أدركوا الرُّبع األّول من القرن السَّادس  ،قد تويف يف أوائل القرن السَّادس اهلجري
 ذكر  شُيخنا الطربسيّ  ،478يف صفحة  ،لبنان ،وتبري  ،هذه الطبعة منشورات مؤسَّسة األعلمي ،اهلجري

 !!الكتاب  بتمامِه وكماله ومل يُعلِّق شيئاً 

و كماُل ألصل حقيقًة هملصدر اا ،صفإذاً هذه املصادر الَّيت مُيكن أْن نعتربها هي املصادر األصلية للنَّ 
صادر الَّيت لَّ املنَّ كُ أل (،سيّ ج الطرب احتجا )و  (غيبُة الطوسيّ )ن يه هذان املصدراالدين ومتام النِّعمة وُيضاف إل

ألصول املصادر اذه هي فه ،هذا الكتاب بعد ذلك نقلت عن هذه املصادر الثَّالثةأو نقلت هذا احلديث 
  .سةمن النَّاحيِة املقدَّ  صَّادرُ ال التوقيعُ وهو ص النَّ  هذا الَّيت ورد فيها

 ،ميةملعارف اإلسالاؤسَّسة شر متأليف ون ،اإلمام املهديّ أحاديث  إليها ُمعجمُ  أشار   ادراملص بقيَّةُ و 
رقم احلديث  ،158حة صف ،يّ يف اجلزء السَّادس من معجم أحاديث اإلمام املهد ،وهذا هو اجلزُء السَّادس

 هِم املصادرأ جمموعٍة من شري إىلمة ويُ يُورد املعجم الكتاب الَّذي مرَّ ذكرُه يف كمال الدين ومتام النِّع ،1336
من   أولطوسيّ ان غيبة أو م املصادر إمَّا نقلت من كمال الدين هذهِ  لّ لكن كُ  ،الَّيت نقلت هذا احلديث

ى عل ،شار إليهالَّيت أدر ااملصا هذه هي كلّ  ،تب الثالثةالكُ  أو نقلت عن كتاٍب نقل عن هذهِ  ،االحتجاج
 :أشار إىل سبيل املثال

  .وهو األصل (الدين كمال)

  .يخ الصَّدوقوقد نقل عن الشَّ  (غيبة الطوسيّ )

  .نقل عن كمال الدين ( املواليدتاجُ )

  .أيضاً نقل عن كماِل الدين (ورىإعالُم ال)
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 و (ُط املستقيمالصِّرا)و  (ةكشف الُغمَّ )و  (الثاقب يف املناقب)و (اخلرائج واجلرائح)و  (االحتجاج)
 ُمنتخ بُ )و  (ةُن احلكممعاد) و (البحار)و  (داةنوادر األخبار وإثباُت اهلُ )و  (ُمنتخب األنوار املضيئة)

ا نقلت عن كمال الدين أو عن غيبة ال ُجيع (،األثر لت حتجاج أو نقو عن االأوسي طُ هذه املصادر أمَّا أنَّ
ال و  ،مرَّ ذكرها الَّيت لثالثةوذلك املصدر نقل عن هذه املصادر ارت عن مصدٍر من هذه املصادر الَّيت ذُكِ 

ا من و  .الحتجاجكذلك اغيبة الطوسي و وّحَّت يف كمال الدين و  ،يوجد تعليق يف املصادر الـُمتقدِّمة قدِم أرمبَّ
ا ال أنو  (،لـُمشاهدةا)هو ة حللقفعنوان ا ،هو كشف الغّمة املصادر الَّيت ورد فيها تعليق خبصوِص الـُمشاهدة
ادمة  احللقة القيفأشرحُه نت سدة يف هذا الكتاب وإْن كُ أريد أْن ُأسلَّط الضوء على ُجيِع الفقرات املوجو 

 .هومضمون   هذا الكتابِ  ة  أمهيّ  سأبنّيُ و  ،بشكٍل جُممل

لعليِّ ابن عيسى  (كشُف الُغمَّة يف معرفة األ ِئمَّة)ذي بني يدّي هو كشُف الُغمَّة هذا الكتاُب الَّ 
وإعالُم الورى نقل عن املصادر  ،م الورىهو نقل احلديث عن إعال ،للهجرة 692املتوىف سنة  ،األربّلي

النَّاشر  ،وهذا هو اجلزء الرَّابع من كشِف الُغمَّة يف معرفة األ ِئمَّة ،306علَّق هذا التعليق يف صفحة  ،الـُمتقدِّمة
صفحة  ،هجري قمري 1426سنة الطبعة  ،املطبعة ليلى ،مركز الطباعة والنشر للمجم ع العاملي ألهل البيت

ي اِنيّ )-ق على ما جاء يف هذا التوقيعيُعلِّ  306 ة ق  ب ل  خ ر وِج السُّف  والص ي ح ة ف  ه و  ف م ن اد ع ى الم ش اه د 
ت رٍ  وال ذي أراه  أن ه  إن  كان يراه أحد فقد -هكذا يقول علّي ابن عيسى األربّلي-وال ذي أراه   (،ك ذ اٌب م ف 

ف  ق د ع ِلم منه م أن  ه م ال يد ع ون رؤيت ه  -ُعِلم منهم أي من أهل البيت ،ناُعلم من طريق إمام زمانِ -ع ِلم منهم
وال ذي أراه  أن ه  إن  كان يراه أحد فق د -إذًا واهلل  أعل م وم شاهدته وإن  ال ذي يّدعيها ك ذ اب فَل م ناقضة  

يُوجد -ها ك ذ اب فَل م ناقضة إذًا واهلل  أعل موإن  ال ذي يّدعي ع ِلم منه م أن  ه م ال يد ع ون رؤيت ه  وم شاهدته  
بأنَّ الَّذي ُعِلم من التوقيعات أنَّ الَّذي يّدعي الـُمشاهدة والرؤية :ُمراده هكذا يقول ،شيء  من اخللل يف التعبري

كن أْن ردًَّا على الَّذي ميُ  ،فُهناك من يرى اإلمام ولكنَُّه ال يّدعي ذلك فإنَّ التوقيع ال يشمله ،فهو كّذاب
فإذا ما  ،يعة يرونُه يشاهدونهإنَّ بعض الشِّ :فهو يقول ؟يعة تراهإذا كان غائبًا فهل أنَّ الشِّ  ُيشكل بأنَّ اإلمام  

 ،قبل السفيان والصيحة فهو كّذاب  ُمفرتٍ  بأنَُّه من يدَّعي الـُمشاهدة  احتجَّ ُُمت جٌّ بأنَُّه و ر د يف التوقيعات 
م يرونه:يقول اهدونُه ولكنَّهم ال يّدعون ذلك فال يكون تعارض بني ما جاء يف التوقيع وبني أولئك و ُيش إنَّ
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قُلت التعابري  ،والكالُم مُيكن أْن يُناقش ولكنَّين لسُت بصدِد مناقشة الكالم ،الَّذين يرون اإلمام وُيشاهدونه
لذلك  ،ُمشاهدة مبعىن الرؤيةـف ِهم الق د هو أنّه  اهد الَّذي أُريدهُ موطُن الشَّ و اللغوية فيها شيء من اخللل 

فهو قد فهم  ،مبعىًن واحدُمشاهدة والرؤية ـفال-رؤيت ه  وم شاهدته فق د ع ِلم منه م أن  ه م ال يد ع ون  -؟قال
ا رؤية أو هذا الكتاب األخري من أوائل الَّذين علَّقوا على هذا التوقيع الشخص هو هذا و  ،املشاهدة على أنَّ

 .الل تعاىل عليه رضوانُ  ىل السَّمريّ الَّذي وصل  إ

اث ار إحياء الرت طبعة د لطبعةهذه ا (،حباُر األنوار)ي نقل هذا الكتاب هو ذاملصدر اآلخر املهّم الَّ 
نقل عن غيبة  ،361 ،360فحة يف ص ،وهذا هو الـُمجلَّد احلادي واخلمسون ،مؤّسسة التأريخ العريب ،العريب

وهنا  ،ق شيئاً ومل يُعلِّ  عليهالل  وسي رمحةُ نقل احلديث عن غيبة شيخنا الطُ  ،361 ،360صفحة  ،الطوسي
ث ِني أبو م حم د الح س ن ابن  أحّمد ال-الُنسخة الَّيت نقل عنها ذا السَّنِد املوجوِد فس الُنسخة هلن-ت ب م كح د 

ذي والتحريف الَّ  ع اخلطأملسَّند ولكن يف مواطن ومصادر أخرى نُقل ا (،كمال الدين ومتام النِّعمة)يف كتاِب 
 .هذا يف اجلزء احلادي واخلمسني ،مرَّ ذكره

ا قد  ،151اجمللسي نقل لنا هذا الكتاب يف صفحة  يخُ يف اجلزء الثَّان واخلمسني أيضًا الشَّ  ُرمبَّ
مَّا الت تبُّع يف كلِّ أ ؟وملاذا هذا الذِّكر لألرقام ؟ّل هذه الكتبل بعُض الـُمشاهدين ملاذا هذا التتبع يف كُ يتساء  

 أحاديثِ مع نا وكيف يتعامل علماؤنا ومراجعُ  ةُ نا الدينيّ هذه الكتب فألجِل أْن نعرف كيف تتعامل مؤسَّستُ 
اه عليهوسالمُ  اللِ  زمانم صلواتُ  إمامِ  األ ِئمَّة وأقوالِ  نقل الرِّواية عن   ،151يف صفحة  ؟، وكيف يفهمون 

هذا التعليق الَّذي وضعُه الشَّيُخ اجمللسي هو الَّذي بقي مستمرًَّا معنا و  ،عليقاً وُهنا علَّق ت ،كتاِب االحتجاج
ولكن يبدو أنَّ التأريخ  1110هناك من يقول و  ،للهجرة 1111سي تويف سنة لالشَّيُخ اجمل ،إىل هذا اليوم

فيقول:  ،بيانو تعليق  لهُ ُهنا و  ،قبل هذا التأريخ قطعًا البحار مّت تأليُفهو  ،للهجرة 1111الدقيق لوفاتِه هو 
مع النيابِة وإيصال  لعل ه  م حموٌل على من يّدعي الم شاهدة  -الكالم املوجود يف هذا الكتاب أي-لعل ه
 -يعة على مثال الس فراء األربعة لئَل ي نافي األخبار ال تي مضتلى الشِّ خبار من جانبِه عليِه الس َلم إاأل

ه عليه يف زماِن وسالمُ  اللِ  بل هذا الباب ذ ك ر أنَّ أُناساً التقوا و رأوا اإلمام صلواتُ يخ اجمللسي قباعتبار أنَّ الشَّ 
َلم من رآه عليه الس   لئَل  ي نافي األخبار ال تي مضت وستأتي أيضًا في-بعد ذلك وستأيت أخبار   ،غيبتهِ 
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 ،ه عليهوسالمُ  اللِ  اإلمام صلواتُ  رأىيعة من أنَّ من الشِّ  مفادهافالشَّيخ اجمللسي ذكر أخبارًا - واهلل  يعلم
جعل هذا  أي أنّه ،لعلَّه :قال ،فالشَّيخ ذكرُه على سبيل التوقُّع ،يخ اجمللسيحول تعليق الشَّ  احلديث هناو 

لعل ه  م حموٌل على من يّدعي الم شاهدة  -هكذا قال ،دًا من هذا التوجيهاحتمااًل فهو ليس متأكّ  الكالم  
اجمللسي  مع أنَّ الشيخ   !!يعيةاً يف الثقافة الشِّ اً ودينيّ اً وعقائديّ صار نصَّاً علميّ هذا االحتمال لكّن و - مع النيابةِ 

وُُمالف  للفهم الّدقيق والّصحيح هلذا  ،الواضح وهو ُُمالف  للسياق اللغويّ  ،ذكرُه على سبيل االحتمال
وذلك ما  ،حديِث أهل البيت البيت يف فهمِ  إىل حديِث أهلِ  الكتاب حبسِب منهِج حلِن القول وهو الرُّجوعُ 

 .تعاىل سيأيت بيانُه يف احللقِة القادمِة إْن شاء اللُ 

 إذاً نحن  الحظنا: 
  .ذكر احلديث ومل يُعلِّق 381سنة الشَّيخ الصَّدوق املتوىف  -
  .ذكر احلديث ومل يُعلِّق 460سنة الشَّيُخ الطوسي املتوىف  -
ديث ومل كر احلري ذ اهلج صاحب االحتجاج املتوىف يف أوائل القرن السادس سيّ أبو منصور الطرب  -
 .يُعلِّق

حني ذكر  ،لهجرةل 692 هلجرياألربّلي عليُّ ابن عيسى األربّلي املتوىف يف نايات القرن الّسابع ا -
  .الرؤيةا أنّ  على هدة  االـُمش عتربي هأنّ احلديث نقالً عن إعالم الورى علَّق عليه والَّذي فهمنا من كالمِه هو 

ى من  م حموٌل عللعل ه  -نيابةعاء الدّ اد من الـُمشاهدة هو الرؤية مع انَّ املر بأ شيخنا اجمللسي قال -
ولكنَّ -م إلى الشيعةلس َلاليِه عمع النيابِة وإيصال األخبار من جانبِه  (يعين الرؤية)يّدعي الم شاهدة 

  .م شاهدةّدعي المن ي لعل ه  م حموٌل على-سبيِل االحتمالالشَّيخ اجمللسي ذكر هذا الكالم على 
   ؟!..لى األحاديثعمجلسي ال بها شيخناريد أن  أِقف  مع البيانات والتعليقات ال تي يكتوهنا أ  

فإنَُّه سيجد الكثري من البيانات ومن التعليقات الَّيت كتبها شيخنا  ،من يُراجع كتاب الِبحار على طولهِ 
الشَّائع  ولكن ،بها الشَّيُخ اجمللسيت  بت ك   كان هناك من يقول بأنَّ ليس كلِّ البيانات الَّيت ُكتِ اجمللسي وإنْ 

أمثال الشَّيخ  ،يخ اجمللسيفهناك من يقول بأنَّ من كان جيمُع األحاديث هم تالمذة الشَّ  ،واملعروف هو هذا
 العلماءالشَّيخ عبد الل أفندي االصفهان وغريهم من و  ،الل اجلزائري السّيد نعمةُ و  ،عبد الل النوران البحران
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فهناك من يقول بأنَّ العديد  ،وتصنيفِه وتبويبهِ  الَّذين اعتمد عليهم شيخنا اجمللسي ُممَّد باقر يف ُجِع احلديثِ 
شَّيُخ الَّذي يظهر والَّذي يبدو أنَّ البيانات كتبها ال ،ولكن هذا ظن ،والكثري من هذه البيانات كتبها هؤالء

فيكشُف ذلك عن أنَّ  ،وُمستوى الفهم أيضًا متقارب وواحد فيها ،األسلوب الكتايب واحد فيها ،اجمللسي
ا االحتمال  ،الَّذي كتبها هو شخص  واحد ولكن  ،يف بعِض هذه البياناتاآلخر قد يكون موجودًا وُرمبَّ

وهي التعليقات على األحاديث لشرحها أو  بشكٍل عام بشكٍل جُممل البيانات املوجودة يف كتاِب حبار األنوار
مكتوبة بأسلوب ُمتقاِرب ومكتوبة من شخٍص حيمُل نفس  ،لدفع الُشبهات واإلشكاالت الَّيت قد تُثار حوهلا

ومُيكن  ،زالرِكَّة وضعف وه  توجد بياناُت الشَّيخ اجمللسي يف كثرٍي منها  ،الفهم يف ُُمتلف تِلك البيانات
 !! ذلك وأْن يرجع ليتأكَّد من مقاليت هذهللشخِص أْن يُدقِّق يف

من نفِس هذه الطبعة طبعة دار  ،هذا هو اجلزء السَّادس والعشرون من حباِر األنوار :على سبيِل املثال
من حديِث املعرفة  ،5يف صفحة  ،اجلزء السَّادس والعشرون ،مؤّسسة التأريخ العريب ،إحياء الرتاث العريب

ِمنين:ق اال ؟س ل م ان  وي ا ج ن د بي ا ): املؤمنني يقول أمريُ  ،بالنَّوارنية أن ا  :ق ال  ع ل يِه الس َلم ،ل ب  ي ك  ي ا ا ِمير  الم ؤ 
ًا ِفي الس ِفين ِة بِأم ِر ر بِّي ال ذيِ  ر جت  ي ونس  ِمن  و   ،ح م لت  ن وح  وأن ا  ،ب طِن الح وِت بِإذ ِن ر بِّي أن ا ال ذي أ خ 
ر بِأ م ِر ر بِّي ال ذي   ر ان الب ح  ر جت  ِإب  ر اِهيم  ِمن   وأن ا ال ِذي   ،ج او زت  ِبم وس ى ابِن ِعم  وأن ا  ،الن اِر بِإذ ِن ر بِّي أ خ 

ر يت  أن  ه ار ه ا وف ج رت  ع ي ون ها وغ ر س ت  أ ش ج ار ها بِإذ ِن ر بِّي  ماذا يُعلِّق شيخنا (،إىل آخر كالمهِ  ...ال ذي أ ج 
 أعين حديث املعرفة بالنَّورانِيَّة يُعلِّق ،شيخنا اجمللسي بعد ناية احلديث ،5هذا املقطع يف صفحة  ؟اجمللسي

ًا ِفي الس ِفين ِة ) ؟اإلمام ماذا قال-(أن ا ال ذي ح م لت  ن وح اً :)ق ول ه (..بيان)حتت عنوان أن ا ال ذي ح م لت  ن وح 
ماذا يُعلِّق شيخنا  ،أنا أنا  يظّل يقول (ر جت  ي ونس  ِمن ب طِن الح وِت بِإذ ِن ر بِّيبِأم ِر ر بِّي، وأن ا ال ذي أ خ  

 ،لو ص حَّ -َلمأقول لو ص ح   ص د ور  الخبِر عنه عليه الس   (أن ا ال ذي ح م لت  ن وح اً ) ق ول ه: يقولاجمللسي؟ 
حنن هنا ال نُريد أْن نُناقش يف ِصحَّة الُصدور أو عدم الصدور فقط أريد أْن أُعلِّق على ما قالُه الشَّيُخ اجمللسي 

-لو ص ح   ص د ور  الخبِر عنه الحت ِمل-:هو هكذا قال ،يف شرحِه للحديث على احتمال ِصحَّة احلديث
أمثالِه أن  األنبياء  عليه م الس َلم باإلستشفاِع بنا أن  ي كون ال م راد  بِه وب-أيضًا على سبيِل االحتمال

ا ! بغضِّ النظر هذ!هذا الكالم ال معىن لُه مع احلديث-نا ر ِفعت عنه م المكاره والِفت نوالتوسُّل بأنوارِ 
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قطعًا هو احلديث صحيح يف -(لو ص ح   ص د ور  الخبرِ ): يضًا قالهو أ ،احلديث صحيح أو غري صحيح
اإلمام بشكل واضح  ؟قال لو صحَّ ُصدور اخلرب فما معىن ذلك ،ولكن حنُن وكالم الشَّيخ اجمللسيعقيديت 

ًا ِفي الس ِفين ِة بِأم ِر ر بِّي) :يقول هل يوجد ف ،هو يقول إنَّ نوحًا توسَّل إىل الل بهِ و ( أن ا ال ذي ح م لت  ن وح 
  ؟أمري املؤمنني وبني كالمِ  يّ هناك ترابط بني الكالم الَّذي ذكرُه الشَّيُخ اجمللس

فقط يف  وليس ،يجمللسوتعليقات وتوضيحات وشروحات الشَّيخ امثُل هذا كثري  كثري يف بيانات و 
رح شتاب  كبري يف كوهو   (،لعقولا مرآةُ )بياناتِه يف البحار حَّتَّ يف شروحِه على الكايف يف كتابِه املعروف 

أّن ب وهو قال ،توىذا املسجاوز هنَّ شروحات الشَّيخ اجمللسي ال تتفإ حَّتَّ يف ذلك الكتاب ،اديِث الكايفأح
  .على سبيِل االحتمال هذا املعىن هو

ا على :دةلـُمشاهعىن امواخلمسني يف فالكالُم الَّذي ذكرُه شيخنا اجمللسي يف اجلزء الثَّان  رؤية مع  أنَّ
 !!بةلنِّياُمشاهدة مع ادِّعاء اـقال لعلَُّه ُممول  على ادِّعاء ال ،عاء النيابةادّ 

اجلهة الَّيت أشرفت على طباعة حبار األنوار طلبت من بعِض  ،حينما طُِبع حِباُر األنوار يف إيران
من ُُجلة  ،بعض املطالب الَّيت هي حباجة إىل شرح وأْن يكتبوا حاشية على  ،الُعلماء التعليق على بعِض املعان

 ،وجاء يف ُمقدِّمة حباِر األنوار ،د ُمّمد حسني الطباطبائي صاحب امليزاننوار السيِّ الَّذين علَّقوا على حباِر األ
-فم ن  المولى س بحانه وأنعم علينا وشر فنا بتجديد طبعهِ -هذه ُمقدِّمة حبار األنوار كلمُة النَّاشر جاء فيها

أعين هذه الطبعة الَّيت  ،طبعة اإليرانيةاستنساخ لل هيألنَّ طبعة بريوت  ،هبذه احلُلَّة بتجديد طبع حبار األنوار
الطّرز و ع ل ى هذا الج م اِل الب ِهّي  طبعهِ  فم ن  المولى س بحانه وأنعم علينا وشر فنا بتجديدِ : بني يديّ 

م زدانًا بتعاليق نافعة علمية لجمٍع من أعَلم ق م ال م شر فة فالواجب  علينا أن  ن سدي ش كرنا ال م رغ ب فيه 
د حسين الطباطبائي أبقاه اهلل ع ل ماً د محم  وثناءنا العاطر إلى حضرة العَّلمة الجليل الحاج السيِّ  الجزيل

جنة وقد بي ن من الكتاب ما أشكل  فهمه  على الطالب لللخلق ومنارًا للحّق ال ذي هو رأس  هذه ال
 ،الَّذين علَّقواف ُتشري إىل الُعلماء يعين بعد التعليقات يضعون حرو -(  )طال م ستنير ونرمز  إلى تعاليقِه ب 

 كان الـُمقّرر أنْ   ،ن فيه إىل التعليقات الَّيت كتبها السّيد الطباطائي حول أجزاء حبار األنوارو ز ط( يرم)فحرف 
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 ،زء السَّابع وأوقفوهد الطباطبائي تعليقًا على كتاِب البحار من أّولِه إىل آخرِه لكنَُّه كت ب  إىل اجلُ يكُتب السيِّ 
يف كتاب ُُمّمد باقر الذي جنُد إىل احلّد  ،ة الُعلماء يف النَّجِف ويف ُقمثارت ثائر بعد أن أوقفوه عن الكتابة 

وهذا هو اجلزء  ،أيب زيد العامليالّصدر السرية واملسرية يف حقائق ووثائق العارف للمطبوعات ألمحد عبد الل 
قد أصدر بيانًا من الن جِف هادي الشيرازي وكان السّيد عبد ال-أنّه يقول ،66األّول يف صفحة 

بالضبط يف اليوم الثامن  ،1963ة لنَّجف الِكبار تويف سنا د عبد اهلادي الشريازي من مراجعالسيّ -األشرف
لذلك حني ُشيِّع مل حيضر الكثري  ،الدمويّ  يف نفس اليوم الَّذي حدث فيه االنقالب البعثيّ و شهر شباط  من

وكان السّيد عبد الهادي الشيرازي قد أصدر بيانًا من الن جِف األشرف ن شر ه  في -اس يف تشييعهمن النَّ 
فإن ه  تقريبًا قد  -الَّذي نقل هذا الكالم-د الطباطبائي على الِبحار وبحسِب المصدرالسيِّ  تعليقِ  إثر   ق م

الطباطبائي ألنَُّه ع لَّق تعليقات  ُمّمد حسنيد د عبد اهلادي الشريازي تقريبًا قد كفرَّ السيِّ يعين السيِّ -كف ره  
أنّه أو كانت عبارة عن توضيحات د الطباطبائي  التعليقات الَّيت كتبها السيِّ  ،على بيانات الشَّيخ اجمللسي

هذا الكالم ينقلُه  ،ركيكًة قد ذكرها الشَّيُخ اجمللسي رمحُة الل عليهعلى بعِض املطالب الَّيت كانت  ل  أشك  
تحوالت  يش دايب-(:تاريخ شفاهي انقالب اسالمي إيران)مسُه كتاب باللغة الفارسية االكتاب عن  صاحُب 

لسُت و الكتاب موجود وهذه املطالب معروفة  ،نقاًل عن ُحسني حّقان ،212صفحة -علمية قم هحوز 
مشغول  آلن اأنا ف ،رمّبا إذا سنحت فرصة سآيت بكلِّ املصادر وأحتدَّث بالتفصيل ،عها يف هذه احللقةبصدِد تتبّ 

زء األجزاء حبسِب هذه الطبعة من اجلُ هذه  ،لكنَّين أوردُت هذه القضية على سبيِل املثال! !مبعىن الـُمشاهدة
واحلقيقُة تُقال إنَّ  ،د الطباطبائيتعليقة السيِّ  األّول إىل اجلزء السَّابع من حباِر األنوار الَّيت اشتملت على

تظهُر فيها الرِّكة فإنَّه أشكل  على مواطن كثرية  ،واضحة يف صحَّتهاتعليقات  تعليقات السّيد الطباطبائي
 بعِض العلماء ورفض ، حسد الُعلماءولكنَّ  ،تعبري الشَّيخ اجمللسي يف شرحِه لألحاديِث واألخباروالضَّعف يف 

م يتمسكون بلكشِف احلقائق  إىل يومنا جف لتقيت بأشخاص يف كربالء ويف النَّ أنا اباملناسبة  ،صنمّيةالألنَّ
د هم التزموا بفتوى السيِّ ربعني أو اخلمسني سنة ال يقرأُون وال يكتبون ألنَّ آباء  أوالدهم وبناهتم جاوزوا األهذا 

يف وقتها وأصدر آخرون ولكن اآلخرون بعد فتوى أصدر وقد  ،دخوِل املدارس ُحرمةِ عبد اهلادي الشريازي يف 
هلادي الشريازي فبقي على فتواه إىل وفاتِه رمحُة الل عليه كان حُيرِّم على أمَّا السّيد عبد ا ،ذلك سحبوا فتاواهم
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وفعاًل أنا التقيت يف العراق يف سفرايت هذه املتأخرة  ،يعة أْن يدخلوا املدارسيعة وبنات الشِّ أوالد الشِّ 
ألنَّ  ؟ملاذا ،ابةبأشخاص أوالدهم وبناهتم جاوزوا األربعني وجاوزوا اخلمسني وهم ال يعرفون القراءة والكت

وِمثُل هذا كثري  يف تأريخ املؤسَّسِة  ،د عبد اهلادي الشريازي حرَّم على أوالدهم وبناهتم دخول املدارسالسيِّ 
  .الدينية

تعليقات  ردنا أْن نقرأأكن إذا ل ،ة أو خنتلفاطبائي العرفانيّ بد الطسواء ُكنَّا نتفَّق مع منهجية السيِّ 
 يف بعض د خنتلفُ ق ،صرةلبحار فهي تعليقات ُُمكمة واضحة صرحية بّينة ُُمتالسّيد الطباطبائي على ا

يها يغلُب علو ة يها رِكَّ بيانات ف أنَّ بيانات الشَّيخ اجمللسيوهي لكن هناك حقيقة واضحة  ،قد نتفقو املطالب 
  .!!.عدُم الدِّقَّة

ات ولكنَّين كلَّ التعليقة  لفزيونيقٍة تأنا ال أستطيع أْن أتناول يف حل ،هذا هو اجلزء السَّابع ،آتيكم مبثال
لّي عن تفسري لسي حديثًا وروايًة مبعد أْن يُورد الشَّيُخ اجمل ،36صفحة  ،هذا هو اجلزء السَّابع ،آتيكم مبثال

يِ ت  ر بِّ أ رِِني ك ي ف  ) :ابن إبراهيم فيما يتعلَّق بقول النَّيب إبراهيم ت ىم   ي ال  ح  -لِّق الشَّيُخ اجمللسي فيقوليُع (و 
س ن  ي ظِهر للن اهذا السؤال أبأراد  َلميظهر  من هذا الخبر وغيرِه من األخبار أن  إبراِهيم عليِه الس   :بيان

ْيف  حُتْيِـي ك  بِّ أ ِرِن  ر   ني قاليم حماذا أراد إبراه-تمس ك  بها المَلِحدة  الم نكرون للمعاد جواب ش بهة
ْوت ىالْ  ليِه الس َلم أراد  إبراِهيم عار أن  ألخبيظهر  من هذا الخبر وغيرِه من ا-الشَّيُخ اجمللسي هكذا يقول ؟م 

لوا لو أكل حيث  قا لمعادكرون للم نتمس ك  بها المَلِحدة  ا اس جواب ش بهةبهذا السؤال أن  ي ظِهر للن  
اآلِكل أو في بدن  عاد في بدنِ أن  ت   م اإفاألجزاء  المأكولة  ،إنساٌن إنسانًا وصار ِغذاًء له ج زءًا من بدنهِ 

  . آخِر الكالمإىل ..المأكول

اً  أن   من سياِق اآلية (يف احلاشية)ال ذي يظهر -يقول ،السّيد الطباطبائي يُعلِّق وتعليقُه دقيق جدَّ
وكالمُه دقيق -اإلحياء  الموتى ال أصل  إحياءِ  ة  اهلل تعالى أن  ي ري ه كيفيّ  هإبراهيم عليه الس َلم إن ما سأل

ر بِّ أ ِرِن ك ْيف   :فالشَّيخ اجمللسي يقول يف املنت بأنَّ سؤال إبراهيم عن أصل اإلحياء بينما الكالم واضح ،جدَّاً 
ْوت ى عن كيفية  وأن يكونالكالم عن أصِل اإلحياء يكون  ففارق  بني أن ،ةفهو سؤال  عن الكيفيّ  ،حُتْيِـي اْلم 
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 هأن  إبراهيم عليه الس َلم إن ما سأل من سياِق اآلية ال ذي يظهر  -د الطباطبائيهكذا يقول السيِّ  ،اإلحياء
ت ى)كما يدلُّ عليِه قوله    تعالى أن  ي ري ه كيفية إحياِء الموتى ال أصل اإلحياء يِ ي ال م و   (ر بِّ أ رِِني ك ي ف  ت ح 

لم ؤلِّف ق دِّس ِسرُّه ِوفاقًا لكثيٍر من ال م فس رين إن ما يتمُّ على التقديِر وبين األمرين فرق وال ذي ذ ك ره  ا
وهو من  (ط) وبعد التعليقة يأيت احلرف ...إىل آخر تلعيقتهِ .الث اني وهو أصل  اإلحياء وليس ب مراٍد في اآلية

 من الُعلماء كما مرَّ علينا يف وضعوا حروفًا بعد هذه التعليقات باعتبار هناك أكثر من عاملٍِ  ،ِقبل النَّاشرين
  .ا السّيد ُمّمد حسني الطباطبائيُسهكان يرتأَّ و هناك جلنة كانت ُمقدِّمة الكتاب بأنَُّه  

ل قا :نه فيقولونعدَّثون يتح ون بالسّيد الطباطبائي حنيني وهم يستهزِئأنا مسعت من علماء اإلخباريّ 
م اعرتضوا وكانوا  ،شيةيشريون إىل حرف )ط( املوجود يف آخر احلا( )ط اشي السّيد على حو  عرتضونيألنَّ

ني باريّ ار رموز اإلخ من كبي هو رمز  اجمللسي واجمللسكالم     وكيف ينتقدُ  كيف يُعلِّقُ أنّه  الطباطبائي باعتبار 
نهجُه م ،أصولٌّ  انٌّ عرفهو  طبائيه والسّيد الطبالسّيد الطباطبائي حني يذكرون آراء  لذلك كانوا يستهزؤون با

ن ما ذكرُه لك ،قد نتفقو  باطبائيالط دقد خنتلُف مع السيِّ  ،عرفانّ  والعقائديّ  ومنهجُه الفكريّ  أصولّ  الفقهيّ 
ل من األمثلة هذا مثااضحة و كَّة و ِر يها يخ اجمللسي فمن تعليقات على ما ذكرُه الشَّيُخ اجمللسي فإنَّ بيانات الشَّ 

كانت هناك و  ،ء السَّابعىل اجلز ألّول إد الطباطبائي من اجلزء اتعليقات السيِّ مُيكنكم أْن تراجعوا  ،أشرُت إليها
قضيُة و ة يُة الصنميّ ة هو قضملشكلاُمشكلة ل مَّا بدأ السّيد الطباطبائي يكتب هذه التعليقات والسبُب يف هذه 

ا نُقدُِّس هذا ملاذ ؟قدِّسهُ ا نُ لماذفكًا فإذا كان الشَّيُخ اجمللسي يذكُر كالمًا ركي ،التقديس الَّذي ال معىن لهُ 
خٍص و ذكر أيُّ شأُت أنا و ذكر وحَّتَّ السّيد الطباطبائي إذا ذكر كالمًا ركيكًا وإذا ذكرت أنت أ ؟الكالم

ني يعرتضون قول دائمًا حطبائي يلطباد الذلك كان السيِّ  ؟يعة ذكر  كالمًا ركيكًا فلماذا نُقدِّسهُ آخر من الشِّ 
 حاف ظ عليهي  ة أولى أن  أل ِئم  ام كَل:نعوه عن االستمرار يف كتابِة هذه التعليقة كان يقولعلى تعليقاتِه وحني م

كالم   ظ علىاف  ْن حيُ أليه من اف ظ عة أوىل أْن حيُ كالُم األ ِئمَّ ف ،وتلك حقيقة  .!! .من كَلم باقِر المجلسي
لسي ويف  اجمل يف كالمِ  الشتباهُ واهم، صلوات الل عليهم واهلدى والّصواُب يف كالمِ  فاحلقيقةُ  ،اجمللسي الشَّيخِ 

  .اآلخرين كالمي ويف كالمِ 
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وض ااًل ألْن أخأجُد جم وال أوردُت هذه القضية وهناك تفاصيل حقيقة لكنَّين أرى الوقت جيري سريعاً 
 وهيرة ضح الُصو  تتاًل حَّتَّ ك مثالكنَّين أوردُت ذل ،يف تفاصيل قضّية تعليقة السّيد الطباطبائي على البحار

وتعليقتُه  ،ة فيهاكّ الِر  ضالً عنفتمال ى سبيِل االحأنَّ بيانات وتعليقات الشَّيخ اجمللسي يف كثرٍي منها جاءت عل
-تمالى سبيِل االحي هو عللسَّمر االكتاُب األخري الَّذي وصل إىل  ،هنا حني علَّق على كتاب اإلمام احُلجَّة

نا بياُن وسيأتي ،لرِّكةا غاية يفعليق  فضاًل عن أنَّ هذا التعليق ت ،االحتمالفهو على سبيِل -قال لعل ه  محمول
هذا يتناقلُه  بت إىل يومناالثَّا صلنَّ اذا التعليق بقي هو التعليق لكنَّ الـُمشكلة أنَّ ه ،ذلك يف حلقِة يوم غ د

اً ر  كما أنّهال  االحتم يلِ بسنا وهو على نا وكتبُ نا ومنابرُ تُ اُعلماؤنا ومراجعنا وتتناقلُه اآلن فضائيّ   .!!.كيك  ِجدَّ
وعدِم  ةِ املوسوعيّ  دمِ صنُع لعاذا نولكنَّنا م.!! .عليهم السالم وهو ُمعارض  ِلم ا جاء يف أحاديثهم ورواياهتم

 ا نصنُع لعدمِ وماذ ،طا فقوليس هذ ؟نا على حديِث أهل البيتند مراجعِ نا وعاإلطالع الكايف عند ُعلماءِ 
جليًَّة  هذه الُصورةُ  حُ ستتضو  ؟الفهم وفقًا ملوازين أهل البيت يف البيتِ  نا حلديِث أهلِ ومراجعِ  نافهِم ُعلمائِ 

 ،خريالكتاُب األهو و نا مانِ ز  امِ إم وهي تشرُح لنا كتاب   العصمةِ  بيتِ  أهلِ  حينما أعرُض بني أيديكم أحاديث  
عة يرون وأنَّ الشِّي !!لرؤيةضّية اخبصوِص ق ،ةأهمُّ كتاٍب الَّذي مل يُنظر إليه إالَّ خبصوِص هذه القضيّ وهو 
 احللقة يفيأيت بيانُه سهذا ما ري و من ذلك بكث وأكربُ  وأوسعُ  بينما الكتاب أعمقُ  ،اإلمام أو ال يرون   اإلمام  

 .القادمة إْن شاء الل تعاىل

 لوم سّيد مهدي تويفّ والسّيد حبُر الع :املعروف بالفوائد الرِّجالية (،رجال السّيد حبر العلوم)هو  هذا
حنُن اآلن مع السّيد مهدي  ،1111فاجمللسي  ،ناحنُن نسري مع مسرية التأريخ ونسري مع علمائِ  ،1212سنة 

 ،منشورات مكتبة الصَّادق ،هذا هو اجلزء الثَّالث من رجال السّيد حبر العلوم ،1212حبر العلوم املتوىف 
وُيشري إىل الرَّسائل الَّيت وصلت إىل الشَّيِخ  ،فيدمُ ـوهو يتحدَُّث عن شيخنا ال ،320صفحة  ،إيران ،طهران

وقد يشك ل أمر  هذا التوقيع بوقوعِه في -فُيعلِّق السّيد حبر العلوم ،عليه اللِ  من إمام زماننا صلواتُ فيد مُ ـال
فيتضح من كالمِه أنَُّه -بعد الغيبِة الكبرى المنفي ة   ال م بلِّغ ودعواه الم شاهدة   الغيبِة الكبرى مع جهالة حالِ 

وقد يشك ل أمر  هذا التوقيع بوقوعِه في الغيبِة -اللقاء باإلمامو  الرؤية على أّنايفهم معىن الـُمشاهدة 
 بعد   المنفي ة   ودعواه الم شاهدة  -مفيدـيعين الَّذي بلَّغ الرِّسالة إىل الشَّيخ ال-ال م بلِّغ حالِ  الكبرى مع جهالةِ 
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! فالبُدَّ أنَّه رأى اإلمام فحينما يأيت !كيف وصلت إليه الرِّسالةباعتبار   ،دعواه املشاهدة-الغيبِة الكبرى
ميكن أْن -ه  ويمكن دفع  -يّدعي الـُمشاهدة بذلك فإنَّهُ  ،جاء هبا من اإلمام همفيد ويّدعي بأنَّ ـبالرِّسالة إىل ال

خبار واشتمال التوقيع على المَلحم واإلباحتمال حصول الِعلم بمقتضى القرائن -ندفع هذا اإلشكال
شاهدة المنفي ة أن  ي شاِهد اإلمام م   عن الغيب ال ذي ال يط ِلع  عليه إال  اهلل وأولياؤه بإظهارِه لهم وإن  ال

فهو أثار إشكااًل قال مُيكن أْن -ذلكل من ال م بلِّغ ادعاؤه م  ولم ي عل   ويعلم أن ه  الح ج ة حال م شاهدتِه له  
يخ فإنَّه حني أوصل الرِّسائل إىل الشَّ  ،فيدمُ ـيِخ العلى هذا الـُمبلِّغ الَّذي بلَّغ وأوصل الرَّسائل إىل الشَّ ُيشكل 

إىل الشَّيخ فيد الزُم ذلك أن يّدعي أنَُّه شاه د اإلمام وإالَّ كيف حصَّل على الرِّسائل من اإلمام ُُثَّ أوصلها مُ ـال
يقول  ،واّدعاُء الـُمشاهدة يتعارض مع التوقيع الَّذي حنُن بصددهِ  ،الزُم ذلك أنَُّه يّدعي الـُمشاهدة ،فيدمُ ـال

مُيكن أْن يُدفع هذا اإلشكال أنَّ الـُمبلِّغ مل يّدعي الـُمشاهدة فال يوجد نقل عن هذا الرَُّجل عن الواسطة 
ا ع ر ف  بأنَّ هذه ا د أنَّهُ فيمُ ـالَّذي نقل الرَّسائل إىل ال لرِّسالة وهذا الشَّخص الَّذي اّدعى الـُمشاهدة ولكنَُّه ُرمبَّ

وقد يم ن ع  أيضًا امتناعها في -:فهو مل يّدعي الـُمشاهدة ،ل إليه الرِّسالة هو اإلمام من خالل القرائنأوص
باعتبار الَّذي يّدعي الـُمشاهدة ُيكذَّب  ،يعين مُينع التكذيب ؟قد مُين ُع أيضًا أّي شيء مُينع-شأِن الخواص

يقول ومُيكن أْن نقول بأنَّ هذا احلكم ال يسري على بعِض  ،حبسب الكتاب واملراد من الـُمشاهدة الرؤية
ا ُيشري إىل نفسهِ   حبر العلوم أنَُّه التقى باإلمام احُلجَّة ِعدَّة مرَّات د مهديّ ألنَُّه معروف  عن السيِّ  !!اخلواص ولرمبُّ

الَّذي يُفهم من كالمِه أنَّ السّيد  ،ال أريد أْن أُعقِّب كثرياً على الكالم ،وهذا شيء  معروف وال نشكُّ يف ذلك
نفُس الكالم الَّذي مرَّ يف كالم علّي ابن عيسى األربّلي ويف كالم  ،حبر العلوم يفهم من معىن الـُمشاهدة الرؤية

 .الشَّيخ اجمللسي

يف الغيبِة  جنَّة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احُلجَّةِ )يف كتابِه  حدِّث النُّوريهناك حادثة ينقلها الـمُ 
ومطبوع  على حدى ولكن الكتاب  ،حباِر األنوار وهو  ُملحق  باجلزء الثَّالث واخلمسني من أجزاءِ  (ربىالكُ 

من الكتاب طُِبع كتاب جنَّة  يف القسِم األخري ،زء الثَّالث واخلمسون من حبار األنوارالَّذي بني يدّي هو اجلُ 
المذكور عن المولى  حد ثني األخ  الّصفيّ -احلكاية العاشرة ،236صفحة  ،املأوى للمحدِّث النوري

عن المولى السلماسي ر ِحم ه  اهلل -:األُخ الّصفُي املذكور تقّدم ِذكرُه يف حكاياٍت ُأخرى-السلماسي
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ك نت  حاضرًا في :ق ال  -:لوم وال أجُد وقتًا للتفاصيلد حبر العوالسلماسي هذا من خواص السيِّ -تعالى
عة الغّراء في فسأله  رجٌل عن إمكاِن رؤية الطلّ -:يف ُمفل إفادة حبر العلوم ،السلماسي يقول-محفِل إفادته

اآللة المعروفة لشرِب الد خان ال م سّمى عند الع ج م -:د حبر العلومبيد السيِّ -الغيبة الكبرى وكان بيدهِ 
فسك ت عن -:ـيلةگالشيشة النار ،ما تسّمى اآلن بالشيشة ،يعين الشيشة ،غليون ،مكتوب غليان-نبغليا

ما أقول  في جوابِه وقد ض م ني  ،فقال ما معناه ،جوابِه وطأطأ رأسه وخاط ب  نفس ه  بكَلٍم خفيٍّ أسمعه  
ي أي ام الغيبة فكّرر هذا وورد أيضًا في الخبر تكذيب  م ّدعي الرؤية ف ،عليه إلى صدره صلوات  اهللِ 

تكذيب  من اّدعى رؤية الح ج ة ث م  قال في جواب السائل إن ه  قد ورد في أخبار أهل العصمة  ،الكَلم
ال أريد الدخول يف -تعالى فرجه واقتصر في جوابِه عليه من غير إشارٍة إلى ما أشار إليه عج ل اهلل  

فقد تكرَّر هذا  ،د حبر العلوم هو يفهم الـُمشاهدة مبعىن الرؤيةلكنَّ الواضح من كالِم السيِّ  ،تفاصيِل الواقعة
وورد أيضًا في الخبر  ،عليه إلى صدره ما أقول  في جوابِه وقد ض م ني صلوات  اهللِ -:الكالم مرَّتني

فهو حَّتَّ فيما  ،ن فيما بينُه وبني نفسههذا الكالم كا ،ُُثَّ قال للرَُّجل-تكذيب  م ّدعي الرؤية في أي ام الغيبة
إن ه  قد ورد في أخبار أهل العصمة -:قال للسائل  ُُثَّ  ،بينُه وبني نفسه يفهم أنَّ الـُمشاهدة مبعىن الرؤية

كان فيما بين ُه وبني ففهمُه أنَّ الـُمشاهدة هي الرؤية  -تكذيب  من اّدعى رؤية الح ج ة عج ل اهلل تعالى فرجه
وهو نفُس الكالم الَّذي مرَّ ذكرُه يف حاشيتِه أو يف تعليقِه أو يف ذيل حديثِه  ،كان كذلك مع السائلو نفسِه 

 .(الفوائد الرِّجالية)فيد يف كتابِه مُ ـعن الشَّيِخ ال

واحلقيقة هو  ،للمريزا اإلخباري (كشُف القناع عن ُحجيَّة اإلُجاع)هناك كتاب  طُِبع حتت عنوان 
كشُف ) سٍم ُمزوَّرولكنَُّه طُِبع با (،كشُف الِقناع عن عورِة اإلُجاع)مسُه األصلي فالكتاُب ا ،حتريف  للعنوان

وإالَّ  ،على ذكر هذه القضّيةسم  لكتاٍب آخر ملؤلِّف آخر وسنأيت اسم فإنَّ هذا اال (ُحجيَّة اإلُجاع القناع عن
يف ريزا اإلخباري يُناقش يف هذا الكتاب امل (،كشُف القناع عن عورة اإلُجاع)سُم األصلي هلذا الكتاب اال

وف ُجال مبقدِّمة وحتقيق السّيد رؤ  ،هجري 1390 ،ميالدي 1970الطبعة طبعة هذا الكتاب  ،33صفحة 
ر قصَّته املريزا اإلخباري قُتل يف الكاظمية وسآيت على ذك ،33يف صفحة  ،الدين وهو من ذريتِه من أحفادهِ 

حنُن اآلن حتّدثنا عن السّيد مهدي حبر العلوم  ،على ما هو املعروف ،1232سنة  رضوان الل تعاىل عليه
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وهو يُناقش  ،للهجرة 1232اآلن نتحّدث عن املريزا اإلخباري املتوىف املقتول سنة  ،1212املتوىف سنة 
هذا عق ل  ق لنا كيف ي  -:اإلُجاعيُناقش قضّية -ق لنا كيف ي عقل هذا-33يف صفحة  ،ُعلماء املدرسة األصولية

األصولية يفرتضون أنَّ اإلمام  اعتبار أنَّ اإلُجاع يف املدرسةب-وإن ما اإلمام مستتٌر عن األبصاِر واألعيان
ولكن هنا املريزا اإلخباري  ،تفصيل لسُت بصدِد احلديث عنه وهو أنواع اإلُجاع ولهُ  ،احُلجَّة داخل  يف اإلُجاع

عليه  ق لنا كيف ي عق ل  هذا وإن ما اإلمام  -:داخل  يف إُجاِع الُعلماءأنَّ اإلمام احُلجَّة  ،يُناقش هذه الفرضية
مستتٌر عن األبصاِر واألعيان وق د ر ويت م عنه  عليِه الس َلم من اد عى الرؤية قبل الص يحِة  َلمالس  

 الفهم أنَّ الـُمشاهدة هو يفهُم املضمون بنفسِ فيبدو أنَّ املريزا اإلخباري أيضًا -والسُّفياني فهو كّذاٌب م فت رٍ 
 ،من اّدعى الرؤية ،يف مقام الـُمجادلة ،هو يف مقام الـُمحاججةقد يقول قائل بأنَّ املريزا اإلخباري  ،هي الرؤية

 (،الص يحةِ قبل السُّفياني و  من اد عى المشاهدة)من اّدعى  هو مل ينُقل النَّص بتمامِه وكمالِه ألنَّ النَّص أنَّهُ 
هو  ،وهكذا جاءت يف النَِّص األصلي ألنَّ عالمة السُّفيان حتدث قبل الصَّيحة يحِة والسُّفيانوليس قبل الصَّ 

وق د ر ويت م عنه  من اد عى الرؤية قبل الص يحِة والسُّفياني فهو كّذاٌب -:املريزا اإلخباري نقل املضمون
بشكٍل عام ُهم متفقون على أنَّ الـُمشاهدة مبعىن أنا أستفيد من هذا النَّص أنَّ ُعلماء املدرسة األصولية -م فت رٍ 

أنَّ  علىوحَّتَّ علماء املدرسة اإلخبارية فقد مرَّ كالم الشَّيِخ اجمللسي  ،الرؤية ومرَّ الكالم مرَّت الشواهد
هو أيضاً اإلخباري  املريزاولذا هنا أيضاً أستفيد من كالم  ،ّدعاء النَّيابة نفُس الكالما الـُمشاهدة ُهنا الرؤية مع

 .لماء من أنَّ الـُمشاهدة هي الرؤيةألن هذا املعىن هو املعىن الَّذي تسامل عليه العُ  ،هذا املعىن يذهب إىل نفس

تابِه وإىل  كهب إىل  ْن نذأولكن قبل  ،إىل مرجٍع آخر من مراجعنا ،نذهب إىل عاملٍِ آخر من علمائنا
 .كتبه نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك

قبل قليٍل قرأُت  (،جنَُّة املأوى)كتابُه   ،للهجرة 1320ُث الُنوري رمحُة الل عليه املتوىف سنة الـُمحدِّ 
يف ناية الكتاب ك ت ب الـُمحدُِّث النوري  ،د حبر العلومعلى مسامعكم ما ذكرُه الـُمحدِّث النوري عن السيِّ 

أنا ال أريد أْن أقرأ   ،كتاب الَّذي ورد إىل السَّمريّ تعرَّض يف هاتني الفائدتني إىل ُمناقشِة ال ،فائدتان ُمهمَّتان
 ،325إىل صفحة  ،330يستمُر يف كالمِه إىل صفحة  ،318كلَّ ما ذكرُه فهو كالم  طويل من صفحة 

ه وسالمُ  اللِ  صلواتُ  اإلمامِ  ولقاءِ  اإلمامِ  رؤيةِ  هي أيضًا خبصوصِ  ،325وهناك فائدة  ثانية تبدأ من صفحة 
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أنَّ املراد من  :325إىل صفحة  ،318الكالم الَّذي ذكرُه الـُمحدِّث النوري من صفحة  ُخالصةُ  ،عليه
هي هذه اخلالصة الَّيت ينتهي إليها وأنَّ التكذيب  ،ه عليهوسالمُ  اللِ  صلواتُ  اإلمامِ  رؤيةُ  ،الرؤيةُ هو الـُمشاهدة 

إىل أْن -الث اني ما ذكره  في البحار-انياً هو تكذيب  ملن يّدعي الـُمشاهدة مع النِّيابة وقد ذكر هذا قواًل ث
فُخالصة ما ذكره الـُمحدِّث الُنوري رضوان الل -ل عل ه  م حموٌل على من يّدعي ال م شاهدة مع النِّيابة-:يقول

اهدة هو ال خيرج عن أنَّ معىن الـُمش ،ىيف كتابِه جنَّة املأوى يف من فاز بلقاء احُلجَّة يف الغيبة الكرب  تعاىل عليه 
 .واللقاءهو الرؤية 

لثَّاقب فهو كتاب  ا النَّجُم اأمَّ  ،بية العر جنَّة املأوى كتاب  باللغةِ  (،النَّجُم الثَّاقب)وهو نفسُه يف كتابِه 
قم  ،مسجد ُجكران نتشاراتبعة اطهذه الُنسخة الفارسية األصل وهذا هو اجلزء الثَّان من  ،باللغة الفارسية

 ،861ة صفحإىل َّتَّ ينتهي حمن هنا يبدأ  ،(مشتُ ب ه  )الباُب الثَّامن  ،851ة يف صفح ،إيران ،املقّدسة
ذه الرتُجُة العربية وه ،ة املأوىبِه جنَّ  كتااملضامني الَّيت ذكرها هنا ال ختتلُف كثريًا عن املضامني الَّيت ذكرها يفو 
لثَّان انتشارات اذا هو اجلزء وه ،سوياملو  سّيد ياسنيترُجة ال (،النَّجُم الثَّاقب يف أحوال اإلمام احُلجَّة الغائب)

-قدِّمةن الحكايات ال م تفي الجمِع بي-الباب الثَّامن ،401يبدأ من صفحة  ،قم املقّدسة ،لسان الصدق
قدِّمة وما جاء كايات ال م تين الحمِع بفي الج  -التقوا باإلمام احُلجَّةيعة فراد من الشِّ أل مةاحلكايات الـُمتقدِّ 

هاية يف صفحة  يقول يف النِّ إىل أنْ  كالمُُثَّ يبدأ التفصيل يف ال-بتكذيب م ّدعي ال م شاهدة في الغيبِة الكبرى
حلِّ  ي علمون بمالالوقت  في ذلك فيكون المقصود منها أن  خاص ته   وعلى بعِض ن س خ النُّعماني-:417

م تقدِّمة في القصص ال  وليسى أل خر ال م شاهدة والرؤية في األماكن اإقامتِه عليِه الس َلم فهي ال تنفي 
خالصة و  ، على ذكرهاات سنأيتواير ُيشري إىل -عليه الس َلم في ذلك المحلّ  ِداللة على م َلقاِة أحٌد له  

  الرؤيةِ معىن   زُ تتجاو ال  اهدة  الـُمش ي أنّ ه( و )جنَُّة املأوى (النَّجُم الثَّاقب)حديث الـُمحدِّث النوري يف كتابيه 
 . اللقاءومعىن  

للسّيد مصطفى آل  (،بشارة اإلسالم يف عالمات ظهور صاحب الزَّمان)نفُس الشيء يف كتاب 
سّيد ُمصطفى الكاظمي  ،1320الـُمحدِّث النوري متوىف سنة  ،1336متوىف سنة  ،السّيد حيدر الكاظمي

حتت عنوان  ،195صفحة  ،لبنان ،بريوت ،سالميوهذه الطبعة طبعة دار الكتاب اإل ،1336متوىف سنة 
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وهو نفسُه  ،يخ اجمللسي يف البحارهو نفُس كالم الشَّ  ،196 ،195صفحة  يف الكالم الَّذي ذكرهُ  (،تنبيه)
وأيضًا أشار  ،ذكر هذا الكالم يف جنَّة املأوى وذكرُه كذلك يف النَّجم الثَّاقب ،الَّذي ذكرُه الـُمحدِّث النوري

ا لنُّوري ال من قريٍب وال من بعيد لكنَُّه مل ُيِشر إىل الـُمحدِّث ا ،إىل بعِض كالٍم ِمَّا ذكرُه الـُمحدِّث النوري وإَّنَّ
ا ما نقلُه من كالٍم ُيشابه كالم الـُمحدِّث النوري ليس بالضرورة أْن يكون  ،اجمللسي رمحُة الل عليهأشار إىل  وُرمبَّ
ولكن ُخالصة  ،نفس احلديث هو أشار إليه وذكرهو عن الـُمحدِّث النوري فقد يكون نفس الكالم قد نقل ُه 

ا  علىفكلُّ احلديث يدور حول معىن الـُمشاهدة  ،الـُمشاهدة منها الرؤيةالـُمراد من أيضًا أنَّ هي  الكالم أنَّ
 .واللقاءُ  الرؤيةُ هي 

 ي املوسويّ ّمد تقزا ُمللمري  (،ئد الدعاء للقائممكياُل املكارم يف فوا)إذا ما ذهبنا إىل كتاب 
يعين  ،للهجرة 1348نة ستوىف موهو  ،يف أّول الكتاب قصَّة كما يذكر ذلك املؤلِّف االصفهان والكتاُب لهُ 

ي في حت ى ت جل ى لِ : قدِّمةهو يقول يف الـمُ  ،1336توىف املالسّيد حيدر الكاظمي  آلد مصطفى بعد السيِّ 
كسر المن قلبي   ب  وحبي منتظر  وإمامي ال ر  على وصفِه بالقلِم والكَلم أعني موالي  ال أقدِ من المنام 

را ين كتابإ-ارسيةلغة الفالب-وقال لي ببياٍن أبهج من وصل الحبيب وأهيج من صوِت العندليب ما لفظه  
كتب هذا ا  أي-ئماء للقامكيال المكارم في فوائد الدعار  ذگب ورا ويس ونام انهم بعربي و  يسو بن

-ار ذگا ب ونام اور -مانناإمام ز  سم منيقول بأنَّه قد نال هذا االو  ،سمباللغة العربية ومس ِِّه هبذا االالكتاب و 
اجلزء  قم املقّدسة املهدي إلماماطبعة مؤسَّسة  ،املكارم يف فوائد الُدعاء للقائم وس مِّ هذا الكتاب مكيال

اد ال م ر  والحاصل أن  :  اجمللسينفُس الكالم الَّذي ذكرُه الشَّيخُ  ،360صفحة يف اجلزء الثَّان  ،الثَّان
للسفراء األربعة  ة مثل ما كانلخاص  ابة والنيا م شاهدة هي ال م شاهدة ال م قي دة بكونها بعنوان البابّية بال

هذا ة يف املذكور شاهدة فالـمُ  .كالم.. إىل آخِر ال.م شاهدة الموجودين في زمان الغيبة الصغرى ال م طلق ال
 .اجمللسي لشَّيخُ اكرُه الَّذي ذ  بنفس املعىن ا ُمّمد تقي املوسوي االصفهان هيالكتاب بنظر املريز 

الشَّيخ اجمللسي جاءنا  كالمُ ف ،اخلطّ  نا على طولِ ُيصاحبُ  بقي   اجمللسيّ  الشَّيخِ  أنَّ كالم   :وتَلحظون
وجاءنا مذكوراً عند السّيد مصطفى آل  (،النَّجِم الثَّاقب)ويف  (جنَّة املأوى)مذكوراً عند الـُمحدِّث النوري يف 
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وجاءنا أيضًا يف كتاب  (،بشارُة اإلسالم يف عالمات ظهور صاحب الزَّمان)السّيد حيدر الكاظمي يف كتابِه 
 .(ه عليهوسالمُ  اللِ  مكيال املكارم يف فوائد الُدعاء للقائم صلواتُ )

يخ علّي للشَّ  (احِلسان يف أحوال موالنا صاحب الزَّمان العبقريُّ )إمسه ة هناك كتاب  كبري باللغة الفارسي
الحظوا  ،أو الصنمية عند الُعلماء التصنيمِ  ةِ فقط أقرأ لكم الـُمقدِّمة والَّيت ُتشري إىل قضيّ  ،أكرب النهاونديّ 

ميم  لِ هذا الكتاب تأليف الع  -األلقاب الَّيت ُوِضعت للمؤلِّف رضوان الل تعاىل عليه بير ة  الك   النِّحرير والعَل 
بحر  العلوم المتَلطم زين  الم جتهدين م حيي مراسم  األعاظم ومفخر  الع لماء األفاخم مَلذ  الفقهاء

هذا يُرجعنا  ،العقُل احلادي عشر-م رسلين ح ج ة  اإلسَلم وم حج ة  الم سلمين العقل  الحادي عشر شريعِة ال
جيعلون هذا العالـِم هو العقل احلادي  لوجود نشأ من عقوٍل عشرة فُهنا همقول بأنَّ اإىل نظريٍة فلسفيٍة قدمية ت

العقل  الحادي عشر ال ذي هو للعِلِم ِمحو ر آية  اهلل الم ِلك -عشر من العقول الَّيت أوجدت هذا الوجود
التصنيم الشَّائعة يف كتِب ِصي ُغ هي هذه  ،إىل آخرهِ  ...يخ علي أكبر النهاوندياألكبر األغا الحاج الش  

حتدَّث عن هذا املوضوع يف اجلزء الثَّان  ،يف كتابِه املؤلَّف من ِعدَّة أجزاءشيخ علّي أكرب النَّهاوندي  .ناعلمائِ 
يف اجلزء السَّادس تقريبًا نفس الكالم الَّذي ذكرُه الـُمحدِّث النوري رمحُة  ،ويف اجلزء الثَّالث ويف اجلزء السَّادس

ونفس كالم الشَّيخ خالصة الكالم الـُمشاهدة هي الرؤية  ،عليه يف جنَّة املأوى وكذلك يف النَّجم الثَّاقبالل 
يف الوجه السَّابع ِمَّا  ،يف اجلزء الثَّالث ذكر وجوهاً  ،مع اّدعاِء النِّيابة الرؤيةُ هي  بُ اجمللسي الـُمشاهدة الَّيت ُتكذَّ 

الذي  ي الـُمشاهدةِ بأنَُّه ما جاء يف الكتاب أنَّ ُمّدعِ  العبقري احِلسان قال ذكرُه يف اجلزء الثَّالث من كتابهِ 
مصاحل معّينة اإلمام احُلجَّة قد يأيت و يقول هناك حاالت  ،ضرُه بنفسهِ الَّذي يأتيه اإلمام أو حيليس هو  ُيكذَّبُ 

كي يلتقي يت بذلك الشَّخص  أو أنَّ اإلمام هو بواليتِه يأ ،بنفسِه إىل شخص من األشخاص ويلتقي به ويراه
ا التكذيب  ،من ِقب ل اإلمامهي ة باعتبار أنَّ هذه القضيّ  ،هذه غري داخلة يف التكذيبو يقول  ،بهِ  هو وإَّنَّ

لكنَُّه يف اجلزء  ،قالُه يف اجلزء الثَّالث يف الوجه السَّابع هذا ما ،للذي يّدعي الـُمشاهدة هكذا من عنِد نفسهِ 
 زيرا توقيع شريف در-أقرأ لكم ماذا قال باللغة الفارسية ،ذكر كالمًا آخر بالضبط ،584الثَّان صفحة 

أنَّ هو ُمرادُه -ر وحضور استو ظه بمعناي آن رد از دعواي ظهور است وم شاهده عمن و ردّ  صددِ 
 ،م قد ظهريعين أنَّ من يّدعي الـُمشاهدة فكأنَّه يّدعي أّن اإلما ،يف منِع اّدعاء الظهور العلينالتوقيع جاء 
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ا التكذيب  ،فالَّذي ال يّدعي أنَّ اإلمام قد ظهر ال يشملُه التكذيب ذين يّدعون بأنَّ اإلمام قد ظهر للّ هو إَّنَّ
هنا  ؟ظهور وفارق  بني احلضور والظهوراحلضور والوقال أنَّ الـُمراد من الـُمشاهدة هو  ،وواضح بشكل علينّ 

سيأيت بيان هذه و  ،هو خ ل ط  بني هذه الـُمصطلحات ،ط  يف الكالم فاحلضور شيء والظهور شيءبخ
ط واضحًا يف يبقى التخبّ  ،تعاىل يف حلقِة يوِم غ د ولكن يبقى الكالُم هو الكالم الـُمصطلحات إْن شاء اللُ 

م ما عادوا وما رجعوا إ ؟املاذ ،لِّ كلمات هؤالء األعالمكُ   ،هذا الكتاب همِ ف  البيت لِ  أهلِ  ىل أحاديثِ ألنَّ
ى وأعل   الل تعاىل على املاضني نا رضوانُ املستمرَّة على طوِل اخلّط مع علمائِ لك هي املشكلة الكبرية وتِ 

 .الباقني مقاماتِ 

لنهاوندي أكرب ا خ عليّ يبالنسبة للشَّ  (،صراط النَّجاة)هذا هو كتاب  ،نذهب إىل سّيدنا اخلوئي
ريزا فامل ،1369نة تويف س عليه هوسالمُ  اللِ  احِلسان يف أحواِل صاحب الزمان صلواتُ  كتاب العبقريّ مؤلِّف  

د اخلوئي وفاتُه أعتقد يِّ بالنسبة للس ،1369والنهاوندي  ،1348ُمّمد تقي املوسوي االصفهان تويف سنة 
ء ز اجلُ  ،ستفتاءاتكتاب صراط النَّجاة يف أجوبة اال  ،474صفحة  ،ميالدي 1992 وهي معروفة لديكم

ب وهم ن اد عى الرؤي ة ف ك  ) ما تفسير  هذا الحديث-1628السؤال  ،الثَّان ص وجد هذا النَّ صاًل ال يُ أ-؟(ذِّ
دة بالرؤية لذلك حوا الـُمشاهفني شر املؤلِّ و ألنَّ املراجع والُعلماء واخلُطباء  ؟ملاذا ،على األلسنة لُ يُتناق  ولكنه 

اري نفسِه يف  ملريزا اإلخباُم من يل الكالًا يرتدَّد الكالم وقد مرَّ علينا قبل قلدائم ،ألسنة النَّاسعلى شاع هذا 
على  ائعا هو الشَّ نَّ هذأللرؤية من اّدعى ا أنَّ  حني أورد الكالم   (،كشُف الِقناع عن عورة اإلُجاع)كتابِه 

ة عى الرؤي  م ن اد  ) ديثما تفسير  هذا الح-السائل يقول ،األلسنة شرحًا وتفسريًا لكلمة الـُمشاهدة
ب وه نسب  لإلمام حيٌح أن ه  ي  صوهل  ؟كبرىوالغيبِة الوهل يختلف  تفسيره  بالنسبة للغيبة الص غرى  ؟(ف ك ذِّ

  .؟الح ج ة عج ل اهلل فرج ه

-على سبيِل القطع ،انتبهوا لكالمهِ يقولُه على سبيِل الق طع -التكذيب  -السّيُد اخلوئي يقول
هذا الكالم الشَّيُخ  اً هو أساس-عنه نيابًة خاص ة في الغيبة الكبرى لى من يّدعي الن يابة  التكذيب  راجٌع إ

السّيد اخلوئي تقليدًا ملن و  ،وألفاظ الكتاب ال ُتساعد على ذلك ، االحتمالوقالُه على سبيلِ  ،اجمللسي قاله
َلم نيابًة خاص ة في الغيبة عليه الس  التكذيب  راجٌع إلى من يّدعي الن يابة عنه : قاهلا بوجٍه قطعيس ب قه 
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بُوهيسأل عن معىن عبارة السائل أّن النِّيابة باعتبار يعين من يّدعي الرؤية و -الكبرى  ،من اّدعى الرؤية فكذِّ
لو كان يفهم املشاهدة ليس مبعىن الرؤية لردَّ على و  ،وهذا يعين أنَّ السّيد اخلوئي يفهم الـُمشاهدة مبعىن الرؤية

لكنَُّه هو يفهم الـُمشاهدة  ،الكالم لصحَّح لهُ و فكذَّبوه  من ادَّعى الرؤية   أنّ بأنَّ الرِّواية ليست  وقال لهُ  السائل
 .1992هذا هو كالُم سّيدنا اخلوئي املتوىف سنة  ،مبعىن الرؤية

وهذا كتابُه موسوعة  ،ميالدي 1999الـُمستشهد املقتول سنة  ،نذهب إىل السّيد ُمّمد الّصدر
 ،مركز التوزيع مكتبة الّصدر ،وهو اجلزء األّول من أجزاء هذه املوسوعةتأريخ الغيبة الصغرى  ،مام املهديّ اإل

 إعالنُه انتهاء)حلقُل السَّابع ا ،يعقد بابًا مفصَّالً  ،630يف صفحة  ،قم املطبعة مطبعة قلم ،هراءالناشر دار الزَّ 
حني أرسل التوقيع  ؟اإلمام انتهاء الّسفارة وبدء الغيبة الكربىمَّت أعلن  (،السَّفارة  وبدء الغيبة الكربى

الكالم يستمر إىل ناية الكتاب  ،630من صفحة  ،املذكور الَّذي حنن بصددِه إىل علّي ابن ُُممَّد السَّمري
يف صفحة لنوِع الـُمشاهدة لكنَُّه  ،ُُثَّ يعطي احتماالتالسّيد ُمّمد الّصدر يُفصُِّل كثريًا  ،654إىل صفحة 

 مع ادِّعاء الوكالة أو الّسفارة عنه   على دعوى ال م شاهدةِ  الشريف   مل التوقيع  بأن  القول ح  -يقول ،644
اً إال  أن ه  في الواقع -؟:ماذا يقول-َلمعليه الس    ،نفسُه ينقلُه عن منتخب األثر وهذا الكالم-بعيٌد جد 

ماذا يقول  ،الشَّيخ لطف الل الصَّايف الكلبيكانوهو عنا ومنتخب األثر هو أيضًا ملرجٍع ُمعاصٍر من مراج
 شريف على دعوى ال م شاهدة مع ادِّعاء الوكالة أو الّسفارة عنه  الح مل  التوقيع -؟هذا الشيخالشَّيخ 

يعة على مثال الس فراء في الغيبة الص غرى قالوا وهذا وإيصال األخبار من جانبِه إلى الشِّ  َلمعليه الس  
إال  أن ه  في ؟: ماذا يُعلِّق السّيد ُممَّد الصدر على هذا الكالم-قريٌب جد اً وقد ن ِقل عن البحاِر وغيرهِ  الوجه

اً الواقع  اً )الَّذي قال -بعيٌد جد  هو املرجع املعاصر الشَّيخ لطف الل الصَّايف  (وهذا الوجه قريب  جدَّ
د السيِّ يقول  ،ُمشاهدة يُقصد منها الرؤية مع اّدعاء النِّيابة اخلاصَّةأنَّ الـب (،منتخُب األثر)الُكلبيكان يف كتابِه 

اً إال  أن ه  في الواقع : ُمّمد الصَّدر بمعنى أن ه  ِخَلف الظ اهر من ِعبارة اإلمام المهدّي عليِه  بعيٌد جد 
وكالمُه دقيق  -ينٌة على وجودهالم تقم قر  فإن ه يحتاج إلى ض مِّ ق يد أو لفظ إلى عباراتهِ  ،الس َلم في بيانهِ 

كما لو كان قد قال أال فمن اد عى ال م شاهدة مع الوكالة فهو كذ اٌب م فتٍر إال  أن  المهدّي : ًا هناجدَّ 
نعم من  ،عليِه الس َلم لم ي  ق ل ذلك كما هو واضح وم قتضاه عموم  التكذيب لمن اّدعى الس فارة وغيره
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من البداية يف  باعتبار أنَّ اإلمام  -ة يجب  تكذيبه  إال  أن  هذا غير اّدعاء الم شاهدةاّدعى الّسفارة أو الوكال
ة انتهاء فُهناك ينتهي الكالم عن قضيّ  ،إىل أحٍد من بعِدك لسَّمري ال ُتوصِ الكتاب قال لعليِّ ابن ُُممَّد ا

أنواعاً و أنواعًا من الرؤية و ويستمر السّيد ُمّمد الّصدر يف بيانِه فيذكُر أنواعًا من الـُمشاهدة  ،وانتفاء الّسفارة
املستوى الثَّالث إىل  ،املستوى الثَّان ،فهو يذكر املستوى األّول ،674إىل أْن يقول يف صفحة  ،من اللقاء

إذًا فقد -654يف صفحة  ،من الـُمشاهدة مستويات ،ال جمال لقراءة كلِّ هذه املستويات ،املستوى السَّابع
تحص ل  ِمن ك لِّ ذلك أن  اإلشكال ال ذي ذ كر وه غير وارٍد على التوقيع وال على أخبار ال م شاهدة وأن ه  
باإلمكان األخذ  بِه وبأخبار ال م شاهدة وال يجب تكذيبها إال  ما كان قائماً على االنحراف والخروج عن 

يعة يلتقون باإلمام الشِّ   هذا التوقيع ال يتعارض مع كونِ إنَّ ب يقولهو أن ّيد ُمّمد الصدر ُمراد الس-الحقّ 
ا هو تكذيب ملن يدَّعي رؤية اإلمام ولقاء اإلمام والتكذيب املوجود يف هذا التوقيع  ،ويرونُه وُيشاهدونه إَّنَّ

 ،هلذا النوع من الـُمشاهدةهو كذيُب فالت ،ولكنَُّه ينُقل عن اإلمام األكاذيب وينقُل عن اإلمام األباطيل
لكنَُّه أشار إىل ُنكتٍة مهمَّة  ،بغضِّ النظر عن التفاصيل األخرى ولقاء   رؤية   يف رأيِه هيبالنتيجة الـُمشاهدة 

ة واضحة النِّيابة ذُكرت يف أّول الكتاب وهذه قضيّ  قضية ألنَّ  هلا بادِّعاء النِّيابةِ  أنَّ الـُمشاهدة ال عالقة  وهي 
اً  ًا تبنَّاُه  ،جدَّ لكن هذه املسألة أْن ُحِشرت النِّيابة مع الرؤية احتمال وضعُه الشَّيُخ اجمللسي يف بياٍن ركيٍك جدَّ

على سبيِل املثال تبّناه سّيدنا اخلوئي رضوان الل تعاىل عليه وتبنّاُه أيضًا من املراجع  ،بعد ذلك مراجُعنا
باملناسبة املراجُع األحياء يف النَّجِف أو يف ُقم  ،الُكلبيكان وبقيَّة املراجعاملعاصرين الشَّيخ لطف الل الصَّايف 

الرؤية مع ادِّعاء  هيأنَّ الـُمشاهدة املذكورة يف الكتاِب الَّذي وصل إىل السَّمري  هذا القول بون نفس  هم يتبنّ 
 .شائع  ومعروف  جدَّاً يف ُقم هو قول  و املراجع األحياء يف النَّجف هذا القول بني و  ،النِّيابة

 ،تعليقة على ِصراط النَّجاة هُ ل ،ميالدي 2006املريزا جواد التربيزي املتوىف سنة هو أيضاً من مراجعنا 
، بينما يف خلوئيالم السّيد ا نفس كيتبىنَّ  هبشيء أي أنّ ال يُعلِّق فإنّه د اخلوئي مع السيِّ ويف املواطن الَّيت يّتفق 

عن ال وئي عن السؤ ّيُد اخلجاب السفحني أ ،يكتُب تعليقاً فإنّه فيها مع السّيد اخلوئي املواطن الَّيت خيتلُف 
مل يُعلِّق املريزا  يابًة خاصَّةنبة عنه النِّيا التكذيُب راجع  إىل من يدَّعيبأّن وقال  ،من اّدعى الرؤية فكذِّبوهعبارة 

 .النِّيابة عاءِ مع ادِّ  ةُ لرؤي  ا اهدةِ لـُمشمن ا  املراد  وهو أنَّ  فهو يوافقه يف رأيه عليه، جواد التربيزي رمحُة الل
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أنا و  ،ةة مبعىن الرؤيـُمشاهدهم الأيضًا يف وهو ،د كمال احليدرياألحياء السيِّ يعة أيضًا من مراجِع الشِّ 
ا أعرُض بني أيديكم ِعدَّة فيديوات لل سّيد كمال واليدري حنُن مال احلكسّيد  هنا ال أريد أْن أناقش كالمه وإَّنَّ

 .احليدري وما قالُه يف جمموعة الفيديوات هذه

 يّ د كمال الحيدر السيّ  سماحة آية اهلل المرجع الدينيّ ل ةطع مرئيّ امق.  

 (1):رقماملقطع 

والصيحة  لسفيانوح اقبل خر  ،قال وسيأيت شيعيت من يّدعي املشاهدة أال فمن اّدعى املشاهدة ]
 سفتنتشر مع األ بدأت عدب آلنا ،إذاً أعزائي دعوات الوصاية والوصية ،فهو كاذب  مفرتٍ  ،فهو كاذب  ُمفرتٍ 

لُكلِّ أولئك  رحيًا أقوهلاص ،الونون دجّ اكمفرتون أفّ احُلجَّة وهم كّذابون  الواقع الشيعي من يّدعي أنَُّه وصيّ  يف
من أين مصدرها  معل  يٍة ال يُ اٍت مادإمكانينتشرون بوا يّدعي أنَُّه وصيُّ احُلجَّة وهم اآلن بدأ من ،الَّذين يعرفون

م يلتقون  ،احُلجَّة أوصياء هميّدعون أنَّ  ،من أين مناشئهاو  م يأيدّ  ،ةاحُلجَّ بيّدعون أنَّ خذون أدعية من عون أنَّ
هو كاذب  ف ،ذب  ُمفرتٍ فهو كا شاهدةأال فمن اّدعى امل :يقول اإلمام صرحياً  ،يّدعون ،يّدعون ،يّدعون ،احُلجَّة
غرب من واقعًا است ،ةلنِّيابة ال ايّدعي املشاهدة للُحجَّ أعزائي من جاءكم  ،فهو كاذب  ُمفرتٍ  ،أعيد ،ُمفرتٍ 

م يدَّعون أنم  ،اً البعض واقعًا ُأشِفُق عليهم علميّ  شاهدة بأنَُّه من مُ ـفسِّرون اللعلم يُ ان أهل مُأشِفُق عليهم أنَّ
ِة  والسَّفارة والبابيّ بالنِّيابةِ  ؟اها مباذعالقت ال عزيزي اإلمام يقول ُمشاهدة أين ،سَّفارةادَّعى النِّيابة من ادَّعى ال

ة حيضُر يف إلمام احُلجَّ نَُّه اول بأأستغرب من البعض خيرج ويق ،! ُمشاهدة يعين حَّتَّ ولو مل تتكلَّم!وحنو ذلك
 ؟ف حتكمونتم ما لكم كيأين أن ونهُ اس وال يعرفيعرُف النَّ  ،نعم يرونه ولكن ال يعرفه أحد ،عرفة يراُه النَّاس

 ... [.؟أين عقولكم أين

 (2):املقطع رقم

على  هُ ألنَّ  ،مسألة اإلمام الثان عشر سالم الل عليه وما مل تنحل هذه املسائل ال ميكن أن حتلّ ] 
مو  ،األمة حَّت كذا كذااس حَّت ال يصري اختالف يف علم الكالم املتعارف عدنا يعّرف اإلمام أنه يهدي النّ 
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يقوم لو ما  ؟يقوم هبذا الدور لو ما يقوما دسنة غائب  1150خوب بيين وبني الل اآلن صار له  ؟الشكله
 ؟ما يقوم لو يقوم ، ما جتاوبونليش خايفني ؟يقوم

  .!!.ما يقوم :الطالب احلاضرون

بينك  ،هألمّ به جا هلقا تقول ها فالن ضاع بالصحراء أنت شتسوي ؟أحسنتم لعد شنو فائدة وجوده
ن لو فال ،والنهيبوه مجيلقوه ة حَّت واحد يضيع يشنو هو مؤسسة خرييّ  ،هههههه ،اي اإلمامةي هاوبني الل ه

نو بس هذا ة شحلجّ ادري هو أ ،ة سالم الل عليهقال احلجّ  ؟جان مريض واحد دق عليه الباب وانطاه شقد
ذا وبني الل ه بينك ؟ييعلشّ ارتق على هذا أشوف بس قلبه اح ثني باملية فقراءفقري جان مو بشيعته أكو ثال

ى لبغدادي التقا ؟شنو ن قصصقرأ الكتب املفصلة اآلولذا أنت ا ؟به إىل اآلخرين أنت خترج منطق ميكن أنْ 
بيين  ؟ناار موالصو هنوش ،يخ عباس التقى وشيخ عبود التقى وشيخ ُمسن التقى وشيخ حتسني التقىوالشّ 

ُه أنّ  د لن اعتقأنّ  :قوهلاأطبعًا هاي فتوى  ،ع لود  افات لو بِ قضايا شخصية لو قصص لو خر  وبني الل لو
 ؟ين طاووس شتسو دنا ابسيّ  ل تقول ،مغلق عندي هذا ،المالتقى باإلمام أحد يف عصر الغيبة الكربى والسَّ 

يلتقي به  لن ،واليم ترتاحَّت بس الفتوى أقولك اياها ح ،يف ُمل وحده اجاوهبنبوحده يف أقول  ؟حبر العلوم
 .ه كذا وكذا خالص انتهت [به أحد ألنّ  أحد وما التقى

 (3):املقطع رقم

أنا أُنكر  ،يكون يف علم األعزَّة ترى مو فقط أنا أنكر رؤية اإلمام احُلجَّة يف عصِر الغيبة الكربى ]
حَّتَّ تكتمل عندكم يف علمكم  يكون ،رؤية اإلمام احُلجَّة يف عصِر الغيبة الصغرى لغري الُسفراء األربعة

أنا مل يثُبت عندي أنَّ أحدًا ألتقى باإلمام يف عصر الغيبة  ،الصورة ناقصة يف أذهانكم أخشى أن ،الُصورة
حَّت أكمل الصورة أعزائي لكم وكذلك حنتاُج إىل أدلة قطعية أنَّ السفراء  ،الصغرى غري السفراء األربعة
ألنَّه يف كثرٍي من األحيان أنَّ السفراء كانوا  ،ه كان يتلقون الرسائل والكتب منهاألربعة كانوا يشاهدونه مو أنَّ 

م يشاهدوه لعلَّ اإلمام سالم الل عليه كان عنده طريق يُوصل إليهم الكتاب  ،ينقلون الكتب وال دليل أنَّ
 ،أعرُض له تفصياًل أنَُّه انقطعتهذا حبث  إْن شاء الل إذا وسعين الوقت  ،وهلذا كنا نعربِّ التوقيعات التوقيعات
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دخل يف الغيبة مو الُصغرى األصغر  دْ ع  اإلمام احُلجَّة من ُولد بـ   ،أصاًل اإلمام احُلجَّة أعزائي يكون يف علمكم
إالَّ  ؟يرُه إالَّ ماذامل  ،260إىل  255اخلمس سنوات من  أساسًا حَّتَّ عندما هاي ،رى والُكربىوالُصغ

 .[ ..اخلواص

علق لكن ما يت ،يثهناقش حدأ أنْ  أنا ال أُريد ،د كمال احليدريإىل كالم املرجع املعاصر السيّ ستمعتم اِ 
كما   ةاعدّ مُ ـاهدة الاملش ول بأنَّ وهو ال يق ،من كالمه واضح   ،فاملشاهدة يف نظرِه هي الرؤية ،مبعىن املشاهدة
رأيه تقريباً يقارب  ،بةياية مع النِّ اء الرؤ عدِّ اِ  أنّهُ  من ،د اخلوئي مثالً يف قول السيَّ  لماء كما مرَّ العُ  هو الشائع بني  

م لقاِء يف قضية عد هِ جهة نظر و لف يف  كالمه الباقي فهو خيتوإالَّ  ،در يف هذه اجلهةد الصّ د ُممّ ما قاله السيِّ 
شاهدة مُ ـال مهِ ف   أنّهُ ب قط أقوليثه فحد ل بتفاصيلِ  ال شأن   ،بإمام زمانا صلواُت الِل وسالُمه عليه ةيعالشِّ 

 .مستمرّ  هذا الفهمُ أّن وتالحظون  ،الرؤيةعلى أّنا 

لى عت ردَّ  يعييف الوسط الشِّ  ةإىل ردود من شخصياِت علمي ،ت أخرىن نذهب إىل فيديواآلا
ق على علِّ أ  أُريد أنْ الاً أنا يضأد و نرتنت نستمع إىل هذه الردو اإلات أو على د كمال احليدري يف الفضائيّ السيِّ 

 بنفس املعىن شاهدةمُ ـىن الفهم يتحدثون عن مع.!! .شاهدةمُ ـتفاصيل حديثهم فقط ألفت نظركم إىل معىن ال
 لماء يتمسكونالعُ  ت أنَّ ضقتاِ نمية ولكن الصّ  ،حتمال وهو تعليق  ركيكذكره اجمللسي على سبيل االذي الَّ 
 ك بهِ متسَّ  ،واد التربيزيريزا جبه امل كمتسَّ  ،يدنا اخلوئك به سيّ متسَّ  ،متسك به املراجع املعاصرون إىل أنْ  ،بهِ 

م ينتمون همال احليدري د كسيِّ لى الون عسريدُّ  نلذلك الذي ،خرينايف وسائر املراجع اآلطف الل الصَّ يخ لُ الشَّ 
 املرجعيات ذهِ ه لُّ كُ و  ،لفةتينتمون إىل خطوط ومرجعيات ُمُ  ،ةة واحدليس إىل مرجعي ،إىل مرجعيات ُمتلفة

ألفاضل امن العلماء  جمموعة ع إىلنستم ،النيابة عاءِ دّ اِ مع  هي الرؤيةُ  شاهدة  مُ ـ نفس املعىن أّن التتبىنَّ 
 .م وهم على شاشة التلفزيوناكُ وإيَّ  املتحدثني حننُ 

 

 مة الش  ل( 1):رقممرئي المقطع ال  .رانييخ الفاضل علي الكو سماحة العَل 
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واإلمام ميكن أن  ،نعم يتواجد ؟اساإلمام يتواجد بني النَّ  هل أنّ  د ضياء يسأل عن] األخ السيّ 
صديقنا حبيبنا وعنده  ،العلماء د أحدسيّ  هناكقالول  ،ه ال يستعجلونب  عندهم شُ تقع ي لال ءهؤال ،دشاه  يُ 

يقول ال ليس  ،نقول له مهالً  ،العلماء دينتققد  ،عن مشهور علمائنا ةلي يطرحها أراء شاذَّ لا اآلراءبعض 
نا ءثبت عند كبار علماولكّنه  ،ثبت عند حضرتكمل ي يب أهاًل وسهاًل ومرحباً ط ،صحيحًا مل يثبت عندي

 الصحيحبهة من هذا التوقيع هتم الشُّ ءخوان األعزاء هؤالء جاإ ؟نسبة هلمالأنت ما حجمك ب ،وفقهاءنا
ا أرسل إىل مَّ ل   ،فري الرابع رضوان الل عليهالسَّ مري د السَّ توقيع علي ابن ُممَّ  ،همّ عجزة ومُ ذي هو مُ والَّ 

وهو عليه  فقهائهم وُجعهم يف ذلك اجمللس العظيم وقرأ عليهم كتاب اإلمام صلواُت اللِ و يعة شخصيات الشِّ 
هذا  (ة أيامبينك وبني ستّ  ما ك ميت  نَّ إخوانك فيك إد السمري أعظم الل أجر يا علي ابن ُممَّ ) :يقول له

ُجع أمرك وال تعهد من اف) ،يقول هذا الكالم يستطيع أنْ   غريه مايعين هذا من اإلمام وإاّل  ،التوقيعختم  يف 
ه ل يقولذلك بعد  ،(ة حَّت يأذن الُل عّز وجلمبقامك من بعدك فقد وقعت الغيبُة التامَّ  يقوم بعدك إىل أحدٍ 
 تعهد إىل اليقول له  ،كعي مكان  يدّ من يعين  ،شاهدةمُ ـالمن يّدعي  ،عيمن يدّ  يأيت شيعيت ،وسيأيت شيعيت

يدعون  يللاهؤالء السفراء  ،شاهدةمُ ـعي الإذًا من يدّ  ،ابني يقولون حنن سفراء املهديّ أحد وراح جيي كذّ 
وسيأيت  ،هم اإلمام سالم اللي ردّ لهؤالء ال ،فارة كذبًا مثل أمحد احلسن ومال سفارة البحرين وأمثالهالسِّ 

 ،أنا كذا ،أنا بعثين اليمان ،أنا رسول اإلمام ،اإلمام أنا وصيُّ  ،يقول تعالوا صدقونمن اس شيعيت يأيت إىل النّ 
عى إذا أدّ  ،ي سفارةاأبلغ كلمة ه أن فيناإلمام كلّ  إذا قال أنَّ  ،عون سفارة عن اإلمامهؤالء الذين يدّ  ،أنا كذا

 الهذا  ،يكوُن كذاباً  طلبوا منه املعجزة وإالّ السفارة أُ  من هذا نوع ،عليه اللِ  ًا باإلمام صلواتُ رتباطًا خاصَّ اِ 
بعضهم يقولون و احلج يشوفونه وعندنا روايات تقول ب ،الفداء نعم ا مشاهدة اإلمام روحي لهُ أمّ  ،يصح
 وااء صادقون سليموبعدين هذه القصص املتواترة عن علماء منهم كبار منهم أولي ،دهذا السيّ  نهشايفي

فاإلمام  ،إذًا هذا خرب   ،ق هؤالءنصدّ  ،قهمحنن نصدّ  ،األبدان وقالوا رأيناه واسليم ،ذهانألا واسليم ،احلواس
عى وإذا ادّ  ،نعم حنتاُج إىل وثاقة ودليل ،فداء يعيش بني الناس وميشي بني الناس وقد يراه بعضهمالروحي له 

 دالشبهة أنا أعرف شيخ هنا وأعرف سيّ ي وقعت عليهم لال وهؤالء ،معها إىل معجزة أيها األخالسفارة حنتاج 
 ،على كيفك !كذابهو  هذا ادعى املشاهدة إذًا و  ،عي املشاهدةوقعت عليهم الشبهة وسيأيت من يدّ  ،أيضاً 

وبعدين ميشي بينهم وبعدين يقولون رأيناه وبعدين جمموعة  ،وسيأيت شيعيت هذي قرينة ،هق  فْـ إفهم اللغة العربية إ
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 ،أنا ما أعرف نعم والل يقولولكن  ،وما ينفي الكالم م هبذاجملموع األحاديث ما يتكلّ ذي عنده فقه الَّ  ،قرائن
 .أن ينفي [ لهُ  ال يصحّ فينفي أْن  أمَّا

 

 الخباز سماحة العَلمة الخطيب الفاضل السّيد منير( ل2):المقطع المرئي رقم. 

يات عن من ت الرواعشرا يروييخ اجمللسي صاحب البحار يف اجلزء الثالث عشر الشَّ  ،اإلمام ا] رأو 
ب  وكذلك صاح ،امأى اإلمن ر مَّ عث النوري يف كتابه النجم الثاقب يروي عشرات الروايات احملدِّ  ،رأى اإلمام
وبني هذي  دة كذابملشاهعي اذي يقول من يدّ ق بني هذا احلديث الَّ إذًا كيف نوفِّ  ،ة املأوىكتاب جنّ 

ع بني كيف جنمف ،مامؤية اإلق لر فِّ فالن وُ  ،فالن رأى اإلمام ،ماميت تقول فالن رأى اإلعشرات الروايات الَّ 
اللقاء على  بأنّ ون ص يقولأصحاب التخص ،الطرفني نا جيمعون بني  ؤ علما ،داً لتفت ل جيّ ا ؟نياملتعارض  
 خطابٍ  ه سياقُ سياق   ألنَّ  ،ةفار ث عن لقاء السَّ تحدَّ يالتوقيع الشريف  ،ولقاء تسديد ،لقاء سفارة :قسمني

 ،بك انتهتد ق ةالسفار  فإنَّ  ،بالسفارة بعدك من فري ال توصي ألحدٍ يقول يا أيها السَّ  ،لسفري من السفراء
فمن  ،ةالسفار املراد  ؟ماذاا هدة هناملشاب املرادف ،فارةشاهدة يعين من يدعي السَّ مُ ـعي الوسيأيت شيعيت من يدّ 

 التوقيعو  إذًا احلديث ،فرتِ م هو كذابٍ الصيحة فقبل فارة قبل خروج السفيان و عى املشاهدة يعين السَّ ادّ 
ه اإلمام ذي كتب إليلَّ لرمحة ايه امفيد علـيخ الث لعلمائنا كالشَّ د  ا ما ح  أمَّ  ،الشريف ناظر ملسألة السفارة

هذا  ،(لتسديدعلينا اف طأت  ن أخإأفد يا مفيد ف)املنتظر عجل الل تعاىل فرجه الشريف على بعض الروايات 
جع وال أصغر أكرب مر  ال ،ل وال جاهِ يعة ال عاملِ ال جيوز ألحد من الشِّ  ،سديد وليس لقاء سفارةلقاء ت
أعطان أوامر يت باإلمام و نا التقلنا أ يأتينا يقول إنسانٍ  أيُّ  ،نتهتاالسفارة  ،ل أنا سفري اإلماميقو  أنْ  ،إنسان

عي دّ ي وإذا ه وامراأل بالغإلهيدًا عي اللقاء متإنسان يدّ  أيُّ  ،عي السفارةيدّ أنّه هذا معناه  ،أبلغها إليكم
لبعض  يةٍ ام هبدامفه اإلأو شرّ  ،ريفالش وجههِ  اإلمام برؤيةِ  فهُ شرَّ  ،وإذا إنسان ال ،مفرتي السفارة فهو كذاب  

 .لروايات [اعشرات  شهد بهفارة وهذا ليس ِمنوعاً كما تهذا يسمى لقاء تسديد وليس س  فة األمور اخلاصّ 

 د كنعانيخ الفاضل القاضي محمّ سماحة العَلمة الش  ( ل3):رئي رقمالمقطع الم. 
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  ؟سالم عليكم هيثمال ،هيثم من العراق:] املقدم

 سالم عليكم:املتصل

 .وعليكم السالم ورمحة الل:املقدم

 .أسعد الل أيامكم:املتصل

 .أسعد الل أيامكم:الشيخ

هل هي  ،دةاملشاه عىدّ معىن املشاهدة يف احلديث من ا ،شيخنا العزيز ما معىن املشاهدة:املتصل
 اّدعى أنّه منأو  ،ىمن التق أو ،من يلتقيأّن  عيوما هو رأيكم فيمن يدّ  ،حضور اإلمام ،الرؤية أم احلضور
 ؟به ذلك وشكراً وما شا رييةسة خاإلمام ليس مؤسَّ  هذا بدعة أو كذب وأنَّ  أنَّ  ،ةجَّ التقى باإلمام احلُ 

 ؟ شكراً لك أخ هيثم:املقدم

شهد فمن  ،املنام أو احلضوريف هي الرؤية هل معىن املشاهدة  مايقول هيثم من العراق  :الشيخ
 ،الل بيحكي عريب وبيحكي عريب منيح! !يشوف مبنامه رمضان بيصومب اللييعين  ،منكم الشهر فليصمه

هل هناك من مانع عقلي أو شرعي  ؟ةيعطف على سؤاله ما رأيكم مبن التقى باحلجَّ ف ،مبني عريبي  بلسانٍ 
ا قوله صلوات الل وسالمه عليه وأمَّ  ،يوجد مانع الأقول  ؟ه عليه يف زمن الغيبةوسالمُ  اللِ  ة صلواتُ قاء احلجَّ لب
يابة النَّ  ،ةفارة البابية اخلاصَّ السِّ  ،فارةمكان السَّ إا يلفُت إىل عدم َّنَّ إ (املشاهدة قبل قيام القائمفمن ادعى )

هناك من  ُجاع الطائفة املباركة على أنَّ إبل وهناك  ،ليه الطائفة يف تفسريها أُجعت عِمّ  مراألوهذا  ،ةاخلاصّ 
هم ه يف بعض األمور العلمية وغريها وكثري من علمائنا الذين ته حقيقًة وقام مبباحثآا ر وإَّنّ  مرأى ليس يف املنا

هم نقلوا لنا رؤيت  هؤالء هبالوثاقة  لليديث بنفس املستوى الوا لنا أحاثقات وعدول وأخذنا منهم قواعد فقه ونق
 هه عليه ويكفي الرجوع إىل هذوسالمُ  اللِ  اإلمام صلواتُ  او أاس ر كثري من النَّ   بل تواتر هذا األمر بأنَّ  ،لإلمام

 هُ خنوض يف هذا األمر ألنَّ  لزوم أنْ  أنّه يوجدر تصوّ أ الو  ،بل علمائنا أعلى الل كلماهتمفة من قِ الكتب املصنَّ 
أ احللقات بالنقل ع  أن يتوسع يف هذا لعبّ ولو أراد متوسِّ  ،طالقفيها على اإل اءيت ال ِمر من الواضحات الَّ 
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 ،يت أخذنا منها دينناوايات الَّ هو بنفس مستوى الرِّ  ،طالقعلى اإل ذي ال يرقى إليه شكٌّ يح الَّ الثابت الصح
هلم هبذا اأقو يف  كوإذا كان املراجُع يشكّ  ،عوا ذلكدّ اعليهم  وسالمهُ  اللِ  نا صلواتُ كثرياً من مراجع  ويكفي أنَّ 

ح أوضِ  أن بربناجمي وبنفسي أأنا والل أربو  ،املضاد والردّ  مشكلة يعين دخلنا يف أتون من الردّ فهذه الشكل 
ه وسالمُ  اللِ  فيها وميكن أن يكون من خططه صلواتُ  اءر مِ  يت الا من أوضح الواضحات الَّ الواضحات ألنَّ 

واد  أيِّ بدم اليأِس أو حَّت ال يقال هلك بعض املوالني تثبيتًا لإلميان ولع أعنيه يف س حضور  يكرِّ  عليه أنْ 
 .سلك [

 

 د هاشم الهاشميسماحة العَّلمة الفاضل السيّ ( ل4):المقطع رقم. 

هذه  ،ه عليهوسالمُ  اللِ  يف منت احلديث هكذا جاء يف التوقيع الصادر عن اإلمام صلواتُ  أنّهُ  ]
مد السمري أعظم الل أجر علّي بن ُمّ  بسم الل الرمحن الرحيم يا :فيها داللةا ألن قراءهت أنا أعيد ،وايةالرِّ 

د وفاتك ك بع أحٍد يقوم مقام  إىل إخوانك فيك فإّنك ميت  ما بينك وبني سّتة أيام فاُجع أمرك  وال توصِ 
استند إىل فقرتني يف التوقيع الشريف من  ،فال ظهور-بعض النسخ علىالتامة أو -الثانيةفقد وقعت الغيبة 
اإلمام لن  ،هذي تفيد نفي مطلق رؤية اإلمام يقول ال ظهور ،فال ظهور هذي :قال أوالً  ،ناحية الداللة واملنت

 عرّب قال بأنّ  وه ناطبعاً ه ،رواية تنفي جنس الظهوروال ،ال ظهور خاصال ظهور عام حسب تعبريه و  ،يظهر
الم  ،يف احلقيقة هذي ليست الم اجلنس هذا ال النافية للجنس ،ال ظهور  قال إّن هذه الم اجلنسهذه 

ال النافية للجنس تقول ال رجل  يف  ،اجلنس مثل نقول إّن اإلنسان لفي خسر هذه الالم يقولون الم اجلنس
هو يقول بأّن هذه الرواية تقول بأّن اإلمام  ،حال على كلِّ  ،للجنس وليست الم اجلنس ال النافيةهذا  ،الدار

نفهم أي فقرة من كلمات  ،نفهم اجلواب أنّه حَّت نريد أنْ  ،ظهور يعين مطلق الظهور ال ،زين ،قال ال ظهور
ُجلة الروايات أنا مثاًل من  ،الروايات األخرى أيضاً  نراجع أنْ  يينبغ ،المالة والسَّ أفضل الصَّ  املعصومني عليهم

أوردت هذه الرواية وهي رواية صحيحة  ،أوردهتا يف ضمن حديث كان ل يف القسم األول من رؤية اإلمام
الل بن جعفر  عبد حّدثنا ـهد بن موسى املتوكل رضي الل عنالحظوا الرواية ُممّ  ،ثحَّت على مبىن املتحدِّ 

 إنّ -العمري يقول-هذا األمروالل إّن صاحب  :د بن عثمان العمري قال مسعته يقولاحلمرّيي عن ُممّ 
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هو  .لناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونهفريى ا-كل سنة  ،أي موسم احلجّ -صاحب  هذا األمر ليحضر املوسم
حينما  :وجه العالقة هذا هو ،أّن هلا عالقة باملوضوعيعرفونه شنو عالقتها مع  هذه يرونه وال هطبعًا قال بأنّ 

هو ظهر اآلن  ،نعرفه ومله رأينا ،إذا اإلمام حَّت لو حنن مل نعرفه :أنا أسأل هذا السؤال ،م يقول ال ظهوراإلما
عرفوه لكن رأوه ولكن مل  اإلمام برز يف مكان والناس ما إذا   ،يُقال أنّه ظهر صحيح ؟ظهر أم ال أنَّهُ  يقال

إذًا من خالل هذه الرواية  ،ظهر اإلمام ،ظهر ،يقال أّن اإلمام ظهر  أمامهم أم ال ،اإلمام هو عرفوا أّن هذاي
يقصد نوع  ،ظهور يقصد مطلق الفالم أّن اإلمام حينما قال ال ظهور نفه وهي رواية معتربة نستطيع أنْ 

اخلاص من الظهور جيب أن يلتئم هذا النوع  ،نوع خاص من الظهور ،ليس مطلق الظهورخاص من الظهور و 
وسيأيت  :قال ،لتوقيع الشريفإىل االسند إليها بالنسبة  اليتالفقرة الثانية  ،مع جمموع الرواية وداللتها الحظوا

أخذ  ،ّدعى املشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كاذب  مفرتٍ اأال فمن  شيعيت من يّدعي املشاهدة
ذي ينفع وليس تكرار التدبُّر يف العبارات هو الَّ  ،ال ،وكأنَّ تكرار الكلمة ينفعهر كلمة كاذب  مفرٍت يكرّ 

 إذاً أي واحد يّدعي املشاهدة يقول اإلمام ما ،ّدعى املشاهدةاقال بأن  ،الحظوا ؟التدبُّر ماذا هو ،الكلمات
حنن نقول الحظوا هذه نكتة  ،املشاهدة ّدعىاِ الرؤية اللقاء و مطلق حَّت مطلق  والنِّيابة قد تكلم عن السفارة

الم بالنسبة ادرة عن أهل البيت عليهم السَّ لدينا يف الروايات الصَّ  ،قيع الصادرةاة جدًا حَّت نفهم التو مهمّ 
على  أنا ،تُبنّي كيفية تعيني السفراء هناك روايات ،عصر الغيبةبصادرة عن احملدثني فيما يرتبط لعصر الغيبة ال

صفحة الوكذلك  ،432 ،12احلديث رقم  ،432تاب كمال الدين صفحة سبيل املثال أنقل لكم يف ك
الرواية  ،الحظوا الرواية فيما يرتبط بتعيني اخللفاء من بعده ،اآلن احلديث إن شاء الل ،33حديث  ،503
 عند كنت جالساً -وي يقولاالر -نت جالساً عثمان العمري الوفاة كُ مد بن ّما حضرت أبا جعفر ُمّ ل   :هكذا

أوصي إىل أيب  قد أُمرُت أنْ  :رأسه أسائله وأحّدثه وأبو القاسم احلسني بن روح عنده فالتفت إل ُث قال  ل
يعين  ،الطريقة كانت هكذا ، السفري من بعده بأمر اإلمامعنّي يعين السفري كان يُ  .سني بن روحالقاسم احلُ 

أيضًا رواية ثانية موجودة يف كتاب الغيبة  ،منفس السفري ولكن بأمر اإلماطريق  نعتم يالسفراء كان تعيني 
أخربنا  :ا الّشيخ الطوسيهكذا يقول الحظوا هذه الرواية أيضًا يرويه ،371للّشيخ الطوسي يف الصفحة 

د عن أيب ُممّ  :قرينةتكون هذه  يعين ،فيهم من هو ثقةال أقل نقول  واجلماعة يعين نستطيع أنْ  ،ُجاعة
أّن أبا جعفر ُمّمد بن عثمان العمري  ،ثقةوهو علي بن مهام  التلعبكري أخربن أبوهارون بن موسى والثقة 
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إن حدث  عليَّ حدث املوت فاألمر  :فقال لنا ،قّدس الل روحه ُجعنا قبل موته وكّنا وجوه الشيعة وشيوخها
  .هذا تثبيت عن أصل الفكرة ،سني بن روحإىل أيب القاسم احلُ 

نت ال أ مام يقول إذاً ظوا اإلالح الرواية ماذا تقول يقول الراوي ،من الرواية إذًا نأيت إىل هذه الفقرة
 ،حد من بعدكتوصي أل ت اليقول له أن اإلمام خُياطب السَّمري ،إذاً نريد نفهم ،توصي إىل أحد من بعدك

 ،اهدةملشااّدعى  ل فمنوبعد ذلك قا ،ُث بعد ذلك قال ال ظهور ، ،يعين ال تضع سفريًا خاصًا من بعدك
اص من خنوع ْي أظهور  يعين هو قاعد يتكّلم عن ال ،فال ظهور  وبعدين من اّدعى املشاهدة فهو كاذب

هبذا  ،انت أراكم فيهيت كلَّ اشاهدة الل وسالُمه عليه أّن هناك نوع خاص من امل يتكّلم اإلمام صلواتُ  ،الظهور
لسفري فريًا آخر واس يعنّي  سفريكان ال  هو يلم الالسياق تفهم الرواية اّدعاء املشاهدة من هذا النحو امللتئ

 ال عدك ألنّهُ بحٍد من وصي ألتا يقول ال مبني اإلمام حين فإذًا هناك ربط ما ،ذي يرى اإلماماآلخر هو الَّ 
 القال  ،اك النهيذ ،لنفياذاك  شاهدة إذًا تلتئم معمُ ـوال ،يكون هناك سفري خاص بينه وبني شيعته يريد أنْ 

ض إىل عرّ قيقة تتيف احل تنفي أصل املشاهدة بل هي فهي الفبناءًا على ذلك هذه الرواية  ،توصي ألحدٍ 
ه حَّت هذا كون فيي الام  اإلميتى الَّ ه عصر الغيبة الثانية والكرب نّ أل ،بدعوى السفارة والنيابة اخلاصةاملشاهدة 

شاهدة مُ ـا الن فّسرو  الذياً لميّ بأنّه أنا ُأشفق على هؤالء ع :لألسف قال ،أستوقف وهنا أحب أنْ  ،النوع
أنا  ،لسيالعالّمة اجمل شفق علىل أنا أيعين كأّن لسان حاله يقو  ،أُشفق عليهم علميا   ،بالسفارة والنيابة اخلاصة

كل   ،رف حجمهيعأن د ل واحاإلنسان ينبغي ك ،أنا أشفق على املريزا التربيزي ،د اخلوئيأشفق على السيّ 
درس عندهم  يلئي الد اخلو يّ حظ من العلم فهو بربكة تالميذ الس إذا كان لهُ  ،يعرف حجمهأن إنسان ينبغي 

هم بطريقة ليعنعرتض  نا حننيعين لدينا علمائ ،هبذي الطريقة ليساإلنسان ينبغي أن يعرف حجمه  ،إذا كان
لنسبة هذا با ،اً ميّ ليهم علشفق عأ !!ق عليهم ماذاشفِ أُ  ،مناوالتأدُّب معهم هكذا تعلّ  االحرتامفيها نوع من 

 ...إىل

هو شاهد اإلمام  يليف موضع و موضعني من املقاطع قال بأنّه لعّل من شاهد الشخص اللعله 
احنا  ،يعين هناك خّدام يلتقون باإلمام وهؤالء يعين هؤالء اخلّدام يلتقون باإلمام ،ةشاهد خّدام احلجّ احلجة 
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 خادم   شاهدتُ  ؟من شاهدتُ ولكن مل يكن إمام  ،شاهدت اإلمام وأ الحظتُ  ت أنّ تومهّ  أنا صحيح اآلن
 ..[.عرتاض ضميناِ هذا أيضاً و أو األبدال  ،يرى اإلمام ؟ال يراه ورى اإلمام أخادم اإلمام ي   ،ماماإل

 

 يخ الفاضل علي الجزيريسماحة العَلمة الش  ل (5):المقطع رقم. 

 ول هذا الفقيه كيف يقإذاً  ،املسألة ليست يف الكتب الفقهية إُجاع  عليها هذهِ  ،ُجاع] والدليل اإل
الدليل هو ل باشرة قابامل اإلمام رأي ا عرفمَّ يقولون هذا الفقيه لقي اإلمام مثاًل وسأله ول   ؟الدليل هو اإلُجاع

 ةف مبالقاتشرُّ مكان الإتسليم  بعد ،يف ويناقشون يف هذااإلُجاع التشرُّ  ،ية اإلُجاعفمن وجوه حجّ  ،اإلُجاع
 أنْ  هِ من حقّ  ،جد أحده يو نَّ يثق بأ فإذًا من ال ،األوحدي كابن طاووس يقولون هذا صحيح  يف حقِّ  ،ماماإل

نقل ييثق مبن  من يفيغمز  ال أنْ يغمز فيمن ينقل املشاهدة واملالقاة و  ه أنْ ولكن ليس من حقِّ  ،يقول ال أثق
دة عي املشاهيدّ  صديق منمن ت عي  لت يوجد مانع شر قُ  إنْ  ،ملسألة املالقاةهذا بالنسبة  ،املشاهدة واملالقاة

عى دّ اب من كذِّ ن نُ ورون بأن مأمبوه حنعى الرؤية فكذّ من ادّ  بالتكذيب أنّ  وهو ما روي من األمرِ  ،واملالقاة
 عىصديق من ادّ تمن  عي  شر  انع  ممانع عقلُي لكن يوجد  يوجد ال هُ ب أنّ ه   فإذاً  ،هذا مانُع شرعيّ ف ،الرؤية
  .الرؤية

دراسة  نْ ع مع قطع النظر ،عى الرؤيةمن تصديق من ادّ  اً الرواية ال تصلح مانع هذهِ  نَّ إ:واجلواب
م فيها م العلماء يف هذه الرواية وِمن تكلَّ وقد تكلَّ  نعٍ جانب الداللة ُمل م   فإنَّ  ،جانب الصدور يف هذه الرواية

عي الرؤية على وجه دّ عي الرؤية هو تكذيب مُ دّ املراد من تكذيب مُ  نَّ إ :الل وقال د اخلوئي مثاًل رمحهُ السيِّ 
قد  نّهُ إا من قال وأمَّ  ،بعنوان أّن نائب هذا كّذبوه أنا نائُب عن اإلمام ألقاهُ  :من يقول يعين ،يابة اخلاصةالنِّ 
وكيف   ،مثل هذا كّذبتُ  لك الرواية الفت ،فجاء فأنقذن مثالً  نقطع يب السبيل يف طريٍق مثاًل فاستنجدُت بهِ ا

واية على ذي نبغيه أنّه يف داللة هذه الرِّ املقدار الَّ  ،كان حنن لسنا بصدد احلديث عن داللة هذه الرواية
فإذًا مقتضى  ،بني العلماء قدي  و  والكالُم يف داللة هذه الرواية موجود   ،طلقاً تكذيب من اّدعى الرؤية مُ 



 1ج  مشاهدةال( 20حلقة )ال                                    يخ الِغّزي  الكتاب الناطق / للش:3الجزء  –العترة ملّف الكتاب و 
 

- 34 - 
 

وال يوجد برهان  يكّذب كلَّ  ،ك  عنه قائم الربهاندذُ مل ي   يف بقعة اإلمكان ما مسعك فذرهُ القاعدة كلُّ ما قرع  
 .[ مدٍّع للرؤية من عقٍل أو نقل

 يخ ياسر الحبيبالش   الفاضل سماحة العَلمةل (6:)المقطع رقم. 

اللقاء باإلمام ليس عندنا دليل  ينفي إمكان  ،واضح ألنّه أوالً  يعين ] أّما هذا الكالم فكالم  أخرق
الم يف غيبته الكربى بل على العكِس من ذلك األدلُة تضافرت على إمكان اللقاء والسّ  الةُ ة عليه الصّ احلجّ 

ثار حديثة آوهنالك  ،ثار  يف ذلك قدميةآوهنالك  ،قه بالفعل يف عامل اخلارج يف عامل الواقعحتقُّ  ،وعلى حتّققهِ 
و ال أحسبه ميكنه  ،يعرض  الدليل  على ذلك أنْ  ال ميكن اللقاُء بهِ  م أنّهُ ذي يزعُ فعلى الَّ  ،نسبياً يف هذا الشأن

 عى املشاهدة قبل  ظهور السفيانذي فيه ما مضمونه أال فمن ادّ التوقيع الشريف الَّ  يقّدم  دلياًل إالَّ  أنْ 
أو ال أقل  ن جهلهِ هذا فسيكشُف ع مبثلِ جل إن استدلَّ ا الرّ وهذ ،والصيحِة فكّذبوه مضمون العبارة الشريفة
 ينفي أو هذا التوقيع الشريف ال فإّن هذا احلديث ال ،المالة والسَّ عدم التفاته إىل معان كالمهم عليهم الصَّ 
شاهُد رسول كما يُقال م    ،شاهدُة هنا مبعىن الظهورمُ ـوال ،شاهدةمُ ـينفي إمكان اللقاء به وإَّّنا ينفي إمكان ال

الم قال اإلمام عليه الصالة والسَّ  د أنّ ولذلك جت   ،حني  ظهر  يف حروبه يف غزواتهِ أي  ،الل صّلى الل عليه وآله
كهذه   ،ياق حَّت ال يأتنيَّ أحد  و يقول ظهر  اإلمامفالقضية مرتبطة  هبذا السِّ  ،يحةفيان والصَّ قبل  ظهور السُّ 

طيب   ، اتبعوهالابن اإلمام وخل ص يل ه اإلمام ظهر وعندنا ميان وعندناي طلعت وتقول أنَّ لالعصابة املتخّلفة ال
 ،ال ،فإذًا ال ظهور ،ما رأينا ال صيحًة وال سفيانياً  ؟أنّه وين ،ينطبق على أولئكهذا احلديث  ؟كيف

أكابُر علمائنا  ،ّققحت ،تحّققإمكان اللقاء مُ  ،ال املشاهدة مبعىن جمّرد إمكان اللقاء ،املشاهدُة هنا هبذا املعىن
وا منه إرشاداٍت وتوجيهات وهذه مسطورة  يف الكتب الم وتلقّ الة والسَّ ا باإلمام عليه الصَّ الصاحلون قد التقو و 

ّن أعرف أحدًا التقى باإلمام أنبئتكم سابقًا أقد  ،منُذ زمان املفيد رضوان الل تعاىل عليه وإىل زماننا احلال
ه ال بساطة يقول أنَّ  يأيت واحد هكذا جزافًا بكلّ  ملافالقضية هكذا  ،أصرّح  بامسهولن الم الة والسَّ عليه الصَّ 

 ،هذه ينبغي أن حيذف منها حرف  و يستبدل حبرٍف آخر ؟هذهى أنا أفيت قال أفيت بذلك أيُّ فتو  !ميكن
 ،ه عليه أحد  من العلماءهذا كالم سخيف تافه وال يقرّ  ،هذافالقضية هكذا يعين كالم سخيف تافه 

مشكلة  ،حقيقةمشكلة املشاكل فهنا إخوان تتعاظم يا ة اهرة البالونيّ لظَّ اهذه ّما ومشكلتنا هي هذه ل  
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ب بكيفه ق ويغرّ بعد جيي يشرّ ف ،الشكلهباإلُث وينتفخ مثل ما نقول يعين هم هو تأخذه العزة  ،املشاكل
جينح شيطان هم خيليه أكثر الاإلنسان يف بكيفه حيجي ألنّه يعترب حيس سبحان الل من نوازع الفساد  ،حيجي

أضرب مثاًل بعض العقائد بعض  ،أضرب مثاًل بعض األمور املسّلمات ،مضي هالشكلأأنّه روح  ،حنو ذلك
هذي حالة العجب والغرور  أنت  مثاًل تتسّيد الساحة نّهُ ص أعمل ما تشاء ألخل   ،األحكام بعض األصول

فهذا كالم عمومًا ال دليل   ،اسضّل النَّ فقط هو ي ضّل يُ  نعوذ بالل إذا متّلكت اإلنسان في ضّل وُيضّل أيضًا مو
ُن أوعلى حتّققه فعاًل وثبوته وهذا شك دليل  على النفي بل األدلة تضافرت على اإلمكان لعليه ليس  هنا

اس خوان ال جتعلوا أي واحد يتصّنع صورة العلماء واجملتهدين ويريد يفرض نفسه ويتكّلم ومن ُث النَّ إالعلماء 
 .[شاء الل  ّققوا جيداً تعرفون إنْ ح ،ال ،تنساق إليه

 احللقة قد ق شيئًا وقتُ ْن أُعلِّ أريد أاستمعتم إىل الردود الَّيت تفضَّل هبا هؤالء املشايخ والسَّادات وال 
 .طال كثرياً تت مَُّة احلديث إْن شاء الل تعاىل تأتينا يف حلقِة يوِم غ د

 ..ألقاك م غداً 

 ..الن اطقالكتاب  . .نفس  البرنامج

 ..ونفس الّشاشة. .نفس الموعد

 ..الص وت الشِّيعي الممي ز. .القمر الفضائية

 ..ه عليهوسَلم   اهللِ  صلوات   أترككم في رعاية القمر

 ..ل طفاً يا ق م ر ..سَلماً يا قمر

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الد عاء جميعاً 
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