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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطقْ  الِكَتاب   :الثَّاِلث زء  الج  

 م19/3/2016 ة والثَّالث ون يَ ادِ الحَ  ة  قَ لَ الحَ 

 (التقصير أو اإلجرام العقائدي بين مراجعنا وعلمائنا)

 (لزء األوَّ الج  )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ا مَ َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل ةِقيَّ بَ . .َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  اهللك يَا َوْجه َساَلٌم َعَليْ 
 !!فَ َقَدك

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ خوَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ ك  ليْ ٌم عَ اَل سَ 

 

ع جباملر  ةلليا املتمثِّ الع  الشِّيعيَّة ة ذهتا املرجعيَّ فَّ ن   الَّيت شعِة كان الكالم يف احللقة املاضية عن اجلرمية الب  
يطاين لك التخطيط الشَّ ذط طَّ حيث خ   ،موسى كاشف الغطاءالشَّيخ آية اهلل العظمى  ،األعلى يف زمانهِ 

ف القلوب  لكي يتألَّ ّبَّ عبد اهلل ش  السيِّد رانه على بنت د ق  ق  ية وهناك ع  جف إىل الكاظمن النَّ وجاء م ،اخلبيث
يين الكبري حلفيدِه املرجع الدِّ  (العبقات العنّبية يف الطبقات اجلعفرية) ها لكم من كتابهذه املعاين نقلت   وكل  
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جف يعًا بني مراجع النَّ تفاق ج  يطانية بالِ ة الشَّ طَّ وأكملوا اخلِ  ،حمّمد حسني كاشف الغطاءالشَّيخ  آية اهلل
سم أهل الة بابتلك الفتاوى الضَّ النَّاس ضوا تهم اإلجرامية وحرَّ طَّ أحكموا خ   ومراجع كربالء والكاظمية حيث  

ه تِ لوا جبثَّ ثَّ طعوا رأسه وم  كانوا معه وق  الَّذين  ه وبعضًا من د  زا اإلخباري وقتلوا ول  يت وباسم الدين وقتلوا املري بلا
يمت قِ مطاردة وفعلوا ما فعلوا وبعد ذلك أ   شرَّ  طاردوا عائلته  ُث َّ  ،هنسائِ  ليّ ا على عائلته وسلبوا ح  واعتدو 

رِه  ب  قضى وهو ينزف دمًا من د  حَّتَّ ما دامت أيامه طوياًل الَّذي ح بزواج املرجع األعلى و ا يايل املالح واألفر اللَّ 
بذلك  وهو يفخر   (بقات العنّبيةالع  )حمّمد حسني كاشف الغطاء يف كتابِه الشَّيخ ذلك حفيده  كما بنيَّ  

من جرائم املرجعية و  ،راع املرجعيمن جرائم الصِّ  تلك هي جرميٌة واضحةٌ  ،عليه اهللِ  هيد رمحة  الشَّ  القتيل   ويلعن  
  .!!.لياالع  الشِّيعيَّة 

ا جئت هبذا مثاًل كي يت ،ة ل تقف عند هذه اجلرمية فقطوالقضيَّ   وهو ،هعلي صر  أ  الَّذي  مرد األأكَّ إَّنَّ
 !الهتممن كم م أكثر  وعيوهب !اسنهمحهم أكثر من حمقبائ ،ون مثلي وأمثالكمناٌس عاديّ أنَّ املراجع والعلماء أ  

ن أكثر  م مهله  وج !هتمطاعا من ومعاصيهم أكثر   !ئاهتم أكثر من حسناهتموسيِّ  !وأخطاؤهم أكثر  من صواهبم
ون اٌس عاديّ م أنّنَّ إ ،بركَّ م   لام هلهواهد الكثرية على جت الشَّ مرَّ  دقو  ،هبم ي عِصف بركَّ م   واجلهل ال !علمهم

سنون وننتقدهم حني ي   م هب نعبأ  هم ول  حنرتمبيت ولونون مع أهل الحنرتمهم حني يك ،ونيئسحنرتمهم حني ُي 
مية هذه واجلر  .!!.ليهع سالم ه و صلوات  اهللِ إلمام زماننا  نافر  وم   عارض  عليهم حني يكونون يف موقف م   ونرد  

ني ا وبفيما بينه نةٌ ر اوقد أجريت مق ،ها ورأيناهاناعايشالَّيت من كثري من اجلرائم  ذكرها هي أبشع   مرَّ الَّيت 
د حممّ  دلسيِّ دام يف قتل اصها كبرتا ة  نا بالقياس إىل جرميمراجعِ  ةِ جرمي تم سوء  ورأي ،من اجلرائم األخرى جمموعة  

يخ الشَّ ل تقأو يف جرمية  ،سن شحاتهحالشَّيخ أو يف جرمية قتل  ،جميد اخلوئيالسيِّد و يف جرمية قتل أ ،درالصَّ 
  .ه هذا يف احللقة املاضيةل  ك    احلديث   مرَّ و  ،مرالنِّ 

األعلى واألعلم  الشِّيعة األعلى بأمر  من مرجع  الشِّيعيَّة   كبتها املرجعية  تر االَّيت ص اجلرمية أخلّ  كنين أن  مي  و 
 ؟انتداعش يف جرميتها واجلرمية ترتكبها مرجعيّ  ملاذا نلوم .!!.زيات داعشيٌة بإما جرميةٌ ّنَّ بأ ،كما يقولون يف عصرهِ 

 ،ذارتكاب هذه اجلرمية ومل يندموا عليها وإىل يومنا هجف وكربالء والكاظمية على اِ النَّ  يف بل مراجعنا أجعوا
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الَّيت سفكت  املوقف الَّذي كانت عليِه املرجعية   هو نفس  ينية من املريزا اإلخباري الدِّ ؤسَّسة فال زال موقف امل
بل قد تكون أسوأ لو  !عشيةشعة هي ل ختتلف عن اجلرائم الداالب ة  هذه اجلرمية املرجعيَّ  ،يف ذلك العصر دمه  

أسوأ من  ة ستكون  اجلرمية املرجعيَّ  هذهِ  فإنَّ  ،بني اجلرائم الداعشية وبني هذه اجلرمية ري مقارنةً ن   نا أن  در أ
 صلوات  اهلِل وسالم هبت بالدجل والكذب والفرتاء باسم أهل البيت كرتا أ  اجلرائم الداعشية خصوصًا وأّنَّ 

ن ارتكبوا تلكم ذيالَّ  ام ومن هؤلءساحته  من هذا اإلجر  وجيل  مقامه  وتّبأ   باسم إمام زماننا ،عليهم أجعني
 .؟!.نعاءاجلرمية الشَّ 

ات روفها واجملريباهبا وظبأس روا يقفوا عندها طوياًل وأن يتبصّ أن  الشِّيعة ض  بفرت  هذه اجلرمية  ي  
فراِح انتهاًء باألو  ،اظميةىل الكجف إدارت حوهلا ابتداًء من رحلة املرجع األعلى من النَّ الَّيت البسات وامل
فاصيل تبني ذلك من ما فيجرى  وما ،ّبَّ عبد اهلل ش  السيِّد جع الكاظمية مر  جِه من بنتِ امالح بزو يايل الِ للَّ وا

 !!..اتفاصيلهبروا صّ تتبحَّتَّ ة تستمعوا إىل احللقة أكثر من مرَّ  وأقرتح عليكم أن   ،ذكرها مرَّ 

يف  تمر  سسي وهذا العنوان ،ن  جديدنوابع بدأ  ين سأالثون يف هذا اليوم فإنَّ أمَّا حلقتنا وهي احلادية والثَّ 
 :يعين هذه احللقة واحللقات القادمة ستكون حتت هذا العنوان ،أكثر من حلقة

 (بين مراجعنا وعلمائناالتقصير أو اإلجرام العقائدي )

صري وعن التقث عن حتدَّ ين سأإنَّ  ،ةباشروا اجلرميالَّذين ب ت  ّبى ومن ك  ثت  عن اجلرمية الك  ا حتدَّ ومثلم  
 .مراجعنا رضوان اهلل تعاىل عليهملمائنا و اإلجرام العقائدي من نفس كتب ع  

 ؟أين جئت بهذا العنوان من

ته  من آيات تخلصان أنا اسو هذا العن ؟عض من أين جئت بعنوان اإلجرام العقائديبا يستفسر الربّ 
-ة إىل اآلية الثانية والثالثني من سورة املائدةإذا نذهب إىل سورة املائد ،ةاهر رتة الطَّ ومن حديث العِ  الكتابِ 

َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاس َمن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل }
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اجلرمية  ،وجرمية القتِل مرَّ احلديث  عنها ،ث  عن جرمية القتلل تتحدَّ فاآلية يف وجهها األوَّ  ،{َجِميعاً النَّاس 

هو  الَّذي نفَّذ اجلرمية يف مرجع  شيعي  آخراملرجع األعلى واألعلم  ،لياالع   الشِّيعيَّة   ة  ذهتا املرجعيَّ نفَّ الَّيت شعة الب  
ه جاء من نَّ إِ  ،يقولالَّذي ف الغطاء هو حمّمد حسني كاشالشَّيخ عليه ونفس  اهللِ  املريزا اإلخباري رمحة  

الَّذي جاء يف تعابري نفس املرجع احلفيد  ه قاتلف بأنَّ وصالف !لعنيجف إىل الكاظمية كي يقتل عدوه الالنَّ 
 ،جل والتكذيب رائحة اجلرمية والدَّ منا منها إلَّ منها عبقات  عنّبية وحنن  ما ش   شم  ي  الَّيت هذه املنقبة و  يذكر  

أمَّا  ، ،تنتهي اجلرميةميثِّلون جبسدِه و اجلرائم الداعشية يقتلون القتيل و  ،ةمستمرَّ ل زالت  هذه اجلرمية والغريب أنَّ 
حظتم كيف ول ،ثوا عنها إىل هذه اللحظةيتحدَّ  باع املريزا اإلخباري أن  إىل اليوم خياف أتهذه اجلرمية املرجعية ف
 أو شر من قريب  ث عن حياته مل ي  حتدَّ حني حَّتَّ و  ، عنوان الكتابغريَّ  وف جال الدينأنَّ حفيده  السيِّد رؤ 

رَّد أنَّه  قال ،إىل الَّذي جرى عليه بعيد قتلت امليزرا اإلخباري الَّيت ة الغوغاء هي العامَّ  ،الغوغاء قد قتلته بأنَّ  ،جم 
 ةً اجلرمية ل زالت مستمرَّ  ألنَّ  ،واملعلومات طالبوأخفى الكثري من امل ، شيء  آخرشري إىل أيِّ ي   من دون أن  

 فال زال احلقد   ،اجلرمية ل زالت م ستمرًَّة إىل اليوم ،ةما يف هذه اجلرمية املرجعيَّ  وهذا هو أسوأ   !ىل يومنا هذاإ
فذلك  ،اهلل عليه هيد رمحة  لشَّ ا هذا املرجع صِ و ء  خبصأي حيا ل من دونِ ج  والدَّ  اء  رت فالتَّكذيب  والِ و  كفري  والتَّ 

 .ل من اآليةوَّ الوجه األهو هذا  ،تمثيل الداعشي وأسوأ من الداعشيعن جرمية القتل والهو  احلديث  

صلوات  اهلِل ثتنا روايات أهل بيت العصمة ماذا حدَّ  :الوجه اآلخر أو هو التأويل األعظم لآلية
ن عَ )-ايناجلزء الثَّ  ،ادق يف الكايف الشريفا الصَّ الرواية عن إمامن ؟قول رواياهتمماذا ت ؟عليهم أجعني وسالم ه

َمن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي }:لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  ول  قَ  :ه  لت لَ ق   :الاهلل قَ  بدِ ي عَ بِ ن أَ سماعة عَ 

ن مَ وَ  ،ااهَ يَ حْ ما أَ أنَّ كَ فَ  ىدَ لى ه  إِ  لٍ اَل ن ضَ ا مِ هَ جَ رَ خْ َمن أَ  :قَال ،{َجِميعاً النَّاس اأَلْرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل 

أو ال م فكِّر  أو اخلطيب أو  أو العامل   الفقيه   فحني يأيت املرجع أو-هالَ ت َ د ق َ قَ الل ف َ ى ضَ لَ إِ  دىً ن ه  ها مِ جَ رَ خْ أَ 
ا خيرجهم من خيرجهم من اهلدى إىل الضالل أو ربَّ  ه  إنَّ  ،ألهل البيت خمالفةً  عقيدةً  اسِ تاذ فيعطي للنَّ األس

 !! قتل املريزا اإلخباريمن جرميةِ  كبرية هي أسوأ  عقائديةً  ارتكب جرميةً د ق   ه  إنَّ وهنا ف   ،الل  إىل ضالل  أشدّ ض  
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ن ي عَ رنِ بِ خْ أَ -إىل أن يقول-اهلل بدِ عَ ي بِ أِلَ  لت  ق   :القَ  ،انعن حمرَ  ،اطمَّ بي خالٍد القَ عن أ-الرواية

ث مَّ  ،تكَ سَ ث مَّ ق رَ و غَ رٍق أَ ن حَ مِ  :الَ قَ  ،{يعاً َجمِ س لنَّااَوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا } :لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  ولِ قَ 

فعملية القتل  ،ألعظماك هو تأويلها احلق ذل إىلا أن دعاه-هت لَ ابَ جَ تَ اسْ ا فَ اهَ عَ دَ  نْ أَ تَأِويل ها اأَلْعَظم  :قَال
ِمن  َرَجَهاَأخْ ن مَ  :قَال-،أكثر  إىل ضاللمن ضالل  النَّاس أو أخذ  ،اللدى إىل الضَّ هنا هي اإلخراج من اهل  

 لصت هذامن هنا استخ-تَ َلهافَ َقد ق َ  اللٍ َلى ضَ إِ  دىً َوَمن َأْخَرَجها ِمن ه   ،َفَكأنَّما َأْحَياَها ىً َضاَلٍل ِإلى ه دَ 
ئنا راجعنا وعلماي بني مائدقعلاالتقصري أو اإلجرام  :حللقة واحللقات القادمةاملعىن فجعلت العنوان هلذه ا

 .!!.اهلل تعاىل عليهم رضوان  

لكثري ا  سيجد  ه  رينا وخطبائنا وقادتنا فإنَّ رينا ومفكِّ مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفسِّ تب من راجع ك  
مَّد  األدبِ  والكثري من التقصرِي ومن سوءِ  مَّد وآل حم  وذلك هو  ،عليهم أجعني صلوات  اهلِل وسالم همع حم 

 اجلرمية إجرام على املستوى الفيزيائي أو اجلسدي كما مرَّ يفهناك أّن فكما  ،نته باإلجرام العقائديعنو الَّذي 
قطعًا أنا  ،رتةعِ وال منهج الكتابِ  فكري حبقِّ و جراٌم عقائدي كذلك هناك إ  ،رتكبت حبقِّ املريزا اإلخباريا  الَّيت 

ين لكنَّ  ،ى هذا احململمحلهم علأ   ل أريد أن   !م فعلوا ذلك بسوء نيَّةل العلماء وأقول بأّنَّ محِّ أ   ريد أن  هنا ل أ
اعتمادهم على قواعد  بسببِ و  ،تيبالفكر املخالف ألهل الب ربسبب التأث  و  ،بركَّ م   بسبب جهلهم ال :أقول

بسبب ذلك و  ،أهل البيت أخذوا القواعد وأخذوا أساليب الفهم من أعداءِ فهم  ،مل يأخذوها عن أهل البيت
ثارها الوخيمة وآثارها اإلجرامية ت تركت آتلك الزلَّ  إنَّ فن على أرض الواقع ولك ،تلك الزلَّ حدثت تِ 

عليهم  صلوات  اهلِل وسالم هل عالقة ألهل البيت بعقائد  الشِّيعة  ف قِّ ث   ف    ،الشِّيعيَّةقافة العقائدية يف ساحة الثَّ 
صغوا إىل ي   هم ملسوا عليها ولكنَّ يف بعض األحيان أخذوا أحاديث وروايات من املعصومني وأسَّ و  !أجعني هبا

ة مَّ األئِ  أنَّ  من جلة هذه األصولو  ،اتأخذوا األصول عنَّ  ل األصول وعليكم أن  نا نؤصِّ بأنَّ  ة وهم يقولونمَّ ئِ األ  
 ل بنا أن   ض  ي فرت   الَّيتاألحاديث هي هذه و  ،ه ما يقوله املخالفونشابِ بأحاديث ت   حتّدثوا هميعل اهللِ  صلوات  
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صلوات  اهلِل د مَّ ا آل حم   يريد منَّ الَّيت صول وإىل األات ا نذهب إىل األولويّ وإَّنَّ  ،ل نرجع إليها نعتمد عليها وأن  
 .نا عليهاائد  ق  بين ع  ن   بعها وأن  تَّ ن    عليهم أجعني أن   وسالم ه

السَّهو نسبة و لسَّهو اقضية ) :اعلمائنِقَبل من الشِّيعيَّة احِة العقيدة رح في سَ من أخطِر ما ط    
 !!(عليهم أجمعين صلوات  اهلِل وسالم هإليهم 

هم م إىل آخر هلِ من أوَّ  د  مَّ لغي آل حم   هذه العقيدة ت   ! يعلمون مدى خطورة هذه العقيدةلالشِّيعة 
ليست  !ة مسألة هفوةت القضيَّ ليس !!دَّم العقيدة بكاملهاه  هذا الكالم ي    ،اية احللقة لكم ذلك يف ّنِ سأبنّي و 
 لين نَّ بأ لوقتنفس ا يفنا أقول أة كبرية ومع ذلك قضيَّ القضّية  !يف زاوية من الزواياقضية مسألة اشتباه ال

راجع من هؤلء امل اب جعلتناك أسبا كما قلت هة وإَّنَّ نيَّ الهاء والعلماء واملراجع على سوء قهؤلء الف أمحل
 .!!.يقعون يف هذا املطبّ 

الصدوق رمحة اهلل  الشَّيخ  هو  إىل املعصومنيالسَّهو نسبة  ةِ ذكر يف قضيّ ي   فرض نفسه  أن  سم  ي  ل اِ أوَّ 
 الةَ الغ   إنَّ -359يف صفحة  ،سةقم املقدّ  ،ميشر اإلسالالنَّ مؤسَّسة ل وهذا كتاب  الفقيه اجلزء األوَّ  ،عليه
 كنتم لويلعنكم إذا   ،يلعنناالصدوق الشَّيخ يبدو أنَّ و حنن منهم -النَّبي سهوَ  رونَ عنهم اهلل ينكِ ضة لَ فوِّ والم  

اهلل عليه وآله صلَّى  النَّبيسهو  رونَ م اهلل ينكِ عنه  ضة لَ فوِّ والم   الةَ الغ   إنَّ -دون بسهو املعصومتقتع
 فريضة كما أنَّ  عليهِ الصَّالة  سهو في التبليغ ألنَّ يَ  لجاز أنْ الصَّالة في   يسهولو جاز أنْ  :ويقولون

جميع األحوال  وهذا ال يلزمنا وذلك ألنَّ -يقول يرد على هذا الكالمهو هنا و -التبليغ عليه فريضة
 لّ وليس ك   ،ن ليس بنبيمَّ غيرِه مِ كالصَّالة  ب دٌ تعبِّ على غيره وهو م فيها ما يقع  النَّبي على  المشتركة يقع  
في  يقع عليهِ  بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها وال يجوز أنْ  اختصَّ الَّتي  فالحالة   ،كهو  من سواه بنبي  
 ،العبودية ت له  ثب  وبها تَ  ،تركةعبادٌة مش  الصَّالة ها عبادٌة مخصوصة و ألنَّ الصَّالة عليه في  التبليغ ما يقع  

ال الَّذي  منه إليه نفي الربوبية عنه ألنَّ  من غير إرادة له وقصدٍ  لَّ وجَ  ه عزَّ بِّ وم عن خدمة رَ النَّ  توبإثبا
ما وإنَّ  لَّ وجَ  زَّ من اهلل عَ  سهوه   هونا ألنَّ كسالنَّبي  وليس سهو  ، الحي القيوموال نوم هو اهلل نةٌ سِ  تأخذه  
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 ،متى سهوالسَّهو بسهوه حكم النَّاس م علِّ معبودًا دونه ولي   اً خذ ربَّ تَّ شٌر مخلوق فال ي   بَ  ه  أنَّ  مَ أسهاه  لي علَ 
ما سلطانه على نَّ إِ  ،سلطان عليهم اهللِ  صلوات   ةِ مَّ واألئِ النَّبي يطان على وليس للشَّ الشَّيطان وسهونا من 

   ؟ما هيخالصة الكالم -بِه مشركونهم الَّذين ه و يتولونالَّذين 

 .هم اهللفوضة لعنهم الغالة وامل عن املعصومينفون السَّهو الَّذين  قال بأنَّ -الً أوَّ 

ف مي كن فكي ، تبليغهِ يسهو يف ته إذاً يسهو يف صالالنَّيب  بأنَّ  :نا إذا قلناذكر إشكال هؤلء بأنَّ -ثانياً 
لشَّيخ اماذا يقول  ،ةف النبو هلد قضيف التبليغ فهذا منا إذا سها! ؟ًا يسهو يف التبليغأن  نتصوَّر أنَّ نبيَّ 

 كة فيما بينه  مشرت  هي حالةٌ فة الصَّالا أمَّ  ،السَّهوفال يقع فيها النَّيب ب ةٌ خاصَّ  بليغ هي حالةٌ لتا :ليقو  ؟دوقالصَّ 
 تعتقد لالنَّاس أّن  حَّتَّ  ؟شيء   يِّ أللك وذ ،الصَّالةيف حال السَّهو منه  يقع  فيمكن أن   ،فنيئر املكلَّ اسوبني 
سهو  وإنَّ  :ليقو  ُث َّ  ،و اهللهل نوم و  نةٌ ه سِ تأخذل الَّذي  فهو ينام ألنَّ  ،النَّيب صلَّى اهلل عليه وآلهية يف بالربو 

 :مرينألهو  سهاءٌ من اهللواإل ،فسهو النَّيب هو إسهاٌء من اهلل ليس كسهونا حننالنَّيب 

 .اً ربَّ النيب  ذ خ  تَّ ل ي   حَّتَّ -لاألمر األوَّ 

 .ونماذا يصنعالصَّالة فيما لو سهو يف النَّاس م يعلّ حَّتَّ -واألمر الثاين

وكان شيخنا -يقول أن إىل ،سهوناالشَّيطان ففارٌق بني سهو املعصوم وبني أما سهونا حنن  فمن 
ي ولو بنَّ عن الالسَّهو  في الغلو نفي   ل درجةٍ أوَّ  :اهلل يقول ن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه  محّمد اب
بار خرد األت   أو لو جاز أنْ  ،جميع األخبار دَّ نر   األخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أنْ  دَّ ر  نجاز أنْ 

 ب  تسأح انوأ ،ين والشَّريعةها إبطال الدِّ األخبار وفي ردِّ  رد جميع  ت   ة في هذا المعنى لجاز أنْ در الوا
نكريه إن شاء د على م  والرَّ  في إثباِت َسهو النَّبي-الشَّيخ الصَّدوق يقول-في تصنيف كتاٍب منفرد األجر

ب إىل يتقرَّ وهو  ،هعلى منكري ويردّ النَّيب يه سهو ثبت فِ ب إىل اهلل فيكتب كتابًا ي  يتقرَّ  أن   تهِ ففي نيَّ -تعالى اهلل  
هم يتصوَّرون أنَّ  !يع أن  ن سيء الظَّن يف نواياهمل نستطالفقهاء و  هؤلء املراجع أنَّ ب :لذلك أقول ،اهلل بذلك
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عتقاد على ال اتبقى اآلثار السيئة هلذ ،نعم ؟ثار السيئة تكون موجودةلكن اآل ،حيحالصَّ  هو األمر   هذا األمر
هذا و القتل وقع ف ،خطأً  ل أنساٌن أنساناً تيق حني! ؟قتل اخلطأ هذه كعمليةِ  !عةالشِّينفس هؤلء املراجع وعلى 

اآلثار إذًا  ،أطفاله صاروا يتامىو  عيلعائلته بقيت بدون م  ولكن  ،ابد فن يف الرت  و انتهت حياته  املقتول
ا يف أمَّ  ،يو خر يف احلساب األ   ة تنفع اإلنسانالنيَّ و  ،قصد قتلهيالقاتل مل يكن  نَّ صحيٌح أ ،بتالعملية ترتّ 

سن ح   بناًء علىاملعصوم  تقد بسهوِ عدوق يالصَّ  الشَّيخ   ،اآلثار تبقى موجودةفاألثر العملي على أرض الواقع 
عقيدة ناقصة وباطلة يف هذه ستكون  عقيدته   أنَّ وهو  ،قتحقَّ يسدوق الصَّ الشَّيخ لكن األثر الواقعي على  ،ةيَّ نِ 

ستكون  اآلثار السَّيئةو  ،همعقائدِ  ي إىل فسادِ سيؤدّ فإّن ذلك الشِّيعة  ح وتقبله  طر  حني ي   ه هذاكالمو  ،اجلهة
 !!فينةخرق السَّ ق اآلخرين كغرِ  تغرقه وت  العاملِ  ة  فزلَّ  ،على أرض الواقعموجودة 

نعم  ،لرِّواياتارد يف كالم و هذا البأّن شيخه  ابن الوليد يقول  الكالم أنَّ  خالصة   :خالصة الكالم
وردت هبذا  وايات الَّيته الرِّ هذ ،ياتالرِّواصول يف التعامل مع ين قبل قليل قلت هناك أولكنَّ الرِّوايات ورد يف 

 جع إىل القوللوليد ر ابن ا أنَّ  لوو  ،ل تنسجم مع ذوق أهل البيتو يب اصِ وق النَّ تنسجم مع الذَّ  اخلصوص
 الذي دستورعلى ذلك الو ة يار لزِّ لكم اعلى تِ الرِّوايات  عرض هذهِ يارة اجلامعة الكبرية و  بليغ الكامل إىل الزِّ لا

ها ومل كبرية لرت اجلامعة الك يارةزِّ ى الا علالرِّوايات وعرضهابن الوليد أخذ هذه أنَّ لو  ،اشرنا الع  لنا إمام   وضعه  
 أيِّ جهة  من  يفقص  ن دون ن  مم اهلِ م  ىل ك  إشري هلا إىل آخرها ت  من أوَّ  ةيارة اجلامعة الكبري الزِّ  ألنَّ  ،إليها يلجأ

 هلل  اشاء  ادمة إن  قات الق احلليفا يف هذه احللقة أو مل ربَّ  جمبشكل   وسآيت على بيان هذا املطلب ،مجهاهتِ 
  .تعاىل

يف يف هذه املسألة  تأليف كتاب  ب ب إىل اهلليتقرَّ  يريد أن   ه  ة على أنَّ دوق دالَّ ة شيخنا الصَّ سن نيَّ ح  و 
ق بني سهو املعصوم وسهو غريه فرِّ دوق ي  الصَّ الشَّيخ  نَّ هي أاألهمّ  ةقضيَّ وال !!د على منكريهاوالرَّ إثباهتا 

الشَّيخ  أنَّ وهي  ،ت إليهافِ لت  ن   أن   دَّ ة لب  مَّ هِ وهذه قضية م   ،من اهلل سهو املعصوم هو إسهاءٌ  بأنَّ  :فقال
ل حَّتَّ هو إسهاٌء من اهلل بأنَّ سهو املعصوم  فإنَّه  قال ،ق بني سهو املعصوم وبني سهو غريهِ رَّ دوق ف   الصَّ 
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السَّهو ة معاجلة من املعصوم كيفيّ النَّاس م يتعلَّ  خرى حَّتَّ واجلهة األ ،ة هذا املعصومبيّ بربو اشتباهًا النَّاس  يعتقد
  .حينما يسهون يف صالهتم

صالته  فإنّ  ،النَّيبب ةخاصَّ  الةٌ التبليغ ح أنَّ دوق بمثلما قال الصَّ ف ،اً هذا الكالم ضعيٌف جدَّ  ولكنَّ 
 ،يتوا بصالل  قال ص   آلهعليه و  ى اهللصلَّ  النَّيب أنَّ ب :املخالفني يقولون الغريب أنَّ و  ،ة بهخاصَّ  أيضًا حالةٌ 

يق طبه ت  نَّ إِ الصَّالة  يف سهو حاديثما جاء من أ نقول بأنَّ  فإذا ما أردنا أن   .؟!.بليغلتمن ا هي جزءٌ  فصالته  
 ا كان جزءاً اً وإَّنَّ يقيقهواً حمل يكن س   هذا اإلجراء سيكون الكالم أنَّ فالصَّالة يف السَّهو الج ملي إلجراِء عِ ع  

يف هو السَّ نت عالج بيَّ و هو السَّ ن عثت حتدَّ الَّيت الرِّوايات نأخذ ب نعمل وأن   إذا أردنا أن   .؟!.من التبليغ
 ريدي   ،ة من دون سهوالكاملة الصَّالي صلِّ ي   ه  فإنَّ  !!وا بصاليتل  ص   :قالوهو  ،تبليغيّ  لٌ م  ع   فهذا ،الصَّالة

عن  نام  ي   ه  أو أنَّ  ،سَّهوال الج  عِ ر ي ظهِ  حَّتَّ السَّهو يبدو فيها  الةً ي ص  صلِّ ي  ُث َّ  ،قتدوا بصالتهي لمسلمني أنل
إذا  هذا ،ملعصومنيان سائر آله أو مو عليه اهلل صلَّى منه  سيانًا هوًا ونِ صالتِه وهذا جزٌء من التبليغ وليس س  

الَّيت دمة احللقات القاو قة  هذه احلل ،اتالرِّوايأناقش هذه  أنا هنا ل أريد أن  و  ،الرِّواياتذه هبنقبل  أردنا أن  
رض عهي  (، عليهم تعاىلان اهللرضو  اجعنا وعلمائنا وفقهائنار التقصري أو اإلجرام العقائدي بني م) :عنواّنا

 ند املتابعنيعلِفكرة اة أو نعم أقف  هنا أو هناك لتوضيح بعض املطالب حَّتَّ تتضح الص ور  ،قالوا ِلم ا
 .واملشاهدين

ا يسهو َّنَّ إ يسهو ملعصوم حنيا وق أنَّ دالصَّ الشَّيخ  يف رأي ،النَّيبسهاء إذًا هي يف إ :ةالخالصو 
من اهلل  اءِ  اإلسهنيبوفارٌق كبري  ،يطانالشَّ ه إسهاٌء من ا حني أسهو أنا أو تسهون أنتم فإنَّ أمَّ  ،بإسهاء  من اهلل

ًا أن  تضعوها يفو  ،الشَّيطانمن  اإلسهاءِ بني و  السَّهو ب قال الصَّدوق فإنَّ  ،أذهانكم هذه املالحظة م همَّة جدَّ
 !!إسهاءٌ من اهلل ه  حو إنَّ هبذا النَّ 

  .؟!.الطوسيالشَّيخ نذهب إلى  احينم أمَّا  
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 ،يبي القر و ورات ذشمن ،ابعء الرَّ هو اجلز وهذا  (،نبيان يف تفسري القرآالتِّ ) :الطوسي يف كتابهِ الشَّيخ 

وض وَن ِفي لَِّذيَن َيخ  اْيَت ا رَأَ َوِإذَ }-يف ذيل اآلية الثامنة والستني من سورة األنعام ،وما بعدها 164صفحة 

َوِإمَّا  ،{ظَّاِلِمينَ ْكَرى َمَع اْلَقْوِم ال بَ ْعَد الذِّ ْقع دْ اَل ت َ فَ الشَّْيطَان  َوِإمَّا ي نِسيَ نََّك  ... إىل أن  تقول اآلية.آيَاتَِنا

-أيضًا باآلية-ائيجبَّ  الواستدلَّ -165فة الكالم علينا هذا يف ص الطوسي ومرَّ الشَّيخ -ي نِسيَ نََّك الشَّْيطَان  

و ِإمَّا } :اطب النَّيبلفظي ختاهر البالظَّ  آليةباعتبار ا-والنسيانالسَّهو جوز عليهم األنبياء يَ  على أنَّ 

ن ذلك وهذا معليهم شيٌء   يجوزال ه  أنَّ  افضة بزعمهمبخالف ما يقوله الرَّ  قالَ -{ي نِسي  نَّك  الشَّي ط ان  

ياء بن األبأنَّ  ولونافضة يققول الرَّ ياجلبَّائي  ،ائيالطوسي يرد على اجلبَّ الشَّيخ  ؟يقولالَّذي من -بصحيحليس 
 ليهم السَّهوع يجوز ا الا نقول إنَّمح أيضًا ألنَّ وهذا ليس بصحي-الطوسي يرد عليه يقول ،سهونل ي

ِممَّا لم  عنه انسوه أو يسهو ي وز أنْ يج ا غير ذلك فإنه  فأمَّ -يف دائرة التبليغ-نه عن اهللو والنسيان فيما يؤد  
هي ة هنا القضيأّن عين ي ،لسَّهواة يف قضيَّ  اً ساحة واسعة جدَّ أعطى مِ -العقل الِ ذلك إلى اإلخالل بكمَ  يؤدِّ 

 !!أسوأ بكثري

  : هلدفنيسهو املعصوم هو إسهاٌء من اهلل بأنَّ  :قال ؟دوق ماذا قالالصَّ الشَّيخ   

  .س ها ولذلك اً ليس ربَّ  مهذا املعصو  بأنَّ النَّاس يعرف حَّتَّ  :الهدف األول

صَّالة أو يف ن يف الإن  كا ،وكيف يتعاملون معه السَّهو يعرفوا كيف يعاجلونحَّتَّ  :والهدف الثاني
 .الصَّالةهو يف سَّ ث عن الكان هو يتحدَّ   وإن   غريها

ا فأمَّ -ئ حني ينتشرهي اآلثار السيئة للفكر السيّ  هذهِ و  ،السَّهوالطوسي فقد وسَّع دائرة الشَّيخ ا أمَّ 
ذلك إلى  أو يسهو عنه ِممَّا لم يؤدِّ -بيتلأهل ا-وهنس  يَ  ه يجوز أنْ فإنَّ -غري دائرة التبليغ-ذلك غير  

صبحت عقوهلم أ عن عقوهلم بأنَّ  يعين يسهون إىل حدٍّ كبري إىل الدرجة الَّيت ل ي قال-العقل الِ اإلخالل بكمَ 
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يكون عندهم  أن   دَّ لب   ؟ةتلَّ ت خم  حبا أصيعين مَّت نقول عن عقوهلم بأّنَّ  ،اً اسعة جدَّ و  مساحةوهي  ،ةخمتلَّ 
السَّهو  ،الزمناسيان شيء طبيعي ي  النِّ سيان و اب بالنِّ ص  نا ن  ألنَّ  ،ه  حنن  لكَّنالَّذي سيان نسيان أكثر من النِّ 

ذلك ل ت وصف عق ولنا ومع  ،لِّ حال  من أحوالنايف ك   نعاين منهاالَّيت ابتة ن طبائعنا البشرية الثَّ والنِّسيان م
  !!بالختالل

نكون قد ينئذ  حاكرة ا الذَّ إذا فقدنو  ،اكرةحينما نفقد الذَّ  ؟نا بالختالللقو توصف ع مَّت ميكن أن  
لومات فقد بعض املعن نانَّ حبيث أ تاممن الختالط بني املعلو ىل حالة إ يدَّ يؤ السَّهو وهذا  ،السَّهوصبنا بِِ أ  

  .أصاهبا اخللل ّّنا قدأولنا ط حينئذ  يقال لعقوالتخب   ختالطنا إىل الِ ي بِ فيؤدِّ  وننسى البعض اآلخر

 الَّذي ل ىل احلدِّ إ يسهونو  وينسون ننسو املعصومني ينسون وي بأنَّ  :الطوسي يعتقد هكذاالشَّيخ ف  
  !!عقوهلم بالختاللفيه  ت وصف

سب الواقع حب صحيحٌ  ،ذلك ا أزعمبَّ ر  ،ثالً ي من أقراين مسبة لغري بالنِّ   أمتلك ذاكرًة قويةً قد أزعم أينِّ 
كن ول ،قص وتضمحلف وتتنات تضع  بدأأمَّا يف هذا السِّن فقد  ،بابام الشَّ يَّ  يف أأمتلك ذاكرًة قويةً أيّن 

وإينِّ حني  ،ةتلَّ وهلم خم عقنَّ ؤلء بأقال هلل ي ؟ة ع قوهلم خمتلّ هلم بأنَّ ة هل يقال قويَّ  ل ميتلكون ذاكرةً الَّذين 
مساحة  أوسع منعندي  السَّهوو سيان النِّ  ساحة  تبقى مِ  !؟ين ل أسهو ول أنسىيعين أنَّ قوية هل  ذاكرةً  أمتلك  
م أوسع من سيان عندهلنِّ ا ساحة  قى مِ قوية تب ذاكرةً  حَّتَّ الَّذين ميتلكون ،الطبيعي وهذا هو الشيء   ،الذَّاكرة

  .اكرةساحة الذَّ مِ 

 ألنَّ  ،اكريتذ عف منأضتكون ذاكرهتم    أن   يريد من أهل البيت :ماذا؟ الطوسي يريدالشَّيخ  ينيع
ئة ع فت ذاكريت إىل درجة عشرين باملوأنا لو ض   ،م باخلللهلو كرهتم أضعف من ذاكريت ل توصف عقذا الَّذين 

 يكونوا ة أن  مَّ ئِ من األ  الطوسي يريد الشَّيخ  ،لل يف عقوهلمباخل وصف اآلخرونول ي   ،ف عقلي باخلللوص  ال ي  ف
 سوه أو يسهو عنه ِممَّا لم يؤدِّ ين يجوز أنْ  ه  فأمَّا غير ذلك فإنَّ -يقول اذهك ،كذا يصفهمهبذا احلال ه

سيان وم بالنِّ وما عالقة النَّ -وكيَف ال يجوز  عليهم ذلك وهم ينامون ،العقل الِ ذلك إلى اإلخالل بكمَ 
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والنَّوم -هوٌ وم سَ والنَّ -!؟كذا وما عالقة هذا بكلِّ -مغشى عليهوي  -؟وما عالقة املرض-ونويمرض  -؟السَّهوو 
دار  بأنَّ  ةً أذكر حادثهنا -فاتهمهٌو وينسون كثيرًا من متصرَّ والنوم س-!؟بأيِّ منطق ؟سهو بأيِّ ميزان

فوصل اخلّب إىل  ،دار اجملاننيتظاهرة داخل ب اجملانني قاموا يبدو أنَّ  ،ضطرابدث فيها اِ اجملانني يف بغداد ح  
ي عرف وكان  ،اظ املخالفنييف بغداد من وعَّ مشهوراً كان واعظًا   ،سامة ابن أشر أبعثوا إليهم ث   :فقال ،فةيلاخل

فبعثوا بثمامة ابن أشرس إىل  ،ننيئ من أحوال اجملاهدِّ ي   أن   بعثوه إليهم لعلَّه  يستطيعا قالف ،عنه األناة واحلِلم
ا فلمَّ  ،أردت اإلشارة إليهاالَّيت ة اجلهإىل ذهب فقط أ ،أنا هنا ل أريد أن  أحكي احلكاية بكاملها ،دار اجملانني

قرتب منه نظر إليه أحد اجملانني فاو  ،اجملانني يف حال اضطراب إىل دار اجملانني وجد شرسأدخل ثامة ابن 
ك عن أسئلة  إن لأ أريد أن أسإينِّ  :قال ،نعم أنا ثامة :قال ،عرفه هذا اجملنون ،أنت ثامة ابن أشرس :قالو 
ب فسيكون لنا معك كالم وإن   ، بكنها فأهالً جبت ع  أ   سأله لثمامة ابن أشرس الَّذي  األوَّل السؤال ،مل ُت 

فإنَّك نائم ل أثناء النوم  يل  لتق   وإن   !قتهك ما ذ  فإنَّ يل قبل أن  تنام  قلت إن   ؟مَّت ُتد  طعم النوم :قال
 المصحيٌح ك ،رس ماذا جييبثامة ابن أش فتحريَّ  !ك لست نائماً وم فإنَّ بعد النَّ وإن  ق لت يل  !حتس ول تشعر

 ،وم ل ميكنوبعد النَّ  ،أثناء النَّوم ل ميكن ،قبل النَّوم ل ميكن ؟ومة النَّ بلذَّ  بطعِم النَّوم هذا اجملنون مَّت تشعر
عٌف يف  ضه  ه مرض إنَّ إنَّ  إنَّ النَّوم ل لذَّة فيه :قال ؟أنت ومة النَّ قال مَّت تشعر بلذَّ  سأل اجملنون ُثّ  ،فسكت

من شيخنا حَّتَّ ًة يف التعبري قَّ ر  فهمًا وأكثر دِ أكثهو  هذا اجملنون يبدو أنَّ و  ،مرٌض من األمراض ه  إنَّ  ،البدن
وم حبسب تعريف هذا النَّ -وم سهوٌ غشى عليهم والنَّ ينامون ويمرضون وي   قال وهم-رمحة اهلل عليه لطوسيا

ُتمع  أن   ،قواك مَّ ُت    جرس اإلنذاِر لإلنسان أنَّك حباجة  ألن   ه  نَّ إِ  ،البدن اجملنون النَّوم مرٌض إنَّه  ضعٌف ي صيب  
اإلنسان  ،احنةعلى الشَّ املوبايل مثل ما نضع جهاز  ،حتصيل الطاقة حن ووقت  الشَّ  وقت   ه  يد إنَّ دقواك من ج
تهم افتصرَّ كثيرًا من م  وينسون  -يقول إىل أن  -وم سهوٌ والنَّ -ي شحن بالطاقة ،ي شحن حينما ينام ؟مَّت ي شحن

أتعتقدون يف أ ِئمَّتكم -مانوما جرى لهم فيما مضى من الزَّ -ختلفةمن شؤوّنم املأي فاهتم من متصرَّ -أيضاً 
ة تلَّ عقوهلم خم   ل يقال عن عقوهلم بأنَّ الَّذي  ينسون إىل احلدِّ و م يسهون أّنَّ  ،شيخ الطائفة هذه عقيدة   ؟ذلك

-مانوما جرى لهم فيما مضى من الزَّ -ؤوناهتمش من-فاتهمثيرًا من متصرَّ وينسون ك-عليهم اهللِ  صلوات  
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ا ّنَّ نسون أكّب ظالمة  يف التأريخ إِ ي   ،على احلسنيمثاًل جرى الَّذي ينسون  ،المة فاطمةيعين ينسون مثاًل ظ  
عنها   ة  مَّ ث األئِ مل يتحدَّ المة ولسعتها ّب هذه الظ  ك  لِ أنّه حبيث  ،المة عليٍّ المة األكّب ظ  الظ   !!عليٍّ  المة  ظ  

أمَّا  ،هداءالمة سّيد الش  ّبى وعن ظ  ديقة الك  المة الصِّ ٌز يف كلمات املعصومني عن ظ  ركَّ احلديث م  و  ،كثرياً 
وما جرى لهم فيما مضى من  فاتهم أيضاً تصرَّ وينسون كثيرًا من م  -األكّب المةظالمة عليٍّ فتلك هي الظ  

أنَّ الشِّيعة تقول بعدِم سهو  وهوالَّذي ظنَّه  اجل بَّائي ظنٌّ فاسد -والَّذي ظَنَّه  فَاسد-إىل أن  يقول-مانالزَّ 
! هذا هو مرجعكم مرجع الطائفة ؟ل هل تعتقدون بسهِو املعصوم أم ؟ماذا تقولونيا شيعة أنتم  ،املعصوم

 ،ؤلء جيهلونوه !!سيلشَّيخ الطو لحظوا الفارق الكبري بني قول الشَّيخ الصَّدوق وبني قول ا ،وزعيم الطائفة
  !وسيق وقول الط  و دخيلطون بني قول الصَّ الَّذين هؤلء 

قوٌل فاسد  د وقولهما يعتق نها حبسباصد هو بيِّ قمله و إسهاء من اهلل السَّهو  بأنَّ  :دوق قالالصَّ 
  .!!.يف قول الصَّدوق ضيِّقةولكنَّ دائرة السوء  ،قطعاً 

يه ذي مات علالَّ  و القوللقول هاوهذا  ،أسوأ منهاد ال ميكن أن  نفوء يف قول الطوسي دائرة الس  أمَّا 
  .هو آخر كتاب  من كتبهبيان  التِّ  تفسريألنَّ  ،شيخ  الطائفة

اجلزء  ،وطب املبسهو كتا هذا ،مةقال يف املقدِّ  (املبسوط)الطوسي يف كتابِه الشَّيخ  صحيٌح أنَّ 
النَّيب ث عن يتحدَّ -صومينوجعلهم مع-14قال يف صفحة  ،سةقم املقدّ  ،شر اإلسالميالنَّ مؤسَّسة  ،لاألوَّ 
 يف ابِه املبسوطه يف كتم قالهذا الكال-والغلطالسَّهو ومين من الخطأ مأمونين عليهم صعوجعلهم م-وآله
  .كن ذلعتراجع  ه  لكنَّ -وجعلهم معصومين من الخطأ مأمونين عليهم السَّهو والغلط-مةاملقدَّ 

هو آخر كتاب ألَّفه  الشَّيخ الطوسي  بيانالتِّ  هرست الدليل على أنَّ لذا يف الفِ  ،ألخريكتابه  ا  وهذا ه
محّمد ابن الحسين بن علي -714ة رقم الرتج ،240صفحة  ،نشر الفقاهة حتقيق (،الفهرست)هذا كتابه  
لتها ومناتِه نَّفد كل مصيعدِّ -ست له مصنفات منهاف هذا الفهر صنِّ الطوسي م   وَله  ِكتاب  المبسوط -ج 
بيان إىل ف كتاب التِّ فهو مل يكن قد ألَّ  ،فاتهِ مؤلَّ  لَّ ذكر ك   ه  مع أنَّ  ،بيانمل يشر إىل كتاب التِّ  لكنَّه  -في الفقيه
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نعم يف  ،بيانف كتاب التِّ ك ألَّ بعد ذل ،فاً بسوط مؤلَّ هرست وكان كتاب املف فيه كتاب الفِ ي ألَّ ذالوقت الَّ 
 كل ذر أنَّ بيان أو تصوَّ يضيف كتاب التِّ  ي أن  ي قد نسسو  الطبأنَّ  رن الن س خ يبدو أنَّ أحدهم تصوَّ ن سخة  م

لتَّبيان في تفسير القرآن لم وَله  كتاب  ا-سخ وهو موجود هنا يف احلاشيةففي بعض الن   ،ساخقد وقع من الن  
ة ب مثل هذا الكالم مع بقيَّ مل يكت   ألنَّه   ،لكتابهِ  ل يكتبها الطوسي مدحاً  (ثلهمِ  ر  مل ي     (:عبارة-ِمثله ي  رَ 
وهي هنا موجودة على  فهذه العبارة ليست موجودة يف هذه الن سخة يف بعض الن سخ موجودةتب الك  

 وإلَّ  ،بيانسم كتاب التِّ ضاف هذه اجلملة وذكر اِ  هناك من أمثله تدل على أنَّ  ر  هذه العبارة مل ي    ،احلاشية
وهذا هو بوضوح على طوِل الكتاب  افعيج الشَّ يبدو فيها املنهالَّيت و  هِ ببيان هو آخر كتاب من كتكتاب التِّ ف

 .عليهم أجعني صلوات  اهلِل وسالم هالفكر املخالف ألهل البيت 

 هذا إجراٌم عقائديٌّ -مانضى من الزَّ وما جرى لهم فيما مَ هم أيضًا تِ وينسون كثيرًا من م تصرَّفا
 ،قتل النَّاس جيعًا أيضاً ومن قتلها  جيعاً  النَّاسا أحيا حياها فكأَّنَّ يعين اآلن ومن أ ،التقصري هو هذا ،واضح

من  خرجه  في ،فيه ر  الطوسي يؤث ِّ الشَّيخ ولكنَّ السَّهو يعتقد  بعصمة املعصوم عن الشِّيعة من  لو أنَّ إنساناً 
ى سيخرجه من اهل د ه  نَّ إِ  ؟ماذا سيفعل به ،يخ  الطوسييعتقدها الشَّ الَّيت يدة الفاسدة عقيدتِه هذه إىل هذه العق

الشَّيخ لكن لو كان هناك إنسان يعتقد بعقيدة  ،التأويل األعظم لآليةهو هذا و  فهذا إجرام !اللإىل الضَّ 
من و وسي خرج هذا اإلنسان من عقائد هذا املرجع الط  ، ألأو غريي ،أنا يتة وآشيخ الطائف ي باعتبارهسو الط

 ،يارة اجلامعة الكبريةرشده إىل الزِّ وأل   ،حيحةإىل العقيدة الصَّ عادية ألهل بيت العصمة الفاسدة امل عقيدتهِ 
الطوسي الشَّيخ أوقعه فيه  من ضالل   ،الل إىل اهلدىأخرجه من الضَّ إَّّنا  إينَّ ف ،مه إيّاهاعلِّ أ  و  ،يارةالزِّ  أشرح له  و 

 ،الليف هذا الضَّ  الشِّيعةِ كثري من أوقعوا الالَّذين ن و املعاصر  اآلخرون دوق من قبله أو املراجعالصَّ الشَّيخ أو 
سوأ بكثري من وهو أ .؟!.ام العقائديفهذا الضَّالل الَّذي أوقع املراجع  فيه الشِّيعة هو هذا الَّذي عنونته  باإلجر 

ر وّنب س  ة األ  در عذيب ومطاية القتل والتمثيل والتعمل ،مرَّ احلديث عنه يف احللقة املاضيةالَّذي اإلجرام 
د وأخطر حبسب أكّب وأشّ هو ولكن هذا اإلجرام  ،ذلك إجرامٌ ف ،األموال وما جرى على املريزا اإلخباري
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يف  املعصومني ومرَّت كلمات   انية والثالثون من سورة املائدةت علينا اآلية الثَّ مرَّ و  ،موازين الكتاب والعرتة
 .ريف وغريهِ الكايف الشَّ 

 

  (.مجمع البيان)الطبرسي صاحب تفسير الشَّيخ   

سد وارتكب نفس لفاا وهنفس حذ سي وحذاو ط  يخ البيان للشَّ اً بتفسري التِّ رياً جدّ راً كبأث  ر تن تأثَّ وهو ِمَّ 
فحة ص ،يخ الطّبسين للشَّ رآلق  امن تفسري جممع البيان يف تفسري  ابعهذا هو اجلزء الرَّ  ،اإلجرام العقائدي

اللٌة اآلية دِ  هذهِ  وفي :يجبائقال ال-امنة والستني نفس الكالميف ذيل اآلية الثَّ  ،يضاً يف ذيل اآلية أ ،82
م فيما زوهما عليهجوِّ يفلم و هالسَّ سيان و ا النِّ وأمّ -إىل أن يقول،إىل آخر كالمه-على بطالن قول اإلمامية

على السَّهو سيان و ون النِّ ز  وِّ جي  م ل أّنَّ لشِّيعة اعقيدة  ؟ةعييعين ما هي عقيدة الشِّ -تعالى ونه عن اهلليؤد  
ذلك  ؤدِّ يما لم  سهو عنهيأو  سوهْن ينفقد جوَّزوا عليهم أ ا ما سواهفأمَّ -تعاىليه عن اهلل املعصوم فيما يؤدّ 

 ،نفس العقيدة ،نفس املفاسد ،نفس الكالم ،وسيالط  الشَّيخ  قاله  الَّذي نفس الكالم -إلى إخالٍل بالعقل
 (،لعقائدياإلجرام أو ا التقصري) :ت هذا العنوان حتت عنوانفها حتصنِّ هذه العقيدة عقيدٌة واضحٌة ن  

النَّاس ة و الطلب   ويأمرون ةيعكزي للشِّ املر  جفية يعتّبون هذا التفسري هو التفسريء يف حوزتنا النَّ لماؤنا األجالَّ ع  و 
 .على مثل هذه املفاسد بالرجوع إليه وهو يشتمل  

 

 :الخوئيالسيِّد   

جمموعة فتاوى  (ائلنية السَّ م  )هذا هو  ،يدة الفاسدة وهلذا اإلجرام العقائديلنفس هذه العق اً استمرار و 
السَّهو ن من در المتيقَّ القَ -الهو املعصوم ق  ل عن س  ئِ حني س   ،وئياخل  السيِّد  األخرية من عمر يف السنني

املوضوعات اخلارجية هي هذه -الموضوعات الخارجيةفي غير السَّهو الممنوع على المعصوم هو 
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أّن يعين  ،ّبسيالم الط  أوسع من كالم الطوسي وأوسع من كهو ي اخلوئالسيِّد كالم و  ،اً املساحة الواسعة جدَّ 
ا ماذ ،الطوسيالشَّيخ مرَّ علينا كالم و  ،عليه اهللِ  دنا اخلوئي رمحة  الباطلة هو سيِّ السَّهو األكثر سوءاً يف عقيدة 

خ  يماذا قال الشَّ  ،الطوسيالشَّيخ نعود إىل  ،الطّبسي نفس الكالم قالهالشَّيخ و  ؟الطوسيالشَّيخ قال 
  ؟الطوسي

 ليعين -مانزَّ ى من الما مضاتهم وما جرى لهم فيفَ تصرَّ ينسون كثيرًا من م  -الطوسي قالالشَّيخ 
ضة معرَّ فاهتم رَّ متص كثر  أو  ،هاسيذكرون بعض يعين ،هتمافينسون كثريًا من متصرَّ  ،فاهتمتصرَّ م   ينسون كلَّ 

-مانمن الزَّ  يما مضىلهم ف مما جرىوينسون كثيرًا -!!الذي تكون هذه صفته أي  معصوم  هذا ،سيانللنِّ 
 ةنعم !!القليل يء  لشَّ هتم ايعين يبقى يف ذاكر  ،فاهتم ينسوّناتصرَّ كثر م  أ ،أكثر ما جرى عليهم ينسونه

  .؟!.ذاهب ل عليناتفضَّ إذ  سيو الطالشَّيخ اهلل جيزيه باخلري  سامية!! فضيلة عظيمة!!

ن لمتيقّ الَقدر ا-قال ؟اذا قالم ،يانسللنِّ  رضةً ع   األمور هِ ذهجيعل جيع فإنّه د اخلوئي سبة للسيِّ بالنِّ و 
املوضوعات  ا يفمَّ أ-ةمن السَّهو الممنوع على المعصوم هو السَّهو في غير الموضوعات الخارجي

  .!!.وهللسَّ  ضةعرَّ م هي ماهتعبادو وما جرى عليهم سائر األمور  فاهتممتصرَّ ف ،طلقاً اخلارجية م  

  !؟..أي هم أسوأ في العقيدة  

بن ومنهم ا اء قمّ لمها ع  في هفوة وقع ،ة ليست هفوة عند عاملِ القضيَّ  ،ج العمليةالحظون كيف تتدرّ ت  
ا الكالم  ذه ،جات الغلول در وَّ أ عصومبأنَّ نفي السَّهو عن امل :الَّذي قال دوقيخ الصَّ الوليد شيخ وأستاذ الشَّ 

بسبب عدم   هذه الفكرةاذ تبىّن ألستفهذا ا ،بارمن مشاخيهم الكِ  وحمّمد ابن الوليد هو ،يون يتبنونهمِّ كان الق  
ضعها يف إطار  و رة ولكنَّه  ذه الفكهدوق صَّ الالشَّيخ ل ق  ن   ف    ،وقده  الصَّ تأثَّر به تلميذو  ،كالِم أهل البيتفهمِه ل

  .!!.اإلسهاء
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املبسوط ويف   كتابهِ   ورًا يفجاء هذا مذك ،السَّهويف البداية كان يقول بعدم  ،الطوسيالشَّيخ جاءنا 
افعي شَّ ًا بالفكر الدع جيِّ شبِ دما أ  بعوسي الط  الشَّيخ وصل إليها الَّيت هائية ولكن العقيدة النِّ  ،أخرى تب  ك  
من أي فاهتم ريًا من متصرَّ نسون كثيم ّنَّ أ وهي خ ر ج لنا هبذه النتيجة ،لةزِ اعرة واملعت  دًا بفكر األشيِّ ج  ع شبِ وأ  

 قى مساحةً أبحيث  ءاجلز لكن كما قلت جزاه اهلل خري ا ،مانأمورهم وما جرى عليهم فيما مضى من الزَّ 
 اهللِ  ات   ينسونه صلو لبقي  ليلالق أنّ يعين  ،قال ينسون كثريًا من م تصرَّفاهتم ،فاهتممن متصرَّ  اً صغري  اً جزءو 

  !!قامهأعلى اهلل م الطوسي لشَّيخاهناك ِمساحة تركها لنا  ،مانا جرى عليهم يف ماضي الزَّ كذلك ِمَّ و  ،عليهم

ت ليع احلاجو  لتحتماجعل جيع ال ،عبعملية مسح للجمي فقام جاء ؟اذا جاءبدنا اخلوئي سيِّ و 
الممنوع  ن من السَّهولمتيقّ َقدر اال-ه هكذا قالألنَّ  ،ميكن أن ت نسىأي سيان فات خاضعة للنِّ تصرَّ م   جيع الو 

 ،هورضة للسَّ ع   ية فهيخلارجا املوضوعات اأمَّ -على المعصوم هو السَّهو في غير الموضوعات الخارجية
ك   إىل احلدّ  ،عات اخلارجيةو املوض ينسوا كلَّ  يعين ميكن أن   السيِّد  اً قطعو  ،باخللل عقوهلم على مالَّذي ل ُي 

عذراً و  ،ليهم أجعنيع سالم هو هلِل اصلوات  ة م خمتلَّ هلو  عقحبيث ل يقال أنَّ  إىل هذا احلدّ  ،اخلوئي يقصد هذا
ين يا ابن رسول ولكنَّ  !!ملواساح يشر ت  د من فؤادي بأشّ  شرِّح  ت  الَّيت هذه الكلمات  د  ردّ  أ  اهلل أينِّ  ة  سيِّدي بقيَّ 

داٌء أ   ه  لكنَّ  ،ملراجعؤلء اهلعون وسوف يرقِّ  ،يقبلوا كالمي سوف لن  الَّذين لبيان هذه احلقائق لشيعتكم  مضطرٌّ 
 .؟!.رعي بني يديك يا ابن رسول اهللتكليف  ش  لِ 

 وموجود خبطِّ يدهِ  (ائلالسَّ  م نية)من كتاب  224الكالم الَّذي ذكره  السيِّد اخلوئي يف صفحة هو هذا 
 .صورة السؤال واجلواب خبطِّ يدِه رضوان اهلل تعاىل عليه ،227يف صفحة 

 ،ايناجلزء الثَّ  (،اءاتتجاة يف أجوبة الستفراط النَّ صِ ) يف كتاب نفس  الكالم هذا جاء مذكورًا و 
هذه الطبعة هي  ،ةوأرقام األسئلة خمتلف الطبعات خمتلفة ،ب هذه الطبعةسرقم السؤال حب ،446صفحة 

ن من الَقدر المتيقَّ -نفس الكالم املذكور هنا ،1520 رقم املسألة ،فحةالصَّ  446 ،ءاملطبعة وفا ،األوىل
شمل  املوضوعات اخلارجية ت  -السَّهو الممنوع على المعصوم هو السَّهو في غير الموضوعات الخارجية
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املوضوعات  ،إىل آخره ،احلج ،الصَّوم ،الصَّالة ،العباداتهي  املوضوعات اخلارجية ،ا التبليغعد شيء كلَّ 
رة أمور إدا ،الشئون الجتماعية ،الشئون التجارية ،ما يتعّلق بعائلتهِ  ،الشئون العائليةتشمل أيضًا اخلارجية 

رى عليه يف األزمنة املاضية ما ري من األمور يف احلياة ما جثك  ،هذه موضوعات خارجية ،إدارة احلكم ،الدولة
هذه و  ،حتت عنوان املوضوعات اخلارجية ال م تصرَّفات واألمور املختلفة يف احلياة ك ل ها تقع  ،عليه اآلن ريجي

 !!اخلوئيالسيِّد سيان حبسب عقيدة والنِّ السَّهو يطرأ عليها  ها ميكن أن  ل  املوضوعات اخلارجية ك  

  ،سيِّدنا اخلوئي كذلك ،أفضل وبعد ذلك ساءت وسي يف البداية كانت عقيدته  الشَّيخ الط  مثل ما 
السيِّد وتقريرات  وسقدام مؤلفات ودر تب ومن أوهو من أقدم الك   (مصباح الفقاهة)إذا ما ذهبنا إىل كتاب 

السيِّد كتبها   يتمة الَّ حبسب املقدِّ  ،صباح الفقاهةهذا هو اجلزء اخلامس من كتاب مِ  ،عليهاهلل  اخلوئي رمحة  
من اجلزء  35يف صفحة  ،1373احفظوا التأريخ  ،للهجرة 1373رجب املرجب / /13ريخ التأ ،اخلوئي

يف -بهة في واليتهمال ش   ه  اهر أنَّ فالظَّ -وئيد اخل  يبدو للسيِّ الَّذي -فالظاهر ،أنَّه  ال شبهة-اخلامس يقول
كما يظهر من األخبار   ،المخلوق بأجمعهمعلى  اليتهمفالظَّاهر أنَّه  ال ش بهة في وَ -دمَّ حم    وآلِ  د  مَّ ولية حم   

ما نَّ لَّهم وإِ ك  النَّاس  ق لَ ا خَ مَ لَ  ه مبب في الخلق إذ لوالفي اإليجاد وبهم الوجود وهم السَّ  لكونهم واسطةً 
وهم -ا دون الخالقمَ ة بل لهم الوالية التكوينية لِ اضهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في إفخ لقوا ألجلِ 

يعين يف إفاضة الفيض -وهم الواسطة في اإلفاضة-إفاضةيف ولكن ك تبت هنا  اإلفاضةيف  يبدو الواسطة
 على عالىت فهذه الوالية نحو والية اهلل بل لهم الوالية التكوينية ِلَما دون الخالق-اإلهلي على الكائنات

وهذه الجهة من  ،على الخلق تعالى سبة إلى والية اهللضعيفة بالنِّ  يه كانت يجادية وإنْ إ الخلق واليةٌ 
د ته السيِّ ثبَّ الَّذي فما  ،يف ولية الفقيه يف هذا الكتاب يبحث أنّهباعتبار -بحثنا الوالية خارجٌة عن حدودِ 

ا دون اخلالق وهذه م  ة لِ يوينم الولية التكهل   ته أنَّ ثبَّ الَّذي  ؟ كتابه مصباح الفقاهةيف ي يف عقيدته هنائو اخل
 ةتاخلوئي املثبَّ السيِّد هذه عقيدة  ،طة الفيضاسق ولية إجيادية وهم و لولية اهلل تعاىل على اخل حنو  هي الولية 

من يكون يف هذه املرتبة ويف  ،1373 سنة ؟مة مَّت كان تأرخيهاقدِّ امل ،خلامسيف كتاب مصباح الفقاهة اجلزء ا
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حال  من  بأيِّ السَّهو يطرأ عليه   ميكن أن  والواسطة يف الفيض ل الولية اإلجيادية هذه املنزلة أن  تكون له  
 .ظام الكوينطراب والفساد يف النِّ  حل دث الضوإلَّ  ،األحوال

  ؟مَّت كتب ال م قدِّمة (،التنقيح يف شرح العروة الوثقى) السيِّدتب من ك   آخر ا نذهب إىل كتابمَّ ل  و 
التنقيح  اين منهذا هو اجلزء الثَّ  ،1380 /هنا  ،1373 /هناك  ،1380جادى الثانية / /3 :تأريخ املقدمة

يصل إىل هذا  إىل أن   ،بيتلا ث عن مراتب العتقاد بأهلِ وهو يتحدَّ  ،85صفحة  ،يف شرح العروة الوثقى
 ه  ما يعتقد أنَّ نَّ فويض األمور إليه وإِ بت وال ومنهم من ال يَعتِقد بربوبية أمير المؤمنين-العتقاد املستوى من

ب سفين وأنَّهم أكرم  المخلوقين عنده سبحانه هم عاملون هللِ ة الطاهرين والة األمر وأنَّ مَّ من األئِ  وغيره  
 ،هو اهلل قد أنَّ العامل فيها حقيقةً تيع ه  ألنَّ  سنادها إليهم حقيقةً إليهم الرزق والخلق ونحوهما ال بمعنى اِ 

كما ورد في الكتاب   يسىإلحياء إلى عاطر و مإلى ملك الموت والمطر إلى ملك ال الموت بل كإسناد

ز وغيره مما هو من إسناد فعل من كما ورد في الكتاب العزي {َوأ حِيي اْلَموَتى بإْذِن اهلل}العزيز 

فر وال هو للك   عٍ تبِ غير مستَ  إلى العاملين له بضرٍب من اإلسناد ومثل  هذا االعتقاد  سبحانهفعال اهللأ
 يخِه ابن الوليد إنَّ عن شَ  دوقل عن الصَّ قِ ير ما ن  ظِ نَ  غ لوفعد  هذا القسم من أقساِم ال إنكار للضروري

بل ال مناص عن  والغلو بهذا المعنى األخير مما ال محذور فيه ،ل درجة الغلوي أوَّ بنَّ عن الالسَّهو في نَ 
 ،بتفاصيلهايعتقد  ل ه  يبدو من خالل كالمه أنَّ الَّيت ذكرها و الَّيت  يعين هذه العقيدة-االلتزام به في الجملة

ومع ذلك قال ومثل هذا العتقاد  ،ث عنها يف مصباح الفقاهةحتدَّ الَّيت قيدة أضعف بكثري  من الع  هي فهذه 
 ل بلا ل حمذور فيه هذا الغلو ِمَّ  فإنَّ  ول هو إنكار للضروري ولكن إذا ما ع دَّ من الغ لوتبع  للكفر ست  غري م  

لحظوا هناك فارق   ،أن  ت قبل هذه العقيدة بشكل إجايلأي  ،يف اجلملة بشكل إجايل مناص عن اللتزام بهِ 
بني أن  تكون  !ة هم الواسطةضاهلم الولية يف اإلف كونت   بني أن   !كون هلم الولية يف اإلجيادت   كبري بني أن  

 أنَّ هي ة تكون القضيَّ  وبني أن   ،ديث  عنهااحل مرَّ الَّيت  يناملعامن  بني وبني !فيما دون اهلل هل م الولية التكوينية
ومع ذلك  !كما هي الولية مللك املطر  !لِك املوتم  ولية لِ كما هي ال  !لولية لعيسىمن الولية كما هي ا مهل   
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يعين ليس  ،يف اجلملة الَّذي ل مناص ول حمذور من العتقاد به لو ع دَّ هذا من الغلو فهو من الغلوو يقول 
لعتقاد من اين هذا أف ،هلم كرامة بأنَّ  ،هلم منزلة بأنَّ  ،ةهلم ولي مل نقول بأنَّ اجملب ،ذكرهالَّذي  بالتفصيل

إن  النَّيب عن السَّهو نفي ب بأنَّ الق ول يعين هنا هو كأنَّه  يقول ،ل هذا األمربعد ذلك تنزَّ ُث َّ  !؟ذلك العتقاد
اًل إىل هذه اخلوئي تساف  السيِّد ج لكن بعد ذلك تدرَّ  ،باجلملة هذا الغلو ميكن العتقاد بهِ ف ،من الغلوكان 

م هو يف غري ى عن املعصو نف  ي  الَّذي السَّهو ن من أنَّ القدر املتيقّ  وهي ،ث عنهاحتدَّ الَّيت اطلة قيدة الب  الع  
 .اً دائرة واسعة جدَّ  دائرة املوضوعات اخلارجيةمع العلن بأّن  !املوضوعات اخلارجية

 .كمل كالميفاصل وأعود إليكم كي أ   نذهب إىل

ت ريَّ لشيء تغا نفس   وهكذا !الطوسي من األفضل إىل األسوأالشَّيخ ت عقيدة لحظتم كيف تغريَّ 
 إىلالسَّهو بة ل يف نسقاي   ن أن  وصلنا إىل أسوأ ما ميكحَّتَّ شيئًا فت شيئًا اخلوئي وتسافل  السيِّد عقيدة 
الشَّيخ قيدة عسوأ من ي وجاءت أاخلوئالسيِّد سعت كثريًا يف عقيدة تَّ ا  املساحةأنَّ كيف لحظتم  و  !املعصوم

 !دوقالصَّ الشَّيخ الطوسي ومن عقيدة 

ما  د اخلوئي هويِّ ادي للسلعتقاهج  على أرض الواقع للمنورةً نا ص  س ل  عكِ ت  الَّيت من األمثلة العملية 
 هو تطبيق هِ بتحه يف كهلل ما طر د حسني فضل احممّ السيِّد و  ،هِ بد حسني فضل اهلل يف كتحممَّ السيِّد طرحه  
  :ني من أعالمنام  ل  ملنهجية ع   عملي

  .ياخلوئالسيِّد ل هو م األوَّ ل  الع    

  .درد باقر الصَّ حممَّ السيِّد اين هو م الثَّ ل  والع    

بيق  هو تطاتهِ يف تأليفو اثِه يف أحبو حماضراتِه يف و فما طرحه السيِّد حمّمد حسني فضل اهلل يف كتبِه 
  .ة هذين املرجعنيعملي ملنهجيّ 
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العارف سة مؤسَّ  ،ضيادل القافضل اهلل أجراه أمحد عالسيِّد حوار مع  (،قه  احلياةفِ )بني يدي كتاب 
 ،302حة خلوئي يف صفاالسيِّد صمة وينقل أيضًا ما جاء عن ث عن العِ يتحدَّ  ،301صفحة  ،للمطبوعات

ب ومعروف غرِّ ق ي  شرِّ ي   ،ارجيةوعات اخللِّ املوضإىل املعصوم يف ك  السَّهو مرَّ ذكره  من نسبة الَّذي نفس الكالم 
حة فة واضذه الصِّ ه ،ئققاضييع للحتة ولودوران وحما هناك لفّ  ،هِ يف حماضرات ،اهلل يف أحباثهِ  فضل  السيِّد عن 

صفحة  ثهو يتحدَّ  ،ونهسريفضة لشِّيعاالكثري من  ر بأنَّ تصوَّ أي يهذا الرَّ و يطرح رأيًا  ريد أن  خصوصًا حينما ي  
 نعتقد-قال ؟القماذا  ةيجلكن بالنتو  ودورانٌ  لفٌّ  ،307إىل  ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301

تتصل بالتبليغ أو ي الَّتضايا لقَ ء في اسوا موراأل   في جميعِ  للنَّبي أو لإلمام أْن يكون معصوماً  بأنَّه  الب دَّ 
هو  ه  وئي مع أنَّ خل  اد السيِّ  لف كالمهنا خيا يعين كالمه  -واقع الحياةكر في تتصل بحركة الفِ الَّتي القضايا 

ق طبِّ ل وبدأ ي  خذ األصهو أ ،يوئاخل  السيِّد يذهب إىل ما هو أسوأ بكثري من عقيدة  تبهِ ك  يف عقيدتِه ويف  
هذا  ،رانو ود فّ ل  عد بولكن  ،صحيٌح هنا قال هذا الكالم ،اخلوئيالسيِّد تطبيقات عملية تعكس لنا منهجية 

  .وكالم حوار

يف اجلزء  ،هذا اجلزء التاسع ،دار املالك (،رآنمن وحي الق  ) وهو تفسريه  هِ بلكن لنذهب إىل أهم كت
يأيت  أيضاً  ،ألنعامامنة والستون من سورة ات علينا اآلية الثَّ مرَّ الَّيت ويف ذيل اآلية  ،165صفحة  ،سعتاال

التطبيقات  ولكنَّ  ،يأيت بالكالم وي فرَّع عليه (،ائلم نية السَّ )قرأته  لكم من كتاب الَّذي اخلوئي السيِّد بكالم 

ا فَ عَ }-يةماذا يقول عند اآل ،124صفحة  ،رآنزء احلادي عشر من وحي الق  رُية تأتينا يف اجل  الواضحة والصَّ 

وَهذا أ سلوٌب في -يقول-{َعَفا اهلل  َعْنك}-تابسلوٌب في العِ ذا أ  وهَ -من سورة التوبة-{كنْ عَ  اهلل  

اخلطأ  أنّ يعين - الخطأن وقعِ مِ  فَ خفِّ لي   رقّ بل يَ -ليس عنيفًا يف املواجهة-هةي المواجَ ف فِ عنِّ ال ي   الِعتاب

أ سلوٌب في وَهذا  {َعَفا اهلل  َعْنك}-ف اخلطأيخفِّ لعفا اهلل عنك  له ولكن اهلل يقول !النَّيبمن وقع 

من عدم -انطالقًا من عدم اطالعهِ  ّق لي خفَِّف ِمن وقِع الخطأبل يَ ر   ال ي عنِّف ِفي المواَجهة الِعتاب
حة أو هم على الصِّ ن أو حملِ و ي إلى تصديقهم فيما يقولعلى مواقفهم الحقيقة مما يؤدّ -يبلنَّ ا اطالع
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وقد -النَّيبغفلة من و يعين هناك سذاجة -موقفهمتدفعه إلى عدم إحراج هؤالء في الَّتي عة صدره من سِ 
يفرض أنَّ هناك ذنبًا يحتاج  العفو فيما توحي به الكلمة موضوع العصمة ألنَّ  ي ثار في هذا المجال

تاب ستعمل في مقام العِ مثل هذه الكلمة ت   الموضوع ليس كذلك ألنَّ  ولكنَّ صاحبه  إلى العفِو عنه 
 ! هناك أخطاء غري مقصودةيعين-فأ غير المقصود للتصر  لخططبيعة ا يكشف عنالَّذي فيف الخ

 ل تصدر منو  ،تصدر منكم ،حسني فضل اهللحمّمد تصدر من  ،ر من عنديصد  غري املقصودة ت   ءااألخط
 !!دمَّ آل حم   و  حم  مَّد  

قع ي مشكلة أنْ  وليست هناك-يقول (،معىن خطأ النَّيب)حتت عنوان  125إىل أن  يقول صفحة 
صد رَ  اقع فيالو  ع الخطأ فيما هوقَ  يوليست هناك مشكلة أنْ -خيطئ ل توجد مشكلة أن  -الخطأ

محجوباً  الغيب ا دامملديه وسائل المعرفة  من خالل غموض الموضوع لعدم وضوح ةاألشياء الخفيَّ 
سائل و م وضوح فة لعدر عئل امله وسار لديول تتوفَّ  ،احلالت من عنه يف كثري اً الغيب حمجوبيكون النَّيب ف-عنه

 ،اخلطأ يفلذلك هو يقع  ،اً ضغام سبة له  يكون الواقع بالنِّ  حني يرصد الواقع ؟يكون فماذا ،املعرفة لديه
شكلة أْن هناك م وليست-؟النَّيبمعىن خطأ  ،النَّيبحتت عنوان خطأ  ،يقع اخلطأ وليست هناك مشكلة أن  

ضوح وسائل و لعدم  موضوعمن خالل غموض اليَقع الخطأ فيما هو الواقع في َرصد األشياء الخفيَّة 
اهلل  النَّيب  صّلىف ،لوضوحادم ع إذًا هو يقع يف األخطاء بسبب-محجوبًا عنه المعرفة لديه ما دام الغيب  

كتابِه   كالمه هنا يف  بأنَّ  ،قلت ومن هنا ،اهلل عليهم جيعًا يعانون من عدم الوضوح وعليٌّ صلوات   عليه وآله
 ،خرينضي اآلد أن ير  ار ويريالة حو يف ح ه  ُيملها ألنَّ الَّيت ب من العقيدة ف ودوران وهتر  هو ل (فقه احلياة)

 ُث َّ  الفاسدة عقيدةيطرح ال حيث  ضحة هناك مراوغة وا ،اهلل حمّمد حسني فضل  السيِّد وهذا نده  كثرياً يف كالم 
 نتائج ي عطيك ،ذيله أسه  منر ث ل تعرف يتحدَّث حبديُث َّ  ،دهافيؤكِّ ثانية ة يعود مرَّ ُث َّ  ، ماينكرها بأسلوب  

واضحة إذا مرة الالثَّ  لكن ،ته  يف أحاديثهِ هذه طريق ،بهمةيدخلك يف مصطلحات وكلمات م   ،غري واضحة
 (.نرآمن وحي الق  )ه  ري وهو تفس هِ ب تعرفها فارجع إىل أهّم كتأردت أن  
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َأن  * َعَبَس َوتَ َولَّى} ةر و يف س (رآنمن وحي الق  ) ابع والعشرون من تفسريهِ و اجلزء الرَّ همثاًل هذا 

مامنا واية املروية عن إِ ق على الرِّ علِّ حني ي   ،كالم كثري  ؟ماذا يقول ،{َوَما ي ْدرِيَك َلَعلَّه  يَ زَّكَّى * َجاءه  اأْلَْعَمى

بعض  ،بين أ ميَّةيف رجل من أو  نزلت يف عثمان ابن عفان  هذه اآلياتث عن أنَّ دَّ تتحالَّيت ادق الصَّ 
 إنَّ -يقول ؟ماذا يقول ،عثمان ابن عفانالرِّوايات قالت رجٌل من بين أ ميَّة وبعض الرِّوايات صرَّحت بامسه 

من اجلزء الرَّابع والعشرين من تفسريِه من وحي  ،65هذا يف صفحة -ادقاية المنسوبة إلى اإلمام الصَّ و الرِّ 
ب مع ناسَ تَ ت َ  ال في أنَّ الحديث عن رَج ٍل من بني أ ميَّة ادقاإلمام الصَّ إنَّ الرِّواية المنسوبة إلى -رآنالق  

 يملك دورًا رسالياً  ةصاحب القضيَّ  من مضمونها أنَّ  راهِ الظَّ  ألنَّ -وايةالرِّ  نفى هنا-أجواء اآليات
 يتحمَّل فيما ي فرض توجيه الخطاب إليه للحديث معه  عن الفئة الَّتي النَّاسل مسئولية تزكية ويتحمَّ 

هو يقول بأنَّ اخلطاب هنا  ،فهو ي نفي وي نفي هذه الرِّواية إىل أن  يقول ،إىل آخر الكالم-مسئولية تزكيتها

أي واجه -قال ،ي بنيِّ معىن عبس ،{َأن َجاءه  اأْلَْعَمى * َعَبَس َوتَ َولَّى}الَّذي ع ب س يف وجِه األعمى 

قسوة النَّظرة واإلعراض عن هذا السَّائل  و ضالت الوجهعَ ص ل في تقل  يتمثَّ الَّذي الموقف بالع بو س 
ملاذا  ،فيقول ،معليه وآله وسلّ  اهلل  صلَّى رسول اهلل  ويقول ه ؟قام هبذا الدورالَّذي  من هو هذا-ال ِملحاح

من  ألنَّه يرفض الهداية -كان من املرتفنيالَّذي  هذا الشخص  يقول ألنَّ  ؟بذلكالنَّيب اآليات خاطبت 
يعين النَّيب ي ضيِّع -للوقت يجعل من االستغراق في ذلك مضيعةً الَّذي ه األمر ما يظهر من سلوك خالل

هو عبد اهلل ابن ابن الَّذي -وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الّداعية خرىأ   م همَّةٍ  وتفويتًا لفرصة-وقته
فأين هي المشكلة اإلخالقية  ،الَّذي ي مكن أْن يتحّول إلى ع نصر مؤثِّر في الدَّعوة اإلسالمية-مكتوم

يقع يف  حني ،كما مرَّ قبل قليل  ،ما ينايف العصمة يقول ل يوجد هناك-!؟ال م نافية للعصمة في هذا ك لِّه
وهو يرصد الواقع  ،عنه والواقع خفيٌّ  ،رة لديهمتوفِّ  رفة غريعوسائل امل ،عنه جوبٌ حم    الغيبألنَّ  ؟اخلطأ ملاذا

ال تتناىف ف  ه حني يرتكب األخطاء اخلفيفةكما أنَّ   !!عصمةفال تنايف بني هذا األمر وال ،فيقع يف اخلطأ
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اخلفيفة  ءافاألخط ،{لّله  َعنَك ِلَم َأِذنَت َله مْ َعَفا ا} :رآن خياطبهاألخطاء اخلفيفة مع العصمة لذلك الق  

وسائل املعرفة غري متوفرة لديه و بسبب أنَّ الغيب حمجوب عنه اخلطأ يف تقييم الواقع  ،العصمة ل تتعارض مع
ت بينما مثاًل أعضاء املخابرا ،اخلفيّ  الواقع   بياءغمن األ  غيبٍّ ذلك كما يرصد أيّ النَّيب فريصد  والواقع خفيّ 

من  ةً فهمًا وأكثر بصري  فهي أكثر ذكاًء وأكثر   تصل إىل املعلوماتفإّّنا حني ترصد الواقع اخلفي  الدولية
رتفني م   ع وقته مع هؤلء الضيِّ ي   ه  إنَّ  وهنا أيضًا النَّيب صلَّى اهلل عليه وآله !!صلَّى اهلل  عليِه وآلِه وسلَّمرسول اهلل 
إىل ذلك إىل مضيعة الوقت وعدم اللتفات إىل  هه  رآن نبَّ الق   احلني فإنَّ عاة الصَّ فت إىل هؤلء الد  بينما ل يلت

 في  ورة قد تكون واردةً الس   إنَّ -؟هشكلة األخالقية املنافية للعصمة يف هذا كلّ فأين هي امل :يقول ،الصَّاحلني
به لتعميق تجربتها الروحية  الَّتي تخشى اهلل وتؤمن   فئة المستضعفةالإلى االهتمام بالنَّبي توجيه مقام 

ق بعض الربح وبعض حقِّ هدايتهم قد ت   ا األغنياء فإنَّ أمَّ -إىل أن يقول-ة اإلسالميةرآنيوتنمية معرفتها الق  
هم ال ولكنَّ  قعوة عن الطريكانوا يثيرونها أمام الدَّ الَّتي   على مستوى إزالة المشاكل النتائج اإليجابية
ِممَّا قد يجعل االنصراف إليهم واالنشغال بهم عن  سريع ص من رواسبهم بشكلٍ يستطيعون التخل  
ل النَّيب  نايف العصمة أنَّ فهذا ل ي  -الصغيرة على حساب النتائج الكبيرةتائج ض النَّ غيرهم موجبًا لبع

! نيبٌّ يطيل الوقت ويضّيع الوقت مع األغنياء !رف األولوياتعنيٌب ل ي !؟أي  نيبٍّ هذا ،اتيعرف األولوي
نَّ الغيب حمجوٌب عنه تقييم الواقع أل ل يعرف نيبٌّ  !!وال م رتفني على حساِب الصَّاحلني الَّذين هم حباجة إليه

 !ء اخلفيفةا يقع يف األخطنيبٌّ  !!املعرفة ووسائل الوضوح فيحكم على الواقع بشكل خاطئ ول ميتلك وسائل
 ! ؟اخلفيفة ءاما هي هذه األخط

ئدي يف ل العقاة التسافت الحظون عملي ،اخلوئيالسيِّد ع لنظرية سو تطبيقات ولكن بشكل أهي هذه 
  .؟!.يعياجلوِّ املرجعي الشِّ 

  .دوق قال هو إسهاٌء من اهللالصَّ الشَّيخ يف البداية 
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 ،نما ماضي الزَّ يفعليهم  ا جرىفاهتم وِمَّ تصرَّ م ينسون كثريًا من م  إّنَّ  :الطوسي فقالالشَّيخ جاء و 
 ترك ألنَّه   باخلري عو له  دا ،زاءري اجلكروّنا جزاه  اهلل خيتذ قة أبقى هلم مساحة ضيِّ  ه  اسعة جدًا ولكنَّ و  مساحة

  .روّناساحة يتذكّ مِ  د  مَّ حم    وآلِ  د  مَّ ح  م  لِ 

م ينسون  ي قال باخلوئ ل أقول بأنَّ السيِّد أنا ،اخلوئي فألغى تلك املساحةالسيِّد جاءنا و  لَّ كأّنَّ
يف غري  املعصومفي عن ناملهو السَّ ن بأ :قال ؟ه ماذا قالألنَّ  ،ء شيسيان لكلِّ حتمال النِّ وضع اِ  ه  ولكنَّ  ،شيء

ا عم ،انالنِّسيسَّهو و الق إليها تطرَّ  ييمكن أن  فعات اخلارجية ضو ا املو أمَّ  ،املوضوعات اخلارجية ليًا قد ل ربَّ
م ينسون كلَّ شيء  لكلِّ السَّهو ت ه ثبَّ ألنَّ ف ،كيقول بذلإذ ولكن هذا التنظري  ،يقول السّيد اخلوئي بأّنَّ

  .املوضوعات اخلارجية

رية على جيع ظق النَّ طبَّ نّه فإ ،اخلوئيالسيِّد تطبيق عملي لنظرية  ضل اهلل باعتبار أنّه فالسيِّد 
حم  مَّد  لِ وآ د  مَّ ح  عقيدة ِب  لت الحتوَّ و  ،فصارت القضية هبذا الشكل ،زها إىل األخطاءو اضوعات اخلارجية وُتاملو 

يِّد يق ملنهج السلت تطبهي كما ق    اهلل أحاديثه  وكلماته  فضل  السيِّد قطعًا  !!الس وءاملستوى من إىل هذا 
  .أضاف تفصيالت ،در وأضاف عليها من عندهِ الصَّ السيِّد وملنهج اخلوئي 

وء من لس  ابعد يف أ ما هو ىلذهب إالَّذي د حسني فضل اهلل حممَّ السيِّد أضافها الَّيت فصيالت التَّ 
من )التسمية َّتَّ ح (،نرآل الق  يف ِظال)هذا التفسري هو صدًى لتفسري  صحيٌح أنَّ  ،د قطب يف تفسريِه هذاسيِّ 

د يِّ س ،طبد ق  ا سيِّ اهتبنَّ  الَّيت نفس الفكرة (،من وحي القرآن)رآن قال مل ي  ق ل هو تفسري للق   (،رآنوحي الق  
حَّتَّ  ،حييعين استو  ،آنر ل الق  الظِ  يف ين أجلس  نَّ ن إِ رآالل الق  رآن قال يف ظِ لق  فسري ل هذا تقطب مل يقل بأنَّ 

مسه هذا الكتاب ا بأنَّ  :ب قالد قطفسيِّ  ،هذا العنوان استوحاه السيِّد حمّمد حسني فضل اهلل من سيِّد قطب
الل  ظِ ين أستظل يفنَّ إِ  ،رآنانب الق  ه جلوٌس وفهٌم يف جإنَّ  ،رآنليس تفسريًا مباشرًا للق  و  (رآنيف ظالل الق  )

ِظالل  يفنفس املعىن  ،رآنالق   ِاستيحاء من (،رآنمن وحي الق  )د حسني فضل اهلل حممّ السيِّد كذاك   ،رآنالق  
 .رآنالق  
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و رة أساعتني أو لعشلاعة أو كم لسثتين لو حدَّ فضل اهلل ألنَّ السيِّد ثكم كثرياً عن أحدِّ  ل أستطيع أن  
  .شيء كلَّ   ف  س  فضل اهلل ن  السيِّد  ألنَّ  ؟اذامل ،اجمزوءً الكالم سيكون  ملئة ساعة فإنَّ 

 ،لاجلزء األوَّ  :ء  ستةجزاأهذه  ،قرأها عليكم أع أن  طيت تراجعوها ل أسهذه جمموعة كتب ميكنكم أن  
 (.هراءخلفيات كتاب مأساة الزَّ ) نههذا الكتاب عنوا ،اين إىل السَّادسالثَّ 

د حسني مَّ حم  السيِّد ى د عللرَّ يف اراء مأساة الزَّه) ه  نلعاملي عنوااجعفر مرتضى السيِّد فه ألَّ  هناك كتابٌ 
المة اِر ظ  ضية إنكقيف  ،هللالكتاب كل ه رّد على حمّمد حسني فضل او  ،ف من جزأينيتألّ كتاب   (اهللفضل 
د جعفر على السيِّ  اتلفرتاءمن ا اهلل وافرتوا الكثري د حسني فضلفثارت ثائرة أتباع حممّ  ،يقة الكّبىالصدِّ 

د مَّ  على حمني رددت  ين حإنَّ يقول ب (خلفيات كتاب مأساة الزَّهراء)مسه  او  ،فأجاب هبذا الكتاب ،مرتضى
كر  فِ يفرية بكقائدية  عخلفيات  هلا الَّيتت على هذه القضية ين رددهراء إنَّ حسني فضل اهلل يف كتايب مأساة الزَّ 

وقد  ،تةالسِّ  ءاجز األهذه  البيت ة املخالفة ألهلمن أقوالِه الفاسد مع  فج   ،هِ جل وحديثه وحماضراتهذا الرَّ 
فر مرتضى جعالسيِّد  لون بأنَّ يقو  صحيح ل كما الكالم املوجود فيها كالمٌ  جيع   ،تةألجزاء السِّ ا هذه راجعت  

السيِّد تب موجود يف ك ليى العامفر مرتضواهلِل ك لِّ الكالم الَّذي نقله السيِّد جع !فضل اهللالسيِّد افرتى على 
 تلفزيون أو يفيف ال هجريت معأالَّيت املقابالت  لِّ موجود يف ك  و  ،ضراته املسجلةموجود يف حماو  ،فضل اهلل
ته  قرأته  ومسع أنا رتضىمجعفر د السيِّ ذكره الَّذي هذا الكالم  لّ وك   ،حف أويف اجملالتأو يف الص   اإلذاعات

وضوع هبذا امل نيهتما كنتم مإذ ،رك  فماذا أذكر  لكم وماذا أت ،د حسني فضل اهللحممَّ السيِّد يف آثار  ووجدته  
أجزاء ة هذه الست ،ادسء السَّ  اجلز من اجلزء األّول إىل (هراءخلفيات كتاب مأساة الزَّ )أرجعوا إىل هذا الكتاب 

 يفو  ،يف الدروسو  ،ضراتاحملا يفو  ،يف اجملالتو  ،تبيف الك   تتناول ما قاله  السيِّد حمّمد حسني فضل اهلل
اديثهم وأدعيتهم رواياهتم وأحلرافضًا و د مَّ حم    وآلِ  د  مَّ ومنتقصًا ومسيئًا لألدب مع حم    األحباث معارضًا ومنافراً 

 !!وفقاً ملنهج أعداء أهل البيترآن الق  فاً لتفسري رِّ هتم وحم  وزيارا
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ذا هع بِ ا ط  مَّ ل   (رآنلق  حي او تفسري من ) ع هذا الكتاببِ ا ط  مَّ ل   ،أنقل لكم حادثة واحدة د أن  جمرَّ 
سورة  هذه اآلية يف عند ،رىن  س كاوحن الصَّالةنقرب  تنهى عن أن  الَّيت اآلية  الكتاب ويف سورة املائدة وعند
ل رب اخلمر وث   كان قد ش    ،يف عليٍّ  نزلت اأّنَّ ب (رآنيف ظالل الق  )يف تفسريِه  املائدة الَّيت فسَّرها السيِّد قطب

 حدثت حني ولكن ،تفسريهِ  هذه احلادثة يف اهلل ذكر نفس ل  د حسني فضد حممَّ سيِّ ال ،وهو سكرانصلَّى و 
ها من عف  ر  ُث َّ  !!ملطبعةاو عامل  كر هذا الكالم هيف تفسريي وذ  وايةالرِّ  أقحم هذهِ الَّذي  بأنَّ  ة قالضجَّ 

 فها وقالت التالية حذالطبعا  يفولكنَّه   (رآنمن وحي الق  هو ذكر هذا الكالم يف تفسريه ) ،اليةالطبعات التَّ 
فاصيل ت ن  ت راجعواكنكم أرتضى مي  السيِّد جعفر م يشريأيضاً وإىل هذه القضية  ،هو السبب عامل املطبعة بأنَّ 

 رى أنَّ أ ،ال لذكرهاجم ل اً ة جدَّ خرى كثري تفاصيل أ  و  (،هراءخلفيات كتاب مأساة الزَّ )ة يف كتابِه هذه القضيَّ 
اصل األذان فعود بعد أو الة الصَّ األذان و  إىل فاصل ،نذهب إىل فاصل ،ار قريباً ص  الصَّالة ذان و وقت األ

 .كي أكمل حديثي معكمالصَّالة  و 

  .!!.ةرَ اهِ اء الزَّ رَ هْ ى الزَّ لَ ٌم عَ اَل سَ 

  .!!.ةرَ اهِ ا الطَّ هَ تِ رَ ت ْ ى عِ لَ ٌم عَ اَل سَ 

 .!!.ة اهلليَّ قِ ي بَ دِ يِّ سَ  يكَ لَ ٌم عَ اَل سَ 

ت وقل (،ائنا وعلمائناجعنا وفقهار اإلجرام العقائدي بني م التقصري أو)ها نونت  ع  الَّيت يف احللقة  لت  ل زِ 
الشِّيعة  إىل املعصوم وألنَّ السَّهو سبة نِ هو ثري والكثري من رموزنا الكبرية ع فيها الك  ق  و  الَّيت ناوين أخطر الع   بأنَّ 
ها علماؤنا در استو الَّيت ق هلم وفقًا لقواعد علم الكالم وِّ  هو ما س  ما يعرفونه   ،تهائمَّ يئًا عن أ  ف ش  عرِ ل ت  

صب على النَّ أساسًا ب نيت الَّيت قوا معرفة أهل البيت وفقًا هلذه القواعد وسوَّ  ،البيت أهلِ  ومراجعنا من أعداءِ 
أساسًا ملعرفة أهل لتكون هذه القواعد ضعت و   ،والتعديل رالبيت بشيء  من التحريِف والتحوي اء ألهلد  والع  

هو س  ول بِ الق   .؟!.سهو املعصوموِل ب  شعرون خبطورِة الق  ل ي  هم لذلك  ،الشِّيعةقافة بني لثَّ ايعت هذه شِ البيت وأ  
ة تتناقض وتتعارض وتتناىف ري ب يف الزِّيارة اجلامعة الكة  لمك  ل  ك  و  !!بيت بالكاملهو إفناٌء لعقيدة أهل ال املعصوم
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لو   ،ل البليغ الكاملو القو يعي الكبرية هي الدستور العقائدي الشِّ يارة اجلامعة والزِّ  ،هوالسَّ وتتضاد مع فكرة 
فض بول أو بعدم الرَّ اه الكثري منهم بالق  ا تلقَّ م  هذا التفكري ول   لعرفوا خطورةهكذا تهم يعرفون أئمَّ  الشِّيعة  كان 

وعلى  مّ مر بدأ من علماء ق  األ   أنَّ  ورأيتم كيف .؟!.مرخبطورة هذا األ   عورِ م الش  د  أو بع ،هتمامأو بعدم الِ 
 ن علماء قمّ اها كثريون مِ كرة وتبنَّ الفِ   هذهِ تبىنَّ الَّذي دوق الصَّ الشَّيخ شايخ سبيل املثال حمّمد ابن الوليد من م  

 عها الطوسي وتبعه  وسَّ ُث َّ  ،إسهاٌء من اهلل ،دوق حتت عنوان اإلسهاءالصَّ الشَّيخ لها إلينا ق  ون    ،مانيف ذلك الزَّ 
اخلوئي حيث ذهبت العقيدة إىل أسوأ ما السيِّد وصل األمر إىل زمان  إىل أن   ،ونالطّبسي على ذلك وآخر 

 نتشار يف شرُية  لتلفزيوين وإىل الِ ا حليايت وإىل الواقعا مي وإىل الواقعنقلها إىل الواقع اإلعالُث َّ  ،تكون ميكن أن  
 !!وفسادها فضل اهلل وأضاف إليها ما أضاف من سوء العقيدةد حسني حممّ السيِّد واسعة 

 

 :ستريد تقي الت  يخ محمّ شَّ الغمة النَّ  وعلى نفس هذهِ   

 ،جالاجلزء األخري من كتاب قاموس الرِّ  ،اين عشرزء الثَّ وهذا هو اجل   (جالقاموس الرِّ )صاحب كتاب 
 حَّتَّ بكتابه وكان مستجاًل سرتي الت  الشَّيخ  أحلقهاوهذ اجلزء هو عبارة عن رسالة  ،شر اإلسالميالنَّ مؤسَّسة 

ِه خطّ بِ  النَّبيهو رسالٌة في سَ -بت خبط  رديءا ك تِ  بصعوبة ألّنَّ قرأ إلَّ وهي ل ت   بالطريقة العاديّة مل يطبعها أنّه 
 شكال فيرصة واإلولعدم الف  -مالحظة مكتوبة كوهنا ،د تقي التسرتيحممَّ الشَّيخ خبط العالمة -ريفالشَّ 
 ،يبدو أنَّ الشَّيخ الت سرتي كان م ستعجالً -تيباألوفس ستنساخ والتصحيح والطبع الحروفي طبعناهااال

وإينِّ  ،ها خبطِّ يدهتبط بعت على حاهلا كما كا ة وإَّنَّ يفلم ت طبع بالطباعة احلروف ،حال يطبعها على أيِّ  يريد أن  
هم ولكنَّ ! ؟جالالرِّ  ا فهي ل عالقة هلا بكتاب قاموسرهتملاذا نش ألستغرب من مؤسَّسة النَّشر اإلسالمي

توفيرًا لها  وإن لم تكن من الكتاب كما هي-بالكتاب-بهِ  ونحن  أيضَا ألحقناها-قالواف ،أجابوا على ذلك
ا ذكره عمَّ سرتي دافع فيها الت  ي  النَّيب هو يف س   رسالة ،يطلع عليها يريد أن   نرها ملنوفِّ -ظروالنَّ  قدِ ألرباب النَّ 

صر كانوا يف ذلك الع  الشِّيعة علماء  بأنَّ  :يني ويقولشايخ القمّ  الوليد ومدوق وما ذكره شيخه  ابن  الصَّ الشَّيخ 
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الكثري من هناك ي سرت ت  د تقي الحممَّ الشَّيخ تب ويف ك   ،يقول القول بسهو املعصوم كماعلى  مّتفقنيهم ل  ك  
هبذه  جلي تعرفوا اهتمام هذا الرَّ إليها ك أشرت  وقد  ،يَّة كتبِه أيضاً يف بق ،ليس فقط يف هذه الرِّسالةو  الغرائب

 هبذه الكيفية!! فأحلقها وط بعت  (قاموس الرِّجال)يريد أن  ي لحقها بكتابِه  املسألة حبيث استعجل األمر

مساء على هذه األنا ذكرت أ ،لً أوَّ  ،مذكرهتا لكالَّيت نحصرة هبذه األمساء ا م  وا أّنَّ وهذه العقيدة ل تظنّ 
كامل نتباه الالِ  دمكرة ع  وفِ سَّهو الكرة كرة فِ هذه الفِ و  ، هذه العقيدةيتبىنَّ مّن هناك غريهم  ،سبيل املثال

 منو  ،فقهاِئهمو لشِّيعة اراجع ان أغلب مهذسيطر على أكرة ت  فِ هي امل لم الك  كرة الغفلة وفكرة عدم العِ وفِ 
 ه  يف هذار أذك وما ،رةاملسيط فكرة هي الفكرةهذه التبنّي يل أّن اء تب العلمة يف ك  لخالل مراجعيت الطوي

لكن البقية و  ،كّب العلماءعلى أ ،زلرمو ا على أهمّ و لة ثم األز على أهمِّ كِّ صحيح أنا أر   ،ا هو أمثلةج إَّنَّ الّبنام
ا ،هتوج  هذا الس نفو ظر هذا النَّ  على نفسهم يعين املراجع من تالمذة السيِّد اخلوئي  ،نفس الشيءهم  د ق   ربَّ

 ،ةاحذه السَّ هيف و  وّ هذا اجل يف ملكن األكثر ه   ،وحي بغري هذا الكالمت قد ت  ابإجاب النَّاس  بعضهم يب جي
 !!ةوفقاً هلذه الرؤيهو األكثر رأيهم 

 

  !!يخ المفيدللشَّ  من كتابٍ لكم أقرأ  أتستغربون أنْ   

اً  طبٍّ شيخنا املفيد هو اآلخر وقع يف م  حَّتَّ    ،اهلل عليه محة  ملفيد ر خنا اهذا كتاب شي ،غريب جدَّ
  :لى كتابنييشتمل ع بني يديّ ي الَّذهذا الكتاب  ،بني يديالَّيت سخة حبسب الن   (،عتقادتصحيح الِ )كتابه 

 (.وائل املقالتأ)  

 (.تصحيح العتقاد)وبعد ذلك   

اهلل  املفيد رمحة  الشَّيخ ماذا يقول  (العصمةيف )ن او ث حتت عنيف كتاب تصحيح العتقاد وهو يتحدَّ 
أحوالهم فإنَّ  مال في كلِّ كَ بال-مَّدحم    وآلِ  د  مَّ ح  م  لِ -الوصف  لهم افأمَّ -يقول ،انتبهوا لكالمهِ  ؟عليه
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 جًا هللِ جَ كانوا فيها ح  الَّتي  هم في جميع أحوالهم ال  مَ ه كَ بِ  المقطوعَ  فإنَّ -؟وعطما هو املق-المقطوع بهِ 
 يء املقطوعالشَّ  مواهل كمال األِئمَّة يف جيع أحبأنَّ  ،املفيد يقولالشَّيخ  ؟تفهمون ماذا يريد-على خلقهتعالى 

سبة بالنِّ  قبل أن  تبدأ النبوَّة ،يعين قبل أن  تبدأ اإلمامة ،حينما تبدأ إمامتهم ؟يء اليقيين هو مَّت يبدأالشَّ  ،بهِ 
-فأمَّا الوصف  لهم-أقرأ عليكم ،مأحواهل لِّ ال يف ك  م  يعيشون الك  م كانوا على أّنَّ  لنبينا فليس هناك من قطعِ 

كانوا فيها الَّتي  حوالهم جميع أَ  يفِ  همال  مَ كَ   المقطوع بهِ  أحوالهم فإنَّ  ال في كلِّ مَ بالكَ -ِلم ح مَّد  وآِل حم  مَّد
 ،الشَّيخ املفيد ل يقصد  هذا ولكنَّ  ،ه م ح جٌج هلِل وهم يف بطوِن أمهاهِتمأقول -تعالى على خلقه جًا هللِ جَ ح  

ة مَّ سول اهلل واألئِ رَ  بأنَّ  د جاء الخبر  وقَ -ويستمر فيقول ،ناة نبيِّ حني تبتدئ نبوَّ  ،تبتدئ إمامتهم يقصد حني
يعين -همضَ بَ ق َ  هم إلى أنْ ولَ ق  ع   لَ كمَ أَ  نذ  م  -بطون أمهاهتم ليس منذ   ؟مَّت-يته كانوا حججًا هلِل تعالىرِّ من ذ  

قص وجهل يف أحوال نَ لِ كولم يكن لهم قبل أحوال التَّ -وقاتعقوهلم مل تكن كاملة يف وقت  من األ أنَّ 
 رٌ مِصغر السِّن وقبل بلوغ الحلم وهذا أال لهم مع مَ ول الكَ يسى ويحيى في حص  جرون مجرى عِ هم يَ فإنَّ 

الشَّيخ يقول  ماذا يريد أن   ؟هي اخلالصة ما-يلبسَ نكره  وليس إلى تكذيب األخبار  ت  اَل ول وَ ق  ه الع  ز  جوِّ ت  
الم م السَّ ليه  الهم عَ مَ لى كَ ع عَ طَ قْ ن َ  والوجه أنْ -؟النتيجة ما هي-والوجه-يقول ،هنا ي بنيِّ متام قولهِ  ؟املفيد

 يعين قبل النبوَّة نتوقف ل ندري-ف فيما قبل ذلكواإلمامة ونتوقَّ  ةِ صمة في أحوال النبوَّ في العلم والعِ 
ف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة ونتوقّ -ل مال يف العلم والعصمة أوهل هم يف حال  من الك  

لسنا  يعين حنن  - قبضهمنذ أكمل اهلل تعالى عقولهم إلى أنْ العصمة الزمة م   ونقطع على أنَّ  ،وإمامة أم ال
 ،األربعني نِّ ث يف سِ عِ ب   يب على املعروف أنَّه  يعين النَّ  ،واإلمامة قبل النبوَّةِ  عقوهلم كانت كاملة متأكدين من أنَّ 

  على أنَّه  ول َّنلك يقيناً  ،كما كان عليه بعد البعثةعقله كان كاماًل   أنَّ  علىيعين قبل البعثة حنن ل َّنلك يقيناً 
ا كان معصوماً ا مل يكن معصوماً فلربَّ  ،كاماًل من جهِة العلِم والعصمة يارة لكن الزِّ  ،يدرياملفيد ل الشَّيخ وربَّ

ابن أيب طالب  عليَّ  لكنَّ  ،د يدريمَّ لكن جعفر ابن حم    ،ب الكايف تدريالكن أحاديث كت ،اجلامعة تدري
هم  ،خللقمع اخللق وبعد او  قبل اخللق ،يولدوا أن   عدولدوا وبي   م حقائق نورية قبل أن  بأّنَّ  :لنا هم قالوا ،رييد

 ! ؟الذي يقوله علماؤنا كالم  هذا  أي  ف ،هم ،هم ،هم ،ألعظمسم اهم ال ،حقائق األمساء احلسىن
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سي ول فيد ول الطو س املقدِّ ل ن   ،س املراجعقدِّ ل ن   ،العلماء س  قدِّ ن  ل ن  حن   :ين كما قلت لكمولكنَّ 
 ت حنن معهممع أهل البي يصيبون اينملماء حِ والع   ،ة ابن احلسنجَّ احل   س  دِّ حنن ن ق ،ول فالن ناخلوئي ول فال

طئون  عة ة أنتم يا شيدقيعال ن هذهقبلو هل ت ،نرفضهم ،ن قاطعهم ،ن عرض عنهم ،هبم لنا ال شأن  فوحينما خي 
لنبوَّة واإلمامة في أحواِل ا العصمةم و لالم في العِ م السَّ ليه  هم عَ الِ مَ نقطع على كَ  جه أنْ والوَ -!؟أهل البيت

نذ أكمل ة م  صمة الزمالعِ  ى أنَّ ع علقطونَ  ،وَّة وإمامة أم الب   كانت أحوال ن   ل  بل ذلك وهَ ف فيما قَ ونتوقَّ 
هذه  (ينوالطِّ  اءِ مَ الْ  ينَ بَ  م  ًا وآدَ يَّ بِ نَ نت  ك  ) عند املخالفنيحَّت الرِّوايات و -قبضهم أنْ  اهلل تعالى عقولهم إلى

 .كتب املخالفني  موجودة يفالرِّوايات 

 

 !!جفيد حسن النَّ محمَّ الشَّيخ  :مرجٍع كبير نأغرب من ذلك ما جاء عو   

املصدر  ،ل اجملتهديند املصدر الرئيس لك  عهذا الكتاب ي  و  (،جواهر الكالم)صاحب كتاب وهو 
ث سنتحدَّ  ،جواهر الكالم يف شرِح شرائع اإلسالم ،ة احلوزويةاسأعلى مستويات الدر  ،الرئيس ألحباث اخلارج

صفحة  ،خ العريبدار املؤرِّ  ،لعامليةاسة املرتضى سَّ مؤ  ،لهذا هو اجلزء األوَّ  ،عن هذا الكتاب يف حلقات قادمة
 ،صاحب كتاب اجلواهر ،جفيد حسن النَّ حممَّ الشَّيخ  ؟ثنا املرجع  الكبري شيخ  املراجعدِّ ماذا ُي   ،121

يف  ،هذا القول أقصدل  ،العلماء يتمسكون بقولِه ويبنون عليه بناًء كبرياً  ين بعد ذلك كيف أنَّ وستسمعون مِّ 
باهلل  ،رّ ن مقدار الك  و فيعر  ة ما كانوامَّ األئِ  أنَّ ب ،يقول ؟121ماذا يقول يف صفحة  ، وقتهيف خر سيأتيناآ قول  

هذه املسألة هي ما ُث َّ  !؟هيعرفالَّذي فمن  رّ ! إذا كان اإلمام املعصوم ل يعرف مقدار الك  ؟عليكم هذا كالم
 ،رّ يف تقدير الك  الرِّوايات  دتعد  ! هو ألنَّ الرَّجل جيهل بسبب ؟رّ اإلمام ل يعرف مقدار الك   أنَّ حَّتَّ العويصة 
يعرف معاريض  حَّتَّ جل منكم فقيهًا ل يكون الر  والقاعدة هي ) .!!.هل أسلوب أهل البيتالرجل جي

عوا شبِ م قد أ  ألّنَّ  ؟ملاذا ،ل يعرفون معاريض كالم أهل البيتهي أّّنم مشكلتهم املراجع هؤلء و  ،(كالمنا
ان وزني رّ خرى هنا ك  وبعبارٍة أ  -؟فماذا يقول ،رّ ث عن الك  يتحدَّ هو  ،ملتهكشمهي  هذهِ  ،افعيبالفكر الشَّ 
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ثوا دَّ  ويف بعض األحيان حترّ طلق عليه ك  ي  الَّذي عن وزن املاء الرِّوايات ثوا يف بعض ة حتدَّ مَّ ئِ األ   ألنَّ -ساحيومِ 
 ،ثوا عن احلجمة حتدَّ ومرَّ  ،وزنالثوا عن ة حتدَّ مرَّ  ،يكون فيه ذلك املاء ذيوض الَّ حجم احلعن  ،معن احلج

ان رَّ ك    ناخرى ه  أ   وبعبارةٍ - احلجمينيع ،املساحة ،يعين حجومي ،ساحيمِ  ،عن وزن املاء وعن حجِم املاء
ب صطلح اهلندسة  ،املعاصرح القدمي ل بصطلح اهلندسة صطالساحي بالهذا املصطلح مِ -ساحيمِ زني وَ وَ 

لكن  ،جوم تقال لألجسام ذات الثالثة أبعادا احل  أمَّ  ،من الضلعني املعاصر املساحة ت قال للسطوح
ال فَ  ك رَّان َوزني َوِمساحي  ناوبعبارٍة أ خرى ه  -احلجوميأو يعين احلجمي  ،بالصطالح الفقهي املساحي

ك رٌّ ِمساحي ال وزني   الوزن وبلغ في المساحة ن أحدهما عن اآلخر إذا ما نقص فياصقنافي ن  ي  
 ،دفع أوالً وي  -يقول إىل أن  -ستحبابعلى االِ  يادة محمولةً  أحدهما غير اآلخر فليس الزِّ فإنَّ  وبالعكس

ل فهم منوع  رَّ الك  ة بِ مَّ واألئِ النَّيب لم عِ  يعين أنَّ -الم بذلك ممنوعةة عليهم السَّ مَّ واألئِ النَّبي لم دعوى عِ  بأنَّ 
أي  حديث   ،رّ ومقدار الك   رّ عرفون وزن الك  يل  امل إشكال يف ذلك حينو -ةاضَ ضَ وال غَ -!!يعلمون بذلك

عمر ابن اخلطاب ما كان  بأنَّ  :ونقول حنن  حني ن شكل على املخالفني-ةاضَ ضَ وال غَ -!؟هذا باهلل عليكم
وفعاًل هذا مذكور يف  مكان يعرف التيم  مر ما  ع   ألنَّ  ،هذا إشكاًل على خالفته عد  نو  ،ميعرف التيم  
وي دفع أواًل بأنَّ دعوى ِعلم -!؟يعرفهالَّذي فمن  رّ ة ل يعرفون مقدار الك  مَّ واألئِ النَّيب إذا كان  ،ِصحاحهم

 ألنَّ -ل إشكال يف ذلك-ةاضَ ضَ وال غَ -رّ قدار الك  رفون مِ يعل -النَّبي واألِئمَّة عليهم السَّالم بذلك ممنوعة
ما عالقة هذه  !!! حَّتَّ ي قاس علم هم بعلم اهلل؟هو ما هو الك رّ -الم ليس كعلم الخالقم السَّ علمهم عليه  

حكم فقهي يف قضّية  له   هو مقدار من املاء رّ الك   ،رّ هو ما هو الك   !؟املسألة بقايسة علمهم بعلم اهلل
علمهم  ألنَّ  ةاضَ ضَ وال غَ -مساحياً قد يكون و ًا قد يكون وزنيّ من املاء و مقدار ه رّ الك   ،الطهارة والنَّجاسة

وأجرى -هكذا خرصوه-ل فقد يكون قّدروه بأذهانهم الشَّريفةعليهم السَّالم ليس كعلم الخالق عزَّ وجَّ 
 يقولون بأنَّ الَّذين بة عند املخالفني كرة املصوِّ م يعود بنا إىل فِ الك! هذا ال؟أي  كالم  هذا-اهلل الحكم عليه

هذه الرؤيا موجودة عند  ،لو تناقضت األحكامحَّتَّ به اهلل صوِّ هذا احلكم ي   جمتهد حينما جيتهد فإنَّ ل ك  
سمى ما ي   ،يقولون نعم اجملتهدون آراؤهم جيعًا صحيحة ،اختلفوا ين اجملتهدإذا يقال بأنَّ  !!املخالفني
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تهد ي عطي رأي أيّ ف ،يف الجتهاد صويببالت ديل برأيه ينتظر ذلك اجملتهد مَّت ي   اهلل سبحانه وتعاىل اً،جم 
 صه  ر  كم على ما خ  واهلل أجرى احل   روهقدَّ ة هكذا خرصوه مَّ يعين األئِ  ،هذا كالم سخيف ،احلكم ب له  ويصوِّ 

ة مَّ هذا انتقاص من األئِ  ؟!الشِّيعةمن كبار مراجع  مباهلل عليكم هذا كال ،رّ ة وهم ل يعرفون مقدار الك  مَّ األئِ 
ونا ،فهِّمونا ؟!..هذا إكرام لألِئمَّة أو صداق أليس هذا مِ  ؟ماذا تقولون عن هذا الفهم وهذا العتقاد! !خ ّبِّ

 .؟!.ةمَّ األئِ  التقصري حبقِّ و  ،من مصاديق اإلجرام العقائدي

مامة وقبل بل اإلقال  ملة أوال ندري هل هي كام عقولهم ناقصة :المفيد يقولالشَّيخ واحد مثل   
 !!النبوَّة

  !!يهحكم علجرى الهلل أهم قد خرصوه وابأنَّهم ال يعرفون مقدار الك ّر و  :واحد يقول  

و هة ولكن اهلل نَّاقصألعمال البأنَّ اهلل أسهاهم وهم يأتون با :دوقالصَّ الشَّيخ  مثل آخر يقول  
  !!مالَّذي فعل ذلك به

ينسون ما ونهم و ئشمن و تهم فاتصرَّ رًا من م  هم ينسون كثيبأنَّ  :الطوسيالشَّيخ آخر يقول مثل   
  !!ماضي الزَّمانجرى عليهم في 

  !!الطوسيالطبرسي حاله  حال و   

  !!راً كثي   السيِّد الخوئي يوسِّع الدائرةو   

 كذلك ال  أنَّه  وبذلك ال بأس ب فةيخطئ أخطاء خفيالنَّبي  أنَّ ب :د فضل اهلل فيقولسيِّ اليأتينا و   
ر ب عنه إلى غيمحجو  بلغيا فة وألنَّ ر عيستطيع أْن ي شخِّص األمور في الواقع لعدم توفر وسائل الم

  !!ه بهاتفوَّ الَّتي ذلك من الترهات 
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ف بساحة صع  ذي الَّ حرف افعي املنوهذا هو الفكر الشَّ  ،ث عنهمنتحدَّ الَّذين  مكهؤلء هم مراجع
 .؟!.ةيَّ نيالدَّ ؤسَّسة ة وبساحة امليعيَّ شِّ قافة الالثَّ 

 

  :درالصَّ  باقر دمحمَّ السيِّد   

دراسات التخصصية مركز األحباث وال ،طبعة شريعة قمّ امل ،هذه الطبعة (،فدك يف التأريخ)يف كتابه 
 يف ،لثورةبواعث ا ،إذا كانت الطبعات خمتلفة ،إىل الفهرستبون ذهتإذا  ،48صفحة  ،درهيد الصَّ للشَّ 

 أصح يرٍ بعأو بت- يقولإىل أن   ،عليها وموقف عائشة اهللِ  هراء صلوات  يربط بني موقف الزَّ وهو  ،48صفحة 
 ينابق لكنَّ هذا يرتبط بالكالم السَّ -يننها خيوط الحادثَ مِ  تمتدَّ  طبيعتها إلى أنْ  يف ةتعدَّ سمقطة الإلى الن  
الَّتي كادت أْن ت زعزِع ِكيانه   لالخليفة األوَّ ة على اطميَّ ورة الفَ الثَّ  ،ماأحده  -يتواصل الكالمحَّتَّ قرأته 

فتقف عائشة أم   ،ينعكس فيه األمر واآلخر موقفٌ  ،وترمي بخالفتِه بين مهمالت التأريخ السِّياسي
لكلتا  ر  دَ وقد شاء القَ  ،رة على أبيهاديقة الثائفي وجه علي  زوج الصِّ  المؤمنين بنت  الخليفة الموتور

ان ضا بثورتها واالطمئننهما من الرِّ مِّ  ل  ه  إلى نصيِب ك   بينهما مرد  مع فارقٍ  .!!.تفشال الثائرتين أنْ 
 أنَّ وهو  في حساِب الحّق الَّذي ال التواء فيهر ااالنتصمن ل منهما الضميري إلى صوابها وحظ ك  

شة َفَشلت فصارت والسيِّدة عائ ،يعتيأقيلوني بَ  ،جعلت الخليفة يبكي ويقول شلت بعد أنْ هراء فَ الزَّ 
ول حظوا الفارق يف  (تل  ش  هراء ف  الزَّ  وهو أنَّ )-ب ولم تشق عصا طاعةتتمّنى أنَّها لم تخرج إلى حر 

أنَّ الزَّهراء َفشلت بعد أْن جعلت الخليفة وهو -!وعائشة مع السيِّدة !ون السيِّدةالستعمال الزَّهراء من د
َفَشلت فصارت تتمّنى أنَّها لم تخرج إلى حرب ولم تشق يبكي ويقول أقيلوني بَيعتي والسيِّدة عائشة 

 هل ميكن أن   !؟لتش  هراء ف  الزَّ  لكن كيف ميكن القول أنَّ  ،نحت ل شأن يل بعائشة فشلت أم-عصا طاعة
املعصوم مل  هذا يعين أنَّ  ،ماته فاشلةقدِّ شل م  ااملشروع الف !؟ميكن هذاهل  ،املعصوم يف مشروع  فاشل يدخل

م عليه املعصوم شيء ي قدِ  أيّ و عمل  أيّ و مشروع  يكون أيّ  ل ميكن أن   ،مات الفاشلةاً بتلك املقدِّ ميكن عالِ 
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د باقر حممَّ السيِّد فكر  بهِ ب تشرَّ الَّذي املنطق القطيب هو نصنع ملراجعنا وهذا  ماذا ولكن ،يكون فاشالً  أن  
هذا الكتاب  ،ِل املثالسبيعلى  ،تهِ ذمالتفكري على تالالنوع من هذا  ينعكس وبالتايل ،اهلل عليه رمحة   درالصَّ 

رسالة )جملة عنواّنا صدر هذا الكتاب كانت هناك  يوقبل أن   (،ور أهل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلةد)
 (،دور أهل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلة) تابني ويف هذا الكِ قلثَّ  أقرأ ما جاء يف رسالة القبل أن   (،قلنيثَّ ال

ث يتحدَّ  (فدك يف التأريخ)در يف كتابه د باقر الصَّ حممَّ السيِّد هنا  ،تمل على نفس هذا اللحنهناك فيديو يش
كمال السيِّد  املرجع املعاصر  ،أيضًا ألحد تالمذة السيِّد حمّمد باقر الصَّدر هناك فيديو ،هراءعن فشل الزَّ 

 .ن شاهد ونستمع إىل هذا الفيديو فشل أمري املؤمنني عناآلن  ل نستمع إليهث يف الفيديو األوَّ ي يتحدَّ ر داحلي

 :(1للسيِّد كمال الحيدري )مرئي  مقطع  

 ،شلف ؟ًا ماذاليَّ ع ف أنَّ ًل كيأنا أشري إجا  ،. مع األسف الوقت انتهى إن شاء اهلل غداً ي طالعون.]
 !.[.لفشلباب اأس عاجلن   ؟نعاجل ماذا أن   دَّ لب   حَّتَّ نأخذه  درساً إذا أردنا أن  ننهض

 ،تهِ ن حماضرااضرة محمخذ من أ  الَّذي قطع ري على هذا املداحليالسيِّد ق فيه علِّ ي   اينهناك فيديو ث
 ..اين فلنشاهد معاً ألجل األمانة العلمية أيضاً أعرض عليكم الفيديو الثَّ 

 :(2)مرئي للسيِّد كمال الحيدري  مقطع  

قصودي ناقل الكفر ليس م ،أقول حنن ل يروح ذهنك أنا هاه من ،هو يقول ،يقول أعزائي حنن..]
بابا أنا اقول  ،حنن  يروح يطلع يقول السيِّد هو يقول  واحد هبكر  هسه ،أنقل كلمات هؤلءا د هههه ،بكافر
مثل ما قلنا يف قضية  ،كالمأنقل   اذ أنا ،انتا قطعتها ماذا أفعل لك بخو  قبلها قرينة بعدها قرينةبيها  خوب

مولنا مولنا هذي راحوا أخذوها  ،نقرأ عبارات عبد اهلل العاليليك ّنا احنا   ،إجراءاتهفشل  عليٍّ يف قضية ه  أنَّ 
ويف  جفمولنا نشروها يف النَّ  ،يشوفوا املؤمنني املتدينني األتقياءويا ليلة  ،ونشروها على كل املواقعمخس ثواين 

ذا حَّت يقول بأنه انتا شوف  ،حَّت ايه ،اهلل عليه يف شهر رمضان ليلة شهادة أمري املؤمنني سالما ويف قم أورب
  .. [.اهلل السيِّد احليدري يقول فشل عليٌّ فشل عليّ و تعيش شهادة أمري املؤمنني وعلى املوبايل ماله يقول 
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أنا نقلت  ،يحراده  بشكل صح م  نيَّ ب ي  ع وملطِ ابق اقت  الفيديو السَّ  بني بأنَّ ي  السيِّد اين يف الفيديو الثَّ 
  لوَّ يف الفيديو األ السيِّد ذكره   الَّذي لكالما احلقيقة أنَّ  لكنَّ  ،اين أيضاً والفيديو الثَّ  ل بني أيديكمالفيديو األوَّ 

لكالم صحيح اهذا  ،يلعاليلقل كالم عبد اهلل الو رجعنا إىل احملاضرة الكاملة صحيٌح هو ن   ،كان يقصده
 ،قات القادمةعاىل يف احللاهلل ت شاء ن  نأيت على ذكره إوهذا املطلب س ،يداً لهاً ومؤ حني نقله كان موافق ه  ولكنَّ 
 ،لوَّ ألاقيع للفيديو تر و عتذار ا هو فالفيديو الثاين ،يت بكتاب عبد اهلل العاليلي وسنتناول الكالم بالتفصيلسنأ
هي  وها عةو ومطب ة كاملةً لص ور وام سجَّلة بالصَّوت و موجودة  ،احملاضرة واحملاضرة موجودة راجعمن ي   نَّ لك

بني  كاملةً   لوَّ ألملقطع اارنا منها شن  الَّيت اآلن احملاضرة  ،احليدريالسيِّد ة على موقع عو مطبو  ،عةو عندي مطب
 ،هلل العاليلية عبد امعالَّ لل اإلمام الحسين باكت-؟فماذا يقول قبل هذا املقطع ،ةعو موجودة مطب يديّ 

علمعدّ يلي ي  العاّلمة عبد اهلل العال إىل آخر -ذاوله ذا المجالن في هقيمن ال م حقِّ  السنة ءا واقعًا من  
من جلة هذه  ،ل احلقائقيقو -130صفحة  حسين فييقول الحقائق في كتابه اإلمام ال ه  ولكنَّ -الكالم

دَّث القضية ونتح عن هذهِ  ثنتحدَّ سو  ،عاليليكان مقتنعًا بكالم عبد اهلل الالسيِّد  ف .!!.عليٍّ  احلقائق فشل  
ط فق ،التفصيل دبصد ست  قات ل يف هذه احللشاء اهلل تعاىل ألينَّ  املنطق يف احللقات القادمة إن   عن هذا

  .!!.اإلجرام العقائدي عرض ملصاديق ،عرض

 ،شل الزَّهراءفعن  (يخك يف التأر فد)يف كتابه الصدر حممَّد باقر السيِّد ث به حتدَّ الَّذي فنفس املنطق 
لَّذي اعاليلي هلل الام عبد ييدًا لكالعليه تأ صلوات  اهلِل وسالم هعليٍّ ث عن فشل يتحدَّ أيضًا احليدري السيِّد 

 .ادمةقبالتفصيل يف احللقات السنتناوله 

 ،1994 ،1414ذو احلجة  ،شوال ،انيةالسنة الثَّ  ،امنعدد الثَّ ال (قلنيرسالة الثَّ )أعود إىل جملة 
ابعة هذه هي احللقة السَّ  ،عليهاهلل  د باقر احلكيم رمحة  مَّ د حم  ل للسيِّ فصَّ مقال م   ،ل البيتع العاملي ألهماجمل

قرأ أ ؟حمّمد باقر احلكيم هناالسيِّد ل و فماذا يق ،قضية اإلمام املهديّ  ،الكتلة الصاحلة دور أهل البيت يف بناء
ريف عد وجودِه الشَّ ول الغيبة بَ جانباً من تفسيِر ط   خرى فإنَّ أ   ومن ناحيةٍ -من اجمللة 20عليكم من صفحة 
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-هذا الدورب للقيام الً بحيث يصبح مؤهَّ  ةناامن خالل التجارب والمع ةر  يتكامل وتتكامل المسيأنْ  هو
كما   !ة الفشلجستكون النتي ؟ستكون النتيجة فإذا مل يكن مؤهَّاًل ماذا ،يعين اإلمام ليس مؤهاًل من البداية

ومن ناحيٍة أخرى فإنَّ جانبًا من تفسيِر ط ول -ة ثانيةأقرأ الكالم مرَّ  .جودو هذا املنطق م !راءهفشلت الزَّ 
الغيبة بَعد وجودِه الشَّريف هو أْن يتكامل وتتكامل المسيرة من خالل التجارب والمعاناة بحيث يصبح 

لة لقيام والفكرية والنفسية للبشرية مؤهَّ  ياسية واالجتماعيةوتصبح األوضاع السِّ  للقيام بهذا الدورالً مؤهَّ 
الً صبح مؤهَّ ي  حَّتَّ  فاإلمام حباجة إىل ُتارب ومعاناة-والتجارب بسبب هذه المعاناة مثل هذه الحكومة

لذلك  ،سيفشل يف مشروعهِ  ،لاًل وبالتايل سيفش  سوف ل يصبح مؤهَّ فب واملعاناة ار هبذه التج  لو مل ميرّ وإلَّ 
 !!رب واملعاناةاالتكامل يف التجو حباجة إىل هذا ه

د باقر حممَّ السيِّد نفس الكالم ذكره   ،درد باقر الصَّ حممَّ السيِّد ة ذممرجع معاصر أيضًا من تالو 
الطبعة  ،املطبعة العرتة الطاهرة ،لاجلزء األوَّ  (،احلةدور أهل البيت يف بناء اجلماعة الصَّ )يف كتابِه  يماحلك

 حنو ه  غريَّ  ه ولكنّ  ، فيهنفس الكالم ولكن هناك من غريَّ  ،203يف صفحة  ،ميالدي 2007سنة  ،ابعةالرَّ 
 ،له  هو الكتاب  احلكيم ألنَّ السيِّد  هو قطعًا املفروض ؟شخص آخرأو  ،احلكيمالسيِّد هل هو  ،األسوأ

ا شخص آخر ،203يف صفحة  ،التغيري أصبح بشكل أسوأو  ه إىل شيء يسرت العيب ولكن غريّ  أراد أن   أو ربَّ
ر ئ ي تصوَّ فما هو سيّ  ،سيئةالثَّقافة املوجودة ثقافة  ،سيئةهي ألنَّ الثَّقافة  ،أسوأ ه إىل شيءطبعًا يغريّ و  ،أسوأ
تكامل  يريف هو أنْ الشَّ  هِ دفسير طول الغيبة بعد وجو انبًا من تَ جَ  أخرى فإنَّ  ومن ناحيةٍ -!!حسنبأنّه 

 !اً يتكامل ذاتيّ فهو لذلك  ،ًا فيهنقصًا ذاتيّ هناك  يعين أنَّ  ،التكامل الذايت .!!.والبالء سبب المحنةًا بَ يَّ ذاتِ 
 ميكن أن   !!تكامل املسريةتامل و  يتكهو أن   :قال ،ذاتياً  املك يتأن   ل  ق  مل ي   على األقل هناك  ،ة كبريةهذه طامّ 

بسبب المحنة -؟!ذاتهِ  يف أيلكن أن  يكون هناك تكاماًل ذاتيًا  !!العرضية رو يف األمل يكون هذا التكام  
كانت العبارة  -ح قادراً يمر بها بحيث يصبالَّتي سيرة من خالل التجارب والمعاناة والبالء وتتكامل الم

اًل نفس ادرًا ومؤهَّ ق  -سانينفي التأريخ اإلبحيث ي صبح قادرًا على الِقيام بهذا الدَّور الفريد -الً مؤهّ هناك 
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ولكن أن  يتكامل ذاتياً العبارة هنا  ،ل هو أيضاً العاجزؤهّ املوالغري  ،و العاجزليس بقادر هالَّذي  ألنَّ  ،الكالم
  !!سابقتهاصارت أقبح وأسوأ من 

حمّمد باقر  أيضًا من تالمذة السيِّد (،اإلمامة وقيادة اجملتمع)تاب ك  وأسوأ من هذا الكالم ما جاء يف
الكتاب كما قلت هو  ،اظم احلائري املرجع املعاصركلسيِّد  ا ،وهنا يتبىّن رأي السيِّد الصَّدر يف كتابهِ  ،الصَّدر

  ،140يف صفحة  ،ميالدي 1995 ،هجري 1416 ىلو الطبعة األ ،املطبعة باقري (اإلمامة وقيادة اجملتمع)
بحث حول )د باقر الصدر في كتابه محمَّ  ديالشهالسيِّد ستاذنا أ   تساءللقد -يقول 140يف صفحة 

ترضًا وجود ثالث تار فأجاب مفحت السِّ ض تَ رِ ف   عن فائدة وجود اإلمام وما المبرر بعد أنْ  (المهديّ 
السيِّد -الفائدة األولى ،ن اإلمام من ممارسة قيادته بدرجٍة أكبروتمك  في إنجاح  فوائد اجتماعية تصبّ 

ييب عتقاد الغّ ظر عن الِ النَّ  غض  ن  نا أنَّ إىل أشار  ه  أنَّ  يف حنيذكر هذا الكالم  در باملناسبةحمّمد باقر الصَّ 
يعين هناك  ،اً ًا عقائديّ القضية تبنيَّ   هذهِ ظم احلائري يتبىّن كاالسيِّد  لكن  ،ض إىل هذا املطلبتعرَّ ُث َّ  ،ةمَّ باألئِ 

السيِّد  ألنَّ  ،شرت إىل قول السيِّد الصَّدرلذلك أنا ما أ ،حمّمد باقر الصَّدرفارق فيما بينه وبني ما ذكره السيِّد 
نتناول املسألة بغضِّ النَّظر عن  أي أنّنا ،النظر عن اجلانب الغييّب  نا نغضّ أنّ ب قالف ،اء  نثذكر الكالم مع است

ث عن يتحدَّ  ؟فماذا يقول ،ألفكار هذه الكنَّ السيِّد كاظم احلائري يتبىّن  ،ة اإلماميف شخصيّ  اجلانب الغييبّ 
اإلمام حباجة إىل أّن ين يع-فسيعداد النَّ اإل ،ةمن غيبته الطويل ىالفائدة األول-حاجة اإلمام للغيبة يقول

وضعاً  ب  برى تتطلَّ  عملية التغيير الك  برى بمعنى أنَّ فسي لعملية التغيير الك  اإلعداد النَّ -إعداد نفسي
 الكيانات الشامخة بضآلة ق وباإلحساسور بالتفوّ س لها مشحونًا بالشعالقائد الممارِ في  ًا فريداً سيّ نف

ر من غيِّ م   قلب القائد ال رمفبقدر ما يع ،الَّتي أ ِعدَّ للقضاء عليها ولتحويلها حضاريًا إلى عالٍم جديد
د نقطة على الخط الطويل لحضارة جرَّ ها م  يصارعها وإحساس واضح بأنَّ الَّتي شعور بتفاهة الحضارات 

ومواصلة  هتها والصمود في وجههامواجاحية النفسية على اإلنسان يصبح هذا القائد أكثر قدرة من النَّ 
ه إعداد نفسي وكأنَّ حباجة إىل  ،ل يفشلحَّتَّ يعين هو حباجة إىل م قدِّمات -العمل ضدها حتَّى النَّصر

  !!إذاً هو حباجة إىل إعداد نفسيفإمام زماننا  ،ث عن إنسان  عادييتحدَّ  ،ث عن إنسان  مثلييتحدَّ 
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حها مواكبة الَّتي ت تي لتجربةا نَّ أ بمعنىي وتعميق الخبرة القيادية كر فلاإلعداد ا :انيةالفائدة الثَّ 
 عداد الفكريفي اإل بيركها لها أثٌر  ر و جهة المباشرة لحركتها وتطاتلك الحضارات المتعاقبة والمو 

 لِّ رين بك  لآلخ ات كثيرةممارس مامأخر خص المدَّ الشَّ  ها تضع  د ألنَّ يق الخبرة القيادية لليوم الموعو وتعم
على  درة أكبرية ق  الشخص هذهواب وتعطي لان الخطأ والصَّ و لما فيها من نقاط الضَّعف والق وَّة ومن أ

بعض األحيان  نَّه يفأ وهو اهلل د حسني فضل  حممَّ  ذكره  الَّذي نفس الكالم -اعيةتقييم الظواهر االجتم
-ه القضيةهذ الىف نتن  أحناول هنا  ،لذلك يقع القائد يف اخلطأ ،تغيب وسائل الوضوح والوعي واإلدراك

وكّل بابها سعلى أ لكاملااالجتماعية بالوعي أكبر على تقييم الظواهر  لشخصية قدرةً ا تعطي لهذهو 
  .مالبساتها التأريخية

 ريب من مصادر عصر قولد يفياإلمام  أنَّ  ينيع-صادر اإلسالم األولىممن  اباالقتر -ُث َّ بعد ذلك
م ر اإلسالدن مصامكيف يقرتب واإلسالم هو اإلمام فاإلمام هو اإلسالم  أنّ  مع ،اإلسالم األوىل

ولى قد ر اإلسالم األن مصاد مباً هذه الحالة قائدًا قري يف ب العمليةطلَّ تت أنْ  ومن الطبيعي-؟!..األوىل
اإلمام  أنَّ باهبا حد أسبة من أه الغيهذأّن يعين  !؟كالم  هذاأي   -بناًء كاماًل بصورة مستقلة صيته  شخ تينب  

  ن مصادرمم اإلسالم مام تعلَّ  اإليعين هل أنَّ  ،يكون قريبًا من مصادر اإلسالم األوىلحَّتَّ بعيد  يولد يف زمن  
 ! !؟؟ زمانهِ يف كانت

ة جَّ الح  الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة لإلمام السيِّد ستاذنا افتراضات أ إنَّ -يقولُث َّ 
ى ال سبحانه وتعالهو إماٌم معصوم م لهم من ِقبل اهلل و مفاده  أنَّ اإلمام الح جَّة اضًا ر تالغائب واجهت اع

حاصل على هذه  ه  ألنَّ  فسي وتعميق الخبرة القياديةلغرض اإلعداد النَّ  يحتاج إلى كثرة التجارب
السيِّد ستاذنا ذكرها أالَّتي  إنَّ هذا االعتراض غير وارد على هذه الفائدة ،الملكات بحكم إمامته

 من قبل اهلل م زوَّد بالعلِم والمعرفة م باشرةً  اإلمام تنافي بينها وبين افتراض أنَّ  ال ه  وذلك ألنَّ  يدالشه
عن طريق اإللهام وأخرى بهذا قد تختلف طريقته فتارًة  فتسديد اإلمام عليه السَّالم من ِقَبل اهلل ،تعالى
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أستاذنا  ه  ذكر الَّذي و خرى بهذا النحوأ  -ب واملعاناةعن طريق التجار و من طريق اإلعداد يعني -والنَّح
وثالثًة بالجمع بينهما وهذا م حتمل الصِّحة لوب بهذا األس د وهو التجارب ويتم تكميله  يالشهالسيِّد 

ب كم حبسإمام   !كذلكهو  ليس فامي إمأّما  ،كمحبسب مراجعِ هو هذا  كمإذاً إمام  -وال تنافي بين األمرين
اجة إىل إعداد  فكري وحب ىلإكم حباجة إمام   ،بيتلهم وفقًا ملنهج أهل اأنتقد   ونين حنيتسبّ الَّذين كم مراجعِ 
أمَّا إمامي  !!كم هكذام  ماإذا كان إ أقول ما أشّد خسارت كم ،إىل أن  يتعلَّم اإلسالم نفسي وحباجة إعداد  

ومن  ،هذا هو إمامي ،راد اهلل بدأ بهن أم :هي هذه إمامي صورته يف الزَّيارة اجلامعة الكبرية ،فليس هكذا
من حلقات هذا  هبا كلَّ حلقة   ئ  بتدِ أ الكلمة الَّيتوهذه هي  ،ه إليهجَّ صد اهلل تو ومن ق   ،ده قبل عنهوحَّ 

  !!هذا هو إمامي ..ياءولاأله توجَّ ي إليهِ الَّذي هو وجه اهلل ف ،الّبنامج

يوم  ل سأ  ا ن  نلَّ ك    ،سئولونم مّنَّ إوهم قف ،من عرقوبه قٌ علَّ م   لٌّ وك   ،! األمر راجٌع إليكم؟تقولون أنتم ذاما
قائدكم نيئًا لكم بعهو اجعكم لكم بر  ئاً ينه.؟! .عليه صلوات  اهلِل وسالم هيف إمام زماننا نا عن عقيدتِ القيامة 

 !!..راءهلِل ب  وا ،ب راٌء مِّنها ، وآل  حم  مَّدالَّيت ل عالقة هلا بآِل حم  مَّد هذهِ 

 

 (:تأريخ الغيبة الكبرى)وهذا كتاب   

الَّذي حتدَّث عنه  ،حبث حول املهديهو وأساسًا  ،درد باقر الصَّ حممّ السيِّد أيضًا ألحد تالمذة 
د د حممَّ در ملوسوعة اإلمام املهدي للسيِّ د باقر الصَّ حممّ السيِّد م قدِّمة كتبها هو السيِّد كاظم احلائري أساسًا 

اشر النَّ  ،قم ،قلم مطبعة ،هذه الطبعة ،432صفحة  ،وهذا هو تأريخ الغيبة الكّبى ،در رمحة اهلل عليهالصَّ 
فة لسلف يف اينيع-في الفلسفة عليه لّ ستدَ ا ي  مَّ غم مِ الم بالرَّ يه السَّ لَ اإلمام عَ  إنَّ -432صفحة  ،هراءدار الزَّ 

وإلَّ  ،إذا كانت هناك فلسفة شيعية-في الفلسفة عليه ل  ستدَ ي  إنَّ اإلمام َعَليه السَّالم بالرَّغم ِممَّا -الشِّيعيَّة
يستدل عليه في إنَّ اإلمام َعَليه السَّالم بالرَّغم ِممَّا -!؟حاِل اإلماممن الَّذي يستدل يف الفلسفة على 

في الكون دفعة واحدة  األمور لِّ لتفتاً إلى ك  م   ال يمكن االلتزام بكونهِ  ،من استحالة الغفلة عليه الفلسفة
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إذًا فالغفلة بهذا المعنى  ،ه وال يقوم ذلك البرهان بإثباتهِ ل وحدوجَّ  ذلك من خصائص اهلل عزَّ  فإنَّ 
فإنَّ إرادة العلم تتوقف على  ،ومع الغفلة ال ي مكن أْن ي ريد أْن يعلم ،لإلمام بال إشكال ضرورية الثبوت

بق هذه القاعدة ال تنط علم يمام أنْ رد اإلفإذا لم ي   ،اإلرادة ال معنى لهذهِ  وبدونهِ  ،االلتفات ال محالة
 ،432فحة راجعوا ص  ت   نكم أن  كميو إىل آخر الكالم -قاه ال يتحقَّ اهلل تعالى إيَّ  وإعالم   ،بيعة الحالبط

في  ب تصاعد المهديّ سبِّ ت   يتالثة الَّ ثَّ لا سبابفهذه هي األ-435يقول يف  إىل أن   ،434 ،433
  ، لإلمام املعصوممن غفلة   دَّ ب  يعين ل ،مقريب من الكالم املتقدِّ وهو -برىمال خالل غيبتِه الك  درجات الكَ 

األمور في الكون دفعة  لِّ لتفتًا إلى ك  ال يمكن االلتزام بكونه م  )-433كما قال السيِّد يف كتابِه صفحة 
ض يف وعرَّ ل طوَّ السيِّد هو  ،املطلب واضحأّن وأعتقد -( وحدهوجلَّ  ذلك من خصائص اهلل عزَّ  واحدة فإنَّ 

 .ليلة جعة إىل غري ذلك لِّ ون يف ك  ة يزدادمَّ األئِ  أنَّ  وهوالرِّوايات ه إىل هذه مرد  لكن  الكالم و 

 له  ي الَّذعاىل هو حانه وتاهلل سب نَّ أل من غفلة  له  دَّ كاماًل ولب    سه ليلم  اإلمام عِ هي أّن  :الخالصة
 .هبذه اهليئةذه احلالة و هب يكون لمه لا اإلمام املعصوم فعأمَّ  ،اآلن  األشياء يف نفس الوقت ويف نفسلِّ لم بك  عِ 

 

 (:وىالمأ ة  جنَّ )به في كتا اءد حسين كاشف الغطمحمَّ الشَّيخ يصل الحديث إلى ما قاله  إلى أنْ   

تها مع أمير وكلما-163صفحة  ،1426الطبعة الثانية  ،املطبعة ظهور ،املأوى هذه ة  جنَّ 
هراء ذكور عن الزَّ كالم م  ناكه ،ما خطبت خطبتها ورجعتالم بعدهراء عليها السَّ ث عن الزَّ يتحدَّ -المؤمنين

 ائرةً ثلمسجد وكانت ا من اجوعهالم ألقتها بعد ر السَّ  ؤمنين عليهها مع أمير المت  اموكل-يف كتب احلديث
ين أذكر  إنَّ  ،حب الزمانصا يا يدسيِّ  وعذرًا إليك .!!.ود اآلدابدخرجت عن ح  حتَّى ر التأث   أشدَّ  رةً متأثِّ 

-هراءالزَّ -ابدود اآلدن ح  عى خرجت تَّ ر حالتأث   أشدَّ  رةً متأثِّ  وكانت ثائرةً -هذا الكالم كي أ بنيِّ احلقائق
  .لم تخرج من حضيرتها مدة عمرهاالَّتي 
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  ؟ماذا نقول

  .!!.فشلت في مشروعها راءهالزَّ  بأنَّ  :مرجع يقول  

  !؟..آلداباود دح ء خرجت عنراهالزَّ  !!خرجت عن حدود اآلداب هابأنَّ  :مرجع آخر يقول  

 ! !؟آلدابادود ح هراء خرجت عنهل الزَّ  ،أترك التعليق إليكم ،نا شيئاً هق علِّ أ   أنا ل

  !!..مراجعنا ين ماذا أقول مراجعكملكنَّ  ،هم مراجعنا ،هؤلء هم مراجعكم

جت عن إذا هي خر و  ،ةالعرت  ة  سيِّدو  ،هي سيِّدة األ ِئمَّةالزَّهراء و  ،دود اآلدابإذاً املعصوم خيرج عن ح
 !!بخيرجون عن حدود اآلداأيضاً إذاً أِئمَّتنا  ،حدوِد اآلداب

  !ود اآلدابداملعصوم خيرج عن ح-  

  !لاملعصوم يفش-  

  !ونفسي ياملعصوم حباجة إىل إعداد فكر -  

  !يكون قريباً من مصادر اإلسالم حباجة إىل أن  -  

  !رّ يعلم بقدار الك   املعصوم ل-  

  !ل ماً أمعصو مكان   ،ل عقله كامالً أم نا علم هل كاندإمامته ما عن املعصوم قبل-  

خيطئ يف  يضاً ه أولكنَّ  ؟رياخلفيفة ل أد ما هي هذه األخطاء ،ء اخلفيفةااملعصوم خيطئ األخط-  
 و يعبِّسئة فهالقه سيّ عصوم أخامل ،هفة غري متوفرة لديعر وسائل امل الغيب حمجوب عنه وألنَّ  تقدير األمور ألنَّ 

 ني ويهملرتفملا هؤلء قت معع الكثري من الو يّ ب يف وجوه املؤمنني ول يعرف كيف يصرف الوقت فيضقطِّ وي  
  !منني الصاحلنياملؤ 
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ول ما يقملاضي كايف  ى عليهفاتِه وينسى كثريًا ما جر فينسى كثريًا من متصرَّ  ،املعصوم يسهو-  
شؤونه  لّ ك    يفو  خلارجيةوعاته اموض لّ يف ك   واملعصوم يسهو كما يقول السيِّد اخلوئي وم تعرِّض للسَّهو ،الطوسي

 ،معصوم ما هو ذاه.؟! .اهذ مزّيفهذا معصوم ! ؟هذا هو معصومكم! ؟كممهذا هو إما ،غرية والكبريةالصَّ 
 !!ي  معصوم  هذاأ

 

ء  دعا رح وهو يشد حسين فضل اهللللسيد محمَّ  (الدعاءفي رحاب )نذهب إلى كتاب ث مَّ   
 كميل! 

 طبع ،ميالدي 1997 ،هجري 1418 ةالطبعة الثاني ،حه لدعاء كميلر شيف رحاب الدعاء يف 
ب ميت القلت   يتالذنوب الَّ  غفر له  يَ  أنْ  لىاتععليٌّ اهلل سبحانه و  ولذا يسأل  -81صفحة  ،بطبعة صدر

الكالم واضح منسوب إىل -حتَّى يبقى على ِصلة األمِل باهلِل تعالى والضاللة في التيه تضع القلبالَّتي و 
أنَّ أمري  !؟اعي يقولذاً ملاذا ل تقول الدَّ إ ،د نسبة ذلك إىل أمري املؤمننيين ل أقصهو يقول بأنَّ  ،أمري املؤمنني

بني  العلماء أنتم تالحظون !؟ التعبريملاذا تسيء األدب يف !؟السيئة ملاذا هذه التعابري! ؟املؤمنني ي علِّمنا كذلك
واحد يقول خرجت عن حدود  !هراء فشلتواحد يقول الزَّ  ،التعبري ئواييسأن بني و  العقيدة أن يسيئوا

إذا كان -الذنوب الَّتي ت ميت  القلب يسأل  عليٌّ اهلل س بحانه وتعالى أْن يغفر له  -اآلخر يقولو  !اآلداب
الَّذي  ؟! وماذا يقول فضل اهلل..سكمأقول عن نفسي وماذا تقولون عن أنففماذا  ،لعليٍّ ذنوب متيت القلب

الذنوب الَّتي  غفر له  يسأل عليٌّ اهلل سبحانه وتعالى أْن يَ -!؟..كر املنحرفمات قلبه من كثرة هذا الفِ 
يف صفحة -لىب والَّتي تضع القلب في التيه والضاللة حتَّى يبقى على ِصلة األمِل باهلِل تعاميت القلت  

سبحانه وتعالى وال سيَّما أنَّ الذ نوب والخطايا الَّتي طلب من اهلل ال خائفًا ز يَ ًا ال يَّ لِ عَ  تشعر أنَّ  أال-92
 أي   !؟أي  كالم هذا-هر منهانقصم الظَّ لي يكفي ذنٌب واحدٌ الَّتي الكبيرة  هي من الذنوب يغفرها له   أنْ 

أال تشعر أنَّ َعِليًَّا ال َيزال خائفًا وال سيَّما أنَّ الذ نوب والخطايا الَّتي -!؟عن عليٍّ هبذه الطريقة حديث  
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لينقصم  ب الكبيرة الَّتي يكفي ذنٌب واحدهي من الذنو  طلب من اهلل سبحانه وتعالى أْن يغفرها له  
سبحانه وتعالى إلى أعلى يدفع خوفه من اهلل  نعم إنَّ َعِليَّاً -93يف صفحة -اً يَّ لِ عَ  إنَّ  نعم ،الظَّهر منها

بحيث يكون كبيرًا  يجب أنْ  خوفنا من اهلل سبحانه وتعالى هو يريد أن يقول لنا إنَّ  ،نقطة ممكنة
نوعه سوى فيع مهما كان  شَ نها أي  رافينفع بإصالحها وغال نستشعر  معه أنَّ ك لَّ م خالفٍة نؤدِّيها بحقِّه 

 يقولونفهم يف كتب الوهابية  ،تب املخالفنييف ك  بينما حَّت  !ةللشفاع واضحٌ  نفيٌ هنا -تعالىو  سبحانه اهلل
نيا خرة وليسيف اآلولكن للنَّيب ثابتة بأنَّ الشَّفاعة  عة ألهل الكبائر افالشَّ  من قبيل،ثيدويوردون األحا ،يف الد 

 أنَّ ك لَّ م خالفٍة نؤدِّيها بحقِّه ال ينفع   بحيث نستشعر  معه  -يتمَّ ا شفاعيت ألهل الكبائر من أ  َّنَّ إ ،يتمَّ من أ  
 .تعالىسبحانه و  بإصالحها وغفرانها أي  َشفيع مهما كان نوعه سوى اهلل

 قسمي   م عليّ اإلما فإنَّ  عومد رجو وأكرم  مَ  ير  هو خَ  ىاهلل سبحانه وتعال فألنَّ -143يف صفحة 
 اممن اآلث قلبه سبا كَ و بمأه من الذنوب بب ما اقترفته يدادعاءه بس جب عنه  حي ال ته أنْ عليه بعزّ 

-ن يقولأإىل  ،اءعإىل آخر الد. .تكسيِّدي فأْسأل ك ِبعزَّ  اي) :وكأنَّ لسان حال اإلمام في كلِّ ذلك يقول
 يا ربِّ  (،يِه ِمن ِسرِّيطَّلعَت َعلَ  ما اِفيِّ وال َتفَضحِني ِبخَ ) :عليه السَّالم ببيان حالِه قائالً  ويتابع اإلمام

وأنت   يسمعني أحدشيء والبم كلَّ يراني أحد أو أت أقوم بها من دون أنْ الَّتي هنالك الكثير من األشياء 
إساءتي و جع  عن خطأي سأترا أنَّيبك د  عِ أَ و  اآلخرةفي حيم فيا ربي ال تفضحني في الدنيا و اتر الرَّ السَّ 

ألسلوب هل اوهذا  لتعابرياولكن هذه  ،أنَّه  ل يقصد اإلمامصحيح وهو لنفرتض أنَّ ما يّدعيه -ومعصيتي
  !؟..د األوصياءقال بشأن سيِّ ي   كتب أو أن  ي   يناسب أن  

يلومين الكثري والكثري ولومهم  ،لكم من كتب الوهابية ، ومل أنقللماء وكتب املراجعكتب الع  هي  هذه 
 هؤلء ،بالوهابيةوماذا أصنع  ؟لوهابيةتنتقد ال ملاذا  ،الشِّيعةك تنتقد علماء نَّ إ :يقولون ،بركَّ م   من جهلهم ال

أسوأ من هم سبة لنا بالنِّ  هؤلء !من هو أسوأ من الوهابية ين أنتقد  إنَّ  !يف كالمهم هم أسوأ من الوهابية
هؤلء  ء الكبار ل مناالعلممًا من لِ ا عرمسي أنَّ  ! هل مسعتم بشكل  !حظون هذا الكالمالأل ت !الوهابية
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من علماء الوهابية  ،ألنَّين ما نقلت عن الصِّغار نقلت عن الكبار ،تنخيرجون على النرت الَّذين غار الصِّ 
واهلِل أنا ما قرأت يف كتبهم  ؟دابا خرجت عن حدود اآلهراء بأّنَّ أحداً منهم قال عن الزَّ  مسعتم أنَّ الكبار هل 

يل  فلذلك ل شأن   ،مراجعنا بقرأت هذا يف كتولكيّن  ،ما قرأت هذا يف كتبهمو قرأت كتب الوهابية  ،هذا
أحتدَّث عن علمائنا ومراجعنا وأحتدَّث عن هذا اإلجرام العقائدي الكبري املوجود يف السَّاحة  اإَّنَّ  ،بالوهابية

 عون ويدافعون عنقِّ وسري  ونه  ال يقبل  فمسعوا كالمي هذا  لوالشِّيعة الكثري من   أعلم أنَّ إينِّ و  ،الثَّقافية الشِّيعّية
 !!الويل هلم !!ةالضالَّ  العقائدِ  هم هذهِ لون عن عقائدِ سأ  والويل هلم الويل هلم حينما ي   ،جرام العقائديهذا اإل

 !!! وعند اهلل ُتتمع اخلصوم!نلتقي يف ساحة احلساب! !نلتقي هناك

الَّيت ا ربّ و غد وم يقة أيت يف حلمصاديق اإلجرام العقائدي ست القضية طويلة واحلديث طويل وبقية
مصاديق و مظاهر  كلَّ   استقصي ستطيع أن   ل أينَّ وإن ،احلديث طويل طويل طويل ،احلديث طويلو بعدها 

 ،فقط حدوا سؤال ،اً ًا جدَّ عة جدَّ القضية كبرية وواس ،لمائناقهائنا وع  اإلجرام العقائدي يف كتب مراجعنا وف  
 :أكمل حديثيُث َّ أسأله  واحد سؤال

 ؟ماذا سيقولون ،رجت عن حدود اآلداباملرجع الفالين زوجته أو بنته خ   لت بأنَّ ين اآلن ق  لو أنَّ 
الّتابعة مثالً  ،راجع مرجع من املابعة أليَّ ناة من القنوات التَّ م برناجمًا على ق  ين أقدِّ لو أفرتض أنَّ  ؟ونوماذا سريدّ 

ج ينتفع وبرنام ،ئية وقلت يف برنامجات الفضاالقنو  ،لفالن ،لفالن ،التَّابعة للسيِّد الشريازي ،للسيِّد السيستاين
تنتمي الَّذي زوجة فالن أو بنت فالن املرجع  بأنَّ  قلت ،طئة مثالً ادًا إىل معلومة  خاوقلت استن ،منهالنَّاس 

ا مي كن أن  خترج عن حدود اآلداب فهي ليست معصومة ،خرجت عن حدود اآلداب إليه تلك القناة  ،مع أّنَّ
هم عن جو دليل على خر  ود اآلداب وأدلّ دواملرجع خيرج عن ح ،دود اآلدابوأنا مي كن أن  أخرج عن ح

فإذا كانوا خيرجون عن حدود اآلداب مع  ،خرجوا عن حدود اآلداب مع آل حم  مَّد ،هو هذا اآلداب ودحد
املراجع هو خروج  قاله  الَّذي أليس هذا الكالم  !؟النَّاسة ود اآلداب مع عامّ دأل خيرجون عن ح آل حم  مَّد

وهل لو ق لت هذا الكالم يف فضائية وحَّّت لو كنت صادقاً ماذا سي فعل  يب  !!دمَّ ود اآلداب مع آل حم   دح عن
ملاذا  ولكن ،دوا هبمجم ِّ  !؟ملاذا !؟لءدون هبؤ متجِّ  اإذًا ملاذ؟! ..ية أخرج على هذه الفضائسيسمح يل أن  
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يقول احلقيقة وينتقد هذا اإلجرام الَّذي حرمة اإلنسان  وسيلة لِّ وتنتهكون بك   ،ونترفضون وتشتمون وتسب  
احلالة مع إمام  هذهِ  أنا دائمًا أعيش   !ينياهلل ل يؤذو  يكون هذا األمر معي ل يؤذيين أن   ؟!..ئدي ملاذااالعق

لَّفين كثرياً كالَّذي  ما جئت هنا ووقفت هذا املوقف وطرحت هذا الطرح وإلَّ لو مل أكن كذلك  !دائماً زماين 
 ،رونا تتصوَّ فين الكثري والكثري أكثر مَّ كلَّ   .!!.فين يف املستقبلفين وسيكلِّ ايت ول زال يكلِّ يحفيما سلف من 

، ولسان حايل زماين مأعيش هذه احلالة مع إما إنَّين دائماً  ،لكنَّين ل أبايل هبذا ريبةلضَّ ا ول زلت أدفع هذهِ 
  يقول:

 رٌ امِ َع     كَ ينَ    بَ ي وَ ينِ    بَ ي الَّ    ذِ  ي    تَ لَ ف َ 
 

 ب  ارَ َخ         ينَ مِ الَ الَع         ينَ بَ        ي وَ ينِ        بَ وَ  
 ي        رةٌ رِ مَ  ي        اة  و والحَ حل         ك تَ يتَ        ولَ  

 
 اب  ام ِغَض      نَ      األَ ى وَ رَض      تَ  كَ يتَ      لَ وَ  

 ! ؟من هم األنام 

كم ماذا مراجع نرجع ممذا الكالم عن بنت لت ه  ين ق  و أنَّ ل   !؟كمس  ه أنف  بِ  اهذا السؤال سلو 
!! عن أ مِّ  عليه وآلهلَّى اهللمَّد صعن روِح حم    !!أبيها عن أمِّ  !!هراءقال عن الزَّ م ي  كالا الهذ! ؟ستقولون

على أيِّ  !!عامليف هذا ال رةِ هاالطَّ و هر ط  عن حقيقة ال !!نيا واآلخرةعن شفيعة الد   !!دة الوجودعن سيِّ  !!األ ِئمَّة
 .حديثي معكم ِتَّ نذهب إىل فاصل وأعود كي أ   ،حال  

ا جيدون هلا أحاديث وجيدون هلا رواالَّيت ألقوال ا ههذ شار إليها أالَّيت وايات الرِّ ثل يات مِ مسعتموها ربَّ
 .عصوم وأمثال ذلك املهوِ ثت عن س  حتدَّ يت الَّ ات الرِّوايأو  ،ليلة جعة مثالً  ه نزداد يف كلِّ أنَّ  درد الصَّ حممَّ السيِّد 

 

  (ابد الكتة وشواهنبالس   ذباب األخ) :تحت عنوانل هذا هو كتاب الكافي الجزء األوَّ   

ور ف  يعَ أبي  ر ابن  ضَ حَ  ه  أنَّ -ايناحلديث الثَّ  ،شروالنَّ  ةباعطر األسوة للهذه الطبعة طبعة دا ،89صفحة 
 ق  ثِ  نَ ن اَل م مَ ه  ن ْ مِّ ه وَ ٌق بِ ثِ ن نَ ه مَ رويِ ديث يَ ف الحَ اَل تِ خْ ن اِ اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ أَ  لت  أَ سَ  :الَ قَ  ،سلِ جْ مَ ا الْ ذَ ي هَ فِ 
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ي الَّذِ  فَ الَّ إِ وَ  أو ِمن َقوِل َرس وِل اهلل َفوَجدت م َله  َشاِهَدًا ِمن ِكَتاِب اهلليث دِ م حَ يك  لَ عَ  دَ رَ ا وَ إذَ  :قال ،هبِ 
  .جالهو علم الرِّ  زان ليساملي.؟! .هذا هو امليزان-هى بِ لَ وْ ه أَ م بِ ك  اءَ جَ 

ة ندنا ول روايهلل ما عوا ،جالرِّ عرضوا حديثنا على علم الاشيعة لتقول ل ما عندنا ول رواية واحدة-  
  !واحدة

  !ضعيفهت مو بعدواية أاقبلوا بتضعيف املرجع للرِّ  ما عندنا ول رواية واحدة تقول-  

ى حديث تاب وعلواية على الكعرض الر هو ها ولردِّ  ةيوضعه أهل البيت لقبول الرواالَّذي املنهج -  
 !يتعلى حديِث أهل الب  ،على حديثهم جيعاً  أي على حديث رسول اهلل ،رسول اهلل

اهلل  بدِ ا عَ بَ ا أَ عنَ مِ سَ  :واال  قَ  ،يرهِ غَ ن وَ اعثمَ  اد ابنِ مَّ حَ لم وَ اِ ام ابن سَ شَ ن هِ عَ -روايةال استمع إىل هذهِ 
 يث  دِ ي حَ دِّ جَ  يث  دِ حَ وَ  ،يدِّ جَ  ث  يدِ ي حَ بِ أَ  يث  دِ حَ وَ  ،يبِ أَ  ديث  ي حَ يثِ دِ حَ -:إمامنا الصَّادق-ولق  ي َ 

ير مِ أَ  يث  دِ حَ وَ  ،يننِ مِ ؤْ م  ير الْ مِ أَ  يث  دِ حَ  نِ سَ الحَ  يث  دِ حَ وَ  ،نسَ الحَ  يث  دِ حَ  ينِ سَ الح   يث  دِ حَ وَ  ،ينسَ الح  
ولذلك  ،ول اهلل وانتهينافقوهلم ق-لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهلل ول  ول اهلل قَ س  رَ  يث  دِ حَ وَ  ،ول اهللس  رَ  يث  دِ ين حَ نِ مِ ؤْ م  الْ 
  .وحيهو حديث هم ف

 .!!.هذه هي احلقيقة ،وحديث املعصوم ،رآنق  ال :الوحي على نوعين  

قيقة ث بلسان احلتحدَّ يإلمام ايًا هنا الكالم ليس جماز ، و ج لَّ  ق ول  اهلل ع زَّ هو و ح ِديث  ر س ول اهلل 
-يث  َجدِّيَوَحدِ -داحديث  السَّج-يَوَحِديث  أَِبي َحِديث  َجدِّ -حديث  الباقر-َحِديِثي َحديث  أَِبي-يقول

 ،األميرِديث   الَحَسن حَ َحِديث  وَ  ،َوَحِديث  الح َسين َحِديث  الَحَسن ،َحِديث  الح َسين-حديث  السَّجاد
كالمه سبحانه هو  كالمهم ف -َوَجلَّ   َعزَّ ول  اهللَرس ول اهلل قَ الَوَحِديث   ،َحِديث  َرس ول اهلل يرمِ األَ َوَحِديث  

 .وتعاىل
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 اهللِ  م صلوات  آن وقوهلر لق  ا ؟وقول اهلل ما هو ،عرضها على قول اهللن فحني نعرض احلقائق علينا أن  
سر نا نفّ إنَّ فن حبديثهم رآالق   رفسِّ ن  ني حِ  ،ر قول اهللفسِّ ي  الَّذي ولذلك قوهلم هو  ،قوهلم هو قول اهلل ،عليهم

رآن لق  احني نفسِّر  !!العرتةو لكتاب ذا هو منهج اه ،آخرر قول اهلل بشيء نا ل نفسِّ إنَّ  ،اهلل قول اهلل بقولِ 
 ضحة وصرُيةلمات وات م الكولحظ ،هو قول اهللو اهلل  ثوحديث اآلل هو حدي ،لث اآليدحبرآن ن فسِّر الق  

 .ةة واضحيّ قضية حقيقفهي  ،مل على اجملازول احل ل تقبل التحريف ول التغيري

  :مادون في علمههم يزدقول بأنَّ تالَّتي الرِّوايات مثالً وايات الرِّ نحن  إذا أردنا أن نعرض هذه   

َويَ ق ول  الَِّذيَن َكَفر وْا َلْسَت }-عداآلية األخرية من سورة الرَّ  ،رآنلق  ا تتعارض معالرِّوايات  هذهِ 

َنك ْم َوَمْن ِعنَده  ِعْلم   هو  ؟هو ده علم الكتاب منمن عن-{اْلِكَتابِ م ْرَساًل ق ْل َكَفى بِالّلِه َشِهيدًا بَ ْيِني َوبَ ي ْ

احلديث هنا عن الكتاب  ،علم الوجودأي عنده علم الكتاب  ،يات واضحةالرِّواو  ،عليه اهللِ  عليٌّ صلوات  
لذلك يف  ،جزٌء من الوجودهو ملصحف هذا او  ،لم الوجودع عنهو احلديث  ،رآن املصحفليس عن هذا الق  

عنده  {قَاَل الَِّذي ِعنَده  ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتابِ } ؟رآنالق   قال عنهماذا  ،برخياابن أو قصة آصف ابن برقيا 

 قضية مرتبطةال ،جود العرشنقل و عن  ،عن قضية طي األرض ،عن التكوينهي ضية القو  ،واحدحرف 
 ،من الوجود جزءٌ  املصحف ،احلديث عن املصحفهو فعلم  الكتاب ليس  ،وبوجود األشياء التكوينب
 ،علم الوجود ه  إنَّ  ،عوأوس شيء أوسعفهو الكتاب  ا علم  أمَّ  ،صحف فيه رموز وإشارات إىل ذلك العلماملو 
 هو متكامل ألنَّنا ل نستطيع أن نتصّور أنَّ عليًَّا ليس كامالً  ،لعنده علم الوجود ل ُيتاج إىل التكام  الَّذي و 

كاملة   عليٌّ ذاتٌ  ،العطاء يكون بقدر القابل ،ن ذلكل ميك ، شيءلَّ واهلل سبحانه وتعاىل أعطاه علم ك  
وهذا  إذا كان علمه  كامالً  ،ل وجه ملعىن التكامل هناو وهكذا هم جيعًا  ،هلم  ل يزداد عِ  عليٌّ  ،لمها كاملعِ 

َويَ ق ول  الَِّذيَن َكَفر وْا َلْسَت }-احلقيقة علم  هو هذا  ،علم القراءة والكتابةما هو بو علم الوجود هو العلم 

َنك ْم َوَمْن ِعنَده  ِعْلم  اْلِكَتابِ  حينما يؤتى بالشهود يف قضية -{م ْرَساًل ق ْل َكَفى بِالّلِه َشِهيدًا بَ ْيِني َوبَ ي ْ
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وإلَّ كيف يشهدون على قضيَّة واحدة وعلمهم خمتلف  ،متساوياً و يكون علمهم واحدًا  أليس املفروض أن  
 أنَّ مثاًل نا لزِّ ا ط يف الكتب الفقهية يف الشهادة علىشرت هذا ي  أليس  ،حني يشهدون على قضية واحدة! ؟فيها

م  ،اختالفأيِّ ون موا بنفس الكالم مئة يف املئة من دتكلَّ  يأن   دَّ األربعة لب   الشهود وإذا اختلف أحده م فإّنَّ
ل دون ل   ،جي  ن  يكون علمهم الشهود لب دَّ أف ،الكالم مذكور يف الكتب الفقهيةا هذو  ،دون حبدِّ الق ذفجي 
  :اآلية هنا تذكر شهيدينو  ،واحداً 

 .{َنك مْ ي َوبَ ي ْ ق ْل َكَفى بِالّلِه َشِهيداً بَ ْينِ } :هو اهلل :لهيد األوَّ الشَّ   

ه  عِ علَّذي امن  {َوَمْن ِعنَده  ِعْلم  اْلِكَتابِ } ؟اين من هولثَّ هيد اوالشَّ  يكون شهيداً لم الكتاب و ند 

ًا بَ ْيِني الّلِه َشِهيدق ْل َكَفى بِ -مَّدا حم   ي-َسالً  م رْ َويَ ق ول  الَِّذيَن َكَفر وْا َلْستَ }-النَّيباآلية ختاطب  ؟دمَّ ح  م  لِ 

َنك ْم َوَمْن ِعنَده  ِعْلم  اْلِكَتابِ  كيف فاهلل  لم  عِ و هعليٍّ  م  لإذا كان عِ ف ،هودلم بني الشتساوي العِ -{َوبَ ي ْ

 .هراء يفيصبح هذا الكالم هراء إذاً  ؟تكامل ير أنَّ علياً ميكن أن  أتصوَّ 

َناه  ِفي ِإَماٍم م ِبينٍ }-يسإذا نذهب إىل سورة   شيء أ حِصي  يف لَّ إذا كان ك  -{وَك لَّ َشْيٍء أْحَصي ْ

 كلَّ   ؟يف حقيقة  كهذهالسَّهو ر أتصوَّ  ف ميكن أن  يك  ،(لك اإلمام المبينأنا ذَ ) :وعليٌّ يقول ،بنياإلمام امل

ِإنَّا َنْحن  ن ْحِيي }-وهناك مثال ضربته اآلية ،قة والضبطلدَّ اتعين  ؟يناإلحصاء ماذا تع ،صي إحصاءشيء أح

هذا مثال صغري و  ؟كتبهل يرتك شيٌء صغري من آثار اإلنسان ل ي  -{اْلَمْوَتى َوَنْكت ب  َما َقدَّم وا َوآثَارَه مْ 

ِإنَّا }-من سورة يسآلية الثانية بعد العاشرة ا ،صى يف اإلمام املبني اآلية واضحةحت  الَّيت من أمثلة احلقائق 

وَك لَّ -نفاسنا حمسوبة عليناأ ؟هل يرتك شيء من آثار املوتى-َنْحن  ن ْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكت ب  َما َقدَّم وا َوآثَارَه مْ 
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َناه  ِفي ِإَماٍم م ِبينٍ  ت الَّيت هي هبذا الذَّاف ،تي  حصِ احلقائق أ   كلّ   ،وليس فقط هذه األمور-{َشْيٍء أْحَصي ْ

  !؟ق إليهايتطرَّ السَّهو  أنَّ  الوصف كيف مي كن أتصوَّر

  !؟لشيعةا ما هذا الهراء يا مراجع-  

  !؟الشِّيعةفاسف يا مراجع ما هذه السَّ -  

  !؟ت يا مراجعناخافاما هذه السَّ -  

ان يسنِّ ال نَّ ق إليها وأتطرَّ يلسَّهو ا نَّ أر أتصوَّ  ف كيف أستطيع أن  م عنها اهلل هبذا الوصيتكلَّ الَّيت ات الذَّ 
م أو عدم العل و اجلهلأنسيان الغفلة أو الق تطرَّ  تكيف ميكن أن    !! عقول  سخيفة  هذهأي   ،يتطرق إليها

  .أخذ هبال نو  رآنض مع الق  ار تتعفهي  رآنهذه الرِّوايات إذا ع رضت على الق   ،األمور ببعض

 !قوهلمع   درِ على ق  النَّاس م كلِّ نا ن  نَّ إِ  :قالوااألِئمَّة 

  !ث املخالفونث بكالم  مثلما يتحدَّ نا نتحدَّ إنَّ  :وقالوا

ت ت داري يت جاءث الَّ األحادي ،تعارض  القرآنألّّنا بيت نرفضها لهناك صنفان من أحاديث أهل ا
فل جلانب املتساا ذهب إىلتلَّيت االعقول الصغرية  ،ل هؤلء املراجعو العقول البسيطة الصغرية مثل عق ،العقول

م اديث أّنَّ ذه األحهمثل  ،آنر تتعارض مع الق  ألّّنا ل نأخذ هبا حنن   ة هذهرااأحاديث املد ،من املعرفة
مَّا جاءت حاديث إأ هذهِ  والسَّهوأحاديث  ثاألحادي هذهِ  ،جعة ليلة يوم جعة يف كلِّ  ن يف كلّ و يزداد

 .نرآتتعارض مع منطق الق  و خالفني ق املفقاً لذو ا جاءت وِ مَّ وإِ  بلساِن املداراة

ْم َوَرس ول ه  َمَلك  ى الّله  عَ َسيَ رَ ْا فَ َوق ِل اْعَمل و }-ئةاآلية اخلامسة بعد امل ،التوبة رةو إذا نذهب إىل س

 ! !الرؤية هي نفس الرؤية-{َواْلم ْؤِمن ونَ 
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  !؟..ر الغفلةكيف نتصوَّ ف-  

  !؟..ير التكامل واإلعداد النفسكيف نتصوَّ و -  

  !؟..شلر الف  كيف نتصوَّ و -  

  !؟..ود اآلدابدر اخلروج عن حوَّ كيف نتصو -  

  !؟..تقصم الظهرالَّيت ر املعاصي كيف نتصوَّ و -  

وْا َوق ِل اْعَمل  }! ؟احدةة اهلل و ؤيت ها ور يرؤ الَّيت ات و هذه الذَّ يف األمور ر هذه يا جاعة كيف نتصوَّ 

ل و  ،ى األشياءلع اهلل علألشياء كما يطاى جيع ون عللعطّ هم م  -َوَرس ول ه  َواْلم ْؤِمن ونَ َفَسيَ َرى الّله  َعَمَلك ْم 
اِلِم اْلَغْيِب  َوَست  َرد وَن ِإَلى عَ ْلم ْؤِمن ونَ ه  َواس ول  َوق ِل اْعَمل وْا َفَسيَ َرى الّله  َعَمَلك ْم َورَ -ختفى عليهم خافية

ية هادة فرؤيتهم كرؤ لشَّ او  لغيبيضًا يعلمون اأم هم أّنَّ  إشارة إىلو -{ك نت ْم تَ ْعَمل ونَ َوالشََّهاَدِة فَ ي  َنبِّئ ك م ِبَما  

ند هذه عريد أن  أقف نا ل أأنا هو  ،اً هادة اآلية واضحة وصرُية جدَّ بالغيب والشَّ  مهم أيضًا كعلمهِ فعل ،اهلل
 .لكرميارآن لق  ائق على احلقازء من عرض ج  هو لكنَّ هذا  ،، وإلَّ سيطول وقويف حينئذ  عندهااآليات

 هو وقول رسول اهلل ول اهللول رسشاهداً من ق إذا وجدت له  فعرضوه على حديثنا ا) :نات  مَّ ئِ ماذا قال أ  
 (!هو قول اهللو احل جَّة ابن احلسن هو قول  و قول  الصَّادق 

  ذلّ -(مك  لَ  يءٍ شَ  ل  ك    لَّ ذَ وَ )-ندهاعيارة اجلامعة الكبرية فقط هذه العبارة إذا وقفنا إذا ذهبنا إىل الزِّ 
 .؟! .كل شيء لكم

 يذل  له كل  الَّذي  !؟يء وهو يسهوش   ل  ك    ه  ل  لر بأنَّ كائنًا أو وجودًا يذأتصوَّ  كيف أستطيع أن  -  
تتجلى عزته الَّذي و  ،شيء لَّ مام ك  ألنَّ عزته تتجلى أ ؟له كيف يذل    ،األشياء أن يكون حميطاً بكلِّ  دَّ شيء لب  
 !شيء أمام كلّ 



 الِغّزي للشيخ / الكتاب الناطق :3 الجزء –والعترة ملّف الكتاب 
 1 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 13الحلقة )                                                                  

 

- 52 - 

 

  !؟السَّهوق إليه كيف يتطرَّ -  

 ! ؟سيانق إليه النِّ كيف يتطرَّ و -  

  !؟ق إليه الفشلكيف يتطرَّ و -  

  !؟اآلداب ودِ كيف خيرج عن حدو -  

تاجاً إىل اإلعداِد الفكري والنَّفسيو -     !؟كيف يكون حم 

 !شيء لِّ أمام كت هتم ُتلَّ عزَّ  ملاذا ألنَّ  (،َوَذلَّ ك ل  َشيٍء َلك م)- 

ك تِ زَّ عِ  ل  ك  ا و هَ زِّ عَ أَ بِ  كَ تِ زَّ ن عِ ك مِ ل  أَ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ ه  اللَّ )-دعاء البهاءأو حر حني نقر أ يف دعاء السَّ 
اتية ليست الذَّ  ةزَّ العِ -ِتَك بَِأَعزَِّهاك ِمن ِعزَّ ْسأَل  أَ نِّي اللَّه مَّ إِ -شيء ل  هلا ك   ذلَّ الَّيت  ة هي هذهِ زَّ العِ  أعز  -ةيزَ زِ عَ 

 ،ذ  ينئبًا حركَّ ون م  سيك ،زّ ء أعيء عزيز وشيوجد هناك ش  اهلل يف ذاته ل ي ،هؤلء هم أهل البيت ،فيها مراتب
ن مَّ ِإنِّي َأْسأَل ك مِ اللَّه  -احب األمرصوهو  ،ةزَّ عِ ال هم أعز   ،ة ما هو األعزّ زَّ ن العِ ناك مِ أّما ه   ،ه  واحدةت  زَّ اهلل عِ 

ك ل    ك ذلَّ ذلل-(َهاك ِمن ِعزَِّتَك بَِأَعزِّ نِّي َأْسأَل  مَّ إِ اللَّه  -نازمانِ  إمام  إنّه نا زمانِ  إمام   ه  نَّ واهلِل إ-بَِأَعزَِّهاِعزَِّتَك 
فهم أهبى  ،ضًا هلمقي األوصاف أيباو  ،ةزَّ لعِ ا شيء فهم أعز   لَّ ك    لَّ فإذا ذ   ،مراتبها يف أعزِّ  ة  زَّ العِ  يء  هلذهِ ش

 أت  و  ،الرمحة أوسع  و  ،ورر الن  أنو و  ،العظمة أعظم  و  ،مالأكمل الك  و  ،اجلالل أجل  و  ،أجل اجلمالو  ،البهاء
  .شيء ل  هم ك  و  ،إىل آخرهِ  ،الكلمات

رضت  لبيت ع  اأهل  أنتم يا شيعة ،وهذا هو منطق  أهل البيت ،اً واضحة جدَّ  ،احلقائق واضحة
  :مكم منطقنيأما

  !منطق مراجعنا-  

  !العرتةومنطق  الكتاِب و -  
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  :ولحظوا الفارق الكبري بني املنطقني-  

 ! ؟ني منطٌق رمحاين إذا كنتم منصفني املنطقأي  -  

  ؟ني منطٌق شيطايناملنطق وأي   -
 ! !املنطقني أي   -

كان   وإن  طان الشَّي بدع   فقدالشَّيطان اطق ينطق عن كان النَّ   صغى إىل ناطق  فقد عبده فإن  ومن أ
 ء هذهاك شيء وراهنهل  ،حلقيقةهي هذه ا تأليس ،اهلل د  ب  فقد ع   ،ةالكتاب والعرت عن  ،اطق ينطق عن اهللالن

  .حلقيقةاقون س املريضة بالفكر املخالف ألهل البيت ل يتذوّ و فولكنَّ أصحاب الن ؟احلقيقة

 ريضٍ َم        ر  م         مٍ ا فَ       ذَ  ك  يَ        نْ َم       وَ 
 

 اَل اَل ال         ز   الم         اءَ  هِ د م          رَّاً بِ         ِج         يَ  
  

ي لعقائدا جرامأو اإل قصيرالت) : يف هذه احللقاتاً دَّ جِ  همِّ احلديث م   ،ة احلديث يف يوم غدتمَّ تِ 
 (.فقهائنا وعلمائنا رضوان اهلل تعالى عليهممراجعنا و ل

 ،ةلوضوح واحلقيققصَّى امج  يتبرنا (،الكتاب  النَّاطق) :نفس الّبنامج ،ألقاكم يف يوم غد نفس املوعد
 جل وعي  من أ. .لةأصي ة  يعيَّ ش قافة  ثمن أجل ) :رها دائماً اشعالَّيت ر الفضائية م  اشة الق  اشة ش  وعلى نفس الشَّ 

 (.زي املميَّ عيوت الشِّ فضائية الصَّ القمر ال ..راق ي  و مهد

 . .رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  ترك  أَ 

َعَلى  اِهِديَنا َوم َتاِبِعيَناو ج وِه م شَ نا وَ ج وهِ و  ْكِشف الَكَرب َعن َسين إيا َكاِشَف الَكرِب َعن َوجِه َأِخيَك الح  
 ..ااِلنترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسين

 ر..مَ ا قَ اً يَ فَ طْ . ل  .رمَ ا قَ اً يَ مَ اَل سَ 
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 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء جميعاً 
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